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 مقدمه

 انم /را وادار کردند که بنشینم و از /ی خواستند اقی کتاب را بنویسم.جویدانش یروز 
را بهتر  شانزندگی ،/ا تحویوات استفاده از نتاقجبا بتوانند /ردم  خواستند/ی هاآن

ام ها قبل در پی انجام اقی کار بودم و اکنون به اولویت شماره یک زندگیاز /دتکنند. 
دهنده قدرت ی است که نشانشناسروان سنت. کار /ی بخشی از یک تبدقل شده است

شدت ؛ ا/ا بهیمباشیا ن یمباشآگاه  باورهااقی از وجود /مکی است  باورهای /ردم است.
گذارند. /ی تأثیر  یا نه،یابیم دست آن  به شویم/یینکه /وفق و ا هایمان،روی خواسته

ترقی حتی ساده ،دهد که چگونه تغییر باورهای /ردماقی سنت همچنیی نشان /ی
 یکه چگونه باور   آ/وزید/یداشته باشد. در اقی کتاب  یاثرات عمیو تواند/ی ،باورها

بسیار بخش  -/ان کشف کردیمباوری که آن را در تحویوات- ساده در /ورد خودتان
نفوذ  تانزندگیی هابخش تمام. درواقع، به کند/یاز زندگی شما را هدایت  زیادی
طرز »، درواقع ناشی از اقی خودتان دارید شخصیتی که درباره بسیاری از تفکرات .کند/ی
شود،  تانهایتوانمندیکه /مکی است /انع از تحوق زهاقی  . بسیاری از چیاست« فکر

 .گیرد/یاز آن نشأت 

که چگونه از آن   نگفتهو به /ردم هیچ کتابی تاکنون اقی طرز فکر را توضیح نداده 
هنر، ورزش  م،ه علدر ز/ین سرشناسافراد  بارهیکاستفاده کنند. شما به شانزندگیدر 

درک خواهید به فرد بزرگی تبدقل شوند،  توانستند/یرا که  هاقیآننیز  و ،و تجارت
هایتان را درک خواهید کرد. /توجه خواهید شد که کرد. همسر، رئیس، دوستان و بچه

 خود و فرزندانتان را از بند رها کنید.های بالووه تواناقیچگونه 

ها استاناشتراک بگذارم. عالوه بر دهایم را با شما بهباعث افتخار /ی است که یافته
، هر فصل پر از حضور داشتند اتمافرادی که در تحویو خصوصدر  قیهاو گزارش
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های خودم براساس زندگی و تجربهیا و  اخبار است که برگرفته از تیتر  هاقیداستان
)در اغلب /وارد، نام و اطالعات  ینیدطرز فکر را در عمل بب توانید/ی قیاست، بنابرا
تغییر یافته است؛ در برخی /وارد، چند فرد  هاآنخصوصی حریم برای حفظ  اشخاص

 .(آیددست تری بهاند تا نتاقج روشیدر قالب یک فرد ارائه شده

ها را نشان استفاده از درس یهادر پایان هر فصل و در فصل آخر، به شما راه
دهید،  را تشخیص تانزندگی گِر طرز فکر هدایت ها،آنهاقی که به کمک راه .دهم/ی

 آن را تغییر دهید.تماقل  و در صورت کند/یدرک کنید چگونه کار 

 در همه جایدانم و دوست دارم ا/ا آن را /ی :نکته کوچکی در مورد دستور زبان

، و گاهی با حروف شروع« اما»و « و»جمالت را با  ام.کتاب حاضر از آن پیروی نکرده

ها استفاده جمع آن ر یرود از ضمببه کار « او» دیکه با  قیجاها. کنم/یاضافه تمام 
ام و انجام داده با /وضوعواسطه بیدرگیری . اقی کار را برای خود/انی بودن و امکرده

 د. نرا ببخش/ گیر افراد سخت ا/یدوارم

 اطالعات افزودن کردم  احساس: شده روز  به نسخه این مورد کوتاهی در   یادداشت
 هایطرز فکر  /ورد در  جدید/ان را /طالعه /ی. است /هم هافصل از  برخی به جدید

 داشته فکر  طرز  تواند/یهم  ساز/ان بله،. کردم  اضافه( کسب وکار) 5 فصل به ساز/انی
 و برای تفسیر که /ردم دقیوی(   همیشه نه )و خالقانه هایروش دیدنِ  از  بعد! باشد
 فکر  طرز » /ورد در  جدیدی بخش ،کنند/یاستفاده  هاآناز فکر رشد  طرز سازی پیاده
 8 فصل به را «(واقعی) رشد فکر  طرز  به سفر » و. اضافه کردم 7فصل به « کاذب  رشد

درخواست  سفر  آن چگونگی /ورد در  زیادی افراد زقرا دم،افزو( فکرها طرز  تغییر )
 .شوند واقع /فید هاروزرسانیبه اقی ا/یدوارم. ندکرد  بیشتری اطالعات

 است. آرزو کردهکمک    م همبه رشد خود و رشد بوده خصوصکار /ی در /وضوع  
که برای شما هم به همان اندازه /فید باشد.  دارم
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ده بودم، اتفاقی افتاد که تازگی شروع به فعالیت کر بودم و به ی/حوق جوان وقتی
 کنند/ی برخوردبا شکست چگونه افراد را تغییر داد. درک اقی /وضوع که ام زندگی
وپنجه و تصمیم گرفتم با تماشای چگونگی دست را به خود /شغول کرده بودم ذهن
ها شکالت سخت، آن را /ورد /طالعه قرار دهم؛ بنابراقی بچهآ/وزان با /کردن دانشنرم
 داشته باشنداحساس راحتی  کاری کردم که،  آوردمشان به اتاقی در /درسه یکییکیرا 

ا/ا  ،نسبتًا آسان هاپازل ییدادم تا حل کنند. اولها به آنو سپس یک سری پازل 
شدت تالش به آ/وزان غر زدند، عرق کردند وکه دانش  طور همانها سخت بودند. بعدی
. انتظار کردمبررسی   شان راافکار و احساساتو  ،را تماشا هاآن ، راهکارهایکردند

باشد، ا/ا چیزی ت با /شکال برخورددر چگونگی قی هاکودکان، تفاوت  یانداشتم در /
 یاسالهسخت، پسر ده هایپازلدیدم که هرگز انتظار آن را نداشتم. در /واجهه با 

و فریاد  لیسیدرا  اشو لوچه ، لب/الیدرا به هم  یشهارا جلو کشید، دست اشیصندل
بود، با خوشحالی  هاپازلسختی /شغول که بهدرحالی یدیگر « م!/ی عاشق چالش»زد: 

 «!داقی آ/وزنده باش ا/یدوار بودمدانید، /ی» :نگاه کرد و با اقتدار گفت

که شما یا   کردم/ی؟ همیشه فکر کردند/یچه اشتباهی  هاآن /تعجب شدم.
کسی   کردمنمیهرگز فکر  !آقیداش برنمیتوانید شکست را /دقریت کنید یا از عهده/ی

آگاه  از چیزیبودند یا  وغریبیعجیب کودکان  ها،آن. آیا دوست داشته باشدشکست را 
 بودند؟

نشان  هاآن بحرانی زندگی، راه را به اتظکه در لح  الگوقیهمه /ردم الگوقی دارند، 
که /ی از   دانستند/یآشکارا چیزی  هاآن بودند. /ی الگوهای کودکان  اقی .داده است

 تواند/یآن /طلع نبودم و /صمم شدم که از آن سر دربیاورم تا نوع طرز فکری را که 
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 ؟دانستند/یچه  هاآن درک کنم. ،تبدقل کند «/وهبت»یک را به  «شکست»

قابل های فکری از طرقق تالش انسان، /انند /هارت هایوقژگیکه   دانستند/یها آن
. شدند/یتر یعنی باهوش ؛دادند/یو اقی چیزی بود که انجام  پرورش یافتی است

خوردن که در حال شکست  کردندنمیشدند، بلکه حتی فکر تنها با شکست دلسرد نمینه
 ند.ادر حال یادگیریکه   کردند/یفکر  هاآن هستند.

ند. شما یا باهوش انسان تغییرناپذقر  هایوقژگیکه   کردم/ی گماناز طرف دیگر،  
اگر بتوانید  !ید. به همیی سادگیاهکه باهوش نبود  یعنیهستید یا نیستید و شکست 

باهوش  توانید/ی( اجتناب کنید، به هر قیمتیو از شکست ) بروید/وفویت  به سمت
 اهمیت بودند.و بی باقی بمانید. /بارزات، اشتباهات و پشتکار، غیرضروری

یا غیرقابل تغییر  یابدپرورش  تواند/یی است که انسان چیز  هایوقژگیاینکه آیا 
: جدیدی است، /وضوع /عنای اقی باورها برای شما ا/ا قدیمی است یاست، /وضوع 

 آن توانید/یچیزی است که  تانتیا شخصیکه هوش   طرز فکر  قیپیا/دهای ناشی از ا
؟ یستچ ،و ثابتی هستند دار ریشهصفات  هاآن کهاندیشه   اقی برابر را توسعه دهید، در 

 نگاهیطبیعت و فطرت انسان  بارهشدت جنجالی در بیاقید در ابتدا به بحث قدیمی و به
 /فهو/ی دارند.چه برای شما بیندازیم و سپس به اقی سؤال برگردیم که اقی باورها 

 ند؟چرا مردم متفاوت

طور /تفاوتی عمل اند، بهطور /تفاوتی فکر کرده، افراد بهابتدای تارقخ بشراز 
که   پرسیده بوداند. قطعًا کسی اقی سؤال را اند و /تفاوت از یکدیگر زندگی کردهکرده
دارد یا چیزی وجود ترند؟ و آتر یا بااخالقچرا برخی از افراد باهوش ؟ند/تفاوت افرادچرا 
کارشناسان به دو گروه با در اقی ز/ینه   ؟کند/ی/تفاوت  برای همیشهرا  هاآن که

توسیم شدند. برخی ادعا کردند که یک اساس فیزیکی قوی برای اقی  /ختلفهای نظریه
. در طول اعصار، کند/یییرناپذقر ناپذقر و تغرا اجتناب هاآن که  ها وجود داردتفاوت

، اندازه و شکل برجستگی روی جمجمه ،های فیزیکیاصطالح تفاوتاقی به/نظور از 
 گروه دوم کارشناسان،.  است /نظور از آن ژنا/روزه،  وبوده  شناسی()جمجمه آن

افراد را /نشا اقی های یادگیری شیوهز/ینه، تجربه، آ/وزش یا در پسشدید های تفاوت
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ستی اقی /وضوع تعجب کنید که قهر/ان بزرگ اقی . شاید از داندانستندها /یتفاوت
به /عنای هوش /ختصر  طور به IQبود. آیا آز/ون  IQدیدگاه آلفرد بینه، /خترع آز/ون 

فرانسوی بود که در اواقل قرن بیستم  /ردیکودکان نبود؟ درواقع نه. بینه،   ناپذقر تغییر 
سیستم که   شناساقی کندرا و اقی تست را طراحی کرد تا کودکانی  کرد/ی در پاریس کار 

های آ/وزشی برنا/ه قی صورته اب برایشان /فید نبود. پاریس عمو/ی /دارسآ/وزشی 
را به /سیر پیشرفت بازگرداند.  آ/وزانکه اقی دانشطراحی شود   توانست/یجدیدی 

/عتود بود که آ/وزش و تمرقی های فردی در هوش کودکان، بدون انکار تفاوت بینه
 های /همش با نامکتابیکی از  او در . شودغییرات اساسی در هوش تباعث  تواند/ی
که   یکودک صدها   در /وردکارش   یآن خالصهکه در ،  «های /درن در /ورد کودکانایده»

 :گوید، /یکردهرا بیان   دست به گربیان بودند با /شکالت یادگیری

که هوش هر فرد /ودار ثابتی است،   کنند/ی ادعا چند تی از فالسفه /درن...
 ردهاقی بدبینی وحشیانه اعتراض ک بهافزایش یابد. باید  تواندنمیکه   ی/ودار 

روش، /وفق  ،تر از همهبا تمرقی، آ/وزش و /هم/ا و واکنش نشان دهیم. 
و به /عنای واقعی کلمه به  شویم/ی/ان به افزایش توجه، حافظه و قضاوت

 .شویم/یه قبل تبدقل تری نسبت بفرد باهوش

«  یا... یا...»حق با کیست؟ ا/روزه اکثر کارشناسان /عتودند که اقی یک شرایِط 
یط نیست. به اقی /فهوم طبیعت یا تربیت، ژن یا /حصرفاً  ویعنی انتخاب بیی دو چیز 

که گیلبرت   طور همانبستان دائمی /یان اقی دو وجود دارد. درواقع، که یک بده
با یکدیگر در رشد /ا  طها و /حیتنها ژن، نهدگوی/یشناس برجسته گوتلیب، عصب

درستی کار کنند. تا به هستندهاقی از /حیط ها نیاز/ند ورودیهمکاری دارند، بلکه ژن
 العمر یادگیری /ادام یتظرف افراد از  که  شوند/یحال، دانشمندان دارند /توجه درعیی

. البته، هر /ند هستندبهره، کردند/ی تاکنون فکر و رشد /غزی بیشتری نسبت به آنچه 
های د. افراد /مکی است با سرشتدار فردی فرد استعدادهای ژنتیکی /نحصربه

های /ختلف شروع کنند، ا/ا روشی است که تجربه، آ/وزش و و استعداد تفاوت/
ش برد. رابرت اشترنبرگ، استاد هو/ی جلورا در ادا/ه راه به هاآن تالش شخصی،

اقی یک تواناقی » :نویسد/یعا/ل عمده دستیابی /ردم به تخصص باره ا/روزی، در 



  |||   طرز فکر   12

لزو/ا ، گفته استکه بینه    طور همان یا« هدفمند است. تعهد بلکه نیست؛ثابت قبلی 
نیستند که در آخر  هاقینهما  ،هستند هاترقیباهوشجزو  در نوطه شروعافرادی که 

 یابند.به بهترقی نتاقج دست /ی

 طرز فکرچه مفهومی برای شما دارد؟ دو ها این مهه

درک  و یک /سئله است/سائل علمی،  بارهنظران در صاحب نظرات تخصصی
در تحویوات /ی  !دیگر ای/سئله خودتان،ها در /ورد اقی دیدگاه کارگیریچگونگی به

ای شیوه شدت رویهب، کنید/ینشان داده است که دیدگاهی که اتخاذ  بیست سال طی
شخصی  توانید/یکند که آیا /یتعییی  ؛دگذار /ی تأثیر ، برید/یا پیش ر  تانزندگیکه 

دست خواهید  ،هستید شکه آیا به آن چیزهاقی که سزاوار و این ،خواهیدکه /یباشید  
د که دار قدرتی  انیک باور ساده چن طور افتد؟ چیافت. چگونه اقی ا/ر اتفاق /ی

 درنتیجه، زندگی شما را دگرگون کند؟ی و شناسروان

 کند/ی، فوریتی ایجاد طرز فکر ثابت یعنی، تغییرناپذقر هایوقژگیباور داشتی به 

هوش، شخصیت و  /ودار /عینیکنید. اگر تنها   خودتان را بارها و بارها اثباتکه 
د. را داری هاآن از  /ودار زیادی پس بهتر است ثابت کنید که، داریدشخصیت اخالقی 
 .در بر نخواهد داشت /طلوبی ینتیجه ها،قژگیوترقی یدر اقی اساساحساس کمبود 

در دوران  اگرچه /ی. ایمیدهآ/وزش د کودکیبعضی از /ا با اقی طرز فکر از سنیی  
توسط خانم ویلسون، واقعًا  /تمرکز بودم، ا/ا طرز فکر ثابت بودنباهوش روی کودکی

شده بود. برخالف آلفرد بینه، او /عتود بود که ا/تیاز  /ی الوا /علم کالس ششم، به
 IQکالس به ترتیب   در . /ا گوید/یرا  اش، کل داستان زندگیهر کسی (IQی )بهره هوش

بویه برای حمل پرچم و  را داشتند IQآ/وزانی که باالترقی نشستیم و تنها به دانش/ی
، طرز انگیختیبر/های خود اوتدردهاقی که او با قض . گذشته از شد/یاعتماد  کارها

یک هدف همیشگی  کالس تنهاافراد  همه  ،آن ینتیجه که در   کرد/ی فکری ایجاد
یا  دادچه کسی به یادگیری اهمیت /ی !احمق ، نهدننظر بیایباهوش به ینکها داشتند،

 پسیا /ا را برای درس  گرفت/یکه هر بار که از /ا ا/تحان برد وقتیاز آن لذت /ی
؟ افراد بسیاری را با اقی شد/یاز احساس خطر پر تمام وجود /ا  کرد/ی دادن صدا



 13|||      ( طرز فکر 1فصل 

. هر امیدهدر کالس درس، در حرفه و در روابطشان د شاناثبات خود یعنیهدف، 
/وقعیتی . هر کشدی/را به چالش  هاآن هوش، شخصیت یا کاراکتر تأقید  وضعیتی
نظر ؟ آیا باهوش بهیا شکست خواهم خورد شوم/ی: آیا /وفق شود/یارزیابی  اینگونه

را خواهم ؟ آیا احساس یک برنده خواهم شد یا نهیا کندذهی؟ آیا قبول  رسمی/
مند جا/عه /ا هوش، شخصیت و کاراکتر ارزشبرای بازنده؟ ا/ا آیا یک یا داشت 
 . ؟ بله ا/ا...یست؟ آیا خواستی اقی صفات عادی ننیستند

 یشما در باز  /ثابه دست اولِ به  هااقی وقژگی ،که در آنطرز فکر دیگری وجود دارد  
را  گرانیتا خودتان و د دیهمواره تالش کن و ،دیباش پذقرششبور به جکه /  ستیپوکر ن

 یدر حال د،یو سرباز دار  یب یشاه و بآس /تشکل از دست رویال فالش که   دی/تواعد ساز 
 فکر،طرز  یق. در اهستیدجفت ورق ده  تان /تشکل از عیدست واقنگران  که /خفیانه

، فوط نوطه شروع دیپوکر دار  یکه در باز   یهمان دست ایشما و  یهیاول یهاقیدارا

 هایوقژگیبا تالش  توانید/یاقی باور است که اساس بر  طرز فکر رشداست.  شرفتیپ

، /انند استعداد و زیادیپرورش دهید. اگرچه افراد /مکی است در /وارد  خود رااولیه 
با یکدیگر تفاوت داشته باشند، ا/ا همه  خو و سرشتوخلق، عالقق یا اولیههای /هارت
. آیا افرادی که اقی طرز یابندو تجربه تغییر کرده و رشد  قق /مارستاز طر  توانند/یافراد 
کسی با   که دوست دارد باشد یا هر   ههر چ تواند/یبر اقی باورند که هر کسی  را دارندفکر 

بر اقی باورند  هاآن ا/ا ،ی یا بتهوون شود؟ نهیشتنیا تواند/یانگیزه یا آ/وزش /ناسب 
ها عشق، با سال توان/یبینی آنچه که نا/شخص است و پیش افراد، واقعی توانمندیکه 

دانید که داروقی و تولستوی کودکان . آیا /یاستدست آورد، غیر/مکی رنج و آ/وزش به
بازان تمام دوران، در گلف  ترقیبزرگاینکه بی هوگان، یکی از یا . شدند/یعادی /حسوب 

 بود؟ و اینکه سیندی شر/ی عکاس که فاقد ظرافت و چلفتیوپا دست بسیار  کودکی
است، در اولیی  هنر/ندان قرن بیستم حضور داشته ترقی/همهای در همه لیستتوریبًا 

بازیگران زن،  ترقیبزرگ، یکی از پیججرالدقی به که ایندوره عکاسی خود /ردود شد؟ 
 بازیگری را رها کند؟ ،استعدادنداشتی  دلیلتوصیه شد که به 

 و /ورد عالقه،خصوصیات /حبوب یعنی ایجاد  ،باورچگونه اقی بینید که /ی 
را  تانز/انبهتر شوید،  توانید/ی کههنگا/یچرا . شود/یاشتیاق به یادگیری /وجب 

 هاآن خود،جای غلبه بر نواط ضعف . چرا بهکنید/ی تلف برای اثبات عالی بودن خود
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که فوط   باشید سریدوست یا هم وجویجست جای اینکه در به؟ چرا کنید/ی پنهانرا 
چالش کشیده و نیستید تا شما را بهکند، به دنبال فردی /ینفس شما را توویت عزت

 نه ،و درستند شدهیش؟ و چرا به دنبال چیزهاقی هستید که آز/اشود /وجب رشدتان
و پایبند /اندن د؟ داشتی شور و شوق برای رشد شواهند خشما باعث رشد تجاربی که 

رود، /شخصه طرز خوبی پیش نمیاوضاع به کههنگا/یخصوص( )و یا به یحت به آن،
دهد تا در طول برخی از ری است که به افراد اجازه /یفکر رشد است. اقی طرز فک

 رشد کنند. شانزندگی دورانترقی بحرانی

 طرز فکر دو اندازی از چشم

کنید که اقی دو طرز فکر احساس   تر با وضوح هر چه تمامو  خوبیبه اینکه برای
 را بدیواقعًا  هستید که روز  یجوانو ، تصور کنید که فرد بالغ کنند/ی چگونه عمل
 :گذاردپشت سر /ی

را خیلی دوست دارید:  /هم است و آن تانبرایواقعًا  ید کهیاب/یحضور کالسی   در 
 +Cگرداند. شما ای را تصحیح کرده و به کالس بر/یدوره/یانا/تحان های استاد برگه

 در که   یابیدیشوید. عصر در راه بازگشت به خانه، در//ی قوسبسیار /أ .ایدگرفته
تماس  درد دلبهترقی دوستتان برای  اشوید، ب/ی یدناا/واقعاً  .ایدجریمه شدهپارکینگ 

؟ ی دارید؟ چه احساسکنید/ی ی. چه فکر کند/یاعتناقی نوعی بیبهگیرید ا/ا او هم /ی
 جواببا طرز فکر ثابت پرسیدم، اقی  ی؟ وقتی اقی سؤاالت را از افرادکنید/یکار چه
 :بود هاآن

 ،«آدم ابلهی هستم» ،«هستم ایبازندهکا/الً   فرد»، «کردم/یس سرخوردگی احسا»
 ،«و همه بهتر از /ی هستند کنم/یبودن احمقو  ارزشیاحساس ب» ،«مابازنده»
  .«مدردنخور هب»

عنوان /عیار /ستویم آنچه را که اتفاق افتاده است به هاآن به عبارت دیگر،
 فکر شانزندگیدر /ورد  هاآن اقی چیزی است کهبینند. شایستگی و ارزش خود /ی

 ،«ا دوست نداردر / کسیهیچ  » ،«زندگی ندارم» ،«انگیز استرقت امزندگی»: کنند/ی
دوست  کس /راهیچ» ،«ودی /ی هستندهمه در تالش برای ناب» ،«جهان علیه /ی است»
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زندگی » ،«!است هفایدبیها نه و تمام تالشزندگی ناعادال» ،«ندندارد، همه از /ی /تنفر 
 ،«افتداتفاق نمی مبرایهیچ چیز خوبی هرگز /ی احموم. » ،«خوب نیست اصال

 .«فرد روی ز/یی هستم قیتر بدبخت»

 ؟و تماس تلفنی بد برگه جریمه، نمرهبود یا فوط  زندگی/رگ و  آیا /وضوعِ ببخشید، 

 ،؟ نهذاتًا بدبیی قیهاآدم؟ یا هستندنفس پاقیی افرادی با عزت تنهاها اقی آیا 
اندازه افراد با طرز فکر رشد، بهدرست  ،/واجه نشده باشندبا شکست  هاآن وقتی

 .کنند/ی بودن و جذاب بودنباهوش ،بینیخوش مندی،احساس ارزش

اندازم تا ز/ان و تالش بسیار زحمت نمیخودم را به»؟ کنند/ی برخورد چگونه پس
 کس اجازه ندهید که)به عبارت دیگر، به هیچ «چیز صرف کنم یچزیادی برای انجام ه

غذا » ،«/انم/یدر رختخواب » ،«کنمنمیهیچ کاری » ،(دوباره درخصوص شما قضاوت کند
/وسیوی » ،«خورم/یشکالت » ،«زنم/یسر کسی فریاد  بیاورماگر فرصتی گیر » ،«خورم/ی

عمداً با کسی /شاجره و دعوا » ،«نشینمروم و آنجا /یداخل کمد /ی» ،«کنم/یگوش 
 ؟انجام داد توان/ییگری کار دچه ،«شکنم/یچیزی را » ،«کنم/یگریه » ،«کنم/ی

 نوشتم، عمداً  اقی داستان راکه ز/انیدانید، /ی !کاری برای انجام دادن وجود دارد
. اقی ینه نهاق بود دورهیان/نمره اقی  کردم،  ( انتخاب)نمره /ردودی F نهو  C+نمره را 

قرار  اعتناقینوعی بی /وردِ  اقی افراد/اشیی.  یو نه خراب بودبرگه جریمه پارکینگ 
باری رخ نداده یا فاجعه برگشتیرقابلآشکار. هیچ چیز غ ه شدننه نادیده گرفت گرفتند،

و عجز احساس شکست  با استفاده از اقی /واد اولیه، طرز فکر ثابتحال . بااقیبود
 .کند/ی/طلق ایجاد 

، اقی چیزی بود همیی داستان /شابه را گفتم طرز فکر رشد افرادی باکه به وقتی
 :کردند/ی ها فکر آن گفتند.  هاآن که

/راقب باشم  کنم/ی/اشیی را پارک که ز/انیتر تالش کنم، باید در کالس سخت»
 «.به او توجه کنم دوستم روز بدی داشت و اگر 

بویه هنوز ، ا/ا بسیار بیشتر تالش کنمکه باید در کالس   گوید/یبه /ی  +C اقی»
 .«مر ام در اختیار داترم را برای باالبردن نمره
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/توجه /نظور /ی  کنم/یهای بسیار دیگری /ثل اقی وجود دارد، ا/ا فکر نمونه
 طور /ستویم.؟ بهکنندچگونه باید /وابله   هاآن ،اکنون. یداشده

/تفاوتی /طالعه )و یا به شیوه  ید بیشتر /طالعه کنمبا ،آز/ون بعدی کالسبرای »
 ، اوکنم/یو دفعه بعد که با بهترقی دوستم صحبت  کنم/ی(، جریمه را پرداخت کنم

 .«کنم/یرا درک 

که بهتر عمل   گیرمتصمیم /یو  اشتباهی در ا/تحان داشتمکه چه   کنم/یبررسی »
گیرم که بگویم دقروز /یو با دوستم تماس  کنم/یاخت کنم، جریمه پارکینگ را پرد

 .«ناراحت بودم

، بیشتر /راقب کنم/ی، با /علم صحبت کنم/یدر ا/تحان بعدی تالش بیشتری »
 کنم/یسعی و  کنم/ی یا به جریمه پارکینگ اعتراض کنم/یهستم که کجا پارک 

 .«بفهمم دوستم چه /شکلی داشته است

. چه به /عنای داشتی یکی از طرز فکرها نیست لزو/اً شدن بابت اقی قضایا ناراحت
توسط  اعتناقی قرار گرفتی/ورد بییا  کم؟ چیزهاقی /انند نمره  شودنمیناراحت  کسی

حال، آن دسته از اتفاقات جالبی نیستند. بااقی ،دارید شیک دوست یا کسی که دوست
 کردندنمیداشتند خودشان را بر /بنای اقی اتفاقات توصیف افرادی که طرز فکر رشد 

. اگرچه احساس داشتندیکردن برنماز تالشدست شدند و و دچار ناا/یدی /طلق نمی
برای دستیابی  کوشیسختها و خطرکردن، /وابله با چالشبرای ، ا/ا کردند/یاضطراب 

 .بودندآ/اده به /وفویت 

 ؟چیزی جدید استب، چه خ

های زیادی وجود دارد که المثلها و ضرب؟ گفتهستا بدیعی ۀاید چنیی ،اقیآیا 
، کندمیکسی که خطر ن»، /انند کنند/ی یدو قدرت پشتکار تأک ریسک کردنبر اهمیت 

اگر بار اول /وفق نشدید »، «ساخته نشد هرم یک روز »، «آوردیدست نمچیز به یچه
)و ساقر ها ایتالیاقی فهمیدمکه   شدمخوشحال راستی ) «دوباره و دوباره تالش کنید

افراد انگیز است اقی است که شگفتواقعاً  (. آنچههمیی عبارت را دارندها هم( فرهنگ
اگر »است  گونهاقی ها،آند. نظر نیستن/وافق با اقی جمالت  ،طرز فکر ثابت دارای
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، شویدنمیاگر در ابتدای ا/ر /وفق » ،«دهیدی، هیچ چیز از دست نمریسک نکنید
ساخته نشد، شاید قرار نبوده که یک  هاگر رم یک روز » ،«تواناقی آن را نداریداحتماالً 

 توانند/یدو /وردی هستند که  ،و تالشریسک به عبارت دیگر،  .«ساخته شود هروز 
/شاهده درواقع،  د.ایدر حد آن کار نبودهکه دهند   شما را آشکار کنند و نشان یکفایتبی

 ادیواعت کمک گرفتیکردن و    به تالشتا چه حد اینکه افراد دارای طرز فکر ثابت 
 دهنده است.ندارند، تکان

رات افراد در /ورد تالش اقی است که تفک جدید است/سئله دیگری که همچنیی 
اقی نیست که  البته /نظور فوط گیرد/ینشأت  هاآن تر فکر بنیادی از طرز  ،و ریسک

. درک کنند را کشیدن خود و اهمیت تالشچالشارزش به طور اتفاقی،به افراد برخی
. شود/یناشی طور /ستویم از طرز فکر رشد به داده است که اقی ا/ر تحویوات /ا نشان 

، دهیمبه افراد آ/وزش /ی استتمرکز آن بر پیشرفت د را که طرز فکر رش کههنگا/ی
که برخی از   اینطور نیستطور /شابه، به. شوند/یدرک قابل  و تالش چالش یهاایده

افراد را طور /وقت( )به کههنگا/ی. باشند/تنفر چالش و تالش  طور اتفاقی از افراد به
 هاآن ،است بر صفات ثابتآن تمرکز  که  دهیمقرار /ی طرز فکر ثابتچارچوب  در 
 .ندکن/ی تلویارزش ترسند و تالش را بیسرعت از چالش /یبه

که   بینیم/یرا  ترقی افراد جهانده راز /وفقهاقی با عناوینی /انند کتاب  ،اغلب
های بسیار ها /مکی است راهنماقیاقی کتاب ،اندها را پر کردهفروشیکتاب  هایقفسه
پذقرتر ریسک»ند، /انند تارتباطبی جمالتلیستی از شا/ل  /عموالً  د؛ ا/اارائه کنن /فیدی
 «خودت را باور کی!»یا « باشید!

/شخص  برایتان ، ا/اکنید/ی تحسیی گونه باشندقیا توانند/یکه را  افرادی  اگرچه
به آن شیوه عمل  توانید/یاینکه چگونه شما هم چیست یا  هاآن ارتباطکه   نیست

ترقی افراد جهان هنوز /وفقاساسًا  گیرید، ا/االهام /یکنید؛ بنابراقی برای چند روزی 
 !خود را دارند رازهایهم 

 ه/توجدقیواً  ،کنید/یرشد  یاثابت  طرز فکر که شروع به درک   طور هماندرعوض، 
ه اینکه چگونه اعتواد ب - شود/ی/نجر به چیز دیگری  چیز یک خواهید شد که چگونه 

و چگونه  شود/یافکار و اعمال /نجر  ای از /جموعهبه  ندها، غیرقابل تغییر وقژگی
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افکار و اعمال  از  ایرشد و پرورش یابند، /جموعه توانند/ی هاقژگیو ینکهاعتواد به ا
چیزی است که  قی. اکند/یهدایت و شما را به /سیر /تفاوتی  آوردبار /یبه/تفاوت 

. اقی تجربه بینش یا کشف ناگهانی(نا/یم )/ی« آها»یک تجربه  آن را شناسان،روان/ا 
هاقی از افرادی بلکه همیشه نا/ه ام؛دیده/وقِع آ/وزش طرز فکرها به افراد تنها نهرا ا/ر 
که:   کنند/ی خودشان تصدقق هاآن اند./را خوانده تکه /واال  کنم/ی یافتدر 
بارها و بارها  هدیدم کخودم را /ی ،که /واله شما را خواندم به /عنای واقعی  طور همان»

/واله » دیدند:ارتباطات را /ی هاآن «!شود/یچیز به خود /ی /ربوط  گفتم همه/ی
 هاآن «ام!قرار داد. احساس کردم که راز جهان را کشف کرده تأثیر تحت بسیار /را شما 

بگویم که  نمتوا/یقطعًا » :تغییر جهت داده است هاآن که طرز فکر   کنند/ی احساس
 «انگیز است.و اقی احساس، هیجان استوقوع ال حدر  مدر تفکر  درونینوعی انوالب 

شما  /واله» :کار ببندندهبو دیگران  خود در /ورداقی تفکر جدید را  توانند/ی هاآن
از دیدگاه /تفاوتی نگاه آ/وزش به و  تغییر دهمبا کودکان را  برخوردمکه   باعث شد

چه اثراتی بر صدها  تانبه شما بگویم که تحویوات برجسته خواستم/یفوط » یا «کنم
 از  زیادی هاینا/ه همچنیی .«و عملی داشته استنفر از دانشجویان در سطح شخصی 

 .کنموکار دریافت /یکسب  رهبران و/ربیان 

 هایمحدودیتها و از دارایی یدقیق شناخت یکس  : چهخود بینشی

 ؟دارد خویش

د، هستنانیشتیی و بتهوون  که  کنندنمی تصور  ،رشدافراد دارای طرز فکر ب، شاید خ
برای چیزهاقی که قادر به  و هایشان ندارندبهتری از تواناقی دید، زیاد احتمالبهآیا ا/ا 

دهد که /ردم در برآورد ؟ درواقع، /طالعات نشان /یکنندنمیتالش  ،انجام آن نیستند
 چه ایم کهاقدام به بررسی اقی /وضوع کرده تازگیبه. هستندبد  یار بس ،هایشانتواناقی

افراد  /طمئنًا،. /توجه شدیم باشند گونهاقیبیشتری دارد که  احتمال گروهی از افراد،
تما/ی اقی توریبًا  ؛ ا/اکنند/ی شان را اشتباه برآوردتا حد زیادی، عملکرد و تواناقی

طرز فکر ثابت داشتند. افرادی که طرز فکر  برآوردهای غلط /ربوط به افرادی بود که
 آوری دقیق بودند.شگفت طور رشد داشتند، به
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طرز فکر  اگر همانند افراد دارایرسد. نظر /ی، /عووالنه بهکنید/یآن فکر  به وقتی
پذقرای اطالعات  آنگاه خودتان را ارتوا دهید، توانید/یباور داشته باشید که رشد، 

 ،عالوهبه ی اگر نا/طلوب باشند.حت های فعلی خود خواهید بود،اقیدقیوی در /ورد توان
ند، اگونهاقی افراد با طرز فکر رشدکه   طور همان، /تماقل شویدسمت یادگیری به  اگر 
خواهید نیاز های فعلی خود در /ورد تواناقی ی/نظور یادگیری /ؤثر، به اطالعات دقیوبه

 هایوقژگیدر /ورد  یخبر خوب یا خبر بد به /عنای همه چیز،حال، اگر داشت. بااقی
 چنییاقیافراد دارای طرز فکر ثابت  خصوصی که در طور همانارزشمند شما باشد، 

)تصور شما  شودیبه ناچار دچار اعوجاج / ،دیدار  تانیهاقیکه از توانا  یر قتصو ،است
، بویه غیر /هم شود/ی برخی از نتاقج بزرگنماقی .نخواهد بود( حیصح تانیهاقیاز توانا

 .شناخترا نخواهید  خودتان ها،آنقبل از شناختی و  شوند/ی هلوه دادج

که   کند/یگیری نتیجه گونهاقی، العادههای فوقذهیهاوارد گاردنر، در کتاب 
دارای استعداد خاصی برای شناساقی نواط قوت و ضعف خود »ترقی افراد استثناقی
 .را دارنداستعداد اقی افراد دارای طرز فکر رشد،  رسد،نظر /یبهجالب است که « .هستند

 ؟رخ دهد ندهیقرار است در آ یچه اتفاق 

 رسد در /ورد افراد استثناقی وجود دارد، استعداد وقژهنظر /ینکته دیگری که به
. /حووان خالقیت، استهای آینده زندگی به /وفویتهای شکستبرای تبدقل  هاآن

ای در /حوق خالقیت، توافق گسترده143. در یک نظرسنجی از ندنظر هم در اقی /ورد
 دستاورد خالقانه وجود داشت. در  شماره یک /ولفه/ورد 

. شود/یو /واو/ت بود که توسط طرز فکر رشد ایجاد  پشتکار  نوعیدقیوًا  و آن
به  به همه اقی /وارد یعنی عشق تواند/ی باور یک /مکی است دوباره بپرسید، چگونه 

تر!( /نجر قانهابر /وانع و /وفویت بیشتر )و خالدر بر  /واو/تچالش، اعتواد به تالش، 
، طرز فکرهاافتد: چگونه اتفاق /ی گونه اقیبینید که چ/یدقیوًا  شود؟ در فصل بعد،

نسبت به /وفویت را تغییر  هاآن نگرش و کنند/ی چیزی را که /ردم برای آن تالش
و چگونه دهند /ی شکست را تغییر تأثیر تعریف، اهمیت و  هاآن دهند. چگونه/ی

در  طرز فکرهادهند. خواهید دید که چگونه اقی تغییر /ی ترقی /عنای تالش راعمیق
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 گیرند/ینشأت /درسه، ورزش، /حل کار و روابط نوش دارند. خواهید دید که از کجا 
 را تغییر داد. هاآن توان/یو چگونه 

 را رشد دهیدطرز فکر خود 

را بخوانید و  یک از توضیحاتهر  /وارد زقر را در نظر بگیرید؛دارید؟  یچه طرز فکر 
 :یا /خالفید عمدتًا /وافو ها،آنتصمیم بگیرید که با 

 .تغییرات زیادی در آن بدهید توانیدنمیاست که  ایا/ری بسیار پایههوش  (1

 باهوش بودندرجه  توانیدنمیواقعاً  چیزهای جدید یاد بگیرید، ا/ا توانید/ی (2
 خود را تغییر دهید.

 /یزانبه آن را  توانید/ی /هم نیست که چودر باهوش باشید، همیشه (3
 تغییر دهید. یتوجهقابل

 ای تغییر دهید./الحظهرا به /یزان قابل /یزان هوش خود توانید/یهمیشه  (4

 طرز فکر رشد را /نعکس 4و  3 /وارد، /ربوط به طرز فکر ثابت است. 2و  1 /وارد
ترکیبی از هر دو باشید،  توانید/ی. شما با کدام طرز فکر بیشتر /وافق هستید؟ کنند/ی

های در /ورد تواناقی باورهاقی. همچنیی اندقل/تما هاآن ا/ا اکثر /ردم به سمت یکی از 
را « وکارسبک/هارت  »یا « های ورزشیتواناقی»، «استعداد هنری» توانید/یدیگر دارید. 

 آن را ا/تحان کنید. د وکنی  یگزقیجا« هوش»با 

نیز  تانشخصی هایوقژگی با ؛ بلکهشودنمی/ربوط های شما تواناقیبه اقی تنها 
هرکدام  باشخصیت نگاه کنید و تصمیم بگیرید که  درباره. به اقی اظهارات ارتباط دارد

 :یا /خالف ید/وافو هاآن از 

 توان انجام داد.برای تغییر آن نمی زیادی و کار  دارید شخصیت /شخصی (1

طور به توانید/ی/هم نیست چه نوع شخصیتی دارید، همیشه   (2
 ای تغییر کنید./الحظهقابل

طور /تفاوتی انجام دهید، ا/ا بخش /همی از آن کسی کارها را به  توانید/ی (3
 کند.نمیتغییر واقعًا  ،دهستیکه 
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 سی در /ورد نوع شخصیت خود را تغییر دهید.چیزهای اسا توانید/یهمیشه   (4

 4و  2 /واردهای /ربوط به طرز فکر ثابت و ، پرسش3و  1 /وارددر اینجا، 
با  /مکی است؟ آیا یدیک بیشتر /وافو. با کدامهستندکننده طرز فکر رشد /نعکس

 باشد. گونهاقی تواند/یبله، ؟ باشد/تفاوت  تانهوش شما در /ورد« طرز فکر»

 تواناقی ذهنی شما را درگیر ،شرایط که  شود/یز/انی /طرح « طرز فکر هوش»
که /ربوط به د  گذار تأثیر /یهاقی شما در /وقعیت« طرز فکر شخصیِت ». کنند/ی

 دلسوز  ،کنندهیاریتا چه اندازه قابل اعتماد،  شخصی شما باشد. برای /ثال هایوقژگی
نگران باشید که  شود/ی. طرز فکر ثابت باعث هستیداجتماعی های دارای /هارتیا 

 به شود/یطرز فکر رشد باعث در عوض ؛ خواهید گرفت چگونه /ورد قضاوت قرار 
در /ورد طرز فکرها های تفکر در اینجا برخی از شیوه دهید.اهمیت بهبود و پیشرفت 
 ارائه شده است:

 اقی فکر  به. هستنددانید غرق در طرز فکر ثابت که /یفکر کنید   افرادی به
اینکه تا چه و  در تالشند تا خود را اثبات کنندهمواره  هاآن کنید که چگونه
آیا  دهند.ازحد حساسیت نشان /یبیش ،کردنو خطا اشتباه  بهاندازه نسبت 

؟ )آیا شما هستند گونهاقیاید که چرا با خودتان فکر کردهحال تابه
 دلیل آن را درک کنید. توانید/یاکنون اید؟( گونهاقی

 ی که درکانکس  /هارت دارند،دانید در طرز فکر رشد /یفکر کنید که ی انکس  به 
 هاآن /وابلههای به شیوهپرورش داد.  توان/ی/هم را  هایوقژگیکه   کنند/ی

دهند. خود انجام /ی ارتوایکارهاقی فکر کنید که برای   بهبا /وانع فکر کنید. 
دوست داشته  تان/مکی است برای تغییر یا توسعهکه   یهاقشیوهبرخی از 
 ؟چیست ،باشید

و  یاد بگیرید یک زبان جدیداید گرفته، اکنون تصور کنید که تصمیم  بسیار خوب
خواند /یفراشما را  استادگذرد، اید. چند جلسه از دوره شما /ینام کردهدر کالسی ثبت

 .کند/یو شروع به پرسیدن سؤاالتی یکی پس از دیگری 

 یاخود را در طرز فکر ثابت قرار دهید. تواناقی شما در /عرض خطر قرار دارد. آ
چهره استاد را که  توانید/یخودتان احساس کنید؟ آیا  رویهای همه را نگاه توانید/ی
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حالت که را  /نیت خود  ،یدببینید؟ تنش را احساس کن ست،در حال ارزیابی شما
چیزهای دیگری فکر کرده  چهبه  .احساس کنید شود/ی ضعف دچار و  گیردتدافعی /ی

کار هستید، ؟ حال، خود را در طرز فکر رشد قرار دهید. شما تازهکنید/ی شاناحساسو 
یادگیری  ی برای/نبع ،. /علمدگیریب یاد اید کهآ/دهت که اینجاقید. سبه همیی دلیل ا

. شود/یباز  تانذهیکنید . احساس  یابیدرهاقی /ی تنش که از   است. احساس کنید
 .یدده ییر طرز فکر خود را تغ توانید/یاقی است:  یامپ



 هاطرز فکر  تر بررسی عمیق (2فصل

باشم. بسیار داشته ها شاهزادههمسری /ثل  خواستم/یزن جوانی بودم،  وقتی
جذاب  یدنبال کار بسیار قدرتمند و /هم در جا/عه.  ی، بسیار /وفق، شخصیپتخوش

 .خواستم/یرا برای اثبات خودم  آنو ، نباشد ز ی/آازحد سخت و /خاطرهشیبودم که ب

 ا/ا ای پیدا کردمالعاده/رد فوق تا اینکه خشنود و راضی شوم. کشیدطول   هاسال
 ی بود و تالشچالشواقعاً  ا/ا شغل خوبی یافتم پیشرفت بود. توسعه و حال در کارش

چیز آسان نبود. پس چرا راضی هستم؟ طرز فکرم را تغییر  یچه طلبید./داو/ی /ی
سعی  ،مدکترای ی/ی و /اری بندورا، دانشجو یکارم تغییر دادم. روز خاطر  به دادم. آن را

اثبات تواناقی خود  گرفتارِ   اندازهتا اقی آ/وزان یم که چرا برخی از دانشبفهم کردیم
. ناگهان /توجه شدیم که گیرند/ییاد  با آرا/ش و لذتکه دیگران فوط درحالی هستند

 یکه باید اثبات شود و تواناق  بتثا قیِ دو /عنی برای تواناقی وجود دارد، نه یکی: توانا
 قابل تغییر که باید از طرقق یادگیری پرورش یابد.

 هاآن یک از . فوراً /توجه شدم که کدامد/تولد ش« هاطرز فکر »یده ابود که  گونهاقی
 نخستییم و برای بود هااشتباهات و شکستنگران که چرا همیشه   فهمیدمرا داشتم. 

 انتخاب کنم. توانم/یکه   دریافتمبار 

اید. در جهانی شده یوارد جهان جدیددر واقع شوید، /ی یوارد طرز فکر که ز/انی
خودتان.  ثابت کردنِ  و وفویت یعنی اثبات هوش یا استعداد، /داردکه صفات ثابتی 
ارتوای خودتان برای یادگیری ، به /عنای دارد در حال تغییر  هایوقژگیدر جهان دیگر که 
 توسعه خودتان! به /عنای است؛چیزهای جدید 

 در  باختی، گرفتی نمره بد، وانع/وجود شکست به /عنای  ،در یکی از اقی دو جهان
که به اقی /عناست   .استگرفتی اعتناقی قرار /ورد بی و شدن، اخراجیک تورنمنت
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 ،به /عنای رشدنکردن است شکستدر دنیای دیگر، ا/ا . یستیدباهوش یا بااستعداد ن
 شکوفابه /عنای  و ند.ارزشمند تانآن چیزهاقی است که برای به دنبال نرفتیبه /عنای 

 !است هایتاننکردن تواناقی

که باهوش یا   یعنیهمانند شکست،  تالش،بدی است.  یز چ در یک جهان، تالش
الزم نبود تالش کنید. در جهان دیگر، تالش  که  بودید باهوشاستعداد نیستید. اگر با 
 باهوش یا بااستعداد شوید. شود/یچیزی است که باعث  آن

قدرتمندند  اگرچه هستند. ی /اباورها صرفا، انتخاب کنید. طرز فکرها توانید/ی
 طور همانذهی خود را تغییر دهید.  توانید/یو  هستند تانذهندرون در  یزیچ تنها،ا/ا 

و چه طرز  دوست دارید به کجا برسیدکه در حال خواندن هستید، به اقی فکر کنید که 
 رساند.آنجا /یشما را بهفکری 

 ؟باهوش بودن شما یا اثباِت ست ایادگیری  به معنایآیا موفقیت 

/ی، جهان را به ضعیف و قوی »شناس برجسته، ز/انی گفت: بنجا/یی باربر، جا/عه
... جهان را به یادگیرندگان و غیر کنمنمیها توسیم ها و شکستیا /وفویت

 ؟کند/یدرواقع چه چیزی فردی را غیر یادگیرنده « .کنم/ییادگیرندگان توسیم 

های خود . نوزادان روزانه /هارتشود/یهر کسی با /یل شدید به یادگیری /تولد 
شان ترقی کارهای طول عمر های عادی، بلکه سختتنها /هارتدهند. نهرا گسترش /ی

 اقی کارهاند که کننمی تصور هرگز  هاآن .گیرندیاد /یرا کردن رفتی و صحبتراه/ثل 
کردن یا کردن ندارد. نوزادان نگراِن اشتباهیا ارزش تالش استازحد سخت بیش

 برایفوط  هاآن. شوند/یافتند، بلند روند، /یراه /ی هاآن تحویرشدن نیستند.
پایان دهد؟  هیجانوپرشور  یادگیریبه اقی  تواند/ی. چه چیزی کنند/ی پیشرفت توال

 هاآن ، برخی از کنندبتوانند خودشان را ارزیابی  کودکان   ینکه/حض اطرز فکر ثابت. به
ترسند. /ی هزاران نفر، از کودکان نبودن /یاز باهوش هاآن هراسند.ها /یاز چالش

است که  آور شگفتام و را /ورد /طالعه قرار داده تر بزرگتا افراد گرفته دبستانی  پیش
 .کنند/ی های یادگیری را ردچطور بسیاری از افراد فرصت

آسانی را  پازل توانستند/ی هاآن انتخابی دادیم:حق های چهارساله /ا به بچه
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تری را ا/تحان کنند. حتی در اقی سی سخت پازل توانستند/یدرست کنند یا  /جددا
 -ثابت اعتواد داشتند هایوقژگیکه به   هاقیآن یعنی- طرز فکر ثابت دارایکم، کودکان 
دنیا هاقی که باهوش بهبچه» :به /ا گفتند هاآن گزیدند.را بر/ی و /طمئی/ورد ا/ی 

 «.کنندنمیاشتباه  ،آیند/ی

 توان/یکه اعتواد داشتند که   هاقیآن یعنی- بودند رشددارای طرز فکر که کودکانی  
چرا اقی سؤال را  وغریبی است.که انتخاب عجیب  کردند/یفکر  -تر شدباهوش

 هاآن انجام دهد؟ ها و بارهارا بار  پازلباید کسی بخواهد یک پرسید خانم؟ چرا /ی
 . دختربچه کوچکی گفت: /ی عاشقکردند/یتری انتخاب سخت پازل، پازل پس از هر 
 هستم. هاآن یادگیری

. شوند/ی/طمئی شوند که /وفق  خواهند/یثابت  دارای طرز فکر بنابراقی کوکان 
، از نظر کودکانی که طرز فکر رشد دارندا/ا ؛ شوندافراد باهوش باید همیشه /وفق 

 .استشدن  تر به /عنای باهوش ودادن خود  به /عنای رشد یت/وفو

فکر » :بیان کرد گونهاقیخالصه  طور را به اقی /وضوع ییک دختر کالس هفتم
چیزی نیست  ...تالش کنید آوردن آندستاست که باید برای به یزیهوش، چ کنم/ی

ها، اگر از جوابشان /طمئی نباشند، دستشان را برای بچه یشتر شود. بکه به شما داده 
دهم اقی است که انجام /ی /عموالً ا/ا کاری که /ی ؛ برنددادن به سؤال باال نمیجواب

 ،شود/یم تصحیح آن /وقع اشتباه باشداشتباه  م، چراکه اگر جواببرم/یدستم را باال 
شوم. آن را /توجه نمی یا ؟شود/یچگونه اقی حل گویم: برم و /ییا دستم را باال /ی

 .«دهمهوشم را افزایش /ی کردن،عمل گونهاقیبا  به /ی کمک کنید؟ توانید/ی

 هافراتر از پازل

هاقی که برای آینده تفرص کردنرد یک /سئله است و  هاپازلکردِن حل ز ا/تناع ا
، از یک وضعیت خواهد افتادبرای اینکه ببینید اقی اتفاق ! دیگر ای/سئله ،نداشما /هم

 ؛به زبان انگلیسی است کنگ، همه چیز . در دانشگاه هنگبهره بردیمغیر/عمول 
انی که وارد دانشگاه جویا/ا برخی از دانش !درسی و ا/تحاناتهای کتاب،  هاکالس

در سرعت کاری به هاست ک عاقالنهنیستند، بنابراقی /سلط به زبان انگلیسی  شوند/ی
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 .اقی خصوص انجام دهند

 یکدانستیم که کدام، /یآ/دندنام /یدانشجویان ورودی جدید برای ثبتکه ز/انی
سؤال کلیدی پرسیدیم: اگر دانشکده یک  هاآن و از  /هارت نداشتنددر زبان انگلیسی 

ای ارائه های زبان انگلیسی خود دارند دورهبرای دانشجویانی که نیاز به بهبود /هارت
 ؟کنید/یبدهد، در آن شرکت 

جمله اقی  سؤالی /ثلاقی کار را با پرسیدن و را سنجیدیم  هاآن همچنیی طرز فکر 
کار زیادی برای   توانیدنمیًا واقع هوش شما /ودار /شخصی است و» :دادیم انجام

چنیی که با   ی. افرادهستیداقی عبارت تا چه اندازه /وافق « تغییر آن انجام دهید.
: عتودند/ ،کسانی که طرز فکر رشد دارند  د.دارنطرز فکر ثابت  ،ندو/وافجمالتی 

 .«ای تغییر دهید/الحظه قابلطور /یزان هوش خود را به توانید/یهمیشه »

های زبان انگلیسی جواب /ثبت چه کسانی به شرکت در دورهرسی کردیم که بعد، بر 
که طرز فکر ثابت   هاقیآن ا/ا؛ قاطعی گفتندۀ طرز فکر رشد، بل دارایان جوی. دانشدادند

 /ند نبودند.عالقه یلیداشتند، خ

طرز فکر رشد،  دارایان جویاست، دانشیادگیری  به /عنای /وفویت اقی باور کهبا 
خواستند ا/ا کسانی که طرز فکر ثابت داشتند، نمی غنیمت شمردند را فرصت

 ،کننداحساس باهوش بودن   /دتدر کوتاه اینکهبرای  هاآنافشا شود.  شانکمبودهای
 خود را در /عرض خطر قرار دهند. یتحصیل یآینده/اقل بودند که 

 به غیر یادگیرندگان تبدقل شوند. افراد شود/یاست که طرز فکر ثابت باعث  گونهاقی

 کنندمی یفامواج مغزی داستان را تعر 

 ،طرز فکردو با هر  افرادیها را در ا/واج /غزی افراد ببینید. تفاوت توانید/یحتی 
به سؤاالت سخت پاسخ  که  طور همانبه آز/ایشگاه ا/واج /غزی /ا در کلمبیا آ/دند. 

 هاآن ز/انی ا/واج /غزینجکاو بودیم که ببینیم چه کند،  گرفت/یو بازخورد  دادند/ی
 .نشان خواهد دادرا /ندی و توجه عالقه

 دهنده/ند بودند که بازخوردها، نشانتنها ز/انی عالقه ،طرز فکر ثابتدارای افراد 
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که   شد/یگفته   هاآن به وقتیکه نشان داد   هاآن . ا/واج /غزیبود شانهایتواناقی
 هاآن بهکه ز/انیا/ا  .کردند/یتوجه دقت به ،استدرست یا غلط  شانهایپاسخ

ای از عالقه ، هیچ نشانهکمک کند  شانیادگیری به توانست/یکه   شد/یارائه اطالعاتی 
ای به یادگیری جواب درست ، عالقهدادند/یاشتباه جواب که ز/انیوجود نداشت. حتی 

 نداشتند.

 ،داد/یرا افزایش  شانبه اطالعاتی که دانش دقتبه ،رشد فوط افراد دارای طرز فکر 
 اولویت بود. در یادگیری  ها،آن. برای کردند/یتوجه 

 لویت شما چیست؟وا 

تأقید  /ورد ؟ انبوهی از /وفویت وبودانتخابتان چه /یاگر /جبور به انتخاب بودید، 
 های بسیار؟یا چالش قرار گرفتی

باید  طور همین نیستیم، بلکهها اقی انتخاب ر به/جبوکارهای فکری در  فوط /ا 

که باعث توویت غرور و   روابطی :یمخواهمیرا که چه نوع روابطی   یمتصمیم بگیر 
آل کشند؟ همسر ایدهرا برای رشدکردن به چالش /ی /ا که  روابطییا  شود/ی /ان/نیت

 هاقی است کهجوابشما چه کسی است؟ اقی سؤال را از افراد جوان پرسیدیم و اقی 
 به /ا دادند: هاآن

 آل باید:افراد با طرز فکر ثابت گفتند: همسر ایده

را  هاآن احساس عالی بودن بدهد. هاآن به عیب و نوص و کا/ل بداند.یبرا  هاآن
 پرستش کند.

را تودیس کند.  شانثابت هایوقژگیباید  هاآن آلبه عبارت دیگر، همسر ایده
به خدای شریک  خواست/ی، او کرد/یاحساس  گونهاقیکه او سابوًا   گوید/یم شوهر 
 رها کرد./ی با تبدقل شود. خوشبختانه، اقی ایده را قبل از /القات  اشزندگی

ه کها گفتند  آن، بودند/تفاوتی شریک زندگی در آرزوی  ،طرز فکر رشد افراد دارای
 کسی است که:شان  آلهمسر ایده

ها برای برطرف کردن اقی اشتباهات و ضعف را ببیند و هایشاناشتباهات و ضعف
به یادگیری و  چالش بکشدبه یک فرد بهتر به شدنقلرا برای تبد هاآن .شان کندکمک
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 چیزهای جدید تشوقق کند.

یا و کند انتواد   هاآن /رتبًا از  که /نظورشان همسری نبود که  بدقهی است
شان که از پیشرفت  خواستند/یرا  کسی  طور قطعبهند، بلکه را تضعیف ک شاننفسعزت

 ی هستند کهو نوص عیبیب ی کا/ل وهاکه انسان  کردندنمیتصور  هاآن ند.حمایت ک
 و چیز دیگری برای یادگیری وجود ندارد. ندندا/یهمه چیز را 

 ،با هم /القات کنند /تفاوتهای فکر که اگر دو نفر با طرز   نیدک/ی فکر آیا به اقی 
 ؟شودچه /ی

خانمی که دارای طرز فکر رشد است در /ورد ازدواجش با /ردی که طرز فکر ثابت 
 :گوید/ی ،داشت

هر بار که چیزی شبیه به ام. احساس کردم که چه اشتباه بزرگی کرده کمکم
دوست »یا « کمی بیشتر بیرون برویم؟  کنیمنمیچرا سعی »گفتم /یاقی 

، او بسیار به هم «کردیگیری با /ی /شورت /یداشتم قبل از تصمیم
ه /وضوعی که /طرح کرد خصوصکردن در جای صحبتریخت. سپس به/ی
را برطرف کنم و کاری  شاناراحتیتا  کردم/یم، باید یک ساعت صرف بود

اش ازآن به سمت گوشیالوه پسع. بهپیدا کندکنم که دوباره احساس خوبی 
 ناتما/یهای رفت تا به /ادرش تلفی کند، چراکه او را غرق در ستایش/ی
. /ا هر دو در ز/ان ازدواج نیاز داشت هاآن به رسید/ینظر که به  کرد/ی

 که ارتباط برقرار کنم.  خواستم/یتجربه بودیم. فوط جوان و بی

غیرانتوادی، با تمام و کمال و رابطه /وفق یعنی پذقرش باره بنابراقی ایده شوهر در 
 /وابله با /شکالت، همانند یعنی ،یکی نبود و ایده زن از یک رابطه /وفق شایده همسر 
 کابوس دیگری بود.  ،نبود. رشد یک فرد شایده شوهر 

 بیماری مدیرعامل

دیده نوص بیعالی و  کردن است و تماقل به/انند حکمرانیای گونه، بهکردنحبتص
 ،کاو یاکالی  .شود/ینا/یده  «بیماری /دقرعا/ل»اغلب به نام  اقیتعجب نکنید  شدن؛
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، زکرایسلر /وتورشرکت  عنوان رئیس پس از /وفویت اولیه بهاو . بدی دچار آن بود طور به
. داشتندطرز فکر ثابت که   رسیدنظر /یبههای /ا ای شبیه چهارساله/الحظهقابل طور به
 /تأسفانه .کرد/ی های /شابه را بارها و بارها تنها با یکسری تغییرات سطحی تولید/دلاو 
های ژاپنی ، شرکتیی. در همیی حخواهانش نبود هاقی بودند که دیگر کسی/دل هاآن
نتیجه  ددانیبودند. /یخودروها  ظاهر و عملکرد ز/ینهطور کا/ل در حال تجدیدنظر در به

 قبضه کردند.سرعت بازار را های ژاپنی بهاتو/بیل ؟آن چه بود

با  بهتر است آیا. شوند/یهاقی /واجه ها همواره با چنیی انتخاب/دقرعا/ل
ایاکوکا  ی؟ لنوصی ندارندکه در آن، هیچ را بسازند  یا دنیاقی  /وابله کنند هایشانیکاست

حاطه کرد و /نتودان را از ا کنندگانشیش/ورد دوم را انتخاب کرد. او خود را با ستا
دست داد.  ز ش اایرا برای کنترل آینده ز/ینه کار  اشقیسرعت تواناو به خود دور کرد

 یادگیرنده تبدقل شده بود.غیر  یآیاکوکا به فرد یل

بسیاری از رهبران بزرگ، با شوند. مین بیماری /دقرعا/ل، /بتال بها/ا همه 
. داروقی اسمیت با /رور عملکرد کنند/ی طور /نظم /وابلههای خود بهکاستی
 کسبهرگز تالش برای  »که   کیمبرلی کالرک، اعالم کردشرکت  اش در العادهفوق

اقی /ردان، /انند دانشجویان . «شایستگی و صالحیت بیشتر در کارم را /توقف نکردم
های اصالحی و بهبود را شرکت در دوره ، هرگز داشتندکنگی که طرز فکر رشد هنگ

 توانند/ی هاآن رو هستند.هبا /عضل دیگری روب نتوقف نکردند. /دقرعا/ال/
باعث و  دادهرا افزایش  سهام شرکتقیمت /دت را انتخاب کنند که های کوتاهاستراتژی

 تالش کنند و /دتطوالنیبهبود برای  توانند/ینظر برسند یا /انند قهر/انان به که  شود
های /خالفت ریسک، کنند/ی گذاریز/دت شرکت را پایهدراسال/ت و رشد  که  ز/انهم

 به جان بخرند.داران را سر/ایه

 «سان بیی» شرکت به ،داشت به اعتراف خودش طرز فکر ثابت که  دانلپآلبرت 
 آورده شد تا آن را /تحول کند.

انتخاب کرد.  را در بازار سهامهمانند یک قهر/ان شدن دیده/دت او استراتژی کوتاه
 سهام اوج گرفت ا/ا شرکت از هم پاشید.

 در  ، فراخوانده شد تابودطرز فکر رشد به گفته همگان، فردی با  که  گرستنر لو  
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زیادی را برای ایجاد  کارهایکه    طور همانآورد.  وجودهتغییراتی اساسی ب امبیآی
/ورد  راکد شد و د، قیمت سهامکر آغاز   امبیآیتحوالت اساسی در فرهنگ و سیاست 

حال، خورده نا/یدند. بااقیاو را شکست هاآن استریت قرار گرفت.والبورس  تمسخر 
 او را ادا/ه داد. راه /جدداً  امبیآیچند سال بعد، 

 دادنتوسعه

. هر برندلذت /ی از آن بلکه طرز فکر رشد تنها به دنبال چالش نیستند،با  افراد
توان آن را هیچ جای جهان نمیدر و  کنند/ی بیشتر رشدباشد،  تر بزرگچودر چالش 

 خود را توسعه دادهافرادی را ببینید که  توانید/ی تر از جهان ورزش /شاهده کرد.واضح
 .دکردن  رشد و

در همه »: گوید/یوتبال زنان ز/ان خود، صادقانه ستاره ف ترقیبزرگ/یا هام، 
طور تر و به، /اهرتر و باتجربهتربزرگتر، ، همواره خودم را با بازیکنان /سیامیزندگ 

ترش بازی بار با برادر بزرگنخستییبرای  /یا« ام.چالش کشیدهخالصه، بهتر از خودم به
پیوست. سپس خود را به تیم  سالهیازدهسالگی، به تیم پسران ازآن در دهکرد. پس

بازی  هاآن که در سطح  کردم/یهر روز تالش »/تحده رساند. شماره یک کالج در ایاالت
«. دیدم/یخواب  که حتی در   چیزی بودتر از سرعت پیشرفت /ی بسیار سرقعو  کنم.

کشتی بگیرد.   خواست/یبود که  کارییرورزشغ پاتریشیا /یراندا بچه دبیرستانی چاق و
فته شد که /ایه خجالت او گ به از اینکه بارها روی تشک کشتی شکست خورد، پس

 کس او را جدی نخواهد گرفت.یچهاست و 

طلبد... باید به ا /یر عزم /واقعًا کار   اقی»احساس کرد: سپس  او ابتدا گریه کرد،
و آ/وزش به نحوی  باور که آیا تالش و تمرکز و   بدانمو باید  دهمکردن ادا/ه تالش
او اقی عزم و اراده را چگونه «. گیر /شروعیت ببخشدعنوان کشتیبه /ی به تواند/ی
 دست آورد؟به

در سی  ش/ادر  وقتی؛ ا/ا کرده بود  چالش، رشدبدون  در یک زندگی/یراندا 
دست پیدا کرد.  حویوتی ساله، بهدرگذشت، /یراندای ده بیماری بر اثر سالگی چهل

گفت اقی است   توان/یی که چیزهاقبهترقی از ، یکی هستیددر بستر /رگ  کههنگا/ی»
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به  کمکم  شد، /ادرم فوتکه ز/انیاقی حس فوریت  .خودم را کشف کردمواقعًا  که
زحمت دادن کارهای آسان بهنجامبرای افوط در زندگی، خودتان را ... اگر /ی الوا شد

 د، آ/اده بوکشید/یچالش او را بهکشتی   کههنگا/ی، قیبنابرا« !، شرم بر شماندازیدا/ی
ها وچهارسالگی، /یراندا آخرقی خندهجواب داد. در بیستش هایکه آن را بپذقرد. تالش

/تحده برنده وزنی خود در تیم المپیک ایاالت رده در . او دریافت کردو تمسخرها را 
شگاه قدم بعدی چه بود؟ دانشکده حووق دان .شد و از آتی با /دال برنز به خانه بازگشت

اش )ورزش کشتی( ی تخصصیکردند که در همان ز/ینهاطرافیان به او توصیه /ییل. قِ 
 قی، ا/ا /یراندا احساس کرد که شروع دوباره از نوطه صفر و /شاهده اینکه، ابماند

 .استانگیزتر هیجان خواهد آورد،دست به دستاوردیدفعه چه 

 از ممکن فراتر  توسعه

که کارهای دهند  /ی توسعه آنودر خود را  ،طرز فکر رشد دارایگاهی اوقات افراد 
 ش. گردنافتاداز اسب بازیگر  وفر رقوِ ، کریست1995دهند. در سال را انجام /ی یغیر/مکن

به  گردن به پاقیی فلج شد. علم پزشکیاز  طور کا/ل به ،نخاعقطع  دلیلبهشکست و 
 بپذقر.. اقی شرایط دشوار را /تأسفمخیلی گفت: او /ی

که /ستلزم حرکت تمام   کردحال، رقو، برنا/ه ورزشی سختی را آغاز  بااقی
یاد بگیرد که دوباره  نتواند های بدن فلج او با کمک تحریک الکتریکی بود... چراقسمت

 هاآن بدهد که بدنش از  هاقینا فر/نتواند دیگر  بار یک/غز او باید حرکت کند؟ چرا 
نهایتا به ناا/یدی  که  استدر حال انکارکردن  رقوادند که ؟ پزشکان هشدار داطاعت کند
نشانه  قیبودند و ا یدهرا د چنیی چیزیقبالً  هاآن .اش /نجر خواهد شدو افسردگی
نوشه بهتری داشت؟  یا؟ آکردکار /یاشت چها/ا واقعًا، رقو د .بود شبهبودبدی برای 

بار اقی اتفاق در نخستیی براید. کر پنج سال بعد، شروع به بازیابی /جدد حرکت خود  
باالقی او حرکت  تنهیمازآن پاها و سپس ن، پسبازوها بعدهای او اتفاق افتاد، دست

 شهای /غزی نشان داد که /غز ا اسکی، ا/بعید بود که در/ان شودخود را بازیافتند. 
نها رقو تداد. نهپاسخ /ی هاآن و بدن او به کرد/ی سیگنال ارسال شبار دیگر به بدن

داد، بلکه شیوه تفکر علم در /ورد سیستم عصبی و  توسعههای خود را تواناقی
کا/الً   انداز ، او چشمچنیی کاریانجام  باآن برای بازیابی را نیز تغییر داد.  توانمندی
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 های نخاعی گشود.برای افراد /بتال به آسیب ایا/ید دوبارهجدیدی برای تحویوات و 

 مطمئن موفق شدن در چیزهای

 دهندخود را توسعه /یهای /هارت وقتی ،واضح است که افراد با طرز فکر رشد
 ؟شوند/ی /وفقچه ز/انی طرز فکر ثابت  افراد دارای ا/ا .شوند/ییاب کا/

ازحد بیشی باشد. اگر چیز  هاآن همه چیز با خیال راحت در چنگکه ز/انی
شان را از احساس باهوش یا بااستعداد بودن نکنند، عالقه هاآنو  برانگیز باشدچالش

زقر  شانشیمی ترم اولدرس  در طیان پزشکی را یدانشجو کههنگا/یدهند. دست /ی
که   بودبسیاری از دانشجویان، اقی چیزی از نظر . /توجه اقی /وضوع شدم، نظر گرفتیم

/شخص و اقی دوره است که  !شدن پزشکسوق پیدا کرده بود:  به سمت آنشان زندگی
 دانشجویاننمرات  /توسط کهسخت   یار بسای دوره. اول خواهد شدچه کسی  کند/ی
C+ کمتر از   اینمرهندرت بهتا قبل از آن،  که  ، دانشجویانیبودA  بودند گرفته. 

حال، در طول شیمی را شروع کردند. بااقی ی/ندی بسیار با عالقه جویاناکثر دانش 
که   /اندند /ندز/انی عالقهتنها ثابت طرز فکر  جویان دارای. دانشی روی داداتفاقترم، 

زیادی از عالقه /یزان . کسانی که آن را دشوار دیدند، کردندخوبی عمل بهدر دفعه اول 
از آن  توانستندنمینبود،  هاآن هوشکننده ققو لذت خود را از دست دادند. اگر تصد

 لذت ببرند.

/جبور به باید خودم را  یشتر ، بشد/یتر هرچودر سخت» :گفتیکی از دانشجویان  
، داشتمشیمی هیجان  نسبت به. قبالً کردم/یها و /طالعه برای ا/تحانات خواندن کتاب

 .«دهد/ی به /ی دست، احساس بدی کنم/یفکر  اشبارها/ا در حال حاضر هر بار که در 

/ندی همچنان همان سطح باالی عالقه ،طرز فکر رشد دارای یاندر /وابل، دانشجو
خیلی  درس اقی» :برانگیز استبسیار چالشدیدند که ز/انی ی، حتدادند/یرا نشان 
 کهطوری، بهآن را یاد بگیرم خواهم/ی، ا/ا کردم/یتر از چیزی است که فکر /شکل
دادن /را به ادا/هواقعًا  سخت و چالشی بودن آن،. کند/یتر /صمم /را آن دشواری
 .ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشتند/ندی چالش و عالقه« .کند/یترغیب 

تر /شاهده کردیم. به کالس آ/وزان جوان/ا همیی نتیجه /شابه را در دانش
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که ز/انیآن را دوست داشتند؛ ا/ا  ها،آنهای جذابی دادیم که همه پازلها پنجمی
طرز فکر ثابت  دارایبردن کودکان تر کردیم، افت بزرگی در /یزان لذترا سخت هاپازل

ها به خانه عوض برای بردن تعدادی از اقی پازل آ/وزاندانشتصمیم یی دیده شد. همچن
 .«مدار  هاآن از را نگه دارید. /ی  هاآن توانید/یبسیار خوب، » :دروغ گفت ه. کودکی بشد

درست بود.  هم کننده پازل بودندکودکانی که بهترقی حل  خصوصا/ر در اقی 
طرز دارای . از سوی دیگر، کودکان کندمیجلوگیری ن افت از « استعداد در پازل»داشتی 

شان /ورد عالقههای پازلها اقی کنند.را رها  /شکالت سخت  توانستندنمیفکر رشد، 
 شود/ی»ها پرسید: از بچه یکید. با خودشان به خانه ببرن را هاآن خواستند/یبود و 

بتواند  م، /ادر را انجام دادمها اقی را برای /ی یادداشت کنید تا وقتی هااسم اقی پازل
 «بخرد؟ چندتای دیگر برایم

/ارینا سمیونوا، رقاص و /علم بزرگ  باره/ند به /طالعه در چند وقت پیش عالقه
روش، آز/ون  قیا .آ/وزانش ابداع کردجدیدی برای انتخاب دانش شیوهکه   شدمروسی 

در ابتدا آ/وزان سابوش گفته یکی از دانش  طرز فکر بود. بر طبقباره ای در هوشمندانه
/ارینا  در همیی حییآ/دند و آ/وزان او باید از دوره آز/ایشی سربلند بیرون /یدانش
واکنش نشان  اصالحاتو  و تمجیدتحسیی به نسبت چگونه  هاآن که  کرد/ی دقت
تلوی  یستهشا ،دادند/ینشان  بیشتر نسبت به اصالحات واکنش . کسانی که..دهند/ی
 .شدند/ی

ر آن باز قبل آنچه که آسان و  را که نسبت به چیزهایافرادی به عبارت دیگر، او 
زده که در برابر کارهای سخت هیجان، از کسانی  دادند/یهیجان نشان  ،تسلط داشتند

 بخشلذتاقی سخت است. اقی » :گفتمدفعه اولی که به خودم   .کرد/ی جدا ،شدند/ی
در حال تغییر طرز دانستم ای بود که /ی، آن لحظهکنمنمیهرگز فرا/وش را  «است

 .فکرم هستم

 ؟یادگیری لا وقتی در ح اید یاعیب و نقصبی وقتی: کنیدمی باهوش بودناحساس  ِکی

شدن کافی نیست. کافی نیست که فوط طرز فکر ثابت تنها /وفقافراد دارای برای 
و اول  دفعهنوص باشید و در وعیبنظر بیاقید. باید بسیار بیباهوش و بااستعداد به

 نوص باشید.وعیببیبالفاصله 



  |||   طرز فکر   34

چه ز/انی احساس » :تا جوانان سؤال کردیم دبستانیآ/وزان ، اعم از دانشی/ا از افراد
 تفاوت قابل توجه بود. افراد دارای طرز فکر ثابت گفتند:« ؟کنید/یباهوش بودن 

 .«کنمنمیهیچ اشتباهی که ز/انی»
 .«دهمانجام /ی و عالی سرعتبهکاری را   کههنگا/ی»
 .«نتوانند آن را انجام دهند اندیگر چیزی برای /ی آسان باشد، ا/ا  کههنگا/ی»

ر همان بار اول و بالفاصله گویند ددر /ورد خوب بودن /ی هاآن که  همه آنچه
 ا/ا افراد دارای طرز فکر رشد گفتند:؛ است

و  کنم/یسخت تالش واقعًا  و /ی است خیلی دشوار  یار ک  کهوقتی»
 .«توانستمچیزی را انجام دهم که قبالً نمی توانم/ی
 «.کنم/یکم آن را درک کمو   ،کارروی چیزی  /دت طوالنی به  کههنگا/ی»یا 

 رویاروقی: /هم استیادگیری در طول ز/ان  .نیستکمال فوری /طرح   هاآن برای
 و پیشرفت کردن. ،با چالش

 ؟استچه نیازی به یادگیری دیگر ، داریداگر توانایی 

قی توانا یادگیری،هرگونه  انتظار دارند که قبل از  ،درواقع، افراد دارای طرز فکر ثابت
دارید و اگر  ،، اگر آن را داشته باشیدهاقی. گذشته از همه اخود آشکار شود به خودی

 .ندارید ،آن را نداشته باشید

تازه از دانشجویان  نفر  6/ی در کلمبیا، از /تواضیان سراسر جهان،  دپارتمان
نمرات در ا/تحانات  هاآن را در یک سال قبول کرد. همهشده التحصیل فارغ

ته دانشمندان برجسی از برانگیز های تحسیینا/هتوصیهو  بودند گرفتهانگیزی  شگفت
 بودند. پذقرفته شده باال رتبه هایدانشگاه در  عالوه بر اقی، ند.داشت

 هاآن . دقروز یک روز طول کشید که تظاهرکردن را شروع کردند تنها ها،آنبرخی از 
اقی اتفاقی است که  .ندابازنده ا/روز ا/ا بودند. افراد بسیار /وفق و از خود /طمئنی 

 ؛کردند/ی/ا نگاه  ۀ/نتشرشدهای /والهلیست طوالنی  وبه دانشکده  هاآن :افتد/ی
سطح باالقی را  جویاندانش هاآن .«انجام دهم اقی کار را توانمنمیاوه خدای /ی، »

اوه خدای » ؛کردند/ی برای انتشار ارسال تی/واال و رسمی های پروپوزالکه   دیدند/ی
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 .«آن کار را انجام دهم توانمنمی/ی، 

 حالبااقیکنند، ا/ا   ( کسبA+) عالیدهند و نمرات بچگونه ا/تحان  بلدند هاآن
 .شوند/یبنابراقی /نصرف را انجام دهند و  هااقی کار  دانند که چگونهنمی

/نظور بها جآن در  هاآن بودن؟ دیدن نیستآ/وزش  همیی هدف دانشگاه /گر 
 .دانندی/همه چیز را  از قبلکه   اقی دلیل، نه به چگونگی انجام اقی چیزها است آ/وختی

و استفان  1که برای جانت کوک  چیزی است که آیا اقی، /شابه  کنم/یبا خودم فکر 

سرعت به ،هر دو خبرنگاران جوانی بودند که با /واالت ساختگی هاآن اتفاق افتاد. 2گلس

پسر  خصوصپست خود در واشنگتی جانت کوک برای /واالِت  .به اوج رسیدند

پسر وجود خارجی  آن .شد رجاقزه پولیتزِ برنده ساله /عتاد به /واد /خدر، هشت

 نیو رقپابلیک ی در انابغه فرد ،و او بعداً از جاقزه خود /حروم شد. استفان گلس نداشت
 هاآن در آرزوی رنگاران، فوطها و /نابعی داشت که خبداستان رسید/ینظر بهبود که 
 غیرواقعی بودند!ها وجود نداشت و داستان ی. /نابعبودند

احساس  ؟ آیابودندباید از همان اول عالی /یآیا جانت کوک و استفان گلس 
آیا  ؟اعتبار کندهمکارانشان بی پیِش را  هاآن /مکی استکه اعتراف به جهل   کردند/ی

ی انجام  از هرگونه تالشی برای یادگیری چگونگ  ، قبلابتدااز که باید   کردند/یاحساس 
م آن ه ،/ا ستاره بودیم»همانند خبرنگاران بزرگ باشند؟ استفان گلس نوشت  کار،
 تولب/عنوان را به هاآن /ردم« و اقی چیزی بود که اهمیت داشت. ،های زودرسستاره
 ؛ستا جوان و بااستعداد یدافرا ها،آناز /ی درک ؛ ا/ا هم کردندو تولب  شناسند/ی

 .ندشد خود که تسلیم فشارهای طرز فکر ثابت  در/انده یافراد

.« بهتر از بودن است شدن،»: گوید/یوجود داشت که  1960گفته /عروفی در دهه   
باید از قبل  هاآن .دهدنمیرا « شدن»نعمت بهره بردن از اجازه  افرادطرز فکر ثابت، به 

 باشند. گونهاقی

                                                             
1. Janet Cooke 
2. Stephen Glass 
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 ابدی است ،آزموننمره 

لحظه بودن در چرا در طرز فکر ثابت، کا/ل و عالی تر بررسی کنیم کهبیاقید دقیق
یک ارزیابی یا  که یک آز/وناقی است   شدلیل /هم و حیاتی است. اقی اندازه تا حاضر 
 شما را برای همیشه بسنجد. تواند/ی

/تحده آ/دند. چند روز اش به ایاالتو خانواده ساله 5ی لورتا بیست سال پیش،
او از او ا/تحان گرفتند.  برد که در آنجا، بالفاصله یبعد، /ادرش او را به /درسه جدید

 یا تیزهوشان! ایگلز را به یک /هد کودک /عمولی فرستادند نه /هدکودک 

/وزان تا آبا گذشت ز/ان، لورتا به ایگلز /نتول شد و با آن گروه از دانش اگرچه
 ا/ا ،آورددست جواقز علمی بسیاری به در طی اقی /دتپایان دبیرستان باقی /اند و 

 و نخبه بودن نکرد. یتیزهوشهرگز احساس 

و نشان داده  /شخص کردهاول، تواناقی ثابت او را  ا/تحاناو /تواعد شده بود که 
تازگی وارد بهد و ساله بوپنجدر آن ز/ان واقعی نیست. /هم نیست که  تیزهوشبود که 

/درسه یا اینکه شاید در  .کشور جدیدی شده و تغییرات اساسی را تجربه کرده بود

 کرد/ی فکر /درسه احتماالً یا اینکه  .برای /دتی جای خالی وجود نداشت تیزهوشان

. خواهد بود تر /ناسب ،تازگی /نتول شدهی او که بهبرا تر،کالسی با سطح راحت  که
ا/ا ؛ و /فهوم آن وجود داشت بود اتفاق افتادهکه های بسیاری برای درک آنچه  راه

طرز فکر ثابت، هیچ راهی برای  باافراد  دنیایدر  .او شیوه غلط را انتخاب کرد /تأسفانه

نفر  ا/تحان،د، باید در بودیواقعی  تیزهوشوجود ندارد. اگر  تیزهوششدن به تبدقل
 ید.گرفت/یبالفاصله /ورد ستایش قرار  ،تیزهوشوان عنو به شدیدی/متاز /

 ؟کنیم/ی فکر ست که ا چیزیتر از نادر است یا اقی نوع تفکر راقج اینمونهآیا لورتا  

ای سربستههای /وواقی ها جعبهاقی /وضوع، /ا به کالس پنجمی بردن بهپیبرای 
گفتیم اقی آز/ون، .  وجود دارد یآز/ون آن،گفتیم که داخل   هاآن نشان دادیم و به

 هاآن از  پسنگفتیم. س هاآن دیگری بهسنجد و چیز را /ی هاآن/هم  هایتواناقی

توضیحات  خواستیم /طمئی شویم که، /یدر ابتدا .پرسیدیم آز/ون بارهسؤاالتی در 

ه تواناقی اقی آز/ون تا چه انداز  کنید/ییم: فکر پرسید هاآن اند، بنابراقی از /ا را پذقرفته
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 های /ا را باور کرده بودند.حرف هاآن سنجد؟ همه/هم /درسه را /ی

؟ و دسنج/یاقی آز/ون /یزان هوش شما را  کنید/یسپس پرسیدیم: آیا فکر  
 تان چودر /یزان هوشدهد وقتی بزرگ شدید نشان /یاقی آز/ون  که  کنید/یآیا فکر 

 ؟خواهد بود

 ،/ونهای /ا را باور کرده بودند که آن آز طرز فکر رشد، حرف دارایآ/وزان دانش 
را  هاآن /یزان هوش ز/ون،که آ  کردندنمی، ا/ا فکر دسنج/یتواناقی /همی را 

ا نشان ر در آینده  شان/یزان هوشکه آن آز/ون   کردندنمیو قطعًا فکر  کندگیری  اندازه
کار را   قیا تواندنمی! هیچ آز/ونی وجهیچهبه» :به /ا گفت هاآن . درواقع، یکی از بدهد

 .«انجام دهد

تواناقی  تواند/یکه آز/ون   داشتندباور نه تنها  ،آ/وزان با طرز فکر ثابتا/ا دانش
 هانآ  /یزان هوش تواند/یکه   به همان شدت /عتود بودند ، بلکهکند  ارزیابی/همی را 

 اندازه باهوش خواهند بود.بزرگ شدند تا چه  وقتیاینکه  حتی و بسنجدنیز را 

را در  هاآن بنیادیهوش  توانست/یقدرتی قائل بودند که  ،ها برای یک آز/ونآن
را  هاآن که  دادند/یگیری کند. به اقی آز/ون قدرتی ز/ان حال و برای همیشه اندازه

 .استاقی اندازه /هم  تا یتعریف کند. به همیی دلیل است که هر /وفویت

 های بالقوهتواناییبه  متفاوتنگاهی 

که آیا   گرداندیو به اقی سؤال باز/« های بالووهتواناقی»اقی ا/ر /ا را به ایده 
 ،است /ا چودر  های بالووهتواناقیبه /ا بگویند که  توانند/یها یا کارشناسان آز/ون

 یدگو/ی/ا چگونه خواهد بود. طرز فکر ثابت  یندهآ و یمهستکاری قادر به انجام چه
نیز ده آین آن را به و بسنجیدتواناقی ثابت را در حال حاضر  توانید/یسادگی بله. به

 گویِ   به یازی. نیدیا از کارشناس سؤال کن یدآز/ون بده کافی است  . تنهاتعمیم دهید
 .یستبلورقی پیشگوقی ن

/تداول  چنانآن/شخص شود،  تواند/یاکنون هر فردی هم توانمندیاقی باور که 

. خواهد خوردگفت که او شکست   1که جوزف پی کندی با اطمینان به /ورتون داونی  است

                                                             
1. Morton Downey 



  |||   طرز فکر   38

ا/ا چه چیزی باعث  تبدقل شد، یتلوقزقونی /عروف  یتنویسنده و شخصبه بعدها  داونی
استورک  کلوپبه   یاهای قهوهجوراب قر/ز و کفشبا او  بینی کند؟!شد کندی چنیی پیش

که تاکنون در زندگی ی /وفوی  هاتمام انسان ییون، از ب/ورت» :و گفتبود. کندی به ا آ/ده
ای پوشیده باشد. های قهوهجوراب قر/ز و کفششناسم که را نمیام کسی /القات کرده

/تماقز ، ا/ا /تماقز و برجسته هستی به تو بگویم، تو قطعاً اکنون هم/رد جوان، بگذار 
بسیاری کارشناسان برای « .کنندنمیای است که /ردم هرگز تو را تحسیی گونهتو به بودن

. جکسون پوالک، /ارسل پروست، /تصور نبودندای هیچ آینده افراد عصر /اترقی از /وفق
همه اقی اشخاص که   شد/یتصور ؛ ز، لوسیل بال و چارلز داروقیالویس پریسلی، ری چارل

 .خود داشته باشند کاریز/ینه   در کمی   تواناقی

هایشان از طرقق تالش به /عنای ظرفیت افراد برای توسعه /هارت توانمندیا/ا آیا 

بگوقیم که صرف  توانیم/یچگونه  .همیی استدقیوًا  ؟ /وضوعیستدر طول ز/ان ن

 یک فرد را به کجا خواهد رساند؟ ز/ان و تالش،

، شاید کارشناسان در /ورد جکسون، /ارسل، الویس، ری، لوسیل داند/یچه کسی 
 ید. شاگفتند/یدرست  ،در آن ز/ان داشتند هاآن هاقی کهجه به /هارتبا تو و چارلز 
 شدند.افرادی نبودند که بعدها هنوز 

با خودم رفتم. در راه، در لندن های اولیه پل سزان به نمایشگاهی از نواشی بار یک
های او قبل از اینکه به نواش ا/روزی که /ا بود و نواشی کهکه سزان    کردم/یفکر 
چراکه سزان یکی از  ،شدت کنجکاو بودم. بهندچگونه بود ،تبدقل شود شناسیم/ی

را فراهم /درن  هایهنر بود و /ردی بود که ز/ینه بسیاری از هنر/ندان /ورد عالقه /ی 
بسیار های صحنه هاآن بسیار بد بودند. های: برخی از نواشدیدمو اقی چیزی بود که  دکر 

 کشیده شده بودند.  ایطرز ناشیانهخشی بودند که بهتوریبًا  فرد چندشا/ل  آشفته
 بودند، ا/ا خیلی از  /عروفسزان همان  یادآور هاقی هم وجود داشت که نواشی اگرچه

تا تبدقل به  داشتفوط ز/ان نیاز  یاسزان اولیه بااستعداد نبود؟  یا. آچنیی نبود هاآن
 ؟شود /عروف سزان

ها نیاز/ند صرف توانمندیکه شکوفاقی   دانند/ی ند،دار طرز فکر رشد  ی کهافراد 
ی با انا/ه های /ا شرکت کرده بودتازگی، از /علمی که در یکی از بررسیز/ان است. به
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توصیف جنیفر به نام آ/وز فرضی، یک دانش ،اقی بررسیدر . دریافت کردم تند یلحن
پرسیده از /علمان  سپسبود. شده  100از  65 او ا/تحان ریاضینمره که   شده بود

 ار یبس داشتند،طرز فکر ثابت  ی که/علمان چیست. جنیفر ه نظرشان درباره ک  شود/ی
که با دانستی نمره جنیفر،   کردند/یفکر  هاآن ./شتاق جواب دادن به سواالت /ا بودند

 های. توصیهداشتند استکاری قادر به انجام چهو  چگونه بودهدرک خوبی از اینکه او 
 و اینگونه نوشت: بودبسیار خشمگیی رقوردون  یزیاد بود. در /وابل، آقا هاآن

، باید درخواست تاناخیر  پژوهش /ربوط به /علمبخش  کردناز تکمیلپس 
که خود /طالعه   کنم/یاحساس  .حذف شود تحویقاز  /ی نظراتکنم که 

ض ، آز/ون با استفاده از یک فر /تأسفانهاز نظر علمی نادرست است. 
براساس فوط ی فرضآ/وز دانشیک در /ورد تا خواهد /عیوب، از /علمان /ی

سنجیده ارزیابی  یک براساس تواندنمی. عملکرد گیری کنندتصمیم نمره او
تعییی کنید، چراکه  /علوم شیب یک خط را تنها با یک نوطه توانیدنمی. شود

، روند، بهبود، ز/انلحظه از کار وجود ندارد. یک   هیچ خطی برای شروع اقی
 ...دهدنمیعدم تالش یا تواناقی ریاضی را نشان 

 /ایکل دی رقوردان -ارادتمند شما

/وافق بودم. یک ارزیابی  یار از انتواد آقای رقوردان بسیار خوشحال شدم و با او بس
 تواناقی اینکه به، چه رسد افراد دارددر یک لحظه از ز/ان، ارزش کمی برای درک تواناقی 

 آینده ارزیابی کند. هایرا برای /وفویت او

برخالف اقی فکر ، پژوهشکننده در دیگر شرکتبسیاری از /علمان  که چرااین
 /ورد /طالعه /ا بود. و اقی /وضوعِ  بود کنندهناراحت ،کردند/ی

است که باعث  یزیشما را برای همیشه بسنجد، چ تواند/یاقی تفکر که یک ارزیابی 

 هاآن به همیی دلیل است که .شود/یثابت  طرز فکر افراد دارای ی ایجاد فوریت برا

کردن رشد  برایاز عهده تالش  تواند/یو بالفاصله /وفق شوند. چه کسی کا/الً   باید
 ؟استرفتی همه چیز در خطر ازدستکه ز/انی ،برآید

. کند/یفکر  گونهاقیوجود دارد؟ ناسا  تواناقیی برای قضاوت ر آیا راه دیگ
از  پر ای که دارای سابوه  را افرادی خواستار /تواضی فضانوردی بودند، هاآن کههنگا/ی
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های و درعوض افرادی را انتخاب نمودند که شکست /وفویت بودند قبول نکردند
. جک ولش، /دقرعا/ل شرکت ها بلند شده بودندشکست توجهی داشتند و از آنقابل

و  کرد/ی برای رشد انتخاب شانظرفیت راساسنرال الکتریک، /دقران را ب/شهور ج
 از که   کرد/ی انتخابرا  شاگردانیکه   بیاوریدیاد /ارینا سمیونوا، /علم /شهور باله را به

و درعوض براساس طرز  ،تواناقی ثابت را رد تفکر  هاآن ند. همهگرفت/یانتواد انرژی 
 .کردند/یانتخاب  رشد فکر 

 ینکه شما خاص هستیدااثبات 

در واقعًا  ،دهندیت را به رشد ترجیح /یطرز فکر ثابت، /وفو افراد دارایکه ز/انی
 ند.برتر  یحت وخاص  هاآن ینکها تالش برای اثبات چه چیزی هستند؟

 یاریبس« ؟کنید/یبودن چه ز/انی احساس باهوش» :پرسیدیم هاآن از  کههنگا/ی
ی که /تفاوت و بهتر ، کسفرد خاصی هستند کردند/یاحساس که ز/انیگفتند   هاآن از 
 بابتآن، خودم را  نحوه عملکرد/ی هم تا قبل از کشف طرز فکر و  .بود ساقرقیاز 

ترقی دیدم. ترسناک/ی تر از دیگرانشاید شایستهحتی و ، بااستعدادتر یمها/وهبت
. اقی نوع تفکر اقی بود که فردی عادی باشم، کردم/ین فکر به آ ندرت که به  چیزی
به اثبات اعتبار خودم داشته باشم. هر نظر و هر نگاهی  یاز همیشه ن که  شد/یباعث 
کارت   کارت ا/تیازی هوش /ی، کارت ا/تیازی جذابیت /ی و  رویدار بود و /عنی

با اقی  توانستم/یاگر یک روز خوب پیش رفت،  .شد/یا/تیازی /طلوبیت /ی ثبت 

 .ارقام باال دلگرم شوم

و  بسیار تماشاقی بودبه اپرا رفتم. در آن شب، اپرا  سرد ز/ستانی یار ک شب بسی
، بلکه تا بازگشت آخر اجراکنندگان روی صحنه نرفتندآنجا  از همه نه فوط تا پایان اپرا 

 .خواستیمریختیم و تاکسی /ی هایابانازآن همه /ا به خبرای تعظیم باقی /اندند. پس
، باد شدیدی شدت سرد بودهوا به و گذشته  شبنیمهاز  .دارم یادرا بهشب وضوح آن به
در جمعیت . آنجا کردم/ی یچارگیو با گذشت ز/ان، بیشتر و بیشتر احساس بوزید /ی

یره دستگتوقف کرد.  مکنار . چه شانسی داشتم؟ ناگهان، یک تاکسی درست  گم بودم
 :ل شدم، راننده گفتکه داخ  طور همانو  قرار گرفت در عوب درست در کنار دستانم

تنها خاص بودم، بلکه /ی برای اقی لحظات زندگی کرده بودم. نه«. شما /تفاوت بودید»
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 اقی /وضوع از راه دور هم قابل شناساقی بود.

برای کمک هاقی وسیلهو حتی  کند/ینفس اقی نوع تفکر را تشوقق جنبش عزت
هاقی یلهه یکی از چنیی وسبصورت اتفاقی به یراً . اخکند/ی ابداعبرتری شما تأقید  به

سمس کری  در . دو نفر از دوستان /ی هر سال لیست /صوری از ده چیزی که برخورد کردم
/دنظر را های آیتم هاآن . از /اه ژانویه تا /اه نوا/بر،فرستند/ی ،اندندادههدیه به /ی 

سا/بر، د... در /اه کردند/یود را از اینترنت دانل هاآن یا کردند/یقیچی  از کاتالوگ
 ام/ورد عالقه« عاشق خودم هستم»سال آینه ا/. کردند/یانتخاب  را برندههای آیتم

ه آن نوشت یپاقیننیمه  با حروف بزرگ در  عاشق خودم هستمجمله  ای کهبود، آینه
بودن عالم خاصپیام آن را به خودتان بفرستید و برای ا  توانید/ی. با نگاه به آن، شده بود

 خودتان /نتظر جهان خارج نباشید.

 ر بهتبه /عنای  خاص بودن/شکل ز/انی است که  .است ضرر یبکا/الً   البته، آینه
 .سزاوار یک فرد برتر و ؛شود/یتعبیر از دیگران  بودن

 محق، برتر، خاص

است.  همه چیزطرز فکر ثابتی داشت: او /عتود بود که استعداد  1جان /ک انرو
کاری سخت که  ز/انی. بردینملذت ها چالش از و  دوست نداشت که یاد بگیرد جان
هایش جا/ه عمل به تواناقی ،خودشاذعان  طبق . درنتیجهشد/یتسلیم ، اغلب شد/ی

 نپوشاند.

ان شماره یک جه تنیسور چهار سال  زیاد بود که به /دت به حدیا/ا استعداد او 
 داشت: حسیکه شماره یک بودن چه   گوید/یبه /ا  جانبود. 

 .مکرد/ی استفاده معرق دست خشک کردناره برای از خاکدر طول /سابوه 
و آن  ظرف خاک اره رفتم طرفنبود، بنابراقی به ماقی بار خاک اره /طابق /یل

شده  جلو آ/د تا ببیند چه با عجلهگری،   فردی به نام. مبه ز/یی انداخترا 
 .است
 :زدمفریاد /یش سر  داشتمدرواقع  ،«؟ارهخاکگوقید /یبه اقی شما » :گفتم

                                                             
1. John McEnroe 
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 «!؟توانی چیز بهتری آ/اده کنینمی»
اره بنابراقی گری بیرون دوید و بیست دقیوه بعد، با یک قوطی تازه از خاک

 انکار/ند  ی از به یک  /ی. بیست دالر بابت آن داده بود، برگشتدرشت که 
اقی حس شماره  .ماهمیت پرخاش کرده بودای بی/سئلهخاطر به اتحادیه،

 یک بودن بود.

ز یزی که نیاآیا هر چ. ...(شود/یهمه چیز در شما خالصه ) یدهستفوط شما /هم 
ن آ ، به شما اقی را پرداخت خواهیم کرد؟ همه چیز خوب است؟ /ا استدارید آ/اده 

ست دارید فوط باید آن کاری را که دو ،تملق شما را خواهیم گفت، خواهیم دادانجام  را
 .انجام دهید

 هاآن ز احق دارید  .یدفق هستید، بهتر از افراد دیگر . اگر /وب بیاقید بررسی کنیمخ

ت، در طرز فکر ثاب .در برابر شما به خاک بیفتندباید  هاآن نید وکسوءاستفاده  
 .شود/یتلوی  گونهاقینفس عزت

با طرز نظیری ورزشکار بی بیندازیم. 1، اجازه دهید نگاهی به /ایکل جردندر /وابل
خدا در »، «سوپر/ی»: دکنن/ی یاد عظمت به بزرگی و هموارهاز او تمام دنیا که فکر رشد  

هیاهوی به بسکتبال  شبازگشت وقتیا/ا  .«های تنیسعیسی در کفش»، «وجود انسان
 هایبه باز  مکه بازگشت/یزان هیاهوقی  /ی از »گفت: قی چیزی بود که  ا ،به پا کردزیادی 

/ذهبی یا  یکه انگار آقین  کردند/یستایش ای گونهبهشوکه شدم. /ردم /را  ،ایجاد کرد
 «.آور بود. /ی /انند هر فرد دیگری انسان هستمچیزی شبیه آن بودم. بسیار شرم

.  ش تا چه اندازه زحمت کشیده بودهایکه برای پرورش تواناقی  دانست/ی جردن
 .باشد، نه کسی که ذاتًا بهتر از دیگران کردهرشد   با تالش و کوششبود که  کسی

که   کند/یرا توصیف  یا، خلبانان نظا/ی نخبه/ردان واقعی یلمتام ولف، در ف
خود  با پشت سر گذاشتی هر آز/ون دشوار، /شتاقانه طرز فکر ثابت را پذقرفته بودند.

 تر از دیگران /تولد شده بودند.اعتر و شجکه باهوش  دیدند/یعنوان افراد خاصی را به
چیزی به اقی عنوان که » /تفاوت بودکا/الً   ،/ردان واقعی فیلم ا/ا چاک قیگر، قهر/ان

                                                             
1. Michael Jordan 
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شدن به ، تبدقلبودهرچه که  ،. استعداد یا لیاقتکسی خلبان /تولد شود، وجود ندارد
از  تر بهترقی خلبانان بیش تجربه یادگیری /ستمر بود.ار سختی بود، یک خلبان /اهر ک

/ایکل  هم /ثلاو « .بهترقی هستند ؛ به همیی دلیل است کهکنند/ی دیگران پرواز
 .بیش از بویه خودش را پرورش داده بودفوط و  ،یک انسان بودفوط جردن 

برای /وفویت احساس ، ندثابت /عتود هایوقژگیطور خالصه، افرادی که به به
 .شوندازحد /غرور بیش، /مکی است شوند/ی/وفق  کههنگا/یو  کنند/ی فوریت

 هاآن ثابت هایوقژگی یعنی/مکی است حس برتری داشته باشند، چراکه /وفویت 
 .است دیگران هایوقژگیبهتر از 

 اگر : دکن/یی را /طرح اسادهسؤال نفس طرز فکر ثابت، در پشت عزت گرفتیپناه
 !؟چهاگر /وفق نیستید  ا/ا ،هستید یکس  باشید، /وفق

 دهندمعنای شکست را تغییر می طرز فکرها

 ششاهکارهای بهو همیشه  دندیپرست/یرا  انشساله/ارتینز، رابرت سهخانواده 
رابرت کاری  سپس .وجود نداشت هاآن . کودکی به باهوشی و خالقیت کودکبالیدندی/

 شماره یک نیوقورک دبستانیپیشنتوانست در آز/ون ورودی نابخشودنی انجام داد؛ او 
 به همان شیوه قبل، هاآن .او دلسرد شدند از /ارتینز خانواده آن،  از  . پسشود /وفق

. او دیگر کردندنمیرفتار با او و /حبت سابق  افتخار و با  کردندنمیاو صحبت  بارهدر 
را شر/سار کرده  هاآن اعتبار ونبود. او کسی بود که خودش را بی هاآن باهوشرابرت 

 خورده بود.شکست فردی یسالگ بود. در سی کم سه

از عمل  ،، شکستکند/یاشاره  تایمز یوقورکدر ن یاکه /واله  طور همان
شده ام( تبدقل خورده خوردن )/ی شکست خوردم( به هویت )/ی شکستشکست

 است. صادقدر طرز فکر ثابت  قژهوا/ر به. اقی بود

در کالس  بودم.دچارشدن به سرنوشت رابرت  نگران همبچه بودم، /ی که ز/انی
کننده /درسه بودم. /دقر از /ی خواست که به رقابتی در سطح یششم، بهترقی هج

 شهر بروم، ا/ا نپذقرفتم.

از /ی خواست تا وارد  و /علمم از همه بهتر بودمفرانسه درس در کالس نهم، در 
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تا /وفویت  کردم/یریسک باید . چرا مرقابتی در سطح شهر شوم. باز هم خودداری کرد
 /ی به شکست تبدقل شود؟ و از برنده به بازنده تبدقل شوم؟

یک دوره پس از  یتاً بود. ارنی نها اقی /وضوعنگران ارنی الس، گلف باز بزرگ نیز 
 شدن در برنده/وفق به  را یکی پس از دیگری باخته بود، هابدون برد که بازیساله پنج

 چه اتفاقی ،داداگر او اقی دوره از /سابوات را نیز از دست /ی شد.یک تورنمنت بزرگ 
 .شد/یبازنده  شخصیاو  «.شدمآدم /تفاوتی /ی»: گوید/یبه /ا  ارنی؟ افتاد/ی

 یافتدر  هادانشگاهاز  ذقرشهای عدم پپاکت نا/ه کههنگا/یهر /اه آورقل، در 
. هزاران کنند/ی گیخورد شکستشماری در سراسر کشور احساس بی ، افرادشود/ی

دختری که وارد پرینستون »به  شوند/یتبدقل  بااستعدادپژوهان جوان و نفر از دانش
 .«پسری که وارد استنفورد نشد»یا « نشد

 ی تعیین کنندههالحظه

باشد ا/ا شما را  یدردناک تجربه  /مکی استشکست  هم حتی در طرز فکر رشد
رو شد، برخورد کرد و از آن یاد هاست که باید با آن روب ای/سئله. اقی کندمین یفتعر 

 گرفت.

که چه چیزی   کند/یوایکینگز، نول  سوتاینهجیم /ارشال، بازیکی دفاعی سابق /
ناینرز، فرانسیسکو فورتی. در بازی /وابل سانراحتی او را به بازنده تبدقل کندبه توانست/ی

 در جهت عکس دویده بود ودوید ا/ا تاچ دون جمعیت برای  در /یان فریاد/ارشال 
اقی  حریف ا/تیاز کسب کرد،تلوقزقون /لی در حال پخش بود برای تیم  کهیدرحال
 اندیشید:نیمه  دو بییا/ا در  .ناپذقر بودتحمل ،بود. شرم شابارترقی لحظه زندگیفاجعه

بر خودش /سلط شد در نیمه دوم، /ارشال « اگر اشتباه کردی، باید آن را درست کنی...»
 های خود را ارائه داد و به پیروزی تیم خود کمک کرد.یکی از بهترقی فوتبالو 

هاقی که از طرف نا/ه به های /ختلف صحبت کرد.گروه  با جیم به اقی اکتفا نکرد.
 داد. پاسخ آور خود را یافته بودند،ت، شجاعِت اعتراف به تجارب شرمدرنهای که  یافراد

اینکه اجازه دهد آن تجربه او را تعریف جای او تمرکزش را در طول بازی افزایش داد. به
شدن به بازیکی بهتر و تبدقل یبرا تجربه،. از آن آن را در دست گرفتکنترل   کند،
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 فاده کرد.که باور دارد، فرد بهتری است  طور همان

نشدنی فرا/وش به ضربه روحیِ  /مکی استشکست  حال، در طرز فکر ثابت،ااقیب
جهان بود. تنها تعداد ی تبدقل شود. برنارد لوئیزائو یکی از برترقی سرآشپزها

ترقی احتراملی، قابلچها در تمام فرانسه از کتاب راهنمای /یاز رستوران یشمار انگشت
 او یکی از رستوران . کنند/ی دریافت اروپا، ا/تیاز عالی سه ستارهراهنمای رستوران در 

 یزائو، لوئ2003حال، نزدیک به انتشار کتاب راهنمای /یچلیی در سال بود. بااقی هاآن
جا ( را نکته دو نکته )از بیست ،راهنما یگر کتابد ،کرد. او در گالت /یالئو  یخودکش

که او   ی وجود داشتشایعات بسیار  .بود ل کردهنزو هفدهبه  نوزدهو از  انداخته بود
نشد،  گونهاقییکی از سه ستاره خود را در راهنمای جدید از دست خواهد داد. اگرچه 

 شکست او را تسخیر کرده بود. فکر ا/ا 

را  «غذاهای /وج نو»هاقی بود که . او یکی از اولییدر آن ز/ان پیشگام بودلوئیزائو 
/واد غذاقی تر طعم تازهبا  فرانسوی آشپزیدر  سنتی خا/ه و کره  سس با جایگزقی کردن

عالوه بر او العاده که همچنیی یک کارآفرقی بود. . /ردی دارای انرژی فوقارتوا داد
های آشپزی سه رستوران در پاریس، کتاب /الکرستوران سه ستاره در بورگوندی، 

/ی /انند اقو سی لوران » که  گفت/ی. او بود/تعدد و خط تولید /واد غذاقی /نجمد 
ا ه/غازهبرای های /عمول لباس و همقیمت برای /شتری خاص گران  لباس هم ؛هستم

 .«(کنم/یآ/اده  قیهمه جور غذا)

 سه ستاره و ا/تیاز دو ست با توان/ی راحتیبه ابتکاری،/ردی با چنیی استعداد و  
که /دقر گالت   طور هماندرواقع،  رقزی کند.برنا/ه ی رابخشده رضایت، آینآن یا بدون

ر ثابت، ؛ ا/ا در طرز فکاو شود خودکشی/وجب  ،یازبود که ا/تن باورکردنی/یالئو گفت: 
خورده. از عرش به شکست: داد/یی /تفاوتی از خودش /عنابه او  ها،آنپاقیی  ا/تیاز 

 !فرش رسیده

 است. دهندهتکان، شود/یعنوان شکست /حسوب آنچه که در طرز فکر ثابت به

 موفقیت من شکست توست

عی کار بسیار بدی  ./ی و همسرم به یک /زرعه گردشگری رفتیم ،تابستان گذشته
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، برای دوره یروز  ندیده بودیم!اسب از نزدیک  آن ز/ان بود چراکه هیچ یک از /ا تا
ایستید و نخ /ی نوعی /اهیگیری که در آن درون آب) نام کردیمثبت فالی فیشینگ

 ./انید(کنید و /نتظر گیر افتادن /اهی در قالب /یهیگیری را با دست پرتاب /ی/ا

 ،ها بودالعاده که /ثل گاوچراناقی دوره توسط یک /اهیگیر هشتادساله فوق
کنیم و که به /ا نشان داد چگونه نخ قالب /اهیگیری را پرت    شد/یداده  آ/وزش
 /ا را به حال خود/ان رها کرد.سپس 

یم که او به /ا یاد نداده بود که چگونه تشخیص دهیم چه ز/انی دریافتزودی به
( و به آب دقت کنید؛ باید کشندیها طناب را نمقزل) خورد/یبه طعمه آال قزل/اهی 
نخ قالب  چطور  م.کاری انجام دهیچه ،کند/یطعمه گیر آال به /اهی قزلکه ز/انی

/اهی را در ا/تداد آب بکشید و نکند )م که /اهی فرار آرا/ی جمع کنی/اهیگیری را به
 .آن را به سمت هوا پرتاب نکنید(

 ترقیکوچک. هیچ یک از /ا  آال نبودا/ا خبری از /اهی قزل، ز/ان سپری شدخب، 
شدت به دقت، بهآالی بیپیشرفتی نکرده بود. ناگهان، /توجه شدم. چند /اهی قزل

ادا/ه کار را به /ی جا بود، در همان یاتفاقطور هبکه   یگیر طعمه /ی خوردند و /اه
 کمان صید کرده بودم.آالی رنگیی. /ی یک قزلطور /فصل توضیح دادبه

که از غرور بسیار بشاش بود به سمت /ی : شوهر /ی، دقوید، درحالی1واکنش # 
 «انگیز است!زندگی با تو بسیار هیجان»دوید و گفت: 

برای صرف شام به اتاق غذاخوری آ/دیم، دو /رد  هکهنگا/ی: آن شب 2واکنش # 
 دقوید /بهوتانه به« در چه حالی؟ ی،دقوید چطور »آ/دند و گفتند:  مبه سمت شوهر 

. البته که کردند/یصحبت  در چه /ورد هاآن دانست کهنمی هرگز نگاه کرد؛ او  هاآن
دقیوًا  انگیز بود؛ ا/ا /یهیجان /اهیگیری /ی کرد/ی دانست. او کسی بود که فکر نمی
احساس سرخوردگی  دقوید انتظار داشتند که هاآن چه بود. هاآن دانستم که /نظور /ی

 چه /فهو/ی برای/وفویت /ی دقیوًا  که  نشان دادنددر ادا/ه  هاآن و حوارت کند و
 .ه استداشت هاآن
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 کردن، تقلب، سرزنش: دستورالعمل موفقیت نیستند.شانه خالی

در طرز فکر ثابت، اقی طرز فکر هیچ شکست  قیزا/یزان آسیبفراتر از 
به /عنای آن . اگر شکست کندمیارائه ندستورالعمل خوبی برای غلبه بر آن به شما 

کاری صورت چهب درآن، خهستیدخورده شکست یاتواناقی  وکه فاقد صالحیت   است
 آید؟یبر/از شما 

 به شکست تحصیلی، /انند به /ا گفتند که چگونه ها، کالس هفتمییادر /طالعه 
. کسانی که طرز فکر دهند/یالعمل نشان عکس نمره ضعیف در آز/ون دوره جدید

ا/ا  کنند/ی /طالعهبیشتر گفتند که برای آز/ون بعدی   تعجبرشد داشتند، بدون 
. کنند/ی گفتند که برای آز/ون بعدی کمتر /طالعه  ،کسانی که طرز فکر ثابت داشتند

طور جدی به گفتند که به  را تلف کنید؟ و تانز/ان چرا ،کار را ندارید  قیاگر تواناقی ا
، فوط باید به دنبال نداریداگر تواناقی  کردند/یفکر  هاآن کردن فکر خواهند کرد.تولب

 راه دیگری باشید.

طرز فکر  که  افرادی، شکستجای تالش برای یادگیری و جبران عالوه بر اقی، به
 /ثال، یشان تالش کنند. برانفسعزت بازیابیبرای صرفًا  /مکی است دارند، ثابت

 هستند. شان/مکی است به دنبال افرادی باشند که حتی بدتر از خود

داده شد که به  فرصتیآ/وزان کالج در آز/ون، به دانش عملکرد ضعیفپس از 
ند، به داشتآ/وزانی که طرز فکر رشد شآ/وزان نگاهی بیندازند. داندانش ساقر  آز/ون

 هاآن همیشه، /انندعمل کرده بودند.  هاآن آز/ون کسانی نگاه کردند که بسیار بهتر از 
طرز فکر ثابت  که  آ/وزانیا/ا دانش اصالح کنند شان رااشکاالتکه   خواستند/ی

عمل کرده ضعیف واقعًا  گرفتند که به آز/ون افرادی نگاه کنند که  یمتصم داشتند،
 .بهتر نسبت به خودشان بود یبرای ایجاد احساس کار   قیبودند. ا

های بزرگ شرکت یایدر دن ی/شابه /وضوعاز « خوب به عالی»جیم کالینز در کتاب 
شان، به رقبای رایط نا/ناسببرای توجیه ش ها گاهیاغلب شرکت. گوید/یسخی 
ه دیدگاه و حس بهتری نسبت به کنند و در نتیجتر و با عملکرد بدتر توجه /یضعیف

جی در اَندهای شرکت پیکنند )جیم کالینز در کتابش به فعالیتوضعیت خود پیدا /ی
با طرز فکر  های افرادشیوهیکی دیگر از  کند(.اشاره /ی سلولزیصنعت /حصوالت 
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پس از شکست، اقی است که شکست را به گردن  شاننفسبرای بازیابی عزتثابت 
 ازند یا بهانه بیاورند. بیاقید به داستان جان /ک انرو برگردیم.دیگری بیند

 بار یک/سابوه را به دلیل تب از دست داد.  بار یکبود. نتوصیر او  هیچ وقت 
به دوستی  بار یکشد.  قربانی انتظارات و بار دیگر قربانی شایعات بار یککمردرد داشت. 

 بار یکنزدیک به /سابوه غذا خورد.  بار یکباخت چون دوست او عاشق بود و او نبود. 
ازحد گرم بیش بار یکازحد سرد و بیشهوا  بار یکهم الغر بود.  بار یکچاق بود و  خیلی
 بود. شده خستهازحد تمرقی کرده و بیش بار یکتمرینات کافی نداشت و  بار یکبود. 

سال  در ش ، شکستها بخوابدگذارد شبنمیترقی شکست او که هنوز هم دردناک
صفر  بر از اقوان لندل، دو  ینکها از  پس کههای فرانسه بود. چرا در افتتاحیه بازی 1984

 NBC بردار یلمهای /ک انرو، توصیر او نبود. فطبق گفته !شکست خورد ،جلو بود
 بود. آ/ده ز/یی نوقزی از یک سمت هدست خود را درآورده بود و

ش، تواناقی تمرکز و کنترل احساسات بخشیدن به برای بهبودتوصیر او نبود؛ بنابراقی  
 .نکرد یتمرقی و تالش

که ز/انینیستید /گر بازنده : شما گوید/یای بسکتبال جان وودن، /ربی افسانه
تان را انکار نکنید، همچنان شروع به سرزنش کنید. /نظور اقی است که اگر اشتباهات

 یاد بگیرید. هاآن از  توانید/ی

شکست  فرهنگ تکبر خود به دستانرژی، صنعت نرون، غول اِ  شرکت کههنگا/ی 
س نابغه یچه کسی بود؟ جفری اسکیلینک، /دقرعا/ل و رئ اشتباه، خورد و سرنگون شد

ا که انرون در تالش . جهان آنچه ر توصیر کل دنیا بودتوصیر او نبود.  اصرار داشت که
ارت دادگستری درخصوص فریب . در /ورد تحویوات وز کردنمیبود درک  شبرای انجا/

 و تهمت هدفمند بود. های بزرگ چطور؟ حملهگسترده شرکت

فاوتی به یکی از /تکا/الً   طرز فکر رشد، واکنش با /دقرعا/لی ،جک ولش
را  پی بادی شرکت الکتریک، جنرال1986الکتریک داشت. در سال های جنرالفضاحت

جام نا از  پسزودی . بهبوداستریت والدر گذاری شرکت بانکداری سر/ایهکه یک   خرید
 اقی فاجعهبا رسواقی تجاری داخلی بزرگی /واجه شد. چند سال بعد،  پی بادی، /عا/له

به  ساختگی ه/عا/ل چندقیتاجری بود که  . جوزفجوزف جت نازل شد قالبدوباره در 
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 هش بولجک  دالر انجام داد تا سود قرضه خود را افزایش دهد. صدها /یلیون /یزان
عذرخواهی  برای دادن خبرهای بد و الکتریکجنرال خود در  از همکاران ارشدتی چهارده 
 «.دانماقی فاجعه /ی /وصر /ی خودم »ولش گفت:  گرفت.  تماس شخصی

 طرز فکر و افسردگی

 فکر کردید؟ گونهاقییا . آبودافسرده شاید برنارد لوئیزائو، سرآشپز فرانسوی، فوط 

م. اقی /ندردگی عالقهافس/وضوع شدت به و /ربی، به شناسروانعنوان به

. کند/یبیداد  1های فوریه و /ارسوقژه در /اههای دانشگاهی، به/وضوع در /حیط

و روابط اند تلنبار شدهاست، کارها  باقیتا تابستان ز/ان زیادی  و ز/ستان تمام نشده
 جویاندانشام /توجه شدهحال، ز/ان زیادی است که گراید. بااقیسردی /یاغلب به
دانشجویان هیچ  ی. برخکنند/ی کنترل  ی/تفاوتکا/الً   هایافسردگی را به شیوه ،/ختلف

 هاآن آورند.، ا/ا طاقت /یدارند ناکی. بویه، اگرچه احساس اسفکنندنمیکار و تالشی 
و هوای دهند /ی ، به تالش و کارشان ادا/هکنند/ی طور که شده در کالس شرکت هر 

گذارند خللی در و نمی کنند/ی احساس بهتری پیدا کهطوریخودشان را دارند، به
 وارد شود. شانزندگی

ها نوشی ایفا بررسی کنیم آیا طرز فکر در اقی تفاوت چندی پیش، تصمیم گرفتیم
ادیم رز فکر دانشجویان را /ورد سنجش قرار دبردن به اقی /وضوع، ط؟ برای پیکند/ی
 ا، تجاربشان ر و /ارس هیفور /اه به /دت سه هفته در خواستیم که  هاآن از  پسو س
وخو، خلق بارههاقی در به پرسش هاآن . هر روز بنویسند «یقآنال خاطراتدفتر »در 
کشف  چیزی است که   قی. ادادند/یو نحوه /وابله با /شکالت پاسخ  هایشانیتفعال

 :کردیم

. بیشتری داشتندافسردگی  دارای طرز فکر ثابت، یاندر ابتدا، دانشجو
ازحد بر /شکالت و بیش هاآن که  دلیل آن، اقی بودهای /ا نشان داد که تحلیلویهتجز 

 هاآن ارزشیکفایتی و بییب/عنای اقی فکر که شکست به اساساً  و کردند/ی/وانع فکر 

                                                             
 های شمسی/عادل بهمی و اسفند سال 1
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 .داد/ی شانعذاب، بود

 توانمنمیهرگز »، «"تو یک احموی" چرخدی/است که در ذهی /ی  اقی تنها چیزی»
را /ورد توصیف قرار  هاآن دوباره شکست،« .شوم خالص ،امکه یک بازنده  از اقی فکر 

 گذاشت.داد و /سیری برای /وفویت باقی نمی/ی

شان برای حل /شکالت، به همان اندازه کردند/یو هرچودر بیشتر احساس افسردگی 
 ،کردندنمی /طالعه ،بایدی را که هاقچیز  هاآن /ثال ی. براکردندتالش /ی کمتر 
 رفتند.پیش نمیشان ههای روز/ر برنا/هبا و  دادندنمی/وقع تحوقل را به شانیفتکال

حال یاگرچه دانشجویان دارای طرز فکر ثابت افسردگی بیشتری نشان دادند، بااق
احساس بدبختی  داشتند نیز طرز فکر رشد  که  هاآن در اوج فصل افسردگی، بسیاری از 

انگیزی شدیم. افراد دارای طرز و در اینجا /توجه چیز بسیار شگفت کردند/ی یبسیار 
برای /واجهه با  شانتالش ودار ، /کردند/یافسردگی  احساس یشتر بر چه فکر رشد ه

زندگی خود  شدند،/یتر شان /طمئیتکالیف دادن بهادا/ه ی، براشد/ی/شکل بیشتر 
 .شدند/یتر و /صمم کردند/یتر را هماهنگ

 شانبه /یزان در/اندگی و /حزون بودن شد/یسختی به هاآن درواقع، از نحوه عمل
 :برایم تعریف کرد/رد جوانی  ی است کهپی برد. اقی داستان

غریبه  . همهشدمسالی بود که از خانه دور  نخستییدانشجوی سال اول بودم و 
، بیشتر و بیشتر شد/یسپری کندی که روزها به  طور همیی .ها سخت بودبودند، درس

 توانستم/یسختی بهها صبحجاقی رسید که بهکار . تا اینکه  کردم/یاحساس افسردگی 
بیدار شوم، دوش که   کردم/یا/ا هر روز خودم را /جبور  از رختخواب بیرون بیایم

واقعًا  مرهن یک روز  انجام دهم. ،دادم/یبگیرم، اصالح کنم و آنچه را که باید انجام 
دستیار آ/وزش  پیشبنابراقی  و تصمیم گرفتم که تواضای کمک کنم پاقینی گرفتم

 ام رفتم و از او درخواست /شاوره کردم. یشناسروانکالس 

 «.شویدحاضر /ی های خودآیا در کالس» او از /ی پرسید:
 «بله»جواب دادم: 

 ؟دهید/ی خود ادا/ه/طالعه به  یاپرسید: آ 
 «بله» -
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 ؟کنید/ی/وفق عمل  یتانهاآیا در ا/تحان -
 «بله» -

 .«شما افسرده نیستیدپس » :گفتاو به /ی  

 

 برخوردای که افراد دارای طرز فکر رشد با /شکالت بله؛ او افسرده بود، ا/ا به شیوه
 .کرد/ی برخوردبا عزم و اراده  یعنی ،نندک/ی

حساس  یعتاً برخی از افراد طب یا؟ آزیادی ندارد تأثیر ا/ر وخو در اقی آیا خلق
. کند/ینوش را ایفا  ترقی/هم، ا/ا طرز فکر داردوخو نوش خلق قطعاً  ؟ندنیست

برابر  در  هاآن العمل، نحوه عکسآ/وزش دادیمرا به افراد  رشد طرز فکر  کههنگا/ی
و با  شدند/ی تر یزه، باانگداشتند. هرچودر احساس بدتری تغییر کردکا/الً   افسردگی
 .کردند/وابله /یبیشتر  ،که با آن /واجه بودند  /شکالتی

در  ثابت اعتواد داشته باشند، همواره هایوقژگیراد به فاکه ز/انیطور خالصه، به
بازنده بودن /مکی است آنها  یقا. قرار دارند بازنده عنوانشدن بهخطر ارزیابی /عرض

نظر ا/ا به کی است باهوش یا بااستعداد باشند. اگرچه /مکند  فیتعر  یرا به طور دائم
 .گیرد/ی هاآن/هارت برخورد و /وابله با شرایط را از  ،رسد که اقی طرز فکر/ی

توسعه داده شود، گرچه  تواند/ی هاآن اولیه هایوقژگیباور کنند که  افرادوقتی 
را تعریف  هاآن دهند کهها اجازه نمیهمچنان درد شکست پابرجاست، ا/ا به شکست

پس  ست،اپذقر اگر تغییر و رشد ا/کان گسترش داد و  توان/یرا ها کند و اگر تواناقی
 هنوز هم /سیرهای /ختلفی برای /وفویت وجود دارد.

 کندمیی تالش را عوض اطرز فکر معن

پشت آهسته خرگوش بااستعداد ا/ا نا/نظم و الک ییب یانتخابدر کودکی به /ا حق 
بگیریم اقی بود که آهسته و پیوسته، یاد که قرار بود از آن   یدرس داده شد.قدم ا/ا ثابت

 پشت باشد؟الکجای که به  خواست/یاز /ا  یکهیچآیا واقعًا  ا/ا ؛شود/ی برنده

به سرعت خواستیم باشیم. /ی تریعاقلخواستیم که خرگوش فوط /ی نه؛ همه /ا
یعنی قبل از خط پایان تا آن اندازه نخوابیم. گذشته از  ،تر باشیماستراتژیککمی و   باد
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 شدن باید خودی نشان داد.که برای /وفق  دانند/ی، همه هاقیهمه ا

، تالش را داشت دادن قدرت تالشنشان سعی در  پشت کهداستان خرگوش و الک
رای د که تالش بکر تصوقری را توویت  و  رزش آن را زقر سؤال بردو ا کرده  اعتبار بی

عداد بااست افراد وقتینادر،  یدر /واردکه و نشان داد   استروها ها و آهستهشکزحمت
 .جلو بخزندبه  آرامآرام توانند/یزحمتکش  افراد، کنند/ی اشتباه

 اسکرافی» ،«سگی بگیفیل »، «کوچکی که توانست  ویلوکو/وت»های کتاب داستان
  اغلب بهتر از چیزی بودند هاآن ،داشتنی بودندها دوستاقی شخصیت همه ،«کشیدک
شدیم. درواقع خوشحال /ی هاآن ، برایشدند/ی/وفق  رسیدند و وقتینظر /یکه به
، مرا دوست داشتها( /وجودات کوچک )/اشیی چودر اقیکه   یاد دارم، به/روزتا به ا
اره باشید  اندازه کافی بیچبهاقی بود: اگر  یام؟ پباشم هاآن شبیه دوست داشتما/ا آیا 

نیستید  /جبور  ،اگر فاقد هرگونه /وهبتی باشید ترقی فرد باشید،که ضعیف
 خورده /طلق باشید.شکست

واقعًا  ل ستایش باشید و )اگر شیرقی، کوچک و قاب /وجود زحمتکشیک  توانید/ی
 شوید. ق/وف یدشاایستادگی کنید(  ،کنند/ی تانکه تحویر   کسانیتالش کنید و در برابر  

 .داشته باشم تواناقی خواهم/یاز شما خیلی سپاسگزارم، ا/ا 

 ...کنند/ی /وقعیت انتخاب اقی یا آن را ایجادها داستان /شکل اینجاست که اقی
نی است  و اقی بخشی از طرز فکر ثابت است. تالش برای کسا تالش بیشتر  یاتواناقی  یا

ای چیزی بر اگر /جبورید » گویند:با طرز فکر ثابت به /ا /ی افرادکه تواناقی ندارند. 
عا واقبرای افرادی که » گویند:ی/ ییهمچن« .آن خوب نیستید در  ، حتماً تالش کنید

 «.آید/یدست راحتی بهبه یچیز  ر ه اند،نابغه

 ی از بودم. اواخر یک  1ی دانشگاه ایلینویشناسرواندر بخش  یجوان یار /ی استاد

برخی  ی بودم و /توجه شدم که چراغشناسروان، در حال گذشتی از ساختمان هاشب
از دفاتر دانشکده روشی است. برخی از همکارانم تا دقروقت /شغول به کار بودند. با 

اندازه /ی باهوش باشند؛ ا/ا هرگز به ذهنم خطور نکرد ید بهنبا هاآن خودم فکر کردم

                                                             
1. Illinois 
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 از نظر /ی،. باشندتر کوش/مکی است به همان اندازه باهوش و فوط سخت هاآن که
ی را بر دو/ی ترجیح و /شخص بود که /ی گزینه اولبود یا آن بود اقی  قی شرایط یاا

 .باهوش نبودند( ها)آن دادم/ی

عنوان جا/عه، ، نشان داده است که /ا بهنیوقورکرلف و نویسنده ؤ/ 1ل،/الکوم گلدوِ 
که از طرقق نهیم  /ی ارجهاقی جای /وفویتطبیعی و بدون تالش را به یدستاوردها
 کهدهیم  های /افوق بشری /ی/ان تواناقی. /ا به قهر/انانیمادهور دست آتالش به

 .دده/یسوق  عظمتبزرگی و سوی ها را بهآنناپذقری طور اجتناببه

 دارد. جا وجوددهنده طرز فکر ثابت است و در همه نشاناقی 

اضطراب و  هشدار را درخصوص زنگ 2گزارشی از /حووان در دانشگاه دوک  

هستند به « کمال بدون تالش» یدانشجویان زنی که در آرزو /وجود در بییافسردگی 
 یهکا/ل، حس زنانگی کا/ل و بورس/عتودند که باید زیباقی   هاآن .آوردیدر/صدا 

)یا حداقل بدون اینکه /شخص باشد در  داشته باشندتحصیلی عالی را بدون تالش 
 حال تالش برای آن هستند(.

/دقر  3. پیر چوالیرکنند/ی تحویرها تنها /رد/ی نیستند که تالش را آ/ریکاقی
ه، اگر شما کاردانی و درایت تر از هم/ا /لت تالشگری نیستیم. /هم»: گوید/یفرانسوی 

 .«دهید/ی ارها را بدون تالش انجامک  ،داشته باشید یتیعنی ترکیبی از دانش و جذاب

حتی  ها،آن . از نظر /تفاوتی دارندکا/الً   باور حال، افراد دارای طرز فکر رشد، بااقی 
در  گویند، چه چیزی/ی هاآن .نوابغ نیز باید برای دستاوردهایشان سخت تالش کنند

ها و ان /وهبتدقدر  توانند/ی هاآن قهر/انانه است؟ یار ، بساستعداد/ورد داشتی 
ست چراکه /هم نی ؛تالش است ،کنند/ی تحسیی کهرا  استعدادها باشند، ا/ا آنچه 

اورد ور کرده و به دستاست که آن تواناقی را شعله تالش های شما چه باشد،تواناقی
 .کندی/تبدقل 

                                                             
1. Malcolm Gladwell 
2. Duke 
3. Pierre Chevalier 
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 سی بیسکت 

. درواقع، در و قرار بود کشته شود دهید  بیبود که آس یداستان اسب ،کتاب  یقا
که هرکدام به   بودند، صاحبان و /ربیان ان، سوارکار افراداز ای /جموعه اقی کتاب

 یحال، با عزم سخت و /وابله با تما/بودند. بااقی دیدهیب آس /ختلفی ایهشیوه
 برنده تبدقل کرده بودند. بهخودشان را  /شکالت،

وجود ، لورا هیلنبرند سی بیسکتدرباره نویسنده  یداستان /شابه در همیی راستا،
خوب هرگز  ی داشت که/ز/ن کوفتگیو   ز/یی خورد بدجوریهای کالج سال در . او دارد
اسبی که »چیزی در داستان  ،اقی. باوجود اغلب قادر به انجام کاری نبودو  شدینم

که توانست داستان طوری، بهبه وجودش چنگ زده و الهام بخشش شده بود «توانست
بیسکت  اش بنویسد. اقی کتاب شاهدی بر پیروزی سیاراده باره، در تأثیرگذاریو  باشکوه

 همان اندازه خود او بود.و به

کننده حول/تقدرت  بارهدر  هاقیداستانها اقی ی از دریچه طرز فکر رشد،یستبا نگر 
؛ انسانعنوان تواناقی شما و همچنیی خود شما به تغییر  قدرتیعنی  هستند، تالش
 که همه  استدر /ورد سه /رد و یک اسب  جالبیطرز فکر ثابت، داستان  از دیدگاها/ا 
 سختی تالش کنند.به /جبور بودند وهاقی داشتند نوص هاآن

 بزرگ ریسکزیاد: تالش 

 کههنگا/یتنها برای افرادی است که کاستی دارند و  ،طرز فکر ثابت، تالش دیدگاهاز 
؛ ا/ا اگر ادعا دهندکردن چیزی از دست نمی، با تالشهاقی دارندند که نوصاواقف افراد

شوید، /حسوب /ی یاگر نابغه، بااستعداد یا فرد نر/ال، دارید که هیچ کمبودی ندارید
 .کند/یتحویر شما را دادن دارید. تالش آنگاه چیزهای زیادی برای ازدست

ارکستر فیالدلفیا اولیی اجرای وقولی خود  باسالگی سوننبرگ، در سی ده-نادیا سالرنو 
، استاد بزرگ دوروتی دلی نزدبه جولیارد آ/د تا که ز/انیحال، را به نمایش گذاشت. بااقی

شی او کگذاری و آرشه. انگشتهای بسیار بد زیادی داشتعادتوقولی آ/وزش ببیند، 
داشت، ا/ا حاضر به تغییر آن نبود. پس از چند نگه /ی ناشیانه بود و وقولی را اشتباه

 ندگرفت/یاز او پیشی و حتی  رسیدند/یآ/وزان دیگر به سطح او دید که دانشسال، /ی
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عادت داشتم که /وفق باشم، » ؛نفس شده بوددچار بحران اعتمادبهو در اواخر نوجوانی 
 «.مابازنده کنم/یاآلن احساس عنوان اعجوبه خطاب شوم و ا/ا ها بهدر روزنا/ه

 کنم، به  عشرو خواستم/یهر چیزی که » ؛ترسید/یکردن اقی اعجوبه از تالش 
 .«شد/ی/نتهی ترس 

تالش نکنید، واقعاً  بروید و 1یشی... اگر به آدخوردنو شکستکردن ترس از تالش

سخت کار نکنید و برنده نشوید،  ،آ/اده نباشید، اگر به آن اندازه که نیاز استواقعًا  اگر 
 با همه وجود تالش کردم/ی »تر از گفتی اقی نیست که ای دارید. هیچ چیز سختبهانه

 .«ماندازه کافی خوب نبودبه لیو

انه باقی نگذاشتی، خوردن و جاقی برای بهشکستاقی کردن و باوجود فکر تالش
گر وقولنش او را فلج کرده بود. او حتی دیاقی ا/ر و  استترس در طرز فکر ثابت  قیبدتر 

 آورد.را به کالس نمی

گوش کی، اگر وقولنت »به او گفت،  2ی، دلدرک و صبوریها پس از سال یسپس، روز  

گ فکر کرد او شوخی سوننبر -سالرنو«. کنم/یرا از هفته آینده نیاوری، از کالس بیرونت 
. اگر کنمنمیشوخی » :بلند شد و با آرا/ش به او گفت صندلی، ا/ا دلی از روی کند/ی

 .«کنم  تکار کمک  قیکه در ا  خواهمنمیتلف کنی،  اقصد داری که استعدادت ر 

 چرا تالش کردن تا اقی اندازه وحشتناک بود؟

از دالقل اقی است که در طرز فکر ثابت، نوابغ بزرگ قرار  یکیدو دلیل وجود دارد. 
رنگ شما را کمتواناقی  ،داشتی به آننیاز  قیبنابرا؛ نیست که به آن نیازی داشته باشند

. کند/یها /حروم ، شما را از همه بهانهگوید/یکه نادیا   طور هماندو/یی دلیل، . کند/ی
ا/ا ؛ )جای خالی را خودتان پر کنید( ...توانستم/یبگوقید:  توانید/یبدون تالش همواره 

 توانستمی/»به /ی گفت:  فردی ی. ز/انای وجود نداردیگر بهانهتالش کنید، دکه ز/انی

  .نیی حرفی بزندچ توانستنمیبرای آن تالش کرده بود، واقعًا  اگر « شوم. 3قو /ا-قو

                                                             
 یا فیلم خاص شدن برای یک اجرا/نظور انتخاببه رقصنده و غیره نوازنده، بازیگر، کوتاه  اجرای. 1

2 . DeLay  
 .در قرن اخیرن اقی ساز از برترقی نوازندگا  است وچینی تبار -آ/ریکاقیاو  ؛سل وقولی /شهورنوازنده  .3 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%84
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سرانجام تصمیم گرفت که  .کرد/ی زدهسوننبرگ را وحشت-دادن دلِی، سالرنوازدست
شروع  قیبنابرا؛ بوداش اوضاع فعلیشکست صادقانه بهتر از ، تالش کند و شکست بخورد

در تالشش را کرد و  ۀبار، همنخستیی ید. براکر   آتیکردن با دلی برای رقابت به تمرقی
 دانم:طور یویی آن را /یچیزی است که به قیا»: گوید/یشد. اکنون او  ضمی برنده هم

و وقتی  از همه چیز تالش کنید بیش یدکه بیش از همه چیز دوست دارید، با  آنچهبرای 
 .«قی چالش زندگی شما خواهد بودآن چیزی که دوست دارید /وسیوی باشد، ا

 که برای آ/اندا  طور هماندر روابط اتفاق بیفتد،  تواند/یترس از تالش همچنیی 
 پیش آ/د: ،که زن جوان پویا و جذابی بود

غیرقابل  هاآن /ی با /ردان دقوانه بسیاری دوست بودم. خیلی زیاد. برخی از 
گفت: دوستم، کارال همیشه /ی قیبودند. بهتر  /الحظهیاعتماد و برخی ب

هاقی /ثل حرف یا «شوی؟دوست نمی وحسابیدرستبا یک /رد  بار یکچرا »
که داد  آشناقی /را با راب  یبسپس او ترت «.هاقیقیاز اتو سزاوار بهتر »

خوشم او خیلی از نبود.  گونهاقیاو عالی بود و فوط روز اول  همکارش بود.
اش /وقع سروکلهبهدقیوًا  که  یاوه خدای /ی، /رد»بود  گونهاقی .آ/د/ی

/نظورم اقی است که  سپس قضیه جدی شد و /ی ترسیدم. «.شود/یپیدا 
توانستم فکرکردن به اقی /وضوع را /را دوست داشت. نمیواقعًا  د/ر اقی 

اش را به /ی از اگر واقعا /را بشناسد /مکی است عالقه/توقف کنم که 
 آن شد،یو نم کردم/یتالش واقعًا  اگر  که. /نظورم اقی است  دست بدهد

 را قبول کنم.توانستم چنیی ریسکی نمی کنم/ی؟ فکر چه وقت

 ریسک بزرگکم: تالش  

، فکر را با تمام وجود بخواهیدکه چیزی است   تصورناپذقر توریبًا  در طرز فکر رشد،
 گونهاقیوقتی آن انجام ندهید.  برایهیچ کاری  لیو فرصت دستیابی به آن را داریدکنید 
 بخش.نه آرا/ش ،دلخراش است« هاآوردنها و بهانه توانستم/ی»، باشید

تر /وفق آ/ریکاقی /عدودی وجود داشتند که زنان ،1950ا ت 1930 یهاسالدر بیی 
نویس /شهوری بود، دو بار به عضویت بودند. او نویسنده و نمایشنا/هکلر بوث لوس از 
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 یتواقعًا کلمه /وفو» در ایتالیا بود. او گفته است: یکاآ/ر  یر کنگره انتخاب شد و سف
زندگی عمو/ی « .کنمنمی، ا/ا آن را درک مکه از نظر /ردم /وفودانم  ، /یکنمنمیرا درک 

 ئاتر ت یعنی نویسندگیِ  ؛عشوش ترقیبزرگرا از بازگشتی به  کلر ،  /شکالت خصوصیو 
ا/ا برای یک شخصیت سیاسی  داشت، «زن»های /وفوی /انند او نمایشنا/ه .باز داشت

 ادا/ه دهد. آ/یز زننده و تحریکهای غیر/مکی بود که به نگارش کمدی

ارزشمند یش را که بیش از همه چیز برا انهتالش شخصی خالق رای او،بسیاست 
نبال نکردن شور دخاطر به را خودش توانستنمیگذشته،   /رور و با  کردنمی، فراهم بود

 ام رانا/هزندگی اگر  کنم/یاغلب فکر » و اشتیاق شدیدش به تئاتر ببخشد. او گفت:
 .«خوردهشکست انسانی زندگینا/ه :شد/ی، عنوان آن چنیی نوشتم/ی

که وقتی به گذشته   شود/یکه همه چیز به اقی خالصه   گوید/ی بیلی جیی کینگ
به گذشته نگاه کنید و بگوقید:  توانید/یم. . با او /وافوگوقیدچه /ی ،کنید/ینگاه 
 را همانند جامنشده خودتان  های استفادهاستعدادها و /وهبتو  ... توانستم/ی

 !قهر/انی برق بیندازید

 چیزی که برایم ارزشمند بود، خاطر به» به گذشته نگاه کنید و بگوقید: توانید/ییا 
به اقی فکر کنید که دوست دارید به گذشته نگاه کنید و « .تمام وجود تالش کردم با

 سپس طرز فکر خودتان را انتخاب کنید. چه بگوقید؟

 تبدیل دانش به عمل

: اندبا چنیی /وضوعاتی خواندههاقی فکر ثابت کتاب دارای طرز افراد /طمئنًا، 
ست یک فرصت شک ن!بهتر از دیگرا /وفویت یعنی بهترقی نسخه خودتان باشید، نه 

 هاآن به توانندنمیاقی افراد ؛ تالش کلید /وفویت است. ا/ا است، نه یک /حکو/یت
 چیز  هاآن ثابت، به هایوقژگیبه  شاناعتواد ها،آن، چراکه طرز فکر اولیه عمل کنند

حد از دیگران، شکست قطعًا  تر بودناستعدادبا : /وفویت یعنی گوید/ی ی/تفاوتکا/الً 
 و اینکه تالش برای کسانی است که استعدادی ندارند. کند/یو حدود شما را توصیف 
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 هاپاسخ وها پرسش

 .پاسخ دهم هاآن به برخی از  هاقی دارید. اجازه دهیدالسؤ اکنوناحتماالً 

 هاآن ثابت و غیرقابل تغییر است و هاآن هایوقژگیباور دارند که  افراد: اگر سؤال

کردن آن ادا/ه ند، چرا باید به اثباتاند که باهوش یا بااستعداددادهبه خودشان نشان 
ثابت شاهزاده شجاعتش را  کههنگا/یها داستان ، در هاقیدهند؟ گذشته از همه ا

 ستیکنند و /جبور نی/ یخوش و خرم زندگ  شهیهم ید، او و شاهزاده خانم براکنی/
خودشان  دارند،طرز فکر ثابت  ی کهچرا افراد که هر روز بیرون برود و اژدها را بکشد.

 ؟کنندنمیازآن برای همیشه به خوشی و خر/ی زندگی و پس کنندنمی اثباترا 

تر که اوضاع سخت  ز/انهم د ورس/ی از راه تریبزرگچون هر روز اژدهای جدید و 
کارهای ا/روز کافی نباشد. شاید در   یبرا ها،آنشده دقروز ، شاید تواناقی اثباتشود/ی

نباشند.  گونهاقیا/ا در حساب دیفرانسیل و انتگرال  ؛اندازه کافی باهوش باشندجبر به
نباشند.  چنییاقیهای بزرگ ا/ا در لیگ ؛خوبی باشند بازیکی های کوچک،در لیگشاید 

 تایمز نیوقورکا/ا برای  ؛شان باشندخوبی برای روزنا/ه /درسه بسیار  شاید نویسنده
 نباشند. نویسنده خوبی

روند؟ به کجا /ی دارندا/ا  ؛ندال رقابت برای اثبات خودشانبنابراقی همیشه در حا 
 جمعشماری های بیقهستند، تصدقاز نظر /ی اغلب در حال دویدن در سر جایشان 

 رسند.نمی خواهند/یجاقی که ، ا/ا لزو/ًا بهکنند/ی

 بیند/ی و شود/ییک روز صبح از خواب بلند آن هاقی که شخصیت اصلی فیلم آیا
و نه در حال رشد، یادگیری  در حال تحویر /ردم که زندگی او ارزشمند نبوده و همواره

 اید.را دیده دادن بوده استاهمیتیا 

 فیلم /ورد عالقه /ی، روز گراندهاگ )روز /وش خر/ا( است.

بیل /وری یک روز از خواب  نیست که گونهاقی درهرصورت، در روز /وش خر/ا،
د؛ بلکه او باید همان روز را بارها و بارها تکرار کند کنبیدار شود و اقی پیام را دریافت  

های /حلی در انرز )/وری( هواشناس ایستگاه/توجه پیام شود. فیل ککه ز/انیتا 
تا /راسم روز /وش خر/ا  شود/یپیتسبورگ است که به پانکساتونی، پنسیلوانیا اعزام 
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فوریه، یک /وش خر/ای کوهی از خانه  2)روز دوم فوریه( را پوشش دهد. در تارقخ 
، شش ببیند اش راروز ابری باشد و او نتواند سایه؛ اگر شود/یکوچکش بیرون آورده 

. رسدینباشد، بهار زودرس فرا / طور اقیهفته دیگر ز/ستان وجود خواهد داشت و اگر 
شهر و /ردم آن  و با تحویر کا/ل به اقی /راسم ،داند/ی هاآن برتر از را فیل که خودش 

آنجا را در اسرع وقت ، قصد دارد که دهدکارش را انجام /یپس از اینکه  نگرد و /ی
که   شود/ی، او /جبور شود/ی کوالکدر شهر  . شود گونهاقیقرار نیست ا/ا ؛ ترک کند
خر/است. ، دوباره روز /وش شود/یصبح روز بعد از خواب بیدار  کههنگا/یبماند و 

و همان  کند/یرا دوباره از خواب بیدار  او« هواتو دارم عزقزم» ر عو ش همان آهنگ
 و دوباره و دوباره. دن استبرگزار شدر حال  /راسم /وش خر/ا دوباره

دست اطالعاتی که طی تکرار همان روز به از  برای پیش بردن کارهایش،در ابتدا، 
آن روز . ازآنجاکه تنها کسی است که اندازد/ی را دست /ردمو  کند/یاستفاده  ،آورده

اطالعات  آن از  پسدر یک روز با زنی صحبت کند و س تواند/ی، کند/یرا چند بار تجربه 
استفاده کند. او در روزهای بعد قرار دادن و اغواکردن او  تأثیر تحت  ،دادنبرای فریب

 برتری خود را بارها و بارها اثبات کند. تواند/ی. داردطرز فکر ثابت 

اقی کارها راه  یچ کدامه هک  شود/ی، /توجه شمار همان روزیبتکرار ا/ا پس از 
که خودش را بکشد. او /اشینش را به پاقیی پرت   کند/یو سعی  بردیجاقی نمبه
رود. /ی ، در /وابل یک کا/یون راهپردی، از برج کلیسا /کند/ی ، با برق خودکشیکند/ی
از  تواند/ی. او شود/یروشی  همه چیز برایشکم ، کمای نداردکه فایده  بیند/یی وقت

. کند/یرود. حریصانه /طالعه /ی اقی ز/ان برای یادگیری استفاده کند. به آ/وزش پیانو
 کند/یرا پیدا آ/وزد. افرادی که نیاز به کمک در آن روز دارند /ی قخ رابا سازی /جسمه

( و شروع به کند/یافتد، /ردی که استیک در گلویش گیر )پسری که از درخت /ی
لند نیست! ب خیلیدیگر  ،. خیلی زود، آن روزکند/ی هاآن دادن بهکردن و اهمیتکمک
 .شود/ی، او از طلسم آزاد شود/یتغییر طرز فکر او کا/ل که ز/انیتنها 

 

 را تغییر دهید؟ هاآن توانید/ییا  هستند تانبخش دائمی وجود ها: آیا طرز فکر سؤال

را تغییر  هاآن توانید/یطرز فکرها بخش /همی از شخصیت شما هستند، ا/ا 
العمل شروع به فکرکردن و عکس توانید/یتنها با شناختی دو نوع طرز فکر،  .دهید



  |||   طرز فکر   60

که ز/انیگویند که خودشان را افراد به /ی /ی. کنیدهای جدیدی  دادن به شیوهنشان
فرصت یادگیری را  که:  هاقیز/اناندازند یعنی /ی یردر تالطم طرز فکر ثابت هستند، گ

اگر کاری و  شوند/یخورده توصیف که شکست  کنندی/ ، احساسدهنداز دست /ی
رشد  طرز فکر سپس طرز فکر خود را به  ...شوند/ی دلسرد نیاز/ند تالش زیادی باشد،

، از شکست یاد ندپذقر ی/ ها راکه چالش  شوند/ییعنی /طمئی  دهند،تغییر /ی
برای  مکارشناسی ارشددانشجویان  /ی و  وقتیدهند. شان ادا/ه /ییا به تالش گیرند/ی

با انداختند و /ی/را در طرز فکر ثابت گیر  هاآن را کشف کردیم، هااولیی بار طرز فکر 
 .ساختنداز آن /طلع /یزدند و /را لبخند /ی/الیمت 

باشند، داشته طرز فکر ثابت  افرادهمچنیی /هم است که درک کنیم حتی اگر 
را در طرز  افراد ،بسیاری از /طالعاتر دهمیشه در اقی طرز فکر نیستند. در حویوت 

 شانوظایفگوقیم که تواناقی قابل یادگیری است، /ی هاآن . بهدهیمقرار /یفکر رشد 
 ،آ/وزد/ی طرز فکر رشد را کهعلمی   تیا /واال دهدفرصت اقی یادگیری را /ی هاآن به
 کند/یرا توصیف  یافرادها اقی /واله دهیم./نظور /طالعه در اختیارشان قرار /یبه

دست آوردند. اقی های استثناقی بها/ا /هارت شتند؛ندا )ذاتی( که تواناقی طبیعی
 ی با طرز فکر ای به /تفکرانکنندگان پژوهش /ا را حداقل برای لحظهتجربیات، شرکت

 .کنند/ی فکر عملبراساس اقی طرز نیز  هاآن و کند/یرشد تبدقل 

اند افرادی را که تغییر کردهآن فصل  تغییرات وجود دارد. در اره ب، فصلی در در ادا/ه 
 .کنم/یتوصیف  ،آوردن اقی تغییرات ایجاد کردیموجودکه برای بهرا  هاقی برنا/ه و

 

 .دهمرا در خودم تشخیص /ی دو طرز فکر باشم؟ /ی هر  50-50 توانم/ی: آیا سؤال

 .هستیم رشد و ثابت هایطرز فکر  از  ترکیبی و داریم را دو هر  عناصری از  /ا همه
 .کنم/ییان ب اقی یا آنیا  صورتهبآن را خاطر سهولت ه/ی در اینجا ب

/ختلف، طرز فکرهای /تفاوتی داشته های حوزهدر  توانند/ی/ردم همچنیی  
ا/ا هوش  ؛ندناپذقر های هنری /ی ثابت و تغییر باشند. /مکی است فکر کنم که /هارت

 تواند/ی ما/ا خالقیت ؛ثابت است مشخصیت ینکهیا ا .توسعه پیدا کند تواند/ی/ی 
داشته  یایم که هر طرز فکری که افراد در حوزه خاص. /ا /توجه شدهپرورش یابد
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 در آن حوزه خواهد بود. هاآن کنندهباشند، همان هدایت

 

افراد  وقتییا /نظور شما اقی است که ، آتمام اعتوادی که به تالش دارید : باسؤال

 اند؟تالش نکرده کافی  با جدیتو  ند/وصر  هاآن همیشه خودخورند، شکست /ی

برای /دت  تواندنمیکس است و هیچ یار /همنه! درست است که تالش، بس
های /نابع و فرصت افرادطوالنی بدون آن /وفق باشد، ا/ا قطعًا تنها فاکتور نیست. 

بیشتر  هاآن د.دارن وضعیت /تفاوتیپولدار  عنوان /ثال، افراد/تفاوتی دارند. به
. دبه /وفویت دست یابنکه ز/انیند ادا/ه دهند تا بیشتر قادر خطر کنند و  توانند/ی

ای از دوستان با که شبکه  افرادیبه آ/وزش خوب دارند،  راحتیکه دسترسی   افرادی
آوردن نتاقج دستهمه شانس بهتری برای به ند،اشناس/وقعیتنفوذ دارند، افرادی که 

 دهد.کرده و بانفوذ بهتر جواب /یهای افراد پولدار، تحصیلشان دارند. تالشتالش

تر از بسیار آسان توانند/یها، تالش بیشترقی باوجودافرادی که /نابع کمتری دارند، 
اید در آن کار کرده نتا ا که در تمام زندگی/نحرف شوند. کارخانه زادگاه شم شان/سیر 
و شما را در بدهی فرو  شود/ی. حاال چه؟ کودک شما بیمار شود/یتعطیل  ناگهان

و شما را با  رود/ی به یکباره انداز کمی که داشتید را برداشته وپس برد. همسرتان/ی
 .گذارد/یها تنها ها و بدهیبچه

که تالش، همه چیز نیست   ریمخاطر بسپابیایید بهقبل از اینکه قضاوت کنیم، 
 .دهندنتیجه نمی برابر صورت ها بهو تمام تالش

 

افراد به شماره  شود/یکه چگونه طرز فکر رشد باعث   گوقید/دام /ی: شما سؤال

جای بهتر بودن از دیگران، بهشوند. آیا طرز فکر رشد تبدقل ترقی یک، بهترقی و /وفق
 ؟یستن فردی توسعهبه /عنای 

که طرز   دهم/ینشان  شما به اوج رسیدند، هاقی از افرادی که بهاستفاده از /ثالبا 
توسعه  تواند/ی تواناقیشما را پیش ببرد: باور به اینکه  تواند/یفکر رشد تا چه حد 

 شان را بالفعل کنند.های بالووهتوانمندیدهد تا اجازه /ی افراد ، بهپیدا کند

دهد به اجازه /ی افرادبه واقعًا  است: طرز فکر رشد حیاتیحال، اقی نکته بااقی
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عشق بورزند و در هنگام /واجهه با /شکالت همچنان آن را  دهند،انجام /یآنچه که 
رشد  طرز فکر دوست داشته باشند. ورزشکاران، /دقران، نوازندگان یا دانشمندانی که 

 هاقیآن که بسیاری ازدرحالی د؛آنچه را که انجام دادند دوست داشتن ،د، همهداشتن
 چنیی نبودند. ،ثابتی داشتند طرز فکر که 

نکرده رقزی برای رسیدن به اوج برنا/ه ی، حتافرادی که طرز فکر رشد دارندبسیاری از 
: اوج، جالب است .رسیدند، به آنجا انجام کاری که عاشق آن بودندخاطر به هاآن .بودند
افراد بودن در آن هستند، ا/ا بسیاری از  ۀفکر ثابت تشناست که افراد دارای طرز  قیجا

 .رسندی/ آن دهند، به، درنتیجه شور و شوق به کاری که انجام /یدارای طرز فکر رشد

گرفتی خالصه نتیجههمه چیز به بسیار /هم است. در طرز فکر ثابت،  هماقی نکته  
بهترقی نباشید، همه چیز هدر رفته است. طرز فکر شکست بخورید یا  . اگر شود/ی

از نتیجه آن،  نظر صرفدهند، انجام /یکه دهد تا برای آنچه  رشد به /ردم اجازه /ی
رقزند و روی /ی های جدیدی، برنا/هکنند/ی با /شکالت /بارزه هاآن ارزش قائل شوند.
 هاآن وجویجست ند، ا/انکرددر/ان سرطان را پیدا  . شایدکنند/ی /سائل /هم کار

 /عنادار است. یواً عم

بانک ایالت خود به نمایندگی از  ترقیبزرگوکیلی هفت سال را صرف /بارزه با  
 :اند. پس از اینکه /وفق نشد، گفتفریب خورده کردند/یکه احساس   کرد  /رد/ی

م که /وفق حق دار پس کردم،   انجام کاریهفت سال را صرف  چونبگویم  توانمنمی»
 خودِ  کردم/یاقی دلیل که فکر /وفویت انجام دادم، یا به  خاطر بهآیا آن را  .شوم

. نباید آن دادم/یخاطر آن پشیمان نیستم. باید آن را انجام به ؟تالش ارزشمند است
 .«دادم/یطور /تفاوتی انجام را به

 
 .ثابت دارندطرز فکر  که  شناسم/یرا و /وفق بسیاری  کوش: افراد سختسؤال

 کنند/ی ا/ا سخت کار کنند،  ثابتتا باهوش بودن خود را  کنند/ی تالشهمیشه  هاآن
طرز فکر  افراد داری گوقید/ی . چگونه اقی ا/ر با فکر شما کهپذقرند/ی ها راچالش و
 آید؟/ی آسان را دوست دارند جور درکارهای تالش کم و   ت،ثاب

/وفویت بدون زحمت را ترجیح  افرادی که طرز فکر ثابت دارند،، /جموعدر 
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افراد است؛ ا/ا حق با شماست،  هاآن دهند، چراکه بهترقی راه برای اثبات استعداد/ی
دنبال و به استثابت  هاآن هایوقژگی کنند/ی که فکربسیاری نیز وجود دارند  قدرتمند 

که باشند   یافراداز آن دسته /مکی است  هاآن .هستنداعتبار خودشان  دائمی اثبات
 شدنکره ز/یی   روی ثروتمندترقی فردیا جاقزه نوبل  ندبر  شان،هدف زندگی ترقیبزرگ
به چنیی  .شان را انجام دهندهدفتمام کارهای الزم برای رسیدن به ند حاضر  هاآن .باشد

 .پرداخته شده استوکار و رهبری افرادی در فصل /ربوط به کسب

ی اعتواد کم است،تواناقی   به /عنای زیادتالش  به اینکهافراد /مکی است اقی 
طور /داوم های دیگری از طرز فکر ثابت را دارند. /مکی است بهجنبها/ا  ؛باشندنداشته 
را نسبت به  هاآن احساس کنند که استعدادشان دادشان را به نمایش بگذارند واستع

چیزی که یا هر  شکستتحمل اشتباهات، نود یا  احتمال داردو  کند/یدیگران برتر 
اتفاقًا، افراد با طرز فکر رشد نیز /مکی  ، نداشته باشند.کند/یرا /ختل  هاآن پیشرفت

را  آنافراد با طرز فکر ثابت  را دوست داشته باشند؛ ا/ا زیاد است جاقزه نوبل یا پول
 .دخواهن/ی کند،/یگران را بهتر از دی هاآن یا چیزی که شانخاطر اثبات ارزشبه

 
ها و : اگر طرز فکر ثابتم را دوست داشته باشم چه؟ اگر بدانم چه تواناقیسؤال

داشته باشم.  باید دانم چه انتظاری/ی کجا قرار دارم ودانم در  /ی استعدادهاقی دارم،
 چرا باید آن را رها کنم؟

ساختی و  قطعًا باید آن را نگه دارید. اقی کتاب با روشی اگر آن را دوست دارید،
دهد ، به /ردم نشان /یکنند/ی ایجاد هرکدامکه   شرایطیکردن دو طرز فکر و /لموس

انتخاب کنند که در چه  توانند/یحق انتخاب دارند. نکته اقی است که /ردم  هاآن که
 زندگی کنند. خواهند/یجهانی 

حویوت همیشگی  توانید/یواقعًا  که  کند/یاحساس را ایجاد طرز فکر ثابت اقی 
الزم نیست که برای فالن و بهمان »بخش باشد: آرا/ش تواند/یخودتان را بدانید و اقی 

/وفق خواهید شد  هر چیزیشما در »یا . «نداریدآن را تالش کنید، چراکه استعداد 
 .«استعدادش را داریدچراکه 

فوط /هم است که از اشکاالت اقی طرز فکر آگاه باشید. /مکی است با دست کم  
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/حروم کنید یا /مکی است با فرض اینکه  ی، خودتان را از فرصتتانگرفتی استعداد
 کنید.  کم  تان را، شانس /وفویت/وفویت خواهد رساندرا به تان شمااستعداد

وجوی چیزی جست در که  کندمیهرحال داشتی طرز فکر رشد شما را /جبور نبه
ا/ا هنوز هم ؛ هایتان را گسترش دهید/هارت توانید/یکه   گوید/یتنها به شما  باشید.

 .انجام اقی کار به شما بستگی دارد

 
تالش  باید یا افرادتغییر داده شود و آ تواند/ی: آیا همه چیز در /ورد افراد سؤال 

 تغییر دهند؟ توانند/ی کنند که هر چیزی را که

تا چه  گویدنمی؛ ا/ا به شما هاستقیتواناپرورش و توسعه  طرز فکر رشد، باورِ 
/عنا نیست که  ه اقییا تغییر، چودر ز/ان خواهد برد و ب تغییر کرد توان/یی ااندازه

 تغییر کند. تواند/یها یا ارزش هایت/انند اولو ،همه چیز

 کردم/ی. /ی که فکر داداپراقی در رادقو گوش /یبه در تاکسی بودم و راننده  بار یک 
از آن  ،نه»او جواب داد: « دوست دارید؟را آیا اپرا »چطور سر صحبت را باز کنم، گفتم: 

چرا به آن پس قصد فضولی ندارم، ا/ا » گفتم: .«امنفرت داشته از آن یشه/تنفرم. هم
و در هر  بود ()کمدی /وزیکالاپرا بوفا بازیگر پدرش چطور او گفت که « ؟دهید/ی گوش

 ز/ان داد. راننده تاکسی /ی که در آن/ی گوش  شهایهای نمایشفرصتی به /وزیک
انگیزی نسبت به های بسیاری سعی کرده بود که واکنش نشاطبود، برای سال سالیان/

 هاآن تمامخواند. را /ی اسکورها ۀ، همکرد/یها را پخش اپرا داشته باشد. دیسک
، افراد بافرهنگ و باهوش زیادی از خودتان انتواد نکنید»: فایده بود. به او توصیه کردمبی

 «گیرید؟در نظر نمی هاآن . چرا خودتان را یکی از ندکه از اپرا /تنفر   هستند

تغییر  باید داد،تغییر  توان/یرا که که هر چیزی   گویدنمیطرز فکر رشد  همچنیی
به واقعًا  را که هاقیآن خصوص/ان را قبول کنیم، بهز عیوببرخی ا ید. همه /ا، باداد

 رسانند.زندگی /ا یا دیگران آسیب نمی

طرز فکر رشد، نوطه . کند/یایجاد  /انع /سیر توسعه و تغییر، در  ،طرز فکر ثابت
 هایدر چه /سیری، تالشتصمیم بگیرند که تنهاقی افراد باید بهاست، ا/ا  شروع تغییر

 .برای تغییر، ارزش بیشتری خواهد داشت هاآن
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 ؟ندارندنفس اعتمادبه آیا افرادی که طرز فکر ثابت دارند،: سؤال

اندازه افراد با طرز افراد دارای طرز فکر ثابت، درست بهنه. قبل از هرگونه اتفاقی، 
 فسنتصور کنید، اعتمادبه توانید/یکه   طور هماننفس دارند؛ ا/ا فکر رشد اعتمادبه

 .ندآن را تضعیف ک دتوان/یتر است، چراکه /وانع و حتی تالش بسیار شکننده هاآن

آ/وزشی کا/پیوتر شرکت کوتاه ی که در دوره  /ندانکار   خصوصدر  1جوزف /ارتوچیو،
انجام داد. نیمی از کار/ندان در طرز فکر ثابت قرار داده شدند. او ای /طالعه ،کردند/ی
دیگر در یمی دارند. ن یار در اخت یزان تواناقی است که/ چیز، ترقی/همکه گفت    هاآن به
از  تواند/یپیوتری /های کا/هارت گفت که  هاآنبه  و رز فکر رشد قرار داده شدندط

افراد در اقی طرز فکرها قرار داده شدند و سپس  تکتوسعه یابد. تک ،طرقق تمرقی
 دوره را آغاز کردند.

 شانیوتریهای کا/پ/هارت خصوصبرابری در کا/الً   نفساگرچه دو گروه، با اعتمادبه 
که در گروه طرز   هاقیآن رسیدند.نظر /ی/تفاوت بهکا/الً   دوره پایاندر  آغاز کردند، ا/ا

نفس اعتمادبه ،گیریبا یاد  داشتند،اشتباهات بسیاری که  باوجودفکر رشد بودند، 
ه در ک  افرادی آوردند؛ ا/ادست /یبه شانیوتریهای کا/پ/هارت با در رابطهتوجهی قابل

، درواقع دنداشتباهاتی که کرده بوخاطر به از یادگیری، پس قرار داده شدند،طرز فکر ثابت 
 .دادند/یاز دست  شانیوتریهای کا/پ/هارت خود را نسبت به نفساعتمادبه

الس، پافتاد. ریچارد رابینز و جنیفر /شابه برای دانشجویان برکلی اتفاق  وضعیت
، /ورد که در کالج بودند  قیهادانشجویان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی را در طی سال

که طور همان ،رشدطرز فکر دارای که دانشجویان  /توجه شدند هاآن بررسی قرار دادند.
 نفسبهاعتماد ،دغلبه کردن هاآن و بر  ه شدههای دانشگاه /واجبارها و بارها با چالش

ت، در طرز فکر ثاب شجویان داراینفس دانحال، اعتمادبه. بااقیدست آوردندبیشتری به
 یل یافت.تحل ،های /شابه/واجهه با چالش

شان نفس/راقب اعتمادبه یدبه همیی دلیل است که افراد با طرز فکر ثابت، با

                                                             
1. Joseph Martocchio 
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: برای رو به همیی دلیل بودهای جان /ک انتراشیبهانهکنند.  باشند و از آن /حافظت
 ش.نفساعتمادبهاز /حافظت 

رقابت کند.  تر بزرگکه تصمیم گرفت تا با پسران   استباز نوجوانی گلف  1/یشل وی

در  از سراسر دنیابهترقی بازیکنان /رد که   شد 2اپیسونی  جهانیِ  تورنمنتوارد  /یشل

، با عجله به او شد/یناشی از طرز فکر ثابت  شان. افرادی که دیدگاهیابند/یحضور آن 
 شنفسجدی به اعتمادبه صد/ات/مکی است  هشدار دادند که اگر ضعیف عمل کند،

شرفت است به پی /مکی های برتر،شکست زودهنگام در رقابت»: شودوارد 
 .«بزند آسیب/دت او طوالنی

نشدن برنده که  هشدار داد ،ای که در تور حضور داشتباز برجستهگلف  3ویجی سینگ
 /نفی دارد.بار همیشه 

 ؛رفتینمبه آنجا نفسش اعتمادبه ی نوازشوی /خالف بود. او برا/یشل ا/ا 
ه ک  ی. کار های /تعدد کاری نداردشدنبرنده، ریدبَ /ی/سابوات کوچک را  کههنگا/ی»

دنبال تجربه او به .«اقی است که برای آینده آ/اده شومدهم انجام  خواهم/ی اکنون
 کردن با بهترقی بازیکنان جهان در فضای تورنمنت.بازی /ثل یادگیری بود،

ه آنچدقیوًا  . اوی صد/ه ندیداذره یوی حت/یشل نفس ، اعتمادبهتورنمنت پس از 
زی  در اینجا با توانم/ی .یاد گرفتمکه   کنم/یفکر » :دست آوردبه خواست/یرا که 
به  اکنونا/ا  داشتبرای پیوستی به جمع برندگان، راه طوالنی در پیش /یشل «. کنم

 ، دست یافته بود./فهوم آنچه که در پی آن بود

 :دریافت کردم جهانیسطِح  ای از یک شناگِر د سال پیش، نا/هچن

 استاد ِدِوک عزقز
همیشه به /ی  م/ربیانم. انفس داشتهاعتمادبه /شکل /ی همیشه 

 که  گفتند/ی /ی به هاآن .باشم داشته باور  درصد100خودم که به   گفتند/ی

                                                             
1. Michelle Wie 
2. sony open 
3. Vijay Singh 
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و به اقی فکر کنم که  .شود ذهنم وارد تردیدی و شک گونههیچ ندهم اجازه
را انجام دهم، چون  کار   قیتوانستم اچودر بهتر از هر کس دیگری هستم. نمی

 یحت م.آگاه کا/ال  /سابوه دارم،نوص و اشتباهاتی که در هر  از همیشه 
اوضاع را بدتر کرد.  هستمنوص کردن به اینکه عالی و بیتالش برای فکر 

تا چه اندازه /هم  یشرفتو پتمرکز بر یادگیری اینکه /واله شما و ازآن پس
های /ی چیزهاقی . نوصاقی /واله /را /تحول ساخت. را خواندم است

نظر به /هم چنانآن هاشتبا ،حاالکار کنم!   هاآن روی توانم/یکه   هستند
نفس اینکه به /ی یاد دادید که چطور اعتمادبه ابتب خواستم/یرسد. نمی

 نا/ه را برای شما بنویسم. از شما /تشکرم. قیداشته باشم، ا
 /ری ویلیا/ز - با احترام

 

توجهی که از تحویواتم یاد گرفتم اقی است که در طرز فکر رشد، همیشه چیز قابل
 ندارید.نیاز نفس به اعتمادبه

با عالقه آن  دیتوانی/ هم دیستیخوب ن یدر کار  یوقتاقی است که حتی  م/نظور  

در  کهزنید در کاری شیرجه /یبا تمام وجود  به اقی دلیل درواقع، گاهی .دیرا شروع کن

اهید کاری طرز فکر رشد است. برای اینکه بخو العادهفوق وقژگی آن خوب نیستید. اقی
دادن آن لذت ببرید، الزم نیست که فکر کنید از قبل در آن انجام انجام دهید و از را 

 عالی هستید.

ام. /ی که تاکنون انجام داده  کارهاقی بودترقی  اقی کتاب یکی از سختنوشتی 
 ایاطالعات بسیار زیاد بود. هرگز به شیوه حجم ام.ها و /واالت بسیار زیادی خواندهکتاب
ز ا؟ رسید/ینظر آسان به مآور بود. آیا برایام. اقی دلهرهننوشتهباشد  عموم /حبوبکه 
 ار/غان آورد.لذت زیادی به ا/ا ،صرف آن کردمزیادی تالش بدانید که   خواهم/یشما 

 طرز فکر خود را رشد دهید

  آن  تواند/ی، ا/ا طرز فکر ثابت شوند/ی/ردم همه با عشق به یادگیری /تولد
، کنید/ی، جدول حل برید/یز بیی ببرد. به ز/انی فکر کنید که از چیزی لذت ارا 
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و  شود/یگیرید. سپس سخت ، رقص جدیدی را یاد /یکنید/یورزش 
طور ناگهانی احساس خستگی، سرگیجه، آن را رها کنید. شاید به خواهید/ی
دتان را افتد، خوحوصلگی یا گرسنگی کنید. دفعه بعدی که اقی اتفاق /یبی

گول نزنید. اقی طرز فکر ثابت است. خودتان را در طرز فکر رشد قرار دهید. 
گیرید، /جسم کنید که شوید و یاد /یها /واجه /یکه با چالش  طور همان

 وقفه ادا/ه دهید.دهد. بی/ی شکل/غزتان ارتباطات جدیدی را 

 طور همان) است ز انگیوسوسه، باشیم نوص بدون و عالی آن در  که  جهانی ایجاد 
انتخاب  شریکی توانیم/ی.( آورم/ی یادبه ابتداقی /درسه از  را احساس اقی که

عیب و افرادی را استخدام کنیم که به /ا احساس بی ی پیدا کنیمکنیم، دوست
هرگز  تان اقی است کهتصمیمآیا  ا/ا به آن فکر کنید،؛ و نوص بودن بدهند

اطه حکنندگان ادفعه بعد که وسوسه شدید خودتان را با ستایش ؟رشد نکنید
 به دنبال انتواد سازنده باشید. کنید، به کلیسا بروید. بویه عمرتان،

 شما را سنجیده باشد؟ نمره  کنید/یچیزی وجود دارد که فکر تان در گذشته یاآ
ناقی اعت/ورد بیشدن از کار؟ یا سنگدالنه؟ اخراج انه/تولب عملآز/ون؟ 
 شوند/یتمام احساساتی که به آن /ربوط  .؟ روی آن چیز تمرکز کنیدقرارگرفتی

به  انداز طرز فکر رشد قرار دهید. صادقانهرا حس کنید. اکنون آن را در چشم
، هوش یا شخصیت /وضوع ا/ا درک کنید که آن ؛نوش خود در آن نگاه کنید

 ؟گرفتماز آن تجربه یاد   عوض، بپرسید: چه چیزی . در کندمیشما را تعریف ن
ای برای رشد عنوان پایهاز آن به توانم/یچگونه ( یاد بگیرم! توانستم/ییا )

 به آن فکر کنید.استفاده کنم؟ 

 ؟ آیا کارها را با تالش دهید/یکاری انجام چه کنید/یاحساس افسردگی  وقتی
؟ دفعه بعد که احساس افسردگی کنید/یرا رها  هاآن یا دهید/ی بیشتری انجام

، خودتان را در طرز فکر رشد قرار دهید. به یادگیری، چالش و /واجهه با کردید
سربار عنوان /ثبت، نه بهو سازنده  یعنوان نیروقبهرا /وانع فکر کنید. تالش 

 دهد.روش را ا/تحان کنید تا ببینید چگونه جواب /ی قی. اببینیدبزرگ 

  اید که خواستید انجام دهید، ا/ا ترسیدهچیزی وجود دارد که همواره /ی یاآ
رقزی کنید.دادن آن برنا/هانجام یدر آن خوب نباشید؟ برا



 دستاوردحقیقت توانایی و  (3فصل

. به اقی کنید  ، تصور توانید/یکه   یوضوحنهایت  باسعی کنید تو/اس ادیسون را 
اینها جا در حال کارکردن است. آیا تنهاست؟ کدهد و  کاری انجام /یفکر کنید که چه

گفتند: او در کارگاهش /یهمیشه چیزهاقی /ثل اقی  هاآن پرسیدم و/ی افراداز  را
و چیزهای /ختلفی را  کند/یاست و اطراف او پر از تجهیزات است. روی گرا/افون کار 

تنهاقی انجام ! ]آیا او تنهاست؟[ بله او اقی /سائل را بهشود/ی. /وفق کند/یا/تحان 
 به دنبال چه چیزی است. داند/یدهد چراکه تنها کسی است که /ی

او در نیوجرسی است. کت سفیدی بر تی دارد و در اتاقی /ثل آز/ایشگاه ایستاده »
]آیا او تنهاست؟[ بله.  !کند/یناگهان، کار  .کند/یکار   ال/پ روشناقیروی یک است. 
 «.تنهاقی وساقل را تعمیر کندبهکه دوست دارد گیری است  گوشهاو فرد  

 به شیوه و دهد که ادیسون فرد بسیار /تفاوتی بودنشان /ی تارقخ ،در حویوت
 ؛داشت دستیار 30ود. برای اختراع ال/پ، انزواطلب نب او .کرد/ی کار /تفاوتی  کا/الً 

روز در شبانهصورت بهاغلب  وبودند خوبی آ/وزش دیده به ی کهازجمله دانشمندان
 .کردند/یآز/ایشگاه /جهز و /درنی کار 

حل ای که راهبه نماد آن لحظهروشناقی طور ناگهانی اتفاق نیفتاد. ال/پ به همه چیز 
اختراع در یک لحظه انجام ، ا/ا قل شده استتبد ،کندبه ذهی خطور /یآ/یز /وفویت

بود  یبر ختراعات ز/انا از  تعداد زیادی برآیند، ال/پ یک اختراع نبود، بلکه . درواقعنشد
 بود. گر یشهریاضیدان، فیزیکدان، /هندس و ش ،که هرکدام نیاز/ند یک یا چند شیمیدان

جادوگر »نبود. ی فارغ از اقی دنیا فکر روشی لوح یاسادهای تعمیرکنندهادیسون 
تجاری  توانمندیطور کا/ل از )ادیسون(، کارآفرینی زرنگ و دانا بود که به «/نلوپارک
که چگونه خودش را /ورد توجه و عالقه   دانست/ی آگاه بود. او همچنیی شاختراعات



  |||   طرز فکر   70

 قراز  ؛شد/یچیره عنوان /خترع چیزی به یگراناوقات بر د یگاه  ./طبوعات قرار دهد
 چگونه خودش را تبلیغ کند. دانست/ی

، با بررسی دقیق تما/ی نویسنده زندگینا/ه او !همیشهنه له او نابغه بود؛ ا/ا ب 
پسری /عمولی در ز/ان و /کان خودش بوده توریباً  که او  کند/یاطالعات /وجود، فکر 

تر از بسیاری دیگر( انه/کانیکی )شاید /شتاق کارهایو  کردن با آز/ایش جوان، است. تامِ 
بخشی از تجربه پسران عادی غرب /یانه بود؛ ا/ا  اوریو فن آالتیی/اش .رشد کرد
دست از بود. هرگز  شادرونی کششآنچه او را /تماقز کرد، طرز فکر و   ،درنهایت

ها پس از اینکه های جدید بود. /دتهم دنبال چالش سر  شت، پبر نداشتکنجکاوی 
بر قطار از شهری به  ، او سوار نوش خود را در جا/عه یافته بودندساقر /ردان جوان 

و از نردبان  گرفت/یتلگراف یاد  بارهدر  توانست/یرفت و هر چیزی که /ی شهری دیگر
و در حال پرورش و توسعه خود بود و پیشرفت رفت /ی االها بچیهای تلگرافدستگاه

 عشق همیشگی او باقی /اند. عنوانبه اش،یکار شخصی و اختراع در ز/ینه  

فرد  بارهخصوص در یاری در /ورد تواناقی و /وفویت وجود دارد، بههای بسافسانه
حال، قی. بااکند/ی ی اختراعانگیز طور ناگهانی چیزهای شگفتنابغه و تنهاقی که به

ها کار گروهی در اقی ز/ینه، صدها بحث ، حاصل سالیعنی نظریه تکا/ل شاهکار داروقی
رسیدن ثمرو وقف نیمی از عمر قبل از بهنویس اولیه پیش قیبا همکاران و /ربیان، چند

، زحمت کنیم/یآن بوده است. /وتزارت بیش از ده سال برای هر اثری که ا/روز تحسیی 
اغلب  هاآن تا اقی اندازه بدقع یا جالب نبودند. درواقع، اوهای کشید. پیش از آن ساخته

. اقی فصل شدند/یبه هم وصله شده از دیگر آهنگسازان بود که های گرفتهتکه
است که چرا برخی از  بارهواقعی /وفویت است. دراقی دهندهیلعناصر تشک درخصوص

 ابند.ی/ردم به کمتر از حد انتظار و برخی از /ردم به بیشتر از آن دست /ی

 طرز فکر و موفقیت در مدرسه

ره به ز/یی بازگردیم و دوبا پاقیی بیاقیمبیاقید از قلمرو آسمانی /وتزارت و داروقی 
دار . خندهشود/یتا ببینیم که چگونه طرز فکر باعث ایجاد /وفویت در زندگی واقعی 

بیشتری  تأثیر  ،شود/یشکوفا تحت طرز فکر رشد  ی کهآ/وز دانش/شاهده است ا/ا 
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به  ید به اقی دلیل کهارت و داروقی بر /ی دارد. شاز ها در /ورد /وتاز تما/ی داستان
ا/روز/ان قرار  گاهو اینکه چرا در جای آنچه که برایمان اتفاق افتاده، به، /ی و شما

 .شود/ی/ربوط  هاآن های بالووهتواناقیکودکان و   بهو ارتباط بیشتری دارد  ،داریم

به  شاندر ز/ان انتوالآ/وزان را /ا طرز فکر دانش ؛ردیمبرگ /وضوع اصلیبه 
 استثابتی  وقژگی هاآن ی باور بودند که هوشبر اق دبیرستان /ود/اتی سنجیدیم: آیا

 توسعه داد؟ آن را توان/ییا 

تحت نظر قرار دادیم. انتوال به دوره دبیرستان  بعدرا در دو سال  هاآن سپس
ها بسیار درسآ/وزان است. رای بسیاری از دانشب یبرانگیز چالشدوران /ود/اتی، 

کمتر   ،و آ/وزش شود/یتر گیرانهسخت دهینمرههای ، سیاستشود/یتر سخت
آ/وزان در حال افتد که دانشز/انی اتفاق /یها اقی و همه استصورت شخصی به

 !کندافت /یآنها اغلب . نمرات هستندهای جدیدشان با بلوغ بدنی و نوش /واجهه

شان کاهش نمرات ،آ/وزانی که طرز فکر ثابت داشتنددر /طالعه /ا، تنها دانش
بدتر و بدتر   جقافت کرد و در طول دو سال به تدر  یها به طرز ناگهاننآ نمرات  ت.یاف
 .افزایش یافتآ/وزان دارای طرز فکر رشد در طول دو سال ا/ا نمرات دانش؛ شد

دو گروه وارد دبیرستان شدند، سوابق گذشته دو گروه تفاوت چندانی  کههنگا/ی
و دستاوردهای /شابهی در ا/تحانات نمرات  هاآن تر /درسه،نداشت. در /حیط دوستانه

اختالف در نمرات و دبیرستان /ود/اتی شدند،  واردکه ز/انیبودند. تنها  دست آوردهبه
 شان ایجاد شد.نتاقج

شان علت نمرات ضعیفدرباره آ/وزان دارای طرز فکر ثابت دانشتوضیحات 
در ریاضی » یا« /ی احمق هستم»هایشان بدگوقی کردند: بسیاری از تواناقی .بود گونهاقی

: کردند/یو بسیاری اقی احساسات را با سرزنش شخص دیگری همراه « خیلی ضعیفم
ی ]/علم انگلیسی[ آدم نا/رتب و کثیفو  ای است./علم ریاضی[ /رد چاق و شلخته»]

های سختی نوشه راه /وفویتکالت، به/ش دربارهجالب  هایوتحلیلاقی تجزیه« است.
 .کند/یآینده را فراهم 

و افت  شکست در /واجهه با احتمال ،آ/وزان دارای طرز فکر رشددرعوض دانش 
به /ا گفتند آ/وزان اقی دانش .گیرندبهره /یشان تمام /نابعاز برای یادگیری  ،تحصیلی
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اقی است که  شانالعملا عکس، ا/کنند/ی گاهی اوقات احساس ضعف  ،نیز هاآن که
گ یجرج دانتز  /ثل هاآن انجام دهند. ،شدت تالش کنند و هر آنچه را که الزم باشدبه

 ؟شناسیداو را /یبودند. 

جورج دانتزیگ، دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی در برکلی بود. یک روز طبق 
 /ربوط بهسرعت دو /سئله /عمول، در اواخر کالس ریاضی با عجله وارد کالس شد و به

را حل کند، /توجه  هاآن که بعدًا خواستکپی کرد. وقتی  یاهستختهروی را از  شتکالیف
/سائل /عمولی  هاآن کند.شان  حل تا بتواند ن بردز/ا و چند روز  ندشد که بسیار دشوار 

 نشده بودند. حلتا آن ز/ان دو /سئله ریاضی /عروف بودند که هرگز  بلکه ریاضی نبودند.

 سندرم تالش کم

/واجه با اقی انتوال سخت  در  ،دداشتنآ/وزان /ا که طرز فکر ثابت آن گروه از دانش
شدن و تبدقل هاآن هایعیب شدنشکار آیدند. عنوان تهدید د، آن را بهبه دوره باالتر

انی آز/ون بزرگی بود. درواقع، در طرز فکر ثابت، نوجو یدکنندهتهد ،از برنده به بازنده
م یا ا؟ برندهغیرجذابم یا ؟ زیبا هستم یا زشت؟ جذابم یا کندذهیشاست. /ی باهو

 بازنده؟ و در طرز فکر ثابت، بازنده برای همیشه بازنده است.

نه برای یادگیری، بلکه  ری از نوجوانان استعدادهایشان راتعجب نیست که بسیا جای
های اصلی برای انجام اقی و یکی از راه کنند/ی استفاده شاننفسعزتبرای /حافظت از 
 ..نکردن است.( تالششان/وصر دانستی /علمانکار )گذشته از 

 

 دارد...ادامه 

کسب اطالعات بیشتر و سفارش نسخه کا/ل کتاب، به سایت نشر نوقی برای  

 /راجعه کنید:

www.nashrenovin.ir 
 

https://nashrenovin.ir/product/mindset-book_carol_dweck_book_download/

