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در ستایش شكست!
ای بسا رخنه كه در آن محكمیهاست

1

ما یاد گرفتهایم شكست و نا كامی همواره ناستوده و ناپسند است و در مقابل،
موفقیت و كامیابی ستوده و خوشایند .ما یاد گرفتهایم رنج و بال همواره نامطلوب
و آس ــایش و راحتی همواره مطلوب اس ــت .ما یاد گرفتهایم موانع و مش ــكالت
زندگ ــی هم ــواره نامطبوع و مواه ــب و امكانات زندگی همواره مطبوع هس ــتند.
ریشۀ اصلی این یادگیریهای یكسویه پیشفرضهای آموختهشدهای است
ك ــه باید با «نایادگیری رها كننده» نابود ش ــوند؛ پس نخس ــتین گام برای اصالح
این نوع نگاه ،تغییر سازههای شكلدهندۀ مفهوم «موفقیت» و «شكست» در
ساختار ذه ن است .ا گر از آغاز به فرزندانمان یاد بدهیم شکست گام نخست
برای موفقیت اس ــت ی ــا وقتی كودك نوپایمان در راهرفت ــن روی زمین میافتد و
بلند میشود ،بهگونهایی برخورد كنیم كه زمینخوردن را مقدمۀ بلندشدن تلقی
كند ،او در عمل و در میدان تجربۀ زیستۀ خود امكان آن را مییابد كه موفقیت و
شكست را دو روی یك سكه بداند.
 . 1مثنوی معنوی.
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موفقیت و شكست مفاهیمی یگانه و پیوسته هستند ،همانند مسیری كه فراز
و نش ــیب دارد .آیا میتوان بدون دش ــواری به آسانی رس ــید؟ آیا میتوان بدون
ْ
َ
ن آیۀ شریف كه میفرماید«ِ :إ ّن َم َع ال ُع ْس ِر
س ــرباالیی ،سرازیری را تجربه كرد؟ ای 
ُی ْس ـ ًـرا» ناظر به یگانگی و همبودی دشواری و آسانی است؛ یعنی در دل سختی
آسانی است ،در بطن انقباض انبساط است و بدون سختی نمیتوان آسانی را
درك کرد .بدون شكست ،موفقیت معنا ندارد .پرسش این است چرا نفرمود:
ً
ْ
َ
ّ
«إن بعد العس ــر یس ــرا» ،بلكه فرمود«ِ :إ ّن َم َع ال ُع ْس ِر ُی ْس ًرا» .حرف «مع» بهجاى
حرف «بعد» برای آشکارکردن پیوستگى و یگانگی «یسر» با «عسر» است.
ُ
«عسر» سبب ُ«یسر» میشود .برخی مفسران كلمۀ َ
«م َع» را بهمعناى سبب
دانس ــتهاند؛ یعن ــى درون هر س ــختى تجربهها و س ــازندگىهایى وج ــود دارند.
رمزگشایی حرف «ال» در ابتدای كلمۀ «عسر» و نكرهآمدن كلمۀ «یسر» كاشف
از این معنای پنهان اس ــت كه با هر عس ــری ،گشودگی بیانتها پدیدار میشود؛
یعنی در هر گرفتاری دسـ ـتکم دو آس ــانی وجود دارد .ا گر نگاه ما به شكست و
ً
س ــختیها به نگاه قرآنی تغییر كند ،میتوان لطف و محبت خ ــدا را نه صرفا در
داش ــتهها و كامیابیها ،بلكه در نداش ــتهها و نا كامیها نیز جستوجو كرد؛ به
عارفان رازآشنا و شاعران دلآ گاه هیچ تفاوتی بین لطف و
همین س ــبب اس ــت
ِ
قهر خدا نمیبینند:

عاشقم بــر لطف و بــر قـهــرش بهجد

ای عجب من عاشق این هر دو ضد

این چه نگاهی به زندگی است كه لطف و قهر را یگانه میبیند و حتی فراتر از آن

16
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فصل ّاول :چگونه شکست به کلمهای پلید و منفی تغییر
کرده است؛ تاریخچهای از شــیوۀ فرزندپــروری در آمریـــکا

◄◄دریچهای به مباحث این فصل
 .1چ ــرا والدین در خصوص وظایف خود در قبال فرزندانش ــان دچار
سرگردانی میشوند؟
 .2ش ــیوۀ فرزندپروری در گذش ــته چه تفاوتیهایی با فرزندپروری در
زمان حال داشته است؟
 .3رون ــد تغیی ــر فرزندپروری چگونه ب ــوده و با چه عواملی ایجاد ش ــده
است؟
 .4چرا والدین از شکست و نا کامی فرزندشان واهمه دارند؟

54
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فرزندپروری وابسته کارآمد نیست؛
فصل دوم :چرا
ِ
1
قدرت انگیزۀ درونی

◄◄دریچهای به مباحث این فصل
تربیتی مبتنی بر پاداش چیست؟
 .1آسیبهای شیوۀ ِ

 .2انگی ــزۀ درون ــی چگونه ک ــودکان را برای مواجهه با شکسـ ـتها و
دشواریها توانمند میکند؟
 .3نقش والدین و مربیان در تقویت انگیزۀ درونی کودکان چیست؟
 .4احساس استقالل چگونه باعث بهبود روابط فرزندان با والدین
خواهد شد؟
1 .Intrinsic motivation

79
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فصل سوم :کمـــتر ،در واقع بیشــــــتر است؛
فرزندپروری مستقل و شایسته

◄◄دریچهای به مباحث این فصل
فرزندپروری خود را تغییر دهیم؟
 .1چگونه شیوۀ
ِ

 .2آیا فرزندپروری مستقل با سهلگیری و بیخیالی هممعناست؟

 .3تفاوت فرزندپروری مستقل با فرزندپروری کنترلگر چیست؟
یه ــای رفت ــاری والدین کنترلگر و والدین حامی اس ــتقالل
 .4ویژگ 
کداماند؟
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فصل چهـــارم :تشویق غیرمســــتقیم؛ رابطۀ
واقعی تحسین و اعتمادبهنـــفس

◄◄دریچهای به مباحث این فصل
 .1نقش تربیتی تحسین و تشویق چیست و چگونه میتواند عامل
پیشرفت فرزندان باشد؟
ّ .2
ذهنیت ثابت چه آسیبهای تربیتی بهدنبال خواهد داشت؟
ّ .3
ذهنیت مبتنی بر رشد چه ویژگیهایی دارد و چه نکاتی باعث
تقویت این ّ
ذهنیت خواهد شد؟
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بخـــــش دوم :یادݡگــــیری از شݡکست؛
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تبدیل اشتباهات به موفقیت
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فصل پنجم :پذیرش مســــــئولیتهای خانه ،فرصـــتی
برای اثبات شایستگی

◄◄دریچهای به مباحث این فصل
 .1اعطای مسئولیت به فرزندان را باید از چه زمان و چطور شروع کرد؟
 .2مسئولیتهای متناسب با هر دورۀ سنی چیست؟
 .3مشارکت در امور خانه چگونه میتواند کودکان را برای زندگی آینده
آماده سازد؟
 .4چ ــرا گاه ــی والدی ــن از دادن مس ــئولیت به فرزن ــدان خودداری
میکنند؟
 .5زیادهروی در فرزندپروری به چه معناست و چه آسیبهای تربیتی
به دنبال دارد؟
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فصلششم :دوســـــــتان؛ شــــــــریکان در
شکست و شکلدهندگان هویت

◄◄دریچهای به مباحث این فصل
مس ــاالن و دوس ــتان در رش ــد ش ــخصیت و هویت کودکان
 .1نقش ه 
چیست؟
یه ــا و دعواهای کودکانه چگونه به کس ــب تجربه و آموختن از
 .2باز 
شکست منجر میشوند؟
 .3آیا دوس ــتیها و بازیهای مجازی میتوانند اهداف تربیتی بازی را
محقق سازند؟
اجتماعی نوجوانان چگونه است؟
 .4نحوۀ مدیریت صحیح روابط
ِ
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فصل هــــفتم :ورزش؛ شکــــستهای ورزشـــی،
تجربههایی حیاتی برای کودکان

◄◄دریچهای به مباحث این فصل
 .1مزایای ورزش بهعنوان شیوهای تربیتی چیست؟
 .2تبدی ــل ورزش ب ــه رقاب ــت و گس ــترش ورزش حرفـ ـهای چ ــه
آسیبهایی را بهدنبال دارد؟
 .3اه ــداف ورزش بهعن ــوان کاری گروه ــی چیس ــت و رعایت چه
نکاتی برای دستیابی به این اهداف الزم است؟
 .4والدین چگونه میتوانند از ورزش برای تجربۀ شکست و رسیدن
به موفقیت فرزندان بهره ببرند؟
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فصل هشتم :مقطع راهنمایی؛ ّاولین زمان تجربۀ شکست

◄◄دریچهای به مباحث این فصل
 .1مشکالت و حساسیتهای دوران نوجوانی چیست؟
 .2تکنیکهای کاربردی ب ــرای راهنمایی نوجوانان و کمک به آنها
کداماند؟
یت ــوان کارآم ــدی و مهارتهای مدیری ــت زندگی را به
 .3چگون ــه م 
نوجوانان آموخت؟
 .4کدام تمرینها در کنترل رفتار و تقویت حافظۀ فعال به نوجوانان
کمکمیکنند؟
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ُ
فصل نهم :دبیرســـــــتان و مقاطـــع باالتر؛
پیش بهسوی استقالل واقعی

◄◄دریچهای به مباحث این فصل
 .1ویژگیهای روحی جوانان در مقطع دبیرستان و باالتر چگونه است؟
 .2مشکالت پیش روی جوانان در مقطع دبیرستان چیست؟
 .3ش ــیوۀ صحیح برخورد و تعامل والدین با فرزندان در دورۀ جوانی
چگونه است؟
 .4آیا فرصت جبران خطاهای تربیتی در دوران جوانی وجود دارد؟
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بخش دوم :یادگیری از شکست؛ آموزش تبدیل اشتباهات به موفقیت

بخــــش سوم :موفـــقیت در مـــدرسه؛ یــادݡگیری از
شݡکست تالشی ݡگروهی است
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فصل دهم :همکاری والدین و معلم؛
چگونه ترس از شکست بر یادگیری تأثیر میگذارد
◄◄دریچهای به مباحث این فصل
ّ
 .1تعام ــات صحی ــح والدین و معلم ــان در کاهش شکسـ ـتهای
تحصیلی چه نقشی دارند؟
 .2رعای ــت چه نکاتی به ایجاد تعامل مثبت می ــان والدین و مربیان
کمک میکند؟
 .3نگ ــرش والدین به محیط آموزش ــی و مربیان چه تأثیری بر دیدگاه
فرزندان دارد؟
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فصل یازدهم :تکالیف و نمرات بخشی از شکست و
موفقیتهستند.

◄◄دریچهای به مباحث این فصل
 .1والدین دربارۀ اهداف و ش ــیوۀ انجام تکالیف مدرسه ،چه نکاتی
را باید بدانند؟
شه ــای موج ــود درب ــارۀ انج ــام تکالیف را چگون ــه مدیریت
 .2چال 
کنیم؟
 .3جای ــگاه واقع ــی نم ــرات در پیش ــرفت تحصیل ــی و آین ــدۀ بچهها
چیست؟
 .4ش ــیوۀ صحیح س ــنجش عملکرد و پیش ــرفت تحصیلی فرزندان
کدام است؟
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بخشسوم:موفقیتدر مدرسه؛یادگیریاز شکستتالشی گروهیاست

فصل دوازدهم :نمرات ،ارزش واقعی نمرۀ کم
◄◄دریچهای به مباحث فصل:
 .1جایگاه واقعی نمرات در پیشرفت تحصیلی و آیندۀ بچهها چیست؟
 .2ش ــیوۀ صحیح س ــنجش عملکرد و پیش ــرفت تحصیل ــی فرزندان
کدام است؟
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