
 

  

پرورش یم یابد. با یک طرز فکر رشد ، دانش آموزان  ،که توانایی های شما از طریق تالش  بدان معناسترشد اندیشه 
ی تالش یم کنند. آنها  بطور مداوم برای بهبود مهارت های خود و مشاهده اشتباهات به عنوان فرصتی برای یادگیر

 روبرو شوند ، به تالش خود ادامه یم دهند. استفاده از و هستند ،  مقاویم دانش آموزان
ی

حتی اگر با چالش های بزرگ
ز و نقل قول های مثبت یم تواند به یه تأیید  کمک کند. الگوهای مثبت تفکر  تغییر تفکرات منفز به های تشویق آمیر

ذهنیت 
رشد 

 چیست؟

فرزند شما  ا یالزم است. به عنوان مثال ، آ یدر چه موارد مثبتتفکر  نیشیی یکه ب  باید بتوانید تشخیص دهید . 1
سد؟ آیاز اشتباه کردن م شیی یب ز چ ستین لیفرزند شما ما ا ییی  را امتحان کند؟ د یجد یهایر

 
 تفکر فرزندتان داشته باشد.  منفز  یدر مورد الگوها که چرخش مثبتی   د یرا انتخاب کن ی. جمله ا2
 
 انیدر م آنها . افکار خود را با ستیچاز آن عبارت منظور آنها  د ی. سؤال کند یصحبت کن گفته های آنها . در مورد  3

 . د یبگذار 
 
ز استفاده از آن هر روز  یعبارت در ابتدا نیدر مورد نحوه استفاده از ا -4   که هنگایمبا فرزندتان گفتگو کنید. همچنیر

 ناام دارند احساس خایص
ً
کرد، ممکن   یدیاحساس ناامفرزندتان که   ، دلرسد و ...(. به عنوان مثال ، هنگایم د ی)مثال

ز کارش گوید یا آن را از روی ب ا رس و صد را ی   عبارت نیباشد که کودک شما ا نیاست برنامه شما ا برچسب روی میر
 بخواند. 

 
ز ا  ا یخواندن  روزتان را هر روز با  ✓ وع کن نیگفیی استمرار یم تفکر مثبت  یالگوها جاد ی. اد یجمله با هم رسر

و احتمال  د یذهن کودک نگه دار  را  در جلویجمله دلگرم کننده این کند تا   به شما کمک یم نی. اطلبد 
 . دهید  شیافزا د یاستفاده از آن را هنگام بروز احساسات شد

 . د یکودک قرار ده  یکار   یو آن را در فضا د ینک  ادداشتی برگه ای ینقل قول را بر رو  ا ی یهدییتأعبارت  ✓
 

 عبارتهای مفید
 اشتباه کردن
 ." د یانجام ده یکار   د یتوان ، نیم د یکنن"اگر اشتباه 

ز "به هم  ."دارد مداد پاک کن  کاست که ی لیدل یر
ز "اشتباهات انگ  دوباره امتحان کردن هستند."  یبرا یا هیر
 است." عقب نشیتز تر از  یقو  شهی"بازگشت هم
ز "بزرگساالن ن ز چ ییر ادگیکنند و   اشتباه یم یر ز تواند چالش برانگ یم د یجد یهایر  باشد." یر

 
 ی   چالش برانگ انجام کار 

 "همه کارها قبل از آسان بودن دشوار است."
 ". د یکن  پله ها را یط د یوجود ندارد. شما با تیموفق یبرا یآسانسور "

ز خودش نییم از انجام کار استو  د یتوان که یم  د ی"باور کن  ."همیر
ز چ چی"ه ! " د یگو   کلمه یم  نی. خود استیممکن نغیر  یر  ". ممکن است خیر
 

هستند. کتاب  و عاطفز  اجتمایع های ییر ادگی از طریق یعیطب ذهنیت رشد  فرصت جاد یا یبرا عایل رایه  کتاب
 عبارتند از:  نیاز عناو  کنند. برخز   یم تیرشد را تقو  تیوجود دارد که ذهن یار یبس یها

The Girl Who Never Made Mistakes, Drum Dream Girl, Beautiful Oops!, Jabari Jumps, The 
Book of Mistakes, and When Sophie Thinks She Can’t. 

 website LCPS MTSS..  د یقسمت مراجعه کن نی، به ا اجتمایع عاطفز  یمهارتها نهیدر زم شیی یب یکسب کتابها  یراب

 
چطور 
ذهنیت 

رشد 
داشته 
 باشیم؟

 

 ؟ایجاد کنیمچگونه ذهنیت رشد 

https://sites.google.com/lcps.org/mtss/positive-behavioral-interventions-and-support-pbis/resources-for-families-teachers-to-support-learning-behavior-and-sel?authuser=0
https://sites.google.com/lcps.org/mtss/positive-behavioral-interventions-and-support-pbis/resources-for-families-teachers-to-support-learning-behavior-and-sel?authuser=0

