
 بهنوش خرم روز

  دانشمندان مى گويند هوش را مى شود پرورش داد اّما چطور؟
امســال مى خواهيم درباره ى يك موضوع جالب و هيجان انگيــز و البّته به درد بخور با هم حرف بزنيم. 
درباره ى جديدترين روش هاى يادگيرى كه در دانشگاه هاى بزرگ دنيا آموزش داده مى شوند. شيوه هايى 

كه براي همه قابل استفاده هستند بخصوص شما كه در سن مدرسه هستيد.

هوش آدم ها ثابت است يا مى توان آن را باال برد؟
 حتماً تا حاال شنيده اى كه مى گويند فالني آدم باهوشي است يا فالني كم هوش است؟ خيلى ها فكر مى كنند 
هوش و توانايى ثابت است و ما با اندازه ى ثابتى از هوش يا توانايي به دنيا آمده ايم و با همان هم زندگى 
مى كنيم. اين آدم ها همان هايى هستند كه تست هوش مى گيرند و يك عمر در موفقيت ها يا شكست هايشان 
دائم به همان نمره ضريب هوشى اشاره مى كنند. آن ها همان افرادى هستند كه فكر مى كنند براي خواندن 
رياضي آفريده نشده اند يا استعداد ادبيات ندارند. اگر مثًال يك بار دويده اند و نفسشان گرفته باور مى كنند 
اصالً براى دويدن به دنيا نيامده اند و دويدن در توانشان نيست. حّتى ممكن است نتيجه بگيرند كه بهتر 
است دور فّعاليت هاى بدنى را خط بكشند، چون مثًال نفسشان براى ورزش كم مى آيد يا در فّعاليت بدنى 

قوى نيستند.
اّما دسته ى دوم، افرادى هستند كه مى دانند هر توانايى از جمله هوش را مى توان با تالش و وقت گذاشتن 
بيش تر و با كمك روش هاى يادگيري صحيح و متناسب مى توان بهتر كرد. آن ها كسانى هستند كه وقتى 
نمره ى بدى مى گيرند، از معلم و اطرافيان كمك مى گيرند، زمان طوالني تري براي كارشان وقت مي گذارند. 
تالش مى كنند، خودشان را با كسى مقايسه نمى كنند و سعى مى كنند عملكردشان را روز به روز و هفته  به  

هفته باالتر ببرند.
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خب، كدام دسته درست مى گويند؟
تحقيقات علمى مى گويند دسته ى دّوم، افراد موفق ترى هستند. نكته ى جالب اينجاست كه همه چيز به مدل 
فكر كردن خودمان بستگى دارد؛ يعنى اگر همين االن با خواندن اين متن فهميدى كه همه ى توانايى ها قابل 
ارتقا هستند، هوش ثابت نيست و مى توانى با تالش توانايى هايت را بهبود بدهى و از همين االن شروع كنى 

مدل فكرت را تغيير بدهى، نتيجه ى آن را كم كم در موفقيت هاى بيش تر و بيش تر خواهى ديد.

چطور مدل فكرمان را تغيير بدهيم؟
 اگر از دســته ى اّول و اهالى باور به ثابت بودن هوش و توانايى ها بودى، بايد به خودت زمان بدهى، هر 
وقت فكر كردى «نه! فايده ندارد» مچ خودت و ذهنت را بگيرى، هر جا موفق نشدى، ترسيدى، ترديد 
پيدا كردى، يادت بيايد كه هوش و توانايى ها قابل ارتقا هستند و اين به باور خودت بستگى دارد. دست 
از تالش نكش، وقت زيادتري به مهارتى كه دارى ياد مى گيرى اختصاص بده، تمرين كن، از متخصص ها 

و آموزگارها كمك بگير و عملكرد خودت را هر هفته با هفته 
قبل مقايسه كن.

در شــماره هاى بعد در همين صفحه (مهارت هاي زندگي) 
بيش تر از اين تغيير خواهيم نوشت.

هوش يك عدد ثابت نيست. 
هوش به كمك تمرين و يادگيري 

مى تواند تقويت شود.
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