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  دست یابنده(Achiever): از اینن   ها آناالیی در سخت کار کردن دارند. افراد دارای این استعداد استقامت ب

 .کنند میاحساس رضایت باشند بسیار  مؤثرکه سرشان شلوغ بوده و 

  فعال ساز(Activator):  معمنوالا  هنا  آن.کنند میرا به عمل تبدیل  ای ایدهافراد دارای این استعداد هر فکر و 

 .ماند نمیبه صورت ایده  ها آندر ذهن  ای ایدهصبور نبوده و هیچ فکر و 

 سازگار(Adaptable):  بنه زمنان    هنا  آنحرکت کنند.با جریان آب  دهند میافراد دارای این استعداد ترجیح

 .کنند میا زمانی که اتفاق افتاد بررسی حال گرایش دارند و بدون توجه به آینده، هر چیزی ر

 گر  تحلیل(Analyzer) : توانایی فکر کردن به  ها آنهستند. ها معلولافراد دارای این استعداد به دنبال علت و

 را دارند. بگذارند تأثیرعواملی که ممکن است بر یک مسئله  همه

  هماهنگ کننده(Arranger) :افراد دارای این اسنتعداد همنه چینز را سنازماندهی      افراد دارای این استعداد

دوست دارند از چگنونگی همناهنگی    ها آناین توانایی است.  کنندهالبته با انعطاف خاصی که تکمیل  ،کنند می

 قطعات و منابع برای افزایش بازدهی سر در بیاورند.

  معتقد(Believer): از  .انند  وابسنته درونی خاصی دارند که بسیار به آنهنا   های ارزش افراد دارای این استعداد

 .شود می، هدف زندگی این افراد مشخص ها ارزشمیان این 

  فرمانده(Commander): تواننند  می ها آنخاصی هستند.  جذبهدارای شخصیت و  افراد دارای این استعداد 

 کنترل اوضاع را در دست گرفته و به تصمیم گیری بپردازند.

 آکادمی استعداد طالیی
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  ارتباطی(Communicator): به طور کلی صحبت کردن و به زبان آوردن کلمنات   افراد دارای این استعداد

 خوبی هستند. های سخنرانافرادی خوش صحبت و  ها آن برایشان آسان است.

  رقابت جو(Competitor): سنننند  منی پیشرفت خودشان را با عملکنرد دیگنران    افراد دارای این استعداد. 

 .برند میو از مبارزه و مسابقه دادن لذت  کنند میبرای بردن تالش  ها آن

  هم پیوند(Connected): ها آن به وجود ارتباط بین همه چیز در دنیا اعتقاد دارند. افراد دارای این استعداد 

 معتقدند که اتفاقات تصادفی نبوده و هر رویداد یک دلیل دارد.

  عادل(Consistent): مردم نیاز دارند که بنا آنهنا بنه صنورت      همهمعتقدند  شدیداا افراد دارای این استعداد

مردم با عدالت رفتار  همهواضح و رعایت کردن آنها با  های قانونبا ایناد  کنند میسعی  ها آنیکسان رفتار شود.

 کنند.

  گذشته نگر(Contextual): را بنا  حال  ها آن. برند میاز فکر کردن به گذشته لذت  افراد دارای این استعداد

 .کنند میدست یافتن به تاریخ و گذشته درک 

   محتااا(Deliberative): و  هننا گیننریتوسننت توجننه جنندی کننه در تصننمیم  افننراد دارای ایننن اسننتعداد

 .کنند یمموانع را پیش بینی  ها آن. شوند میدارند معرفی  هایشان انتخاب

  پرورش دهنده(Developer): جودی دیگران را شنناخته و آنهنا را   و های پتانسیل افراد دارای این استعداد

احسناس رضنایت فنراوان     هنا  پیشرفتکوچک پیشرفت توجه کرده و از این  های نشانهبه  ها آن.دهد میپرورش 

 دارند.

 بطضمن (Disciplinal): با زندگی که بر  ها آن. برند میروزمره لذت  کارهایاز اننام  افراد دارای این استعداد

 .شوند میشناخته  کنند مینظم ایناد  پایه

  همدل(Empathetic): احساسات دیگران را با تصور کردن خودشنان در موقعینت    افراد دارای این استعداد

 .کنند میآنها درک 

  متمرکز(Focus): یک هدف را مشخص کرده، به سمت آن پیش روند و به  توانند می افراد دارای این استعداد

 .زنند میابتدا اولویت بندی کرده و سپس دست به عمل  ها آنمنظور ماندن در مسیر، اصالحاتی را الزم بدانند.

  آینده نگر(Futuristic): گیرنند  میاز آینده و اتفاقاتی که ممکن است بیفتد الهام  افراد دارای این استعداد. 

 .دهند میبا تصویرهایی که از آینده در ذهن دارند به دیگران انگیزه  ها آن
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 همسو کننده (Harmonious): از بحن  دوری   ها آنبه دنبال ایناد توافق هستند.  افراد دارای این استعداد

 کرده و به دنبال هم رایی و توافق هستند.

  ایده پرداز(Ideator): تواننایی پیندا کنردن ارتباطناتی      هنا  آنهستند. ها ایده شیفته افراد دارای این استعداد

 به ظاهر ناهمگون و ناسازگار دارند. های پدیدهمیان 

  حامی(Includer): آیند  میبه افرادی که به نظر  ها آنمردم هستند.  ی همهپذیرای  افراد دارای این استعداد 

 را در گروه جا بدهند. ها آن کنند میتوجه کرده و تالش  کنند نمیو توجهی دریافت  اند ماندهجا از گروه 

  فرد گرا(Individualizer): منحصر به فرد اشخاص کننکناو   های توانایینسبت به  افراد دارای این استعداد

 با یکدیگر کار کنند. ؤثرمکه چگونه افراد متفاوت به صورت  شوند میبه راحتی متوجه  ها آن هستند.

 درونداد (Input): به جمنع   معموالا ها آن میل شدیدی به داشتن دانش بیشتر دارند. افراد دارای این استعداد

 ه نوع اطالعات عالقه دارند.آوری و دسته بندی کردن هم

  متفکر(Intellector): به توجه  ها آن. شوند میشناخته  شان متفکرانه های فعالیتبا  افراد دارای این استعداد

 .دهند میبه درون خود عالقه داشته و تصمیمات عاقالنه را قدر 

 هیادگیرند (Learner): بنه   شدیدی به یادگیری و پیشنرفت منداوم دارنند.    ی عالقه افراد دارای این استعداد

 .آورد میخصوص فرآیند یادگیری بدون توجه به نتینه آنها را به وجد 

  بیشینه ساز(Maximizer): و  هنا  برتنری به عنوان راهی برای افزایش  ها تواناییبه  افراد دارای این استعداد

 رتقا دادن سطح متوست رو به باال به سطح عالی هستند.در پی ا ها آن .کنند میتعالی فردی و گروهی نگاه 

  مثبت نگر(Positive): بسیار خوش بنین   ها آن شور و شوقی دارند که مسری است. افراد دارای این استعداد

 اننام دهند به هینان آورند. خواهند میدیگران را نسبت به کاری که  توانند میبوده و 

  رابطه مدار(Relater): هنا  آن. برنند  منی نزدیک با دیگران لذت  های رابطهاز داشتن  این استعداد افراد دارای 

 .کنند میرضایت عمیقی را در کار کردن با دوستانشان در رسیدن به یک هدف احساس 

 رمسئولیت پذی (Responsible): هنایی کنه منی    مسنئولیت کار از لحنا  فکنری،    افراد دارای این استعداد

 استواری مانند صداقت و وفاداری پایبند هستند. های ارزشبه  ها آن .گیرند میرا بر عهده  دهند میاننام  دگوین
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 حالل مسائل (Restorative) :در سر و کله زدن با مشکالت بسیار مناهر هسنتند.    افراد دارای این استعداد

 .کنند میدر شناسایی ایرادها و برطرف کردن آنها بسیار عالی عمل  ها آن

  اعتماد به نفس(Self-Assurance): نسبت به مدیریت کردن زندگیشان احسناس   افراد دارای این استعداد

تصمیماتشنان درسنت    دهند  منی در جیبشان یک قطب نما دارند که به آنها اطمیننان   ها آن .کنند میاطمینان 

 است.

  ممتاز(Significant): دوست دارند به چشم دیگران افراد مهمنی بنه نظنر برسنند.     افراد دارای این استعداد 

 ل بوده و دوست دارند معروف و شناخته شوند.مستق ها آن

 راهبردی (Strategist): متفاوتی برای اننام دادن یک کار خاص شناسنایی   های راه افراد دارای این استعداد

 نتایج و الگوهای مربوط به هم را شناسایی کنند. توانند میسریعاا  ها آن ای مسئله. در برخورد با هر کنند می

رضایت  ها آنعاشق مالقات با افراد جدید و دوست شدن با آنها هستند. دارای این استعداد افراد :(Woo)جذاب 

 .بینند می ها آنو خوشحالی را در شکستن یخ روابت با افراد دیگر و ایناد رابطه با 


