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ترجمه

 7ویژگی افراد خود شکوفا

در اولیــن روزها و حتی
اولین هفته ها پس از به

دنیا آمــدن یک کودک،
مادرش ممکن است که

احساسات مختلفی را تجربه کند .او ممکن است

را بچشد یا احساسات ناخوشایندی از جمله غم
و اندوه را تجربه کند که افسردگی پس از زایمان

نکاتی درباره رایج ترین اختالل روانی برخی مادرها بعد از به دنیا آمدن کودک شان

را به وجود بیاورد .این بیماری یکی از رایج ترین

اختالل های روانی پس از بــه دنیا آمدن یک

 7باور غلط و خطرناک درباره افسردگی پس از زایمان

کودک است که حدود  20درصد زنان در دنیا با

آن مواجه خواهند شــد .معموال این زنان دچار

احساس ناراحتی ،اضطراب یا نگرانی می شوند
که می تواند برای ارتباط با کودک و حتی بقیه

اعضای خانواده مشکل ساز شود .با این حال،

وجود باورهای غلط و رایج درباره افسردگی پس

از زایمان باعث به وجود آمدن تصویر نادرستی
از این بیماری برای مادران جدید شده است .در
ادامه هفت مورد از این باورهای غلط را برای تان
گردآوری کرده ایم تا آگاهی بیشتری در این باره

به دست آورید.
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دقیقا مانند افسردگی معمولی
است
افســردگی پس از زایمــان کامال
متفــاوت از افســردگی معمولی
اســت که عالیم آن مــی تواند در
خشــم و عصبانیت آشکار شــود« .کیمبرلی سولو»
صاحب یک مطــب خصوصی و متخصــص درمان
اختالالت ناباروری و اختالالت پــس از زایمان در
این باره می گوید« :معموال افسردگی پس از زایمان
با تحریــک پذیــری ،عصبانیت و خشــم قابل توجه
همراهاست.اینمیتواندبهبیحوصلگیوداشتن
خلق و خویی تنگ تبدیل شود و کنترل آن در مقابله
با عوامل استرس زا ،هنگام مراقبت از نوزاد بسیار
دشوار است .در این وضعیت ،یک زن ممکن است
خشم شدیدی احســاس کند که پیش از این هرگز
تجربه نکرده است».
نشانه هایش در رفتارهای مادر
دیده می شود
این تصور کــه افســردگی پس از
زایمانیکوضعیتقابلمشاهده
اســت که دیگــران به آســانی می
تواننــد ببینند یــا احســاس کننــد ،کامال اشــتباه
است .همیشه فرض بر این اســت که زنان مبتال به
افســردگی پس از زایمان نمی توانند از رختخواب

2

بیرون بیایند و به شــدت پریشان و افســرده به نظر
می رسند .اما آیا ادعا درســت است؟ خیر ،درست
نیست .بسیاری از زنان تازه مادر شده ممکن است
از خواب بیدار شــوند ،لباس و وســایل خانه شــان
شســته و تمیز به نظر برســد امــا از درون بــا افکار و
احساســات بســیار ناراحت کننده در حال مبارزه
باشــند .بنابراین ایــن موارد نشــان دهنــده دچار
نشدن به افسردگی پس از زایمان نیست.
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حتما باعث صدمه زدن مادر به
کودک می شود
تمایل به آســیب یا صدمه زدن به
فرزند نشانه ای از افسردگی پس
از زایمان نیست .فکر آسیب زدن
به کودک یکی از عالیم بیماری دیگری به نام روان
پریشــی پس از زایمان اســت .بنا به گفته سازمان
بین المللی حمایت افسردگی پس از زایمان ،روان
پریشی در مقایســه با میزان افسردگی یا اضطراب
پس از زایمان یک بیمــاری نادر اســت .از هر هزار
نفر حدود یــک تا دو نفر بــه این بیمــاری مبتال می
شــوند؛ در حالی که افســردگی بعد از زایمان 15
تا  20درصد مــادران جدید را تحــت تاثیر قرار می
دهد .شروع آن معموال ناگهانی است و معموال در دو
هفته اول پس از زایمان رخ می دهد .این دو بیماری

بسیار متفاوت هستند و نباید اشتباه گرفته شوند.
یــک زن با شــرایط حاد افســردگی پــس از زایمان
بیشــتر در معرض خطر آســیب رســاندن یا کشتن
خودش است ،نه کودک خودش.
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تنها اختالل مهم بعد از زایمان
است
این تصور کــه افســردگی پس از
زایمان تنها وضعیت سالمت روان
نگــران کننده پــس از تولد فرزند
است ،اشــتباه اســت .اضطراب پس از زایمان یک
اختاللبسیارشایعاستکهحتیبعضیمتخصص
ها ،آن را برجسته تر و پررنگ تر از افسردگی پس از
زایمان می دانند .بسیاری از زنان بر این باورند که
انتظار می رود هنگام مراقبت از کودک احســاس
اضطراب و نگرانی کنند و این کامال طبیعی است.
اگر چه بخشی از اضطراب در این دوره زمانی کامال
طبیعــی و حتی ضروری اســت ،ولــی هنگامی که
افکار و رفتارهای اضطراب مانع از توانایی ما برای
مراقبت از خودمان شود و ایجاد اختالل کند ،این
عالمت اضطراب پس از زایمان محسوب می شود.
از نشانه های اضطراب پس از زایمان باید به نگرانی
مداوم و نداشتن توانایی برای نشستن ،خوابیدن یا
خوردن اشاره کرد.

دامادمان خیلی به دلم نمی نشیند!
مردی  32ساله ام و به تازگی دامادی  32ساله به خانواده مان اضافه شده است .خواهرم را خیلی دوست
دارم اما دامادمان ،خیلی به دلم نمی نشیند .از لحاظ اقتصادی ،شبیه هم هستیم ولی از همان روزهای ابتدایی
ازدواج شان ،حس خوبی به او نداشتم .البته از او بدم نمیآید ولی مثل برادرهایم دوستش ندارم .دوست
دارم که با دیدنش حالم بهتر شود .چه کنم؟
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درســت بعــد از زایمــان اتفاق
می افتد
بســیاری از مادران جدیــد بعد از
زایمــان «گرفتگــی خلــق پس از
زایمــان» را تجربــه مــی کنند که
عموما شــامل نوســان خلق و خوی ،گریــه کردن،
اضطراب و مشکل خواب است .این حالت معموال
در دو تا سه روز اول پس از زایمان شروع می شود و
ممکن اســت تا دو هفته طول بکشد اما افسردگی
پس از زایمان یک نوع افســردگی شدید و طوالنی
مدت است که می تواند تا یک ســال پس از زایمان
طول بکشد.
معموال زنان این دو را با هم اشتباه می گیرند .این
مهم است تازه مادرها بدانند که عالیم این اختالل
ممکن است چند ماه پس از زایمان ظاهر و به مرور
بدتر هم شود.
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مــادر بــه فرزنــدش بــی عالقه
می شود
بعضی هــا تصــور مــی کننــد که
افســردگی پس از زایمــان به این
معنیاستکهیکمادر،فرزندش
را دوســت ندارد .افســردگی بعد از زایمــان به این
معنی نیست که یک زن چقدر یا چه اندازه کودکش

را دوســت دارد .این یک وضعیت اســت که توسط
بســیاری از عناصر از جمله عوامل روان شناختی،
بیولوژیکــی و هورمونی بــه وجود می آیــد که تمام
این عناصر نقش مهمی در ایجاد آن ایفا می کنند.
افسردگی در طول این دوره می تواند توانایی مادر
را بــرای ارتباط و پیونــد با کودک خــود تحت تأثیر
قرار دهد ،اگرچه این به دلیل فقدان عشق مادر به
فرزندش نیست.
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به خودی خود حل می شود
افســردگی پــس از زایمــان یــک
وضعیــت و شــرایط قابــل درمان
اســت کــه بایــد بــه کمــک یــک
متخصــص ســامت روان،
رســیدگی و درمان شــود .زنان نباید اجــازه دهند
این احساسات و نشــانه ها خود به خود و با گذشت
زمان ناپدید شوند .بنابراین توصیه می شود که اگر
عالیم و نشانه های افسردگی پس از زایمان در شما
هر روز بدتر می شــود ،اگر مراقبت از کودک برای
شما دشوار است ،اگر از انجام وظایف روزمره خود
به سختی بر می آیید و به ویژه اگر شما در ذهن تان
به آسیب رساندن به خود یا کودک تان می اندیشید
در اسرع وقت به یک روان شــناس مراجعه کنید تا
مشکل تان حادتر نشود.

بسیاری از مادران
جدید بعد از زایمان
«گرفتگیخلقپس
از زایمان» را تجربه
میکنندکهعموما
شامل نوسان خلق و
خوی ،گریه کردن،
اضطراب و مشکل
خواب است .این
حالت معموال در دو
تا سه روز اول پس
از زایمان شروع
می شود و ممکن
است تا دو هفته طول
بکشد اما افسردگی
پس از زایمان یک
نوع افسردگی شدید
و طوالنی مدت است
که می تواند تا یک
سال پس از زایمان
طولبکشد

نکاتی روان شناسانه درباره مزایای تماشای سریال پر مخاطب دهه  80به بهانه
بازپخش آن از شبکه «آی فیلم»

جای خالی «خط قرمز»ها در تلویزیون!

نگار فیض آبادی| کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

تحلیل
سریال

سه شنبه ها

پخش سریال خط قرمز بعد از  17سال از شبکه آی فیلم ،یک بار دیگر تلنگر خالی بودن جای چنین سریال هایی را در سال های اخیر زد .اگر

از دنیای روان شناسی

سریال های پرطرفدار و پربیننده اخیر مانند «پدر» که از شبکه  2پخش شد و «دلدادگان» و «در حوالی پاییز» که اکنون از شبکه  3پخش می

چرا تحصیل کرده ها باهوش ترند؟

نگاهی به سریال های در حال پخش از شبکه های مختلف صدا و سیما بیندازید ،بیشترشان درباره عشق و دردسرهایی است که ایجاد می کند.
شود ،بیشتر از هر موضوعی به عشق یک دختر و پسر به یکدیگر و حاشیه هایش می پردازد .اما چرا سریال خط قرمز هنوز هم جذاب است و

می تواند برای نوجوانان و جوانان ،درس های زیادی داشته باشد؟

آسیب های اجتماعی زیادی که خط قرمز به آن ها پرداخت

سریال خط قرمز ،داستان چند دانش آموز دبیرستانی بود که برای
خالصی از مشکالت خانه به مقصدی نامعلوم فرار کردند اما ماجرا
بههمینتعریفیکخطیختمنشد.آسیبهایاجتماعیزیادیدر
این سریال پر بیننده روایت شدند .طالق ،ایدز ،فرار از خانه ،اعتیاد،
قاچاق موادمخدر ،دعوا ،دزدی و  ...همگی سوژه های تلخی بودند
که ســال  1380به تصویر کشــیده شــدند و این ماجراها به عنوان
یکی از ســریال های پرطرفدار ،جای خودش را بین مخاطب ها باز
کرد .ســریالی که عالوه بر جوانان و نوجوانان ،والدین زیادی را هم
با خودش همراه کرد و به طور نامحســوس ،درس های زیادی برای
همه قشرها به ارمغان آورد.
اثــبــات ش ــدن ای ــن که
آزادی،مسئولیتمیآورد

حسین محرابی | دانشجوی دکترای روانشناسی

برادر گرامی ،از این که درباره خواهرتان
مشاوره
و زندگی او احساس مسئولیت می کنید
فردی
و دوست دارید که بیشتر با خانواده اش
رفت و آمد کنید و حس خوبی از این دید
و بازدیدها داشته باشــید ،قابل ستایش است .البته در این
فرایند الزم اســت چند نکته را مد نظر داشــته باشید تا هم
شــائبه دخالت در زندگی آن ها به وجود نیاید و هم شما به
خاطر این احساس تان اذیت نشوید.
عالقه به برادر با داماد قابل مقایسه نیست

این که خواهرتان را خیلی دوســت دارید ،یــک امر بدیهی
اســت زیرا ســال ها در کنار هم بوده و لحظات شادی و غم
را با هم تجربه کرده اید ،به هم انس گرفته اید بنابراین این
یک امر طبیعی اســت و معموال برای همه اتفــاق می افتد.
توجه داشته باشید که مقایســه کردن خواهرتان یا هر یک
از اعضــای دیگر خانواده با فــردی بیرون از خانــواده مانند
داماد صحیح نیست.
تلقین منفی نکنید

سعی کنید در دیدارها و مراودات خود با دامادتان از او یک
شخصیت مثبت و دوست داشتنی در ذهن خود ایجاد کنید
و بیشتر روی ویژگی های مثبت و جنبه های خوب شخصیت
وی تمرکز داشته باشید .توجه داشته باشید که قرار نیست
داماد شما یک انســان بی عیب و نقص باشد و ممکن است
مثل خود شما و همه انسان های دیگر در کنار ویژگی های
مثبت و نقاط قــوت خود ضعف هــا و ایرادهایی نیز داشــته
باشد ولی آن چه مهم است کمرنگ دیدن این خصوصیت ها
و بزرگ نمایی خوبی هاست زیرا عیب جویی و بزرگ نمایی
نقاط ضعف باعث می شود که به تدریج یک شخصیت منفی

و غیر قابل تحمل از او در ذهن شــما نقــش ببندد .بنابراین
شایسته است که با ســعه صدر و مثبت اندیشــی با وی روبه
رو شوید.
سطح انتظارتان را تعدیل کنید

همان طور که گفته شد شما چندین سال با خواهر و برادران
تان زندگی کــرده و محرم و همــدم یکدیگر بــوده اید و این
موضوع باعث الفت و صمیمیت چندین ســاله و عمیق بین
شما و اعضای خانواده تان شده است .اگر انتظار دارید که
شوهر خواهرتان در ذهن شــما هم ردیف اعضای خانواده
نقش ببندد ،یک توقع نابه جاست زیرا هیچ فردی نمی تواند
جایگاه اعضای خانواده را در قلب شما به دست بیاورد البته
این به معنی نپذیرفتن و دوست نداشتن دیگران نیست ولی
هر کسی در جایگاه خودش باید مورد قبول و دوست داشتن
واقع شود .بنابراین ســعی کنید این عضو جدید خانواده را
به عنوان شــوهر خواهرتــان بپذیرید و دوســت بدارید نه به
عنوان برادر.
به خودتان زمان بدهید

اتفاقی که بین شــما و دیگــر اعضای خانواده تــان از لحاظ
شــکل گیری عواطف و صمیمیت احساســات در مدت32
ســال رخ داده ،نمی تواند در یک مدت زمان کوتاه و آن هم
درباره یک شخص جدید تکرار شود .بنابراین برای صمیمی
شدن با دامادتان عجله نکنید و هیچ گاه از خودتان و ایشان
توقع چنین احساسی نداشته باشید .به طور قطع بین شما
و ایشــان اختالف ســلیقه هایی نیز وجود خواهد داشــت.
همواره سعی کنید به تفاوت های فردی و خانوادگی توجه
داشــته باشــید و با صبر و حوصله تــوام با مثبت اندیشــی و
گذشت رفتار کنید.

شــاید در نگاه اول بگویید
که خط قرمــز ،چیزی جز
تلخی و بدبختی برای چند
جوان نداشت .چند جوان
خــام که سرنوشــت شــان
از همان ابتــدا قابل پیش
بینی بــود .اتفاقــ ًا گلوگاه
اصلی همین جاست .این
که آیا حاضریم سرنوشــت
قابل پیش بینــی انتخاب
مان را «بپذیریم» یا شــانه
خالی می کنیم؟ پسرهای
قصه ،بــا رویــای «آزادی»
زندگی می کردند .غافل
از این که آزادی با خودش
«مســئولیت» مــی آورد.
بارها دیدیم که وقتی پای
مســئولیت وسط می آمد،
بعضــی هایشــان جــا می
زدند .مثــل فرار رامیــن از صحنه تصــادف .از نظر روان شناســی،
افرادی که رفتار «بالغانه»ای دارند می توانند مســئولیت انتخاب
هایشان را بپذیرند و هزینه هایش را بپردازند .دقیق ًا برعکس رفتار
«کودکانه» که فرد انتظار دارد آب را خودش بریزد اما دیگران بیایند
جمع کنند!
وقتی حل مسئله بلد نباشیم

خیلی از اتفاقات به هم پیوسته سریال ،به این دلیل رخ داد که جوان
هایداستانفقطرویمشکلشانمتمرکزبودندودمدستیترینو
پرهزینه ترین راه حل ها برایشان کفایت می کرد چون درکی از «حل

مسئله»نداشتند.مهارتیکهبایددرخانوادههاتقویتشوداماهمین
االن هم خانواده هایی هستند که فارغ از مهارت های زندگی ،صرف ًا
به زنده ماندن فرزندشان کمک می کنند و نه به زندگانی آن ها .در
همه سکانس های این سریال ،اهمیت این موضوع به چشم می آمد
و به طور ناخودآگاه ،مخاطب را به فکر فرو می برد.
نشان دادن آسیب های اجتماعی بدون ریخته شدن قبح شان

مــا امروز بــه ســریال هایی احتیــاج داریــم که جســورانه ،به ســراغ
مشــکالت جامعه برونــد و درعین حــال ،ظرافت و خالقیــت را هم
چاشنی کارشــان کنند .در خط قرمز بارها دیدیم که رامین و ناصر
برای آرامش به ســیگار پناه بردند اما هرگز ســیگار روشــن ،نشــان
دادهنشد.یاداینجملهمی
افتم که؛ «روی خط قرمزها
بروید امــا رنگی نشــوید».
پرداختــن بــه موضوعــات
چالش برانگیز ،هنرمندی
می خواهد ،طوری که قبح
آن ها شکسته نشود.
چـــرا فــیــلــم هــا ســراغ
مــشــکــات غــیــر عشقی
جوانان نمی روند؟

خط قرمز 17 ،ســال پیش
دربــاره ایــدز و مراقبــت
هایــش حــرف زد .بــه جــز
سریال «پریا» که سال ۹۵با
موضوع «ایدز» ساخته شد،
آیا االن ســریالی با موضوع
آسیبهایاجتماعیداریم
که بتواند به شکل خالقانه
بــه مخاطب هایــش اطالع
رسانیکند؟موضوعخیلی
از سریال ها ،ورشکستگی
مالی،انتقامو...است.آیانویسندهوکارگردانیوجودداردکهبگوید
مشکالت مردم ،مربوط به گذشته بوده و امروز در دوران گل و بلبل به
سرمیبریم؟نگارندهقصدنداردبگویدسریالهایتلخ،حالجامعه
را خوب می کند .اتفاق ًا جامعه ما به شدت به کمدی فاخر نیاز دارد اما
وقتیزیرپوستشهر،نوجوانهاوجوانهاییهستندکهبامشکالت
مختلفی دست و پنجه نرم می کنند ،چرا فیلم نامه نویس ها قصه آن
ها را روایت نمی کنند و فقط به مشکالت عشقی و عاشق شدن آن ها
می پردازند؟ به نظر می رســد جای ســریال هایی مثل خط قرمز در
تلویزیون خالی است تا جوان ها و نوجوان ها را وارد قصه کند ،آن ها
را مهم بداند و از زاویه دید آن ها به زندگی نگاه کند.

خانوادهومشاوره

احساساتی از جمله ترس ،شادی و خوشبختی

«آبراهام مزلو» ،سلســله مراتب نیازهایی را
کهانگیزهرفتارهایانسانهستنددرنظریه
ایمعتبرارائهکردهاست.اینسلسلهمراتب
غالب ًا به شکل هرم نمایش داده می شود که
در پایین ترین ســطوح آن ،نیازهای اساسی
و ابتدایــی و در ســطوح بــاالی آن ،نیازهای
پیچیده تر قرار دارند .خودشکوفایی در ق ّله
اینهرمقراردارد.بنابرنظریهمزلو،هنگامی
کهدیگرنیازهادرسطوحپایینترهرمبرآورده
شــد ،فرد می تواند توجهش را بر این نیاز که
در رأس هــرم قرار گرفته ،متمرکز ســازد .به
گزارشآفتاب،خودشکوفاییچنینتعریف
میشود«:تمایلبهارضاینفسیابهعبارت
دیگر تمایل به شکوفا شــدن در زمینه ای که
اســتعداد بالقوه اش وجــود دارد ».و ویژگی
هایافرادخودشکوفابهاینقراراست:
 -1خویشــتن پذیری :افراد خودشکوفا،
خودشانودیگرانراهمانگونهکههستند
قبول دارند .آن هــا قادرنــد از زندگی لذت
ببرند بــدون آن کــه دنبال آرزوهای دســت
نیافتنیبروند.آنهابهدیگرانبدونتوجهبه
سابقه،وضعیتفعلییادیگرعواملفرهنگی
و اجتماعی -اقتصادی به طور یکسان نگاه
می کنند و بیشــتر بر دیدن توانمندی افراد
متمرکزمیشوند.
 -2واقع بینــی :یکی دیگــر از ویژگی های
عمده افراد خودشــکوفا ،حــس واقع بینی
اســت .افراد خودشــکوفا به جای ترسیدن
و هراســان شــدن از چیزهای ناشــناخته یا
متفاوت،قادرندنگاهیمنطقیوعقالنیبه
آنهاداشتهباشند.
 -3مســئله محــوری :معمــوال افــراد
خودشــکوفا تحت تأثیــر یک حس قــوی از
اصول اخالقی و مســئولیت شــخصی قرار
دارنــد .آن هــا از حــل مســائل و مشــکالت
دنیای واقعی لذت می برنــد و درگیر کمک
بهدیگرانبرایبهبودزندگیشانهستند.
 -4بهره بردن از خلوت :افراد خودشکوفا
برایامورشخصیارزشقائلاندوازتنهایی
لذت می برنــد .با وجــودی کــه همراهی با
دیگران نیــز برای آنان خوشــایند اســت اما
زمانــی را برای کشــفیات درونــی و پرورش
توانایی هــای بالقوه فردی کنار گذاشــتن،
جنبهاساسیدارد.
-5شوخطبعیمتفکرانه:افرادخودشکوفا
عمومــ ًا دارای حس شــوخ طبعــی متفکرانه
ای هســتند .آن هــا مــی تواننــد در موقعیت
های مختلف از شــوخ طبعی لذت ببرند و به
خودشانبخندنداماهرگزبهبهایجریحهدار
کردناحساساتدیگرانشوخینمیکنند.
 -6خود انگیختگی :یکــی دیگر از ویژگی
هایافرادخودشکوفا،تمایلبهغیرمتعارف
بودن و خودانگیختگی است .با وجودی که
اینافرادقادربهپیرویازانتظاراتاجتماعی
پذیرفتهشدههستندامادرافکارورفتارشان
خودرامحدودبهاینضوابطومعیارهاحس
نمیکنند.
 -7پویایی :با وجودی که افراد خودشکوفا
هدف های مشــخصی در زندگــی دارند اما
همــواره از پویایی لــذت می برند .بــرای آن
ها حرکت به سمت دســت یابی به هدف به
همان اهمیت و لذت بخشــی دست یابی به
هدفاست.
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طالق ،ایدز ،فرار از
خانه ،اعتیاد ،قاچاق
موادمخدر ،دعوا،
دزدی و  ...همگی
سوژه های تلخی
بودند که سال
 1380در سریال
خطقرمزبهتصویر
کشیده شدند و این
ماجراها به عنوان
یکی از سریال های
پرطرفدار ،جای
خودش را بین
مخاطب ها باز کرد.
سریالی که عالوه بر
جوانان و نوجوانان،
والدین زیادی را هم
با خودش همراه کرد
و به طور نامحسوس،
درس های زیادی
برای همه قشرها به
ارمغان آورد

شــاید برای شما هم این ســوال پیش آمده
باشــد که آیا تحصیالت باعث بیشتر شدن
هوش انســان می شــود یــا خیــر؟ هرچند
امروزه نقش تحصیــات در افزایش هوش
و توانایی شــناختی دانش آمــوزان بر هیچ
فردی پوشیده نیست اما تاکنون تحقیقات
کاملی درباره چگونگی تاثیر تحصیالت بر
هوش افراد انجام نشــده است .به گزارش
ایســنا و به نقل از ســایکولوژی تودی ،یک
دلیــل منطقــی بــرای ایــن کــه چــرا افراد
تحصیل کرده باهوش تر هستند ،این نکته
است که نوجوانان باهوش ساعات بیشتری
را در مدرسه می گذرانند.
افزایش هوش با هر سال تحصیل اضافی

نتیجه بررسی اطالعات بیش از  ۶۰۰هزار
داوطلــب در مجمــوع  ۲۸مطالعــه نشــان
مــی دهد که بــا هر ســال تحصیــل اضافی
میانگین هوش شــرکت کنندگان بین یک
تا پنج واحــد ارتقا مــی یابد .ریچــارد هایر،
روان شــناس و محقق دانشــگاه کالیفرنیا
در این بــاره گفت« :یافته هــای این تحقیق
تقریبا پیچیده هســتند و احتمال برداشت
منفــی از آن وجــود دارد ».وی افــزود« :در
این ســری از مطالعــات اهدافــی همچون
تاثیر سن ،حافظه ،قدرت شناختی و دیگر
شــاخص های روان شناســی در باال رفتن
هوش مورد بررســی قــرار گرفــت ».از نظر
روان شناســان نبایــد شــاخص هایی مثل
سطح IQوهوشیاریراباهماشتباهگرفت.
در واقع  IQیــک واحد متریک بــرای رتبه
بندیهوشاستوهیچگاهبهطورمستقیم
هوش واقعی افراد را بررسی نمی کند .پس
عاملاحتمالیافزایشسطح IQیادگرفتن
مهــارت هــای خــاص در حین ســال های
آموزش است و در حالت کلی تاثیر چندانی
بــر افزایش مهــارت های شــناختی ندارد.
محققان بر این باورند که اگر نتیجه سال ها
تحصیل تنها سبب باال رفتن چند درجه ای
هوش شود ،پس بهتر است در کنار آموزش
مسائلتخصصیمربوطبهمسائلشناختی
نیزبهداوطلبانآموختهشودتاآنهابادرک
بهتری وارد اجتماع شــوند .روان شناسان
با بررســی نتایج ایــن تحقیقات دوبــاره به
این باور مهر تایید زدند که اگرچه شــاخص
هوش حاصل عملکرد ژن ها و وراثت است
اما سطح هوش قابل ارتقاست.
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