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سيكولوجية النجاح: العقليات  



 مواضيع البحث

نوعان من العقلية 
اإلطار التحفيزي الداعم للعقلية 
 الثناء 
 الدماغ 
 التغيير الذي يدوم 
الخالصة 



 نوعان من العقلية



؟هل يولد الناس أذكياء ? 



 رئيس وزراء

 ونستون تشرشل   
في أحد الصفوف في  رسب

 المرحلة االبتدائية
 

شعبة  أضعفتم وضعه في 
 صف ضعفأل

 
 



 مؤلف موسيقي
 

 ◌ً مؤلفاكان معلم بتهوفن يسميه 
منه ◌ً ميؤوسا ◌ً موسيقيا  

 
  سيمفونيات  5لكنه كتب أعظم  

   أصموهو 
 

 



 كاتب
   

ترك الدراسة في ليو تولستوي 
 الكلية

 
“  غير قادر” بأنه  كان يوصف  

 للتعلم“ غير مستعد“و
 



 نماذج أمثلة
 

أقل من عادي ”يقول عنه أن مستواه  آينشتاينمعلم  كان .… 
 “من الناحية األكاديمية

 
لم يكن أكثر موهبة من ”قال عنه أنه مايكل جوردان  مدرب

 ... “ اآلخرين 
 

 “يفتقر للخيال المبدع”قيل له أنه كان والت ديزني  



 “الناس يصنعون وال يولدون”
 ’العقلية القابلة للنمو‘



 نوعان من العقلية
 

كال، الذكاء  
 سينمو ويتطور 

 هذا هو
حال ذكائي    



 العقلية
تتعلق باالعتقاد الموجود لديك حول القدرة 
 تعيش بداخله  عالًما فكرًياتشكل لك 
 القدرة ال يمكن أن تتغير – الثابتةالعقلية 
 وتنمو(القدرة يمكن أن تتغير  –القابلة للنمو العقلية( 

 
 



دراسات عن األطفال 6مجموعة من   
 القدرةتلقوا الثناء على 

 
 الجهدتلقوا الثناء على 

من أفراد %  66
المجموعة وضعوا أهدافاً 

 أدائية
 

من أفراد %  90
المجموعة وضعوا أهدافاً 

 تعلمية
 

 األهداف

 االستمتاع استمر انخفض

 المثابرة استمرت انخفضت

 األداء تحسن انخفض

الذين كذبوا بشأن  شخص واحد % 40
 عالماتهم



 اإلطار التحفيزي الداعم للعقلية
 األهداف 
 االستجابة

 الجهد
 االستراتيجيات



 :األهداف
 هي األشياء التي نرمي إليها 



 األداء: األهداف
 أدائيةيميلون لوضع أهداف العقلية الثابتة أصحاب. 

 
 وهم قياسهاإنهم يعتقدون أن القدرات الكامنة للشخص يمكن ،

 .يهدفون إلى تلقي العرفان من اآلخرين
 
الحصول على عالمات منخفضة يعني أنهم ليسوا أذكياء. 

 
النجاح والفشل كالهما يسببان القلق. 

 



 التعلم: األهداف

 تعلميةيميلون إلى وضع أهداف القابلة للنمو أصحاب العقلية. 
 

الهدف هو اإلجادة والكفاية. 
 

 وال تقيس قدرات  اآلنالعالمات والدرجات تعكس مستوى األداء
 .الشخص الكامنة

 

 وضع أهداف تعلمية أثبت بأنه يرفع مستوى األداء واالستمتاع
 .ويخفض المشاعر السلبية



:االستجابة  
 هي رد الفعل الذي نبديه إزاء الحدث

 



 الشعور بالعجز: االستجابة
 :فشالً أو تحدًيا، فإنهمالعقلية الثابتة عندما يواجه أصحاب 

 

ال يعيرون اهتماًما الكتساب معلومات. 
يصابون باإلحباط ويشعرون بانخفاض الطاقة وتقدير الذات. 
 إنني ”يستهزئون بذكائهم ويخاطب الشخص منهم ذاته بعبارة

 .“غبي
 نظرة (يستصغرون نجاحاتهم السابقة ويضخمون حاالت الفشل

 ).تشاؤمية
يفسرون األحداث بأنها تعود إلى شيء متأصل فيهم. 



 اإلجادة :االستجابة
 يهتمون باكتساب معلومات، وبالتالي يؤدون بشكل أفضل في

 .االختبارات المستقبلية
من التركيز على ما يشعرون به ◌ً يركزون على ما يتعلمونه بدال. 
يجربون طرًقا جديدة لفعل األشياء. 
 كلما ازداد األمر صعوبة، ”يستخدمون تحفيز الذات بعبارات مثل

 .“ا على بذل جهد أكبر◌ً فإنه يزيدني إصرارً 
 عندما يواجهون اختبارات ال يمكن النجاح فيها فإنهم ينسبون األمر

لعدة أسباب بدالً من لوم قدراتهم العقلية، ويقولون لقد كان هذا 
 . االختبار أعلى من قدرتي الحالية

 



 :الجهد
 ؟للنجاح متطلبهل هو 

 



 الجهد
يعتبرون الجهدالعقلية الثابتة  أصحاب 

 انعكاًسا النخفاض الذكاء
 أنني ال أفهم ”العمل المجهد يعني

 .“وأنني لست ذكيا
 نقص القدرة= الجهد 

 

 يعتبرون العقلية القابلة للنمو أصحاب
 .الجهد جزًءا من النجاح

 عندما يواجهون جهًدا أكبر يبذلون
 .انتكاسة

 النجاح= الجهد. 
 يستخدمون الجهد للتغلب على

 .الصعوبة
 

 



 الجهد

 تم سؤال مجموعة من األفراد عن الذكاء وإلى أي مدى يعتقدون أنه
 يعود للجهد وإلى أي مدى يعود للقدرة

=الذكاء  _______ %  جهد _____ %     قدرة     
 

قدرة%  65 مقابل جهد% 35: العقلية الثابتة 
قدرة%  35 مقابل جهد%  65: العقلية القابلة للنمو 

 



Effort: mindset 

 األمر أكثر من مجرد امتالك الذكاء والموهبة…

ال أحتاج لبذل الجهد، 
  فاألشياء تأتي إليّ 

" يعطيك"لكن ذلك لن 
 النجاح



 :االستراتيجيات
 ؟ كيف تبلغ النجاح



العقلية القابلة للنمو: االستراتيجيات  
 

 أصحاب العقلية القابلة للنمو يميلون إلى استنباط طرق مختلفة
 .وجديدة لفعل األشياء

إن فشلت طريقة فإنهم يجربون طرًقا غيرها. 
  لحل المشكالت ألنهم يعتقدون “ خارج الصندوق”إنهم يفكرون

 .فعل ذلك“ يستطيعون”أنهم 
 

 
 
 



 الثابتة العقلية : االستراتيجيات

العقلية الثابتة يكررون  يذوأن الطلبة  اكتشفت كارول دويك
 .استخدام االستراتيجية الخاطئة عند مواجهة مشكلة

 
ثم يفقدون االهتمام بالمشكلة. 

 
وفي نهاية األمر يستسلمون. 

 

 



 الثناء
 

الناس حساسون جًدا للرسائل التي يتلقونها عن أنفسهم.  
 
 الطريقة التي نتعامل بها مع النشء قد تعزز لديهم العقلية القابلة

 .للنمو أو العقلية الثابتة
 
الثناء على الجهد مقابل الثناء على القدرة. 

 
 
 



 القدرة :الثناء

 الثناء على ذكاء األطفال يضعهم داخل عقلية ثابتة 
الثناء يعطي النجاح 

 ويساعد على 
 اإلنجاز

سأحتاج إلى الثناء 
 دائما 

! رائع  
 ستصبح مونيه آخر 



)الموهبة والذكاء(الثناء على القدرة   

 من العقلية القابلة للنمو إلى  صغار السنربما يغير عقلية
 .العقلية الثابتة

 على وضع أهداف أدائية وإظهار استجابة  صغار السن يشجع
 .عند مواجهة التحديات بالعجز الشعور

 على الكذب بشأن عالماتهم صغار السنيشجع. 
يضعف الدافعية واالستعداد للمجازفة. 

 
 

 



 الجهد: الثناء

 امتدح الجهد الذي يقود إلى النجاح 

األمر ال يتعلق 
بالدوي الضخم في 

 النهاية 
ا في أحسنت صنعً   

  بنائه

لي األمر يعود 
 إلشعال 
 الفتيل 



 الثناء على الجهد
 

  على تبني العقلية القابلة للنمو األفراديشجع. 
  على وضع أهداف تعلمية وإظهار استجابة اإلجادة  األفراديشجع

 .عند مواجهة انتكاسة
يعزز الدافعية والنجاح. 

 
 

 

 
 

 
 



 الثناء ال يفسد
 طالما أنه يأتي في مكانه الصحيح

 الثناء ال يفسد 
طالما أنه الثناء 

 الصحيح 

حدثني عن األلوان التي 
 تختارها 

إنه أمر جيد أن يشعر  
 المرء بالتقدير والتشجيع



 التغذية الراجعة الجيدة مهمة

 
النقد البناء ضروري إن كنا نريد لألشخاص أن يتطوروا ويتعلموا.  
 الثناء على الجهد والعمل يساعد على تعزيز دافعية  –الثناء ال يفسد

 .الشخص وقدرته على التحمل
 



الفص  الفص الجبهي
 الجداري

 الفص الصدغي الفص القذالي



 الفص الجداري الفص الجبهي

  الفص القذالي
  

 الفص الصدغي



 الجسم داخل الدماغ

 ُيستخدم نموذج مصغر لوصف مقدار
المساحة النسبية التي تحتلها  أعضاء 

 .جسمنا في الدماغ
  

،القطع”بعض تبدو  بلغة المحرك“  
ألننا نستخدمها  غيرهاأكبر من 

  .بصورة أكثر أو بدقة أكبر
 



 معينة“ قطعة”كلما ازداد استخدام 
يزداد حجم المساحة  من جسمنا،

التي يحتاجها الدماغ للتحكم بتلك 
 .القطعة أو  لتفسيرها

 

 عملية التعلم تدفع الدماغ لتغيير
المساحة التي يستخدمها لتخصيص 

 .حيز للقدرات الجديدة

 الجسم داخل الدماغ



 تبين أن عازفي الموسيقى يملكون
 .من الحجم العادي أكبرمراكز سمع 

 
 في “ للصوت”المساحة المخصصة

دماغهم اتسعت نتيجة لممارسة 
 .العزف



 أدلة من علم األعصاب

 بنسبة  ثريةيزيد وزن دماغ الفئران التي تعيش في بيئة
 .عن وزن دماغ الفئران التي تعيش في بيئة مملة%  10
 لديهم مناطق تتعامل مع األبعاد سيارات األجرة سائقو

أكبر من المناطق  –النموذج المصغر للجسم  –الثالثية 
 .المتوافرة لدى سائقي المركبات األخرى

 الموسيقيون لديهم قشرة دماغية لحاسة السمع أكبر من
 .غيرهم

 



جميع مناطق الدماغ، مثل المناطق الخاصة بالصوت واالتصال وحل  
 .أو خاليا عصبيةعصبونات المشكالت، تتكون من خاليا تسمى 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .وهي تنقل المعلومات في أنحاء الدماغ



العصبونات تنقل المعلومات عبر 
الوصالت التي تربطها بعصبونات 

 .أخرى في المشبك
 
 



 . النموالتعلم يساعد العصبونات على 
 .كلما ازداد ما نتعلمه، يزداد عدد الوصالت التي تصنعها

 



تنمو لديهم وصالت  كبيرةاألشخاص الذين لديهم مناطق سمعية 
من خالل كثرة  و ذلك أكثر وأكثر في منطقة الصوت عصبية

 .الممارسة



 هل تريد دليال أخيًرا؟
 !األطفال ليسوا أغبياء 

 
 :على الدماغ أن ينّمي باليين الوصالت

كل نقطة خضراء تمثل وصلة بين عصب 
 .وآخر



 التغيير الذي يدوم

 تشير دويك إلى أننا بحاجة لتزويد النشء بمعلومات حول الدماغ، بما
 .في ذلك كيفية تعلمه

 الثناء على االستراتيجيات والجهد والعمل بدالً من الثناء على الذكاء
 .والقدرة

 القصص اإليجابية تقدم للناس نماذج أمثلة عن بعض األفراد الذين
 .نجحوا نتيجة لعقليتهم القابلة للنمو

 الكتابة عن تجاربك مع عقليتك القابلة للنمو إلقناع اآلخرين بهذا المبدأ
 .يعمق تلك العقلية لديك



 الخالصة
العقلية القابلة للنمو تساعد على تحفيز الدافعية وتحقيق النجاح. 
العقلية القابلة للنمو يمكن تعلمها. 
 يمكننا أن نعزز العقلية القابلة للنمو لدى اآلخرين من خالل نوعية

التغذية الراجعة التي نقدمها لهم ومن خالل تعريفهم باإلمكانيات 
 .الهائلة للدماغ

 نماذج األمثلة تقدم للناس أدلة تبين مفعول العقلية القابلة للنمو على
 .أرض الواقع



 
يود المركز أن يشكر الحكومة االسكتلندية على دعمها 

 للمساعدة على إنتاج هذا المصدر
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