


سݡݠالم

ا�ی  --------------- ن رگا�ن ىݭݭݭݔ
عرݨݨݨݨن

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  ای اسݡ�ت  
ݤݤݤ
ݬݔ ݫ ىݭݭݭݭݔݠںن هد�ݫ

دىت م�ن سش ݠݠݠݠ ݠݠ ا��ن ا�ب ک�ت

ݠݠݠݠݠکسݡݠݨݒ رکد . ݭݭݭݔسݒ ݫ �ݫ �ن ىپ د�ت ا�ن ݠ�ب ںݩنگاه �بل�ن که مݠݠی �ت

ام ݤݤݤݤ اح�ت ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݠݠݔ
د ݣݣݣݣى �ت �ب ىݨݨݑ

ا ام�ن





ت
ســــ

ݠهر
فــــــ

در ستایش شکست!  15
گرفتم کمتر حّساس باشم مقدمه: چگونه یاد   28

بخش اّول: شݡکست، مفــــیدترین ابزار تــــربیـــتی  53

کرده اســـت؛ تاریخچه ای از  کلمه ای پلید و منفی تغییر  فصل اّول: چگونه شکســـت به   5۴
شــیوۀ فرزندپــروری در آمریـــکا

والدگری در زمان های کم دغدغه تر  57
ظهور کارشناسان فرزندپروری  63

شما بیش از آنچه تصور می کنید، می دانید  67
فرزندان خودشیفته  72

کارآمد نیست؛ قدرت انگیزۀ درونی فصل دوم: چرا فرزندپرورِی وابسته   79
کلید طالیی تالش و موفقیت انگیزۀ درونی:   8۴

خوداتکایی، تجربه ای فوق العاده برای کودکان  95
احساس شایستگی: اعتمادبه نفس زادۀ تجربه و توانایی  103

که به خودمختاری و شایستگی معنا می دهند ارتباط: روابط همان عواملی هستند   106
مشکالت مطلوب به کسب مهارت منجر می شوند  109

فصل سوم: کمـــتر، در واقع بیشــــــتر است؛ فرزندپروری مستقل و شایسته  115
شکل گیری عادت های جدید  127

راهنمایی های والدین کنترلگر بی نتیجه است!  130
والدین کنترلگر، تصاحبگر هستند  131



کنترلگر به ازای رفتارهای پسندیده، پاداش می دهند والدین   131
کلنجار برود، ارائه  کودک با مســـئله  کنترلگر راه حل یا جواب درســـت را قبل از آنکه  والدین   132

می دهند
والدین کنترلگر به فرزندان اجازۀ تصمیم گرفتن نمی دهند!  132

کودکان برای رسیدن به راه حل ها مشورت می کنند والدین حامِی استقالل، با   133
والدین حامِی استقالل، اجازۀ ارتکاب اشتباه را می دهند و به فرزندانشان در درک عواقب   133

این اشتباه کمک می کنند
والدین حامِی استقالل، به شکست به اندازۀ موفقیت بها می دهند!  13۴

والدین حامِی استقالل احساس فرزندشان را در موقع شکست درک می کنند!  135
والدین حامِی استقالل بازخورد مؤثر نشان می دهند  135

فصل چهـــارم: تشویق غیرمســــتقیم؛ رابطۀ واقعی تحسین و اعتمادبه نـــفس  1۴1
کنید و نه به دلیل ویژگی های ذاتی برای رسیدن به موفقیت تحسین   151

کارآمد در مواجهه با شکست را دور بریزید افکار نا  152
کنند اجازه دهید فرزندانتان به دلیل شکست، ناامیدی را تجربه   153

اجازه دهید فرزندتان با عواقب اشتباهش روبه رو شود!  153

بخـــــش دوم: یادݡݡگــیری از شݡکست؛ آمــوزِش تبدیل اشتباهات به موفقیت   157

فصل پنجم: پذیرش مســــــئولیت های خانه، فرصـــتی برای اثبات شایستگی  158
انتظارات بزرگ و مسئولیت واقعی  169

کنید یک قدم به عقب بردارید و سکوت   170
کنار بگذارید آب نبات چوبی ها را   171

کمک به خانواده از دورۀ پیش دبستانی  172
عادت های بسیار مؤثر کودکان دبستانی  176

نوجوانی و مسئولیت های بزرگ تر  178
فصل ششم: دوســـــــتان؛ شــــــــریکان در شکست و شکل دهندگان هویت  182

کشمکش های دوستانه در زمان بازی  188
مشاجرات خواهربرادری  189

از صمیمیت هم بازی ها تا سیاست های زمین بازی  190



دوستی در دورۀ دبیرستان  19۴
مدیریت ترس های اجتماعی نوجوانان  198

فصل هــــفتم: ورزش؛ شکــــست های ورزشـــی، تجربه هایی حیاتی برای کودکان  210
فواید ورزش کردن در زمین بازی  215

والدین نگران در حاشیۀ زمین بازی  217
راهنمایی هایی برای والدیِن ورزش کاران  220

فصل هشتم: مقطع راهنمایی؛ اّولین زمان تجربۀ شکست  226
کارکرد اجرایی دارد نوع بازی،   230

تمرین کنترل رفتار  232
تمرین انعطاف پذیری ذهنی  235

تقویت حافظۀ فعال  237
تمرین حواس جمعی  239

موفق نبودن در به کارگیری  2۴1
زمانی برای آموختن مدیریت زندگی  2۴3

فصل ُنهم: دبیرســـــــتان و مقاطـــع باالتر؛ پیش به سوی استقالل واقعی  2۴9
پایۀ ُنهم: دستپاچگی  255

پایۀ دهم: سال مورد عالقۀ من  256
پایۀ یازدهم: زمان سرنوشت ساز  258

پایۀ دوازدهم: مرز نهایی  260
بعد از جشن فارغ التحصیلی  262

کنید 263                        اهداف را برای سال اّول تعیین 
کنید 263                        استفاده از مشاوران را به او توصیه 

کنید 263                        روند برنامه ها را مرور 
کنید 26۴                        سکوت 

26۴                        حل وفصل مشکالتش با هم اتاقی ها را به عهدۀ خودش بگذارید
265                        استادان مشتاق مداخلۀ والدین نیستند

کمک نیاز داشته باشند، اعالم می کنند 265                        بچه ها وقتی به 



بخش اّول: شکست، مفیدترین ابزار تربیتی

گروهی است بخــــش سوم: موفــقیت در مـدرسه؛ یــادگیری از شکست تالشی   269

فصل دهم: همکاری والدین و معلم؛   270
چگونه ترس از شکست بر یادگیری تأثیر می گذارد  270
با مثبت نگری و اعتماد به مدرسه قدم بگذارید  272

وقت شناس باشید  273
کنید از قوانین و برنامه ریزی  های مدرسه مطلع باشید و از آن پیروی   27۴

با مربیان فرزندتان مؤدب و صمیمی باشید  27۴
رفتار خود را تغییر دهید یا به نظام آموزشی احترام بگذارید  27۴

به یادگیری اشتیاق نشان دهید  275
م فرزندتان مثبت است

ّ
مطمئن شوید اّولین مکالمۀ شما با معل  275

م بازخورد بخواهید
ّ
از معل  275

کنید کمی صبر  قبل از شکایت از اوضاع فرزندتان   276
کنید که در خانه اتفاق افتاده اند، مطلع  مان را از رویدادهای بزرگی 

ّ
معل  276

به آنچه تدریس می شود، عالقه نشان دهید  276
کنید فرصتی برای قدردانی پیدا   276

که با دانش آموز زمینه و عالقۀ مشترکی دارید کنید  با این پیش فرض شروع   277
کنید از حق فرزندتان برای شکست دفاع   277

به فرزندان حق صحبت کردن بدهید  277
مان درست باشد

ّ
احتمال بدهید انتقادهای معل  277

کنید مان را از قبل هماهنگ 
ّ
قرار مالقات با معل  278

دستورالعمل های انضباطی مدرسه را مطالعه کنید  278
کنید که مشکل آفرین است، حمایت  م و دانش آموز حتی زمانی 

ّ
از روابط معل  278

فصل یازدهم: تکالیف و نمرات بخشی از شکست و موفقیت هستند.  280
حمایت، تشویق و راهنمایی کنید  286

از تکالیف رشددهنده استقبال کنید  286
کم فصل دوازدهم: نمرات، ارزش واقعی نمرۀ   289
به نمرات به اندازۀ خودشان اهمیت بدهید!  291

13



ارمـــغـــان شــݡکــســـت

کنید بر اهداف بیش از نمرات تمرکز   292
بیشتر به دنبال بازخورد باشید تا نمرات  293

کنند کودکان اجازه دهید شیوۀ آموزشی را خودشان انتخاب  به   293
کنید به تالش و پیشرفت فرزندتان افتخار   29۴

کنید شکست را به عنوان فرصت تقویت   295
کردن آموختم نتیجه گیری: هر آنچه از رها  298

1۴



بخش اّول: شکست، مفیدترین ابزار تربیتی

15

در ستایش شکست!
که در آن محکمی هاست1 ای بسا رخنه 

کامی همواره ناستوده و ناپسند است و در مقابل،  گرفته ایم شکست و نا ما یاد 
موفقیت و کامیابی ستوده و خوشایند. ما یاد گرفته ایم رنج و بال همواره نامطلوب 
گرفته ایم موانع و مشـــکالت  و آســـایش و راحتی همواره مطلوب اســـت. ما یاد 
زندگـــی همـــواره نامطبوع و مواهـــب و امکانات زندگی همواره مطبوع هســـتند. 
ریشۀ اصلی این یادگیری های یك سویه پیش فرض های آموخته شده ای است 
گام برای اصالح  کننده« نابود شـــوند؛ پس نخســـتین  کـــه باید با »نایادگیری رها
این نوع نگاه، تغییر سازه های شکل دهندۀ مفهوم »موفقیت« و »شکست« در 
گام نخست  گر از آغاز به فرزندانمان یاد بدهیم شکست  ساختار ذه ن است. ا
کودك نوپایمان در راه رفتـــن روی زمین می افتد و  برای موفقیت اســـت یـــا وقتی 
بلند می شود، به گونه ایی برخورد کنیم که زمین خوردن را مقدمۀ بلندشدن تلقی 
که موفقیت و  کند، او در عمل و در میدان تجربۀ زیستۀ خود امکان آن را می یابد 

شکست را دو روی یك سکه بداند.

1 . مثنوی معنوی.
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موفقیت و شکست مفاهیمی یگانه و پیوسته هستند، همانند مسیری که فراز 
و نشـــیب دارد. آیا می توان بدون دشـــواری به آسانی رســـید؟ آیا می توان بدون 
ُعْسِر 

ْ
که می فرماید: »ِإّنَ َمَع ال کرد؟ این  آیۀ شریف  ســـرباالیی، سرازیری را تجربه 

ُیْســـًرا« ناظر به یگانگی و هم بودی دشواری و آسانی است؛ یعنی در دل سختی 
آسانی است، در بطن انقباض انبساط است و بدون سختی نمی توان آسانی را 
کرد. بدون شکست، موفقیت معنا ندارد. پرسش این است چرا نفرمود:  درك 
ُعْسِر ُیْسًرا«. حرف »مع« به جاى 

ْ
«، بلکه فرمود: »ِإّنَ َمَع ال

ً
»إّن بعد العســـر یســـرا

حرف »بعد« برای آشکارکردن پیوستگی و یگانگی »یسر« با »عسر« است.
کلمۀ »َمَع« را به معناى سبب  »ُعسر« سبب »ُیسر« می شود. برخی مفسران 
دانســـته اند؛ یعنـــی درون هر ســـختی تجربه ها و ســـازندگی هایی وجـــود دارند. 
کلمۀ »یسر« کاشف  کلمۀ »عسر« و نکره آمدن  رمزگشایی حرف »ال« در ابتدای 
گشودگی بی انتها پدیدار می شود؛  که با هر عســـری،  از این معنای پنهان اســـت 
گر نگاه ما به شکست و  گرفتاری دســـت کم دو آســـانی وجود دارد. ا یعنی در هر 
 در 

ً
کند، می توان لطف و محبت خـــدا را نه صرفا ســـختی ها به نگاه قرآنی تغییر 

کرد؛ به  کامی ها نیز جست وجو  کامیابی ها، بلکه در نداشـــته ها و نا داشـــته ها و 
گاه هیچ تفاوتی بین لطف و  همین ســـبب اســـت عارفاِن رازآشنا و شاعران دل آ

قهر خدا نمی بینند:
به جد قــهــرش  بــر  و  لطف  بــر  ای عجب من عاشق این هر دو ضدعاشقم 

که لطف و قهر را یگانه می بیند و حتی فراتر از آن  این چه نگاهی به زندگی است 
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فصل اّول: چگونه شکست به کلمه ای پلید و منفی تغییر 
کرده است؛ تاریخچه ای از شــیوۀ فرزندپــروری در آمریـــکا

دریچه ای به مباحث این فصل ◄

1. چـــرا والدین در خصوص وظایف خود در قبال فرزندانشـــان دچار 
سرگردانی می شوند؟

گذشـــته چه تفاوتی هایی با فرزندپروری در  2. شـــیوۀ فرزندپروری در 
زمان حال داشته است؟

3. رونـــد تغییـــر فرزندپروری چگونه بـــوده و با چه عواملی ایجاد شـــده 
است؟

کامی فرزندشان واهمه دارند؟ ۴. چرا والدین از شکست و نا
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فصل دوم: چرا فرزندپرورِی وابسته کارآمد نیست؛ 
قدرت انگیزۀ درونی1

دریچه ای به مباحث این فصل ◄

1. آسیب های شیوۀ تربیتِی مبتنی بر پاداش چیست؟
کـــودکان را برای مواجهه با شکســـت ها و  2. انگیـــزۀ درونـــی چگونه 

دشواری ها توانمند می کند؟
3. نقش والدین و مربیان در تقویت انگیزۀ درونی کودکان چیست؟

۴. احساس استقالل چگونه باعث بهبود روابط فرزندان با والدین 
خواهد شد؟

1 .Intrinsic motivation
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فصل سوم: کمـــتر، در واقع بیشــــــتر است؛ 
فرزندپروری مستقل و شایسته

دریچه ای به مباحث این فصل ◄

1. چگونه شیوۀ فرزندپرورِی خود را تغییر دهیم؟
2. آیا فرزندپروری مستقل با سهل گیری و بی خیالی هم معناست؟

کنترل گر چیست؟ 3. تفاوت فرزندپروری مستقل با فرزندپروری 
کنترلگر و والدین حامی اســـتقالل  ۴. ویژگی هـــای رفتـــاری والدین 

کدام اند؟
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1۴1

فصل چهـــارم: تشویق غیرمســــتقیم؛ رابطۀ 
واقعی تحسین و اعتمادبه نـــفس

دریچه ای به مباحث این فصل ◄

1. نقش تربیتی تحسین و تشویق چیست و چگونه می تواند عامل 
پیشرفت فرزندان باشد؟

2. ذهنّیت ثابت چه آسیب های تربیتی به دنبال خواهد داشت؟
3. ذهنّیت مبتنی بر رشد چه ویژگی هایی دارد و چه نکاتی باعث 

تقویت این ذهنّیت خواهد شد؟
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فصل پنجم: پذیرش مســــــئولیت های خانه، فرصـــتی 
برای اثبات شایستگی

دریچه ای به مباحث این فصل ◄

کرد؟ 1. اعطای مسئولیت به فرزندان را باید از چه زمان و چطور شروع 
2. مسئولیت های متناسب با هر دورۀ سنی چیست؟

کودکان را برای زندگی آینده  3. مشارکت در امور خانه چگونه می تواند 
آماده سازد؟

گاهـــی والدیـــن از دادن مســـئولیت به فرزنـــدان خودداری  ۴. چـــرا 
می کنند؟

5. زیاده روی در فرزندپروری به چه معناست و چه آسیب های تربیتی 
به دنبال دارد؟



ارمـــغـــان شــݡکــســـت

182

فصل ششم: دوســـــــتان؛ شــــــــریکان در 
شکست و شکل دهندگان هویت

دریچه ای به مباحث این فصل ◄

کودکان  1. نقش هم ســـاالن و دوســـتان در رشـــد شـــخصیت و هویت 
چیست؟

کســـب تجربه و آموختن از  کودکانه چگونه به  2. بازی هـــا و دعواهای 
شکست منجر می شوند؟

3. آیا دوســـتی ها و بازی های مجازی می توانند اهداف تربیتی بازی را 
محقق سازند؟ 

۴. نحوۀ مدیریت صحیح روابط اجتماعِی نوجوانان چگونه است؟
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فصل هــــفتم: ورزش؛ شکــــست های ورزشـــی، 
تجربه هایی حیاتی برای کودکان

دریچه ای به مباحث این فصل ◄

1. مزایای ورزش به عنوان شیوه ای تربیتی چیست؟
گســـترش ورزش حرفـــه ای چـــه  و  رقابـــت  بـــه  تبدیـــل ورزش   .2

آسیب هایی را به دنبال دارد؟
گروهـــی چیســـت و رعایت چه  کاری  3. اهـــداف ورزش به عنـــوان 

نکاتی برای دستیابی به این اهداف الزم است؟
۴. والدین چگونه می توانند از ورزش برای تجربۀ شکست و رسیدن 

به موفقیت فرزندان بهره ببرند؟
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فصل هشتم: مقطع راهنمایی؛ اّولین زمان تجربۀ شکست

دریچه ای به مباحث این فصل ◄

1. مشکالت و حساسیت های دوران نوجوانی چیست؟
کمک به آن ها  کاربردی بـــرای راهنمایی نوجوانان و  2. تکنیک های 

کدام اند؟ 
کارآمـــدی و مهارت های مدیریـــت زندگی را به  3. چگونـــه می تـــوان 

نوجوانان آموخت؟
کنترل رفتار و تقویت حافظۀ فعال به نوجوانان  کدام تمرین ها در   .۴

کمک می کنند؟
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فصل ُنهم: دبیرســـــــتان و مقاطـــع باالتر؛ 
پیش به سوی استقالل واقعی

دریچه ای به مباحث این فصل ◄

1. ویژگی های روحی جوانان در مقطع دبیرستان و باالتر چگونه است؟
2. مشکالت پیش روی جوانان در مقطع دبیرستان چیست؟

3. شـــیوۀ صحیح برخورد و تعامل والدین با فرزندان در دورۀ جوانی 
چگونه است؟

۴. آیا فرصت جبران خطاهای تربیتی در دوران جوانی وجود دارد؟
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فصل دهم: همکاری والدین و معلم؛ 
چگونه ترس از شکست بر یادگیری تأثیر می گذارد

دریچه ای به مباحث این فصل ◄

کاهش شکســـت های  مـــان در 
ّ
1. تعامـــالت صحیـــح والدین و معل

تحصیلی چه نقشی دارند؟
2. رعایـــت چه نکاتی به ایجاد تعامل مثبت میـــان والدین و مربیان 

کمک می کند؟
3. نگـــرش والدین به محیط آموزشـــی و مربیان چه تأثیری بر دیدگاه 

فرزندان دارد؟
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فصل یازدهم: تکالیف و نمرات بخشی از شکست و 
موفقیت هستند.

دریچه ای به مباحث این فصل ◄

1. والدین دربارۀ اهداف و شـــیوۀ انجام تکالیف مدرسه، چه نکاتی 
را باید بدانند؟ 

2. چالش هـــای موجـــود دربـــارۀ انجـــام تکالیف را چگونـــه مدیریت 
کنیم؟

3. جایـــگاه واقعـــی نمـــرات در پیشـــرفت تحصیلـــی و آینـــدۀ بچه ها 
چیست؟

۴. شـــیوۀ  صحیح ســـنجش عملکرد و پیشـــرفت تحصیلی فرزندان 
کدام است؟
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فصل دوازدهم: نمرات، ارزش واقعی نمرۀ کم

دریچه ای به مباحث فصل: ◄

1. جایگاه واقعی نمرات در پیشرفت تحصیلی و آیندۀ بچه ها چیست؟
2. شـــیوۀ صحیح ســـنجش عملکرد و پیشـــرفت تحصیلـــی فرزندان 

کدام است؟


