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مدارکرد استقامت

ها و مشکالتی هستند که هر کدام، سعی در به زانو درآوردن او دارند. او بایدبخش مهمی از زندگی، چالش
در سطوح شریک، رقیب، حریف، و دشمن تعریف کند. در غیر این صورت رکون، نسبت خود را با مشکالت

نشست، درماندگی و بیچارگی سرنوشت او خواهد بود.

گردد، ها محسوب میکردها در تئوري بازيترین رويکه یکی از سادهدر تربیت کودکان،مدارکرد استقامتروي
در عین .گشا باشدتواند راهو ایستادگی در برابر آنها می،نو کار رویارویی با مشکالت و دشمنادر فهم ساز

سازي و هدایت جامعه نیز اهمیت اساسی داشته تواند در سطح کالن، در راستاي جامعهکرد میحال، این روي
و هاگپانواعانداز و مأموریت، در ضمن تعریف زوایاي خمش وبا تعریف چشم،کرددر این رويباشد.
توان تبیین را میي مقابلجبههدن وریا به زانو در آخود،روند ایستادگی،انداز و مأموریتبین چشمهافاصله
نمود.

این گردد.یف و نازك است به راحتی در برابر هر کشش و فشاري خم میکه تازه جوانه زده و نحنهال جوانی
و به توان آن را خم نموده راحتی میو بمقاومت کمی دارد،ستاضخامتی ي باریک و کمچهتنهال که درخ

کنند در ابتداي امر مشکالت و ها و جوامع نیز به مثابه همین نهال وقتی کاري را شروع میزمین رساند. انسان
آن فرد، کشور و ملتی ؛ي مهم این استکنند تا آنها را خم کرده و به زانو در آورند. اما نکتهدشمنان سعی می

شود تا او تنومند . این ایستادگی باعث میکندکرده در برابر تمام این فشارها استقامت ایستاده است که سعی
حتی نتوان او را به زانو در آورد. لذا این فرد و جامعه قابل اتکا شده و به مشکالت تن در شده و دیگر به را
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.شوند، تازه مشکالت آغاز میندزانو زده و به اصطالح کوتاه بیایزمانی که افراد و جوامع در برابر مشکالت
شکند.می،درختی که زیاد خم شودنباید فراموش کرد کهپندارند. امابرخی این مرحله را پایان مشکالت می

ه انداز و مأموریت فاصله و گپ وجود داشتکند که بین چشمکرد، استراتژي زمانی ضرورت پیدا میدر این روي
انداز است، گیري براي تحقق چشمانداز که منظر مطلوب است، و مأموریت که جهتباشد. وقتی بین چشم

تالش براي جهتی وجود داشته باشد، لزوم اتخاذ استراتژي وجود دارد. بر این اساس،فاصله و عدم انطباق و هم
ا با خود که بایستیم و مشکالت رزند. اینایستادگی را رقم می،شرایط مطلوبگذار از شرایط موجود به
ایشان، گونه عمل نموده و مأموریتنیز همینالهیانبیاءر برابر آنها سر فرود آوریم. هماهنگ کنیم، نه اینکه د

بوده است.در جهت الهیهماهنگ کردن مردم و جامعه با خود


