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  طرز فکر                                             :عنوان  

 نشر نوین  انتشارات:   12 چاپ:ص   318 تعداد صفحات:  1400   سال:  شهال ثریا صفتترجمه: کارل دوک نویسنده: 

 .ها است ولی این طرز فکرها، قابل تغییر استشخصیت انسان طرز فکرها، بخش مهمی از فرازی از کتاب:

دانند. اما کارول دوک نویسنده و ها و استعداد انسان میامروزه بیشتر افراد عوامل اصلی دستیابی به موفقیت را تنها توانایی چکیده: 

شناسی ترین کتابها در زمینه روانفهرست پرفروشکه به سرعت در  2006در سال  "طرز فکر "کتاب  درحوزه روانشناسی با انتشار متخصص

دو  که طرز تفکر افراد بهاو با بیان این. طرز تفکر پرداخت یعنی؛ شده و تاثیرگذارترو آموزش قرار گرفت، به معرفی عاملی نادیده گرفته

دهد که در دنیای امروز، چرا و چگونه یک فرد با طرز تفکری منعطف شود، برای مخاطبین خود توضیح میدسته ثابت و منعطف تقسیم می

 .یابدهای مختلف زندگی خود دست میتر به اهداف مورد نظر و موفقیت در جنبهآسانبسیار

 چاپ مطلب خودداری گردد.اکیدا توصیه می شود به جهت صرفه جویی در هزینه ها و حفاظت از محیط زیست از  در ضمن .این کتاب در کتابخانه مرکزی بانک موجود است



   2 
 

 

 خالصه 

 زمیناه در خودماان  ما نسبت به توانمندی هاای که است هایی نگرش و باورهاه شده گذاشت برآن سنگ بنای کتاب که مهمی موضوع

متفااوتی نسابت باه همادیگر  وکه باعث می شود تا هرکدام از ما عملکردی خاص  ستطرز فکر مابه طورخالصه  .داریم مختلف های

 نویسانده اساا  این برو موفقیت ها و شکست های انسانها بیش از هر چیز برگرفته از نگرشها و طرز فکر آنها است .  داشته باشیم

  .طرز فکر ثابت و طرز فکر رشد : نوع طرز فکر را شناسایی کرده است دو

هوش، استعداد، قابلیات و  ن ثابت، مشخص و غیرقابل تغییری از شخصیت،میزا به ما از هرکدام اینکهیعنی اعتقاد به  فکر ثابت:طرز 

توانمندی برخوردار هستیم و افراد هر مقدار هوش و استعدادی که داشته باشند در طول زنادگی ثابات اسات و قابال ارتقااه و بهباود 

 و هساتیم مناد بهاره دادادی درحوزه هایی از زندگیاعمت استعداد خان یم که ازاستارادی هایا جزو افا ابا این پیش فرض، م. نیست
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اینکاه در زمیناه ای هاوش و  یاا ...و ماالال  اساتعداد موسایقی، ریاضای، ورزش .برای بهبود عملکرد و پیشرفت ناداریم تالش به نیازی

توسعه دادن  و هبودااپس تالش کردن برای ب .که ویژگیهای ما قابل ارتقاه نیستبنابراین به این دلیل  .استعداد به اندازه کافی نداریم

اگر فردی باهوش و با استعداد هستیم ،پس کارها را به راحتی و بدون زحمت انجام می دهیم  .کاری بیهوده و بی فایده است ،تهامهار

از طرف دیگر وقتی . تالش کند که استعداد کافی نداردو لزومی برای صرف انرژی بیشتر برای حل مسایل دشوار نداریم و کسی باید 

 ؟!باور ما این است که قرار نیست با تالش کردن و یادگیری رشد کنیم پس چه لزومی دارد تا به خودمان زحمت بدهیم

لیه که در برخالف دسته اول ،کسانی بر این باور هستند که صرف نظر از میزان هوش، استعداد و توانمندی های او  :رشد فکر طرز

همچنین  و دهیم پرورش را هایمان قابلیت یادگیری، و آموزش  به کمکاین امکان وجود دارد که . افراد متفاوت و مختلف است

در این طرز فکر دیگر اهمیت بیش از اندازه به استعداد و هوش ذاتی داده نمی شود  .ببخشیم بهبود نیز را خودمان شخصیتهوش و 

یادگیری بها داده می شود چرا که این آگاهی وجود دارد که مغز ما مانند عضالت دیگر رشد می کند و این  بلکه به نیروی تالش و

تمرینات مداوم مسیر عصبی برای یادگیری  باچرا که یادگیری . رشد در مغز به وسیله تمرین و چالشهای یادگیری انجام می شود
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 و  کند می پیدا  مهارت های جدید در مغز ایجاد می شود و هرچقدر تمرین و یادگیری بیشتر باشد این مسیر عصبی قدرت بیشتری

 . کارهایی که زمانی سخت و دشوار بودند سرانجام راحت می شوند انجام

به همین  .هستیم شدن قضاوت یا و کردن قضاوت  ما همیشه در حالدر دیدگاه طرز فکر ثابت،  :آشنایی بیشتر با طرز فکر ثابت

 و خانواده محیط در چه. نکنیم جلوه احمق تا کردن خودمان باشیم اثبات دنبال به همیشه تا کند می مجبور را ما ثابت فکر طرز دلیل 

زیادی دارد این است که ما انسانها نیاز به تایید و توجه دیگران داریم و موضوعی که در این زمینه اهمیت . محل کار و مدرسه در چه

از  .بخش زیادی از رفتارهایی که انجام می دهیم خواسته یا ناخواسته به این دلیل است که مورد حمایت، احترام و توجه دیگران باشیم

طرد شده و  ؛برای ما اهمیت و ارزش بیشتری داردطرف دیگر کاری نکنیم که از سوی دیگران خصوصا  کسانی که نظرات آنها 

در طرزفکر ثابت افراد عموما  به دلیل تر  از اینکه مبادا مورد  .نخوریم بد هایاحسا  تنهایی و انزوا کنیم و همچنین برچسب

و در  می کنند چالش ها خودداری معرض در گرفتن قرار از شود آشکار آنها از ضعفی نقطه وقضاوت منفی دیگران قرار بگیرند 

یش می روند که بتوانند کاری را به راحتی انجام دهند و معموال  به محض مواجه شدن با چالش هایی فراتر از اقط تا جایی پاهرکاری ف
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چه بسیار  .توان آنها ، از ادامه کار منصرف می شوند . زیرا اشتباه کردن را به منزله زیر سوال رفتن هویت و شخصیت خود می دانند

 و نکردیم شروع نداریم زمینه آن در و آموختنی هایی که ما فقط به این دلیل که فکر می کردیم استعداد و یا هوش کافی هااز مهارت

  .کردیم رها راه ابتدای در یا

گااهی افارادی کاه هاوش و اساتعداد بااالیی دارناد و باه خااطر هماین ویژگیهاا تحساین شاده  : افراد باهوش و طررز فکرثابرت

بااه ایاان صااورت کااه ایاان افااراد همیشااه بااه خاااطر داشااتن هااوش و اسااتعداد  .ثاباات قاارار دارنااد فکاار بیشااتر در معاارض طاارزانااد 

ین مزیاات هااا معااوال  باارای انجااام کارهایشااان تااالش زیااادی نماای هماا زیاااد در کارهااای مختلااف تحسااین شااده انااد و بااه دلیاال

تواناایی آنهاا اسات دچاار ایان تردیاد مای شاوند کاه اگار قارار  زمانی که این افراد درگیر چالشای مای شاوند کاه فراتار از. کردند

کاه دچاار ایان  است برای انجاام کااری زیااد تاالش کنناد باه ایان معنای اسات کاه هاوش و اساتعداد زیاادی ندارناد و دیگار ایان

نهااا نگراناای ماای شااوند کااه مبااادا دچااار اشااتباهی شااوند و ایاان اشااتباه باعااث شااود نظاار دیگااران در مااورد هااوش و توانمناادی آ

. شاوند منفای عملکارد دچاار مباادا تاا کنناد نمای شارکت ،به همین دلیل در رقابات هاایی کاه احتماال پیاروزی ندارناد .تغییر کند
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این افاراد درگیار ایان موضاوع مای شاوند کاه باه جاای اینکاه دنباال یاادگیری و توساعه مهاارت هاای خاود باشاند  دیگر طرف از

ل یااادگیری بااه موضااوع مسااابقه و رقاباات باارای بهتاار اتوجااه آنهااا از اصااند و ماادام دنبااال اثبااات کااردن خااود بااه دیگااران هساات

در ایان زمیناه تاکیاد دارد ایان اسات کاه نبایاد فرزنادانمان را صارفا  باه خااطر  نویسانده نکتاه مهمای کاه  .بودن منحرف می شود

فرایناادها و تالشااها و هااوش و اسااتعدادی کااه دارنااد تحسااین کناایم بلکااه چیاازی کااه بایااد مااورد توجااه و تحسااین قاارار گیاارد 

  .هایی است که کودکان در مسیر حل مسایل دارند انتخاب

 فکر طرز که هستند مدیرانی ها سازمان ویکی از آسیب های طرز فکر ثابت در محیط کار  :مدیران و طرز فکر ثابت در محیط کار 

هایی دارند که در بلند مدت باعث افول و  خصوصیتاین مدیران که عموما  افرادی توانمند و با استعداد هستند  .دارند ثابت

آنها به دلیل داشتن طرز فکر ثابت بیش از آنکه به رشد مجموعه و کارکنان خود توجه کنند همه  .مدی مجموعه آنها می شودآکارنا

به شدت بیزار هستند و به خود . از مورد انتقاد قرار گرفتن ود و ارتقاه موقعیت و جایگاه خود می کنندبی خود را صرف بهژتوان و انر

به جای تواضع و تن دادن به یادگیری و شنیدن صدای منتقدان ، . کنند برخورد اجازه می دهند تا با زیردستان خود با تندی و تحقیر
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نترل امدیران ک. آنان می گویند به را خوب اخبار قطاف و کنند می تمجید و تعریف آنها از  اطراف خود را پر از کسانی می کنند که

قاه اایر افراد هم به جای اینکه به فکر رشد و ارتاازمان خود می شوند به این دلیل که ساابت در ساجاد طرز فکر ثاکننده باعث ای

این مدیران اگر احسا  کنند افراد توانمندی در اطراف آنان وجود دارند که می . باشند از تر  قضاوت شدن کاری انجام نمی دهند

افراد  .برای بهتر شدن اوضاع کاری کنند از تر  اینکه مبادا آنها جای این مدیران را بگیرند سعی در تحقیر و حذف آنها دارندتوانند 

دارای طرز فکر ثابت معموال  اهمیتی به زیردستان خود نمی دهند و در پشت نقاب حصول اطمینان از حسن عملکرد کارکنان و تمرکز 

 .می دهند که با زیردستان بد رفتاری کنندروی وظایفشان به خود مجوز 

مسئولیت به دنبال  پذیرفتن با که هستند افرادی چیز هر از قبلاما مدیرانی که طرز فکر رشد دارند  :مدیران دارای طرز فکر رشد 

کارکنان خود به  در برابراین افراد  .یادگیری و رشد هم برای خودشان و هم برای کارکنان و سازمان هستند و نه اثبات خودشان

 در  با تا  سعی در راهنمایی آنها می کنند .یعنی اگر کارکنان آنها دچار خطا و اشتباهی شوند ،عنوان راهنما عمل می کنند و نه قاضی

این مدیران به جای نخبه گرایی، به دنبال کار گروهی و تیمی هستند و به  .باشند داشته بهتری عملکرد ادامه در اشتباه این از گرفتن
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به نتیجه های کسب شده توسط گروه های کاری  ،از افراد و جداکردن آنها از دیگران معدودی تعداد کردن بزرگ جای بها دادن و 

. باشدمی ها اولویت مهمترین جزو کارکنان قابلیت و برای مدیرانی که طرز فکر رشد دارند یادگیری و پرورش توانمندی. بها می دهند

 کمکعین حالی که استانداردهای باالیی برای کارکنان خود تعریف می کنند به آنها برای رسیدن به این استانداردها نیز در آنها

 .امالک طرز فکر و ظرفیت آنها برای رشد است نه سوابق آنه ،این مدیران در گزینش افرادبرای . کنندمی

نکته مهم اینکه داشتن طرز فکر ثابت به این معنی نیست که افراد در همه زمینه های  ؟برای ایجاد طرز فکر رشد چه باید کرد

یک بخش از زندگی خود طرز فکر ثابت داشته باشد و در  در فردی دارد امکان بلکه .زندگی بر اسا  یک طرز فکر عمل می کنند

حوزه شغل و حرفه خود طرز فکر رشد داشته باشد اما در حوزه روابط خانوادگی طرز فکر ثابت  مالال  در. یک بخش طرز فکر رشد

 . داشته باشد
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این است که باا توجاه باه دانشای کاه در  .یک گام خیلی مهم برای این که از دیدگاه طرز فکر رشد به موضوعات نگاه کنیم: آگاهی

قب باشیم و متوجه باشیم که چه زماانی درگیار طارز فکار ثابات شاده ایام و زمینه شناخت طرز فکر ثابت و رشد کسب کردیم ، مرا

 که است این باشیم داشته توجه آن مهمترین موضوعی که باید به همدر مورد کودکان و نوجوانان . همانجا دیدگاه خود را اصالح کنیم

که برای حل مسایل به کار می گیرند  فرایندهایی و کردن تمرین ،کردن تالش؛ کنیم تشویق هوش و استعداد بچه ها را اینکه جای به

اساتعدادهای ذاتای باه  و هوش به حد از بیش توجه که باشیم داشته توجه مهم نکته این به همچنین باید .را مورد تحسین قرار بدهیم

  .جای تالش و پشتکار باعث می شود کودکان به طرز فکر ثابت دچار شوند

ترین و کلیدی ترین کلماتی که ما را در مسیر طرز فکر رشد قارار مای دهاد اساتفاده از کلماه از قدرتمندیکی  :کلمه جادویی هنوز

، یاک در  جدیاد و ، یک ساز موسیقی جدیدگرفتن یک زبان جدید) مالل یادبه این معنی که زمانی که در انجام یک کار .است هنوز

، نجاام دهاماتاوانم ایان کاار را  و گفتن اینکه مان نمای صرف شدن از ادامه کارشدن و من دلسرد جای به نداریم را الزم مهارت(  …



   10 
 

با گفتن این کلمه متوجه می شویم که در مسیر یادگیری قرار داریم و می توانیم . بگوییم هنوز در انجام این کار مهارت الزم را ندارم

 .با تالش و تمرین مهارت های خودمان را بهبود ببخشیم

ما قابل رشد و بهبود  قابلیتهای و استعداد ،هوش که دانیم می و گرفتیم یاد را رشد  زمانی که طرز فکر :جدید کسب تجربه های

 دیگران قضاوت نگران خیلی هم که گیریم می یاد  همچنین. هستند بیشتر آماده کسب تجربه های جدید و راه های نرفته هستیم

 بهتری تفسیر خوردن شکست و کردن اشتباه از هم و شویم می قائل بیشتری ارزش کردن تمرین و هم برای یادگیری و نباشیم

 . زیرسوال رفتن و یا تحقیر شدن خود ندانیم معنای به را شکست یک و باشیم داشته


