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 همه ی این سؤال ها نشان می دهد که کاری که داریم انجام می دهیم برای ما ارزش دارد یا نه. 
یعنی اگر فکر کنیم کاری که داریم انجام می دهیم، درسی که می خوانیم به دردمان می خورد،  یا 
از آن لذت می بریم یا با شخصیتمان جور است، یعنی ما برای آن کار ارزش قایل هستیم. حاال 

چه فرقی دارد که کاری برای ما ارزش داشته باشد؟ راستش خیلی!!

 اگر درسى (يا هركارى) براى ما ارزش داشته باشد: 
*برای آن وقت بیش تری می گذاریم،

 *تالش بیش تری می کنیم، 
*سختی های مسیرش را راحت تر تحمل می کنیم، 

*با شکست خوردن در آن مسیر بهتر کنار می آییم،
* وقتی قرار باشــد انتخاب کنیم وقتمان را صرف 
چه کاری کنیم، معموالً کارهایی که برایمان ارزش 

بیش تری دارند را انتخاب می کنیم.

شايد تا حاال از خودت پرسيده باشى اصالً ياد گرفتن رياضى به چه دردى مى خورد؟ يا اينكه ياد گرفتن 
ادبيات فارسى به روحيه و شخصيّت من ربطى دارد؟ يا من كه اصالً عالقه اى به ورزش ندارم، واقعاً بايد 

زنگ هاى ورزش بروم ورزش كنم؟
همه ى اين سؤال ها طبيعى و درست هستند و يك جورهايى همه ى آدم ها در مورد 

خيلى چيزها اين سؤال ها را از خودشان مى پرسند. اين سؤال ها همان اندازه كه 
طبيعى هستند مهم هم هستند، چون روى آينده و زندگى ما تأثير مى گذارند. 

به اين خاطر خيلى از دانشمندان درباره  ي آن تحقيق كرده اند. در اين شماره 
مى خواهيم ببينيم چطور مى شود به اين سؤال ها جواب داد.

چطور با معلم هايم بهتر كنار بيايم؟
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آيا مى توانيم ارزش يــك درس (يا هر كار ديگرى) را براى 
خودمان باال ببريم؟

خبر خوب این است که بله
ما می توانیم ارزش یك درس ) یا یك کار( را برای خودمان باال ببریم. این طوري در درس ها )یا کارهایی( که 
برایمان باارزش تر به نظر برسند، موفق تر هم خواهیم شد؛ مثاًل اگردرس ریاضی به نظرمان باارزش تر باشد، به 

احتمال زیاد در آن موفق تر هم خواهیم شد.

اّما چطور يك درس براى ما باارزش مى شود؟
 دانشمندها با آزمایش ها و تحقیق های زیاد نشان داده اند ما آدم ها، سه جور ارزش برای کارها قائل می شویم:

* ارزش به درد بخور بودن، ارزش مورد عالقه بودن و ارزش کاربردی بودن. 
یعنی کارهایی به نظرمان باارزش ترند که فکر کنیم به یك دردی در زندگی ما می خورند. چه درس هایی 

را می دانی که به دردت می خورند؟ آن هایی که فکر می کنی به درد نمی خورند، کدام ها هستند؟ 
مثاًل ریاضی، تا حاال در حساب کتاب های خانه از ریاضی استفاده کردی؟ تا حاال فکر کردی 
در شغل آینده ات ریاضی به چه کاری می آید؟ یا اگر ریاضی ات بهتر باشد 
چه کمکی به والدینت در حساب کتاب هزینه ها می توانی 
بکنی؟ شاید خوب باشد با والدین و دوستانت 
در این مورد مشورت کنی و یك فهرست 

بنویسی.

* ارزش هماهنگ بودن
ارزش هماهنگ بودن، یعنی درس با توانایی های ما و شناختی که از خودمان داریم جور باشد. به هدف هایی که برای 

آینده داریم بیاید؛ مثالً اگر من فکر می کنم از نظر بدنی قوی و زبل هستم، احتماالً ورزش با من سازگارتر به نظر می رسد. یا 
مثال اگر حافظه ی خوبی دارم یا تخیل خیلی قوی شاید در درس های تاریخ یا هنر خیلی زود پیشرفت کنم.

 *مورد عالقه بودن 
 این یکی را نمی توانیم زیاد دست کاری کنیم. آدم وقتی یك چیزی را دوست دارد نمی تواند با آن بجنگد یا نادیده اش بگیرد. 
 پس دانشمندان می گویند بهتر است برای پیشرفت در درس ها و کارها تمرکزمان را بگذاریم روی ارزش به درد 
بخور بودن. یك برگ کاغذ برداریم و روی آن بنویســیم درســی که باید بخوانیم و برایمان سخت است و 
دلمان نمی خواهد برایش وقت بگذاریم چه فایده هایی می تواند داشته باشد؟ کجاها به درد می خورد؟ وقتی 
ارزش هــای درس را پیدا کنیم، ناخودآگاه بیش تر برای آن درس وقت و انرژی می گذاریم و در آن 

موفق تر خواهیم بود.
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