
  و مربی والدین ه بینرابط تحسین برای روش 01

 (72/8/0911ترجمة: عباسعلی فاریابی )

 دوی هر. شوند می حمایت مربیانهم از طرف  و والدین توسط هم لزوماً جوان هایشمشیرباز و ،قرار دارد اولویت در شمشیرباز شمشیربازی در

 .شود یم وقتی نگاه آنها در یک مسیر نباشد، روابط شان دچار اختالل اما دارند، هاشمشیرباز ةتوسع و رشد تسهیل در مهمی نقش نفعان ذی این

کند  پشت می خود مربی به شمشیرباز یک وقتی افتد؟ می اتفاقی چه ،باشند داشته مختلفی های ایده عملکرد بهترین مورد در آنها اگر خوب

 ؟خواهد بودچه نتیجة آن 

 

 وجود میشهنظر ه اختالف. است برانگیز چالش، نیاز صورت درآن  مسیر تغییر یا مثبت روشی به آن حرکت حفظ و است پیچیده بسیار روابط این

 شود تبدیل حل غیرقابل موانعی به تواند می آید و توسعه می یابد می این زمینه گاهی اوقات به وجود در که مسائلی. است طبیعی این و دارد

 .ببیند دوست ندارد چنین مشکلی را کس هیچ که ،کند ورزش این کلی ترک به وادار را شمشیربازممکن است  که

 دخالت در کار مربیگری است ممکن ما العمل عکس اولین. کنند چه باید اختالف بروز هنگام دانند نمی همیشه والدین که است این واقعیت

 ینا. کنند محافظت خود های بچه از که دارند را غریزه این والدین ةهم. رسد می نظر به فرزند از طرفداری نوعی امر این به این دلیل که ،باشد

ان مشکل ش استقالل به نیاز و آنها شدن تر بزرگ بشود، و در فرآیند ها بچه عملکرد بهترین مانع تواند می اوقات گاهی اما است، یخوب غریزه یک

 ضمن اینکه خوب درک کنند. را آن انجام ةنحو می بایست والدین که است مواردی ترین سخت از یکی این مسیر پیمایش. ایجاد خواهد کرد

 .نیست ای ساده کار هرگز در این زمینه مناسب تعادل یافتن

 و الدینو بین ة حسنهرابط ایجاد برای روش دهبه  اینجا در ؟کنند عمل شمشیربازها نفع به موثرتری طور به توانند می چگونه مربیان و والدین

 .می پردازیم هاشمشیرباز مربیان

 بدانید دانید نمی را آنچه .0

 دانند ینم که را یهایچیزطرف تالش کنند تا اطالعاتی در مورد آن  دو هر که است این مربیان و والدین بین درگیری از جلوگیری برای راه اولین

 شما رزندف شمشیربازی مربی ،را بدانید یوالدین یفةظهمة مسائل مربوط به و پاسخ که نیست الزم شما بعنوان والد همان طوری که .کسب کنند

 .بداند را شمشیربازی مورد در چیز همه که نیست الزم هم
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 منظر ینا از وقتی. کند هدایت را او تا دهید اجازه فرزندتان شمشیربازی مربی به. باشید متخصص شمشیربازی ةزمین در که نیست الزم شما هم

 فرزندتان از و خودتان از مربی،روی  از را فشار. دهیم می کاهش را باشند دانش نهایی منبع باید ةهم اینکه انتظار ،نگاه کنیم والدین/مربی روابط به

 !بردارید

 

 برای یادگیری مجبور نیستید مربی را دوست داشته باشید. 7

 .دبیاموز چیزی او از بتواند تا دوست داشته باشد را خود مربی که نیست الزم شما کودک. مهم و است درست اما است، سخت اصل اینشناخت 

  .باشد تان کودک خوش تان بیاید تا مناسب ترین گزینه برای فرزندتان شمشیربازی مربی که از نیست الزم شما هم

 وبخ مربی یک. است سخت بسیار اوقات گاهی و دار، معنی ،العاده فوق ،انگیز هیجانآن . نیست پارک در زدن قدم شمشیربازی مانند یادگیری

 می خسته مدت طوالنی تمرین یک از پس را او بدن شود، می او ناراحتی باعث که دهد می سوق کارهایی انجام به را شما کودکگاهی اوقات 

ر د عالی مربی یک. دشو تردید دچار شمشیربازی ةادام مورد در او سبب خواهد شد که گهگاهی که ند،ک فکر سخت او را وادار می کند تا ،کند

 .کند می تشویق را او و کند می نیز حمایت او از عین تحت فشار گذاشتن فرزند شما با این شیوه ها،

 زا یا دبزن رغ   است ممکن ،ایراد بگیرد و شکایت است ممکن او. متنفر شود خود شمشیربازی مربی از شما کودک که باشد روزهایی است ممکن

مرین به در ت عالی استانداردهای با مطابق را شما کودکمربی بخواهد  اگر. ستندزیاد هم بد نی رفتارها این. ندک نشینی عقبرفتن به باشگاه 

ن استانداردها ای بهمی تواند  فرزندتان آیا ببینید و بایستید عقببنابراین . ه بشوددنکن ناراحت شما برای است ممکن ،کودک شما فشار بیاورد

 ؟دبگیر یاد چیزی هست تا تالش در اینکه یا ،رسدب

ط خودمان با ارتبا بالفاصله فکر می کنیم به محض دیدن کوچک ترین قدم اشتباه یا ناراحتی باید که کنیم می زندگی یواکنش جهانیک  در ما

به  یدنرس برای. نیست یآسان کار این و بگذریم از موانع که افتد می اتفاق زمانی رشد. افتد مین اتفاق این گونه رشد. آن کار را قطع کنیم

 اتفاق یک این و .دهند انجام دوست ندارند که وادارد کارهایی انجام به است بازیکنان را مجبور شما کودک شمشیربازی مربی ،ی متعالیها جایگاه

 .است خوبی

 کنید صحبت بدون معطلی و . آشکار9

 ملواکنشی ع بودن، کنش گرا جای به که هستیم مشغول آنقدر ما ةهم. شود می دردسر باعث اغلب ایجاد شود، زمانی که مشکل تا نماند منتظر

 حتی یا ،دوستانه ایمیل یک فرستادن ای، دقیقه پنج مکالمه یک ماه دو هر. آشنا شوید ومعرفی کنید و با ا خود فرزند مربی بهخود را . کنیم می

 .کند فرزندتان مربی با ارتباط ایجاد به زیادی کمک تواند می تلفنی تماس یک
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 یبخش هنوز رشد که یگیر همه این دورة در حتی این و کنند، می کار نیز جوان با شمشیربازهای گذاری هدف ةزمین در شمشیربازی مربیان

ری سیاب تواند می این و کنید، صحبت او مربی و کودک با اهداف این مورد در ابتدا همان از. بیفتد اتفاق باید هم ،را تشکیل می دهد معادله از مهم

 .کند برطرف را بعدی مشکالت از

 مربی از که ستا بهتر! را شخصا حل کنید آن توانید می شما که نکنید فکر. کنید بحث مشکالت ایجاد شده نیز ةدربار توانید می گفتگوها این در

 .کنید تنظیم ای برنامه احتمالیمشکالت  به رسیدگی برای و چیست او انتظارات که بپرسید خود فرزند

 

 کنید تسهیل را کودک/شمشیربازی مربی طة. راب4

 یا هو تنها خاطر د گذشت،نبا یک چشم به هم زدن خواه کودکی های سال این. کند مدیریت را مربی با خود روابط که بیاموزید خود فرزند به

ترین انگیز شگفت شمشیرباز و مربی بین روابط و استفاده کنیم، فرزندان مان استقالل تسهیل جهت در هاروز از تک تک این باید ما. می ماند از آن

 .است در این زمینه فرصت

 بسیار ودخ از دفاع در فرزندتان توانایی و نظر. باشد باید گونه این شیوة آن و شما، روی نه ،کند می گذاری سرمایه شما فرزند روی بر مربی یک

 .بگذارید پیش قدم او ارتباط برقراری برای شما که است آن از موثرتر و برانگیزه تر

 که دکن می احساس شما کودک اگر مثال، عنوان به. است او بودن عصبی صورت در کودک با مکالمه تمرین اتفاق، این به کمک های راه از یکی

 با ،بازی بیشتری برای او در نظر بگیرد بخواهید او از و بروید مربی نزد اینکه جای به ،می شودنبه او داده  بازی برای کافی زمان کالس طول در

 واکنش یمرب متفاوت های پاسخ در برابر شکلی چه به که با او تمرین کنید و نیدبنشا را او. کنید صحبت آن درخواست ةنحو مورد در خود کودک

بلکه بر  د،نکنی کار کلمات گفتن روی فقط ؟باید بگوید چه د،باش داشته بیشتری بازی زمان دتوان نمی که بگوید او به مربی اگر. دده نشان

 !است انتقال قابل و ارزشمند العاده فوق مهارت یک این. تمرین کنید یزندادن  نشان واکنش چگونگی

 . قبل از مسابقه اندکی تامل کنید5

 ود در به خودتان اجازه ندهید که که است درآید این قانون بصورتی که باید بزرگ هایمرز ی ازیک و است، مهم بسیار رابطه هر در داشتن مرز

 .کنید برقرار ارتباط یا مالقات خود فرزند مربی با مسابقه از قبل روز

رزند ف رفتن از قبل ساعت هشت و چهل در مطمئن باشید که .می کنید برنامهشما شروع به سوال کردن دربارة  شوید، نزدیک هم به که همین

 صمیماتت به و رها کنید خود را از هر قید و بند باید شما که است ای لحظه این. کرد نخواهد چشمگیری تغییر او هیچ مسابقات، پیستشما روی 
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ا طی ابقات سیر طبیعی خود رسجریان م تا دهید اجازه و بایستید عقب. کنید اعتماد فرزندتان به همه از بیشتر و ،مربیتصمیم های  خود،قبلی 

 .کنید رسیدگی آن مشکالت بهمسابقه  کار پایان از پس سسپ ،کند

 زرگیک انفجاز ب به تواند می آن نباشیم، مواظب اگر. ددار وجود خود حد باالترین درتنش  بزرگ، یک مسابقة ویژه به مسابقات، از قبلمعموال 

 ینا. اصال نباید با مربی وارد بحث دیگری بشوید مسابقه از قبل ،(ببینید را 2 شماره) داشته اید خود فرزند مربی با بحثی را قبال اگر. شود منجر

 .بود خواهد شدیدی احساسات زیرا او در آن برهة زمانی دچار است، مهم شما کودک برای

 

 قدردانی کنید خود مربی از ویژگی های خوب. 6

 شخصی و شغلی آرزوهای شغلی، وظایف ،خانوادگی وظایف او. دارد شما شمشیربازی آموزش حوزة از خارج در کامل زندگی یک شما کودک مربی

 .شمامن و  مثل افرادی هستند، مردم مثل همة هم مربیان. خود را دارد

 وانج شمشیرباز تواند می که است بشری فوق فرد یک مربیمی کنیم  تصورآنقدر در تخیالت خودمان زیاده روی می کنیم که  ما اوقات گاهی

 کی در عین حال اما باشند، شما کودک برای بزرگی پشتیبان توانند می و هستند متخصص آنها. کند تبدیل بهخن ورزشکار یک به را ما

 !هستند انسان

 چیزهایی هب بگیرید، هدف را خود کودک شمشیربازی مربی اینکه از قبل. به عهده داردنیز دیگر را  جوانان از بسیاری مربیگری شما فرزند مربی

ی انساناو  که باشید داشته یاد به اما. این طور بشود باید مطمئناً کنید، برطرف را آن باید که دارید مشکلی اگر. کنید فکر درگیر آن شده اید که

 .است بیش

 . عصبانی نشوید2

 کنترل روی رفتار خودمان باید هستیم بزرگسال که ما. است شدید بسیار جوانان ورزش در کلی طور به هم و شمشیربازی در هم احساسات

 این انم فرزندان دوست نداریم که قطعاً و ،نیست بزرگ مناسب افراد رفتار شدن عصبانی. دهیم نشان وداشته باشیم تا خودمان را بعنوان الگ

 .کنند ها را کسبرفتار گونه

 رزندف مربی که زمانی در و. است شما فرزند برای سازیالگو مورد در بلکه. ارتباط ندارد فرزندتان مربی و شما به خصوصیات فردی مسئله این

 پیش شما میل مطابق اوضاع شما را در زمان هایی که واکنش تا است شما مراقبهمیشه  شما کودک. ندارد نیز باید رعایت شود حضور شما

 ،مربی به توهین. مشابهی از خود بروز دهد شرایط در برخورد را همان، و جذب کندرا  دهید، می انجام شرایط این در که کاری هر و ،رود مین

 به و بصورت خفیف را کار این اگر حتی ،درسانخود را خواهد  آسیب ،تان جوان شمشیرباز مقابل در او شخصیت تضعیف یا ،او شمردن کوچک

 .افتدیاتفاق ب ندرت
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 یمرب بین درگیری هرگونه د؟ده نشان در چنین شرایطی چگونه واکنش وشما دوست دارید ا خوب،. آمد نخواهد کنار همه با همیشه شما کودک

 .خواهید می آن را شما که نیست چیزی این من مطمئن هستم که و ،دده می قرار وسط را شما فرزند باشد، موجه هم چقدر هر ،شما و

 .باشیم داشته مان فرزندان زندگی در مثبتی تأثیرات داریمدوست  مارا زی. رود می نیز شما فرزند مربی از انتظار همین البته

 

 کنید ایجاد برنامه . یک8

 چنین اوقات گاهی ما ةهم. باشد انگیز وسوسه است ممکن اتفاقات یا ها خواسته در مورد طرح ایجاد یک برای تالش ،ها لحظه گرماگرم در

 !داریم احساسی

ه جایی بجا  بخش های قابل بتوانید تا یک برنامه روی کاغذ بنویسید و بنشینید دارید، مشکلی گذرد می شما کودک شمشیربازی در آنچه با اگر

 شما هک شکلی به شما فرزند شاید. بگنجانید آن طرح در را خود جوان شمشیرباز است، از آب درآمده مناسب کنید می فکر اگر. ببینید راآن 

 .ندک برآورده خودش دارد، را برای او یا و ،دارید او از شما که را انتظاراتی یا اهداف او بتواند کنید نمی فکر و نباشد، رشد در حال خواهید می

 عضیب. کنید یادداشت را هستند تأثیرگذار روند این در که عواملی ةهم سپس چیست، انتظارات و اهداف این که بنویسید و بردارید ی راکاغذ

 تواند یم بنابراین ،اول حاضر در برنامه است شخص مربی اوقات خیلی. نیست اینگونه هم گاهی و شود می مربوط او عملکرد و مربی به آنها اوقات

گاهی  که شویم می متوجه کنیم، دنبال را فکری خط نیهم وقتی. باشد ،شود می ناشی او از واقع در که موضوعاتی در حاضر و مشخص هدف

 !کند حل را خاص ما ةمسئل نتواند است ممکن مربی اوقات

طور مستقیم بباید  ،هست موضوع این اصلی طرف مربی اگر که دهد می خاصی موضوع شما به که است این برنامه نویسی این در دیگر مثبت ةنکت

از بیان آنها  تواند می بصری،کتبی و  و دقیق نمایش با کنید می مشاهده که مشکالتی مورد در کودک مربی با ارتباط برقراری. او مراجعه کنید به

 انسانی از دشوارتر بسیار کاغذ تکه یک در مقابل شدن عصبانی. باشد هم ترموثردر عوض  و باشدی داشته کمتر تهاجمیشکل  ،گفتاری بصورت

 .است ایستاده شما مقابل در که می باشد

ن را آ توانید می کهدارید  را خود اقدامات از کامل ةنسخ یک شما اکنون خوب دهد، پاسخ شما های نگرانی به نتواند مربی که حالت بدترین در

 .است موجود تکنیککارآمدترین  این. ارائه دهید باشگاهبه مدیر 

 کنید دفاع . عاقالنه1

 رویاهای و میدهااشما باید . بروید فرزندتان مربی سر باال باید فرزندتان، برای نتیجه بهترین آوردن دست به برای اوقات بعضی ها، گفته این تمام با

 !کنید محقق با اطمینان باشد، هرچه خود را، کودک
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 مواردی وقتی. مورد مذاکره واقع شود فوری و سریع باید که ،ی کوروناگیر همه مورد در ویژه به دارد، وجود سالمتی و ایمنی در زمینة هم مواردی

 ار کنم کهدوباره تکر. شوددر میان گذاشته  باشگاه با سریع باید گیرد، می صورت فیزیکی ایمنی قوانین به توجهی بی یا عدم رعایت در زمینة

 .شود انجام تهاجمی روشی به این کار نیست الزم

 درش در زمینة شما کودک اگر. هستید زیاده روی کردن حال در که نکنید احساس است، زیان آور بالقوه طور به یا است اضطراری شرایط اگر

 اگر اما .تسماجرا مثبت طرف یک ، خوب اینیدابی کنار نمی تواند دیگر شمشیرباز یک با اینکه یا برسد خود اهداف به نتواند خود شمشیربازی

 معذرت بدون شرایط این در. است جدی کامالًاین یک موضوع  دهد می انجام یکهای خطرناکار یا گیرد می قرار اذیت و آزار مورد شما کودک

 .را انجام می دهید درست کارئن باشید که دارید ممط و دفاع کنید، خواهی

 

 هستید تیم باشید که در کدام. به خاطر داشته 01

 خواه ،باشید داشته است ممکن موقعیتی هر مورد در که احساسی هر. همکار هستید تیم این در او مربی با شما و! هستید خود فرزند تیم در شما

 داشته خود ذهن در همیشه د،رو نمی پیش دارید دوست که روشی به اوضاع اینکه یا باشد ای انجام شده ناعادالنه که کار کنید می احساس

 !نخواهید پلکید مربی دور و بر اصالً شما صورت این در. ستشما فرزند است تر مهم از همه آن کس که در این تیم که باشید

 ویر تاثیری چه کار این که کنید فکر آن به فوراً ،گرفتارکنید درگیریخود را در یک  یا را بگیرید چیزی دنبال که شدید وسوسه زمان هر

 و روحی سالمت باعث این آیا ؟او را دچار سردرگمی خواهد کرد یا برد خواهد پیش را او اهداف کار این آیا. داشت خواهد شما جوان شمشیرباز

 که فهمید خواهید بار 9 مورد، ده هر از بپرسید، خود از را االتوس این وقتی ؟خواهد شد او آشفتگی باعث یا شود می شما کودک بهتر جسمی

 .کنید برطرف درگیری بدون توانید می را دارید خود کودک شمشیربازی مربیکه در مورد  ناامیدی نوع هر

 طول در توانند یم مربیاناین . دارندتاثیر فراوانی  شما فرزند زندگی در که هستند قدرتمندی بسیار افراد شمشیربازی مربیان بپذیریم که بیایید

 چیزهای بد و خوب اوقات از گذر در شما فرزند که بدانید و بپذیرید قلباز صمیم ! شوند آفرین تحول های چهره و مدرس شما فرزند زندگی

 .گرفت خواهد یاد خود مربی از زیادی

 به کمک برای ،در حد توان ، البتهای العاده خارق های فرصتیمربی است، که  شما جوان شمشیرباز رشد مدار در اصلیپشتیبان  افراد از یکی

 زا جلوگیری همچنین و ،دآی می وجود به راه این در که تعارضاتی مدیریت و شمشیربازی به خود فرزند آوردن با. کرد فرزند شما ارائه خواهد

 .هستید او آینده و حالشما در حال انجام درست ترین کار برای  آنها،
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