
  شمشیربازی حفظ به خود کودک ترغیب برای ایده چند

 سخنی با والدین()

 (03/03/0011ترجمة: عباسعلی فاریابی )

 هم قبل از ویروس کووید ما والدینالبته . رای خود باز کرده استب کامالً جدیدی یقلمرو ی کورونا یکدوران همه گیر در چالش های والدین

 ،راه وجود نداشت ةخودی خود یک نقشمسلط هستیم. به ، اما در کل احساس می کردیم که در کارهایی که انجام می دهیم چالش هایی داشتیم

 یم کهو مطمئن بود می دانستیم زیرا ماپیروی کنیم آنها یم از توصیه هایی ستبودند. ما می توان این کار را انجام دادهاما افرادی بودند که قبالً 

ار را نشان این کبودند که فرزنداوالدین دیگری  ،مسابقات قهرمانی کشور برودآزمایش شده است. اگر فرزند شما می خواست به  قبالاین موارد 

 ،اد به نفس دست و پنجه نرم می کرداعتم یک باخت با مشکل عدم. اگر فرزند شما پس از را راهنمایی بکنندتوانستند شما  کرده بودند و می

 شورت بگیرند.از آنها مبروند و  نداند نزد والدین دیگری که این تجربه را داشته ستتوان  می او والدین

 

. هیچ والدین شمشیربازی دیگری وجود ندارد که بتواند با ما در مورد شته استوجود ندا قبال جدید مواردهیچ یک از  کورونا در طی همه گیری

 بدون مسابقه صحبت کند.دورة اجتماعی و  ةفاصل رعایت با شمشیربازیچگونگی 

 شمشیربازی تشویق کنید ةکودک خود را برای ادام

پس ذره ، سهای زیادی شروع می کنیممسئولیت را با ا ارتباط زیادی با موفقیت نهایی آنها دارد. ما کار خود حمایت ما از بچه ه روش

ت هف به این دهد هادامفرزندتان به شمشیربازی اگر واقعا دوست دارید که حال . مستقل بشوندکامال آنها  ذره عقب می رویم تا اینکه

 . ، توجه کنیدآورده شده است شمابرای کمک به زیر که  نکتة
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 کنیدروتین ها را حفظ  .0
 ةفاصل و ی بهداشتیوتکل هاپر بدون، . ما در باشگاهدر حال تغییر استروال کار سخت تر شده است زیرا همه چیز  حال حاضردر 

 اجرا می کنیم در فضای باز را شمشیربازی تمریناتگاهی اوقات ، ما قرنطینه ح جدیدوسط دراما ، در حال شمشیربازی بودیم. اجتماعی

ا ی، د بودخود کجا خواه روزانة آموزشما همیشه نمی دانند که  بازیکنانمی کنیم.  یا از فضای مجازی استفادهتعطیل و هنگام باران 

هیچ  البته. مرا شروع کنی خود برنامه های معمول ممی توانی در حال حاضر ما به تدریج اما !اینکه اصال تمرین خواهند داشت یا خیر

 وقت دیر نیست! 
 

 :کند، می پردازیمحفظ  یهمه گیر این در طول را روال شمشیربازی یی که می تواندبرخی از ایده ها به در اینجا

 تجهیزات ةبررسی ماهان 

  با هدف شمشیربازی دو بار در هفته الس های تمرینی حضوری یا مجازیکورود به 

 لباس شمشیربازی هفتگی شستشوی  

  شنبهسه شنبه و های یکدر روزتمرین با وزنه 

 چهارشنبه  و دوشنبهشنبه،  تمرینات قلبی عروقی در روزهای 

 جمعه در روزهای شمشیربازی تجزیه و تحلیل فیلم های 

 مجازی یربازیشمش شب فیلم خانوادگی یک ماهانه 

 جمعه روز در هر  تماس با مربی 

 

 ، نه نتیجهتایشس .2

 سرگرمه او در این رشتکه آیا ، بلکه به ایناو در المپیک مدال طال کسب می کند تعیین نمی شودموفقیت فرزند شما با توجه به اینکه 

کامالً  شیوة یکشاهد ما  کورونا و در طی همه گیری. اکنون یا خیر دمی رس فردیپیشرفت د و از طریق شمشیربازی به می شو

همه چیز  که وقتی ،اتمسابق شرکت مجدد درلزوماً آمادگی برای  91قرنطینة کووید. هدف از شمشیربازی در حین هستیممتفاوتی 

عامل ایجاد یک هدف از شمشیربازی در حال حاضر بلکه ، این می تواند یک عامل محرک باشد()اگرچه  نیست، شروع شود از نو دوباره

 می باشد.بیشتر  سازی برای بچه ها انگیزهو  کنندهضاار

 ،با نظم شرکت کند است. اگر یک شمشیربازم اصلی هدف، دنیای مجازیباشد و چه در  باشگاه، چه در شرکت در کالس ،در حال حاضر

نیست  هدف ایندر این دوران نیز همین طور است.  فعالیت دیگر نوع در مورد مدرسه یا هرحاصل خواهد شد.  ی در اوپیشرفت مهارت
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گیرند ار قرار بدیگر این است که بچه ها بیش از حد تحت فش خطر. می باشدشرکت  فقط هدف – برسیمعالی پیشرفت بسیار که به 

 .خواهد بودکار بسیار دشوارتر  اینبازگشت آنها به  در این صورت، و از این فعالیت عقب نشینی کنند

 است! اصلی م هدف و فعالیت تالش

 خود را کشف کند زندگی به کودک خود کمک کنید تا داستان  .0
 ست. اوگوش دادن به  بردارید برای کمک به موفقیت فرزندتان ی که می توانیدقدم بزرگ

یر به دلیل درگ، با خیال راحت سعی کنید دلیل آن را بفهمید. گاهی اوقات بچه ها باشداز دست داده  را خود به شمشیربازی ةعالق اواگر 

و از فعالیت های ارزشمندی مانند شمشیربازی دور  دهندمی  عزلت را بیشتر ترجیحهای ویدیویی شبکه های اجتماعی یا بازی  شدن با

آنها  و کشده است، بلکه اتفاقی افتاده است که آنها را به چالش ناگهان تنبل می شوند اآنه که نیست این دلیلبه  امر. این می شوند

 دانند چگونه با آن کنار بیایند.  نمی

فشار  را تحت او ،است درست فرزندتانبرای  فکر می کنید این کار به این دلیل که د فکر کنید. آیادر این مورد نیز به انگیزه های خو

ا شمو رشد کند. ایجاد و باید در فرزند شما  عالقه و این می شودیا به دالیل دیگر؟ شمشیربازی لزوماً ناشی از عالقه  داده اید،قرار 

 . او تحمیل کنیدبه  به زورتوانید آن را  نمی

 

د. در اینجا چند نمونه سوال برای کار خود را برای شما تعریف کن ند شدن سرعتبخواهید که داستان کُ او خود بنشینید و از فرزندبا 

 پرسیدن از فرزندتان آورده شده است: 

  ؟ می خواهیپای خود را انجام ندهید. آیا چیزی از من کارچرا امروز بعد از ظهر تصمیم گرفتید تمرین 

  آیا چیزی تغییر کرده است؟ این ترم از تمرین شمشیربازی لذت نمی بریبه نظر می رسد که شما مانند اوایل . 

 ر د تا به حال هیچ صحبتی تجهیزات شمشیربازی درخواست کنی، اما تانتظار داشتم مثل سال گذشته برای تولد خود

 بتوانیم در مورد آن صحبت کنیم؟  االن . شاید مانکرده ایمورد آن 
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ش او کمک کنید تا خودمی دهد که به  ، اما این به شما فرصتزوماً بدانددالیل را ل آن که او نمی توانید انتظار داشته باشیدشما البته 

 د. را دریاب این موضوع

  خورد کنیداهداف را تعیین کنید و آنها را  .4
 هها را به ایجاد اهداف کوتاشمشیرباز. ما شاید هم نه، یدباش ی را در نظر گرفتهجوان خود اهداف شمشیربازاز قبل با  شما ممکن است

کمک بزرگی در ایجاد انگیزه برای ادامه کار در سخت ترین  امر ، زیرا اینتشویق می کنیمبه شدت در این ورزش  د مدتبلنمدت و 

 . می کندشرایط 

نیز  کوچک به قطعات لقمه ایتعیین کنید بلکه آنها  را اهداف باید این است که نه تنها کار در می کند! ترفندخود را هدف گذاری کار 

کنند  آنها هضمتوانند نمی  بچه های که می شوندآنقدر بزرگ ، آنها دستیابی باشند. در غیر این صورت ه به راحتی قابلک ترجمه کنید

 .نخواهند بودجذاب و انگیزشی  در نتیجهو 

برای  این هدفاما . این یک هدف عالی است. در مسابقات کشوری نتیجه بگیردکودک شما می خواهد در مدت سه سال  م کهبگویی

 اوند؟ شاید بتواند به سمت آن هدف حرکت ک د تاگی و روزانه چه کاری انجام می ده، هفتاو به طور ماهانهچه معنایی دارد؟ ما امروز 

ردن شمشیربازی با کار ک . رسیدن به سطوح باالیانفرادی بگیردیا شاید هر هفته باید یک درس  ،ندکارپای خود کار کباید هر روز روی 

دوباره تکرار می کنم، این در . کارهای کوچک با اجراید مگر ناتفاقات بزرگ رخ نمی ده -شروع می شود ر هر بار دروی یک چیز 

 حتی در صورتبا تعیین اهداف کوچک تر  استمرار به انجام دادن کاری. یادگیری نیز صدق می کندغیر از شمشیربازی  مورد موارد

 دشوار بودن، یک مهارت زندگی است.

 

 نکنید  اما وادار، یدهدایت کن .5
ن حس کمتر قادر به یافتاو ، ندارد. هرچه بیشتر فشار بیاورید شما در شمشیربازی برای فرزندتان وجود ةهیچ راهی برای جایگزینی انگیز

 .جواب نمی دهد وارد کردنفشار د بود. در این ورزش خواهانگیزه 

ایجاد می کند که برای  بازخوردیرا افزایش می دهد و  اوبلکه اضطراب ، او را تشویق نمی کندنه تنها  این مسئلهاضطراب شما در مورد 

زیرا احساس  خواهد کردشروع به مقاومت  اوعکس آنچه شما می خواهید اتفاق خواهد افتاد و اینکه من ضهیچ کس مفید نیست. 

، همراه نیست کودک پذیرش تحمیل کردن شما باخوب نیست. اگر  کسهیچ والدین و بچه ها برای  یقدرت رویاروییناراحتی می کند. 

 .می باشد در حال واکنش دادن به اجبار شمادر واقع  او .است باطنی خود کودکنه نیروی و  ودهبشما  خارجی به دلیل نیروی
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 فکر نکنید  دربارة آن بیش از حد .6

بچه ها همیشه در اشتیاق نمی توانیم انتظار داشته باشیم که  ما .گاهی اوقات دچار کاهش می شود برای انجام کاری اشتیاق هر کس

ند ک می را ترغیب او، راهی است که خودی خودبه شمشیربازی  شما به فرزند طبیعی عشق ةچرخپیشرفت  دادن بهد. اجازه اوج خود باش

 دنبال کند. به طور مستقل  که آموزش های خود را

اتفاق می افتد که افراد چنان درگیر فعالیتی باشند که  به ندرت .ما برای شارژ مجدد باید یک قدم به عقب برگردیم ةگاهی اوقات هم

 چیزی به ما اجازه می دهد گرفتن ازفاصله  اغلب اوقات، را تجربه نکنند. برعکس فراز و نشیبیو هرگز  ،بخواهند دائماً آن را انجام دهند

  رساند! هم همین مفهموم را می "دوری و دوستی"ضرب المثل دوست داشته باشیم.  بیشتر آن را که

ژ قرار شار ةیک دور تنها دراو  اینکهیا  دچار مشکل شده استبا شمشیربازی خود واقعاً  اودهید تا ببیند آیا ببه کودک خود فضا و زمان 

 در نبودن او درگیر. داشته باشندعالقه  ی، خصوصاً وقتی که به موارد مختلفنداشتن تالش و کوشش دائمی در جوانان عادی استدارد. 

 ادند . ما می توانیم ضمن ادامهباشد دوستانشارتباط با مدرسه یا  تکالیف روی به دلیل تمرکز او، شاید مانند گذشتهربازی شمشی

 ،ترکم فشار. خودش صالح خود را تشخیص دهدو رشد کنند تا  تجربهاجازه دهیم در مناطق دیگر نیز  او، به آموزش منظم شمشیربازی

 !فکر نکنید ئلهسدر مورد این م . بیش از حددمی شو اکتشاف و پذیرش بیشتر منجر به

 تقصیر را از گردن خود بردارید .7

ها  سال وا. حتی اگر مالمت نکنیدخود را در این مورد ، هار بی میلی می کندظاشمشیربازی  تمرینات به شرکت در نسبتاگر فرزند شما  

تقصیر شما نیست. بچه ها باید خودشان انتخاب کنند. آنها  او ةانگیز کاهش، زیادی به آن داشته باشد عشقو  مند بوده استبه آن عالق

ار داشته انتظ او ازنمی توانید  شما ،ادار کنیدورا به انجام این کار  کودکخود زندگی کنند. حتی اگر بتوانید  تصمیم های باید با عواقب

 .دانجام دهرا  کار این خودش با میل و رغبت باشید که

 

ها  ، حتی اگر این انتخابدیکنرا تماشا  خودهای کودک  انتخابظهور . به خودتان اجازه دهید تا بکشیدنفسی  بردارید و قدم به عقب یک

 یند که ترجیح می دهید فرزندتان آن را تجربه نکند. اگر شمشیرباز جوان شما بخواهد به جای انجام یک تمرنعواقبی داشته باش

 .به خوبی لمس خواهد کرددر مسابقات  همساالنشنتایج و عملکرد در  او عواقب این تصمیم را، بخوابد، در روزهای شنبهشمشیربازی 

 .ستخود او، این انتخاب ندل کشُتمرین خود را د یا مربی خود گوش نده حرف د که بهتصمیم بگیر اواگر 
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کودک خود را به یک می توانستند  می کردندعمل متفاوت  رگکه ا این مورددر دیده ایم  را بسیاری از والدین تجزیه و تحلیل ما

مل خود می توانید با عشما ، فراهم کنید ها را است. شما می توانید فرصت ای ایدهبی ف کار عبث ویک  که، بهتر تبدیل کنند شمشیرباز

نترل پذیرفتن عدم کرا برای آنها انجام دهید.  انگیزه کارنمی توانید  اما می توانید پشتیبانی خود را نشان دهید.شما ، بخشیدبالهام 

باشید که شمشیربازی یک ورزش ! بخاطر داشته کار برای شمشیرباز جوان شماست ترین صادقانهو  بهترینشما در این شرایط 

 تیشخصود خ ة. این بدان معناست که شما برای بچنمی شود هم شما و فرزندتان تیم شامل حتیو ، نه یک ورزش گروهی. است انفرادی

  .خواهید بودناو  روی پیست با، اما را بازی می کنیدروحیه دهنده و نقش  هستید ماجرا اصلی

رای ب، اما در نهایت این وظیفه شماست که کننده استخسته  همکننده و  سرگرم هم نقشفرزند خود هستید! این  کنندةحمایت شما 

شرکت در  ةد. شما نمی توانید کنترل کنید که آیا کودک شما انگیزاجازه دهید این کار را انجام ده اوبه و  او وسیله تهیه کنید

توانید  یمشما باشید.  اودر کنار بعنوان حامی . اما شما می توانید یا خیر را دارد پیشرفته، گرفته تا مقدماتی، از در هر سطحشمشیربازی 

 فردن و بهتری شمشیربازبهترین  تا جایی که می تواند اجازه دهید اورا راهنمایی کنید. شما می توانید به  اورا دوست داشته باشید و  او

 جامعه بشود.

چه های ما انجام می دهند سرمایه گذاری می کنیم. والدین شمشیربازی مانند فرزندانشان معموالً به عنوان والدین در کارهایی که بما 

ا م ، چالش برانگیز است. بهترین حسقیت آنها و نیاز آنها به استقاللدرگیر و هیجان زده می شوند. متعادل کردن اشتیاق ما برای موف

ر شمشیربازی دست و پنجه نرم می کند تا چیزی را پیدا در جهان این است که کودکی را ببینیم که با انگیزه د مربیان شمشیربازی

 ه دارد. گو شعله ور ن را روشن کند اوشور و اشتیاق کند که 

 

به  .ن این راه او را تقویت کنیدبا ادامه دادببندید و  را به این ورزش اوتشویق کنید. داربست عشق  نکرد شمشیربازی بهودک خود را ک

 خواهد شد!ن تفاوت ایجاد ای در نهایت و بدانید که اعتقاد داشته باشیدکار شگفت انگیزی که انجام می دهید 
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