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آیــا آمــاده هســتید تــا همیــن امــروز اولیــن قــدم بــه ســمت عالــی شــدن در 
زندگیتــان را برداریــد؟

15 سال پیش با اولین مسأله جدی زندگیم روبرو شدم
18 ســال داشــتم، تــازه کنکــور داده بــودم و مصمــم بــودم تــا یــک مســیر را در زندگیــم 
ــر  ــن انتخــاب گی ــود کــه بیــن چندی ــن ب ــا مســأله ای ــوم، ام ــن ش ــم و در آن بهتری ــاب کن انتخ

افتــاده بــود:
رشــته مهندســی عمــران را انتخــاب کنــم )کــه آن زمــان بــازار خوبــی داشــت( یــا کامپیوتــر )کــه 	 

ــه نظــر می رســید(؟ کمــی اشــباء شــده ب
کاًل مهندسی انتخاب کنم یا گرایش های مدیریت؟	 
در زبان انگلیسی هم عالی بودم، 90 درصد در کنکور زده بودم	 
اصــاًل دانشــگاه بــروم یــا نــروم؟ بــه فــروش و معاملــه عالقــه داشــتم )از 7 ســالگی پیــش پــدرم در 	 

بــازار بــودم و 15 ســالگی خــودم فروشــگاه کفــش فروشــی داشــتم(
دوست داشتم مدیر عامل کارخانه باشم و کارمند داشته باشم	 

بــه هــر حــال بیــن ایــن همــه انتخــاب گیــر کــرده بــودم و نمــی دانســتم چطــور بایــد یکــی را انتخــاب 
ــا توصیــه اطرافیــان، مثــل همــه دانــش آمــوزان رشــته ریاضــی- فیزیــک، ابتــدا کلیــه رشــته  کنــم. ب
ــت در  ــت. در نهای ــای مدیری ــش ه ــم گرای ــد ه ــردم و بع ــه را انتخــاب ک ــت روزان ــای مهندســی نوب ه

رشــته مدیریــت صنعتــی دانشــگاه شــیراز قبــول شــدم. 
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وقتی که بدون در نظر گرفتن استعداد، توانایی و عالقه اتان مسیر شغلی و 
تحصیلی انتخاب می کنید، احتمال تناسب آن مسیر با شما نزدیک به صفر است.

هنــوز هــم پــس از گذشــت 15 ســال، مهــم تریــن چالــش زندگــی مــن انتخــاب مســیری اســت کــه 
بتوانــم در آن بهتریــن عملکــردم را بــه نمایــش بگــذارم و در آن عالــی باشــم. بــه همیــن خاطــر، تصمیــم 
گرفتــم ایــن کتــاب را بــه رشــته تحریــر درآورم تــا یــک سیســتم ســاده بیــن المللــی را بــه شــما معرفــی 
کنــم تــا بتوانیــد بــا اســتفاده از آن، مســیر شــغلی، تحصیلــی و بــه طــور کلــی مــدل موفقیــت منحصربــه 
فــرد خــود را بــه راحتــی پیــدا کنیــد. امــا اجــازه بدهیــد کــه کمــی از داســتان زندگــی خــودم را بــرای 

شــما بازگــو کنــم کــه چطــور بــه کشــف و پــرورش اســتعداد عالقــه منــد شــدم.

ــی  ــود، از وقت ــت نب ــروز هس ــه ام ــادگی ک ــن س ــه ای ــه ب ــن همیش ــی م زندگ
خــودم را شــناختم بــا ایــن مســائلی کــه در ادامــه مطــرح مــی کنــم، دســت و 

پنجــه نــرم مــی کــردم:
مقایســه خــودم بــا دیگــران جــزء جــدا نشــدنی زندگیــم بــود، خــودم رو بــا بهتریــن هــر چیــزی  	

ــی کردم مقایســه م
از ریاضــی خوشــم نمــی آمــد و نمــرات متوســطی هــم مــی گرفتــم )جالــب اینجاســت کــه بــه  	

کالس المپیــاد ریاضــی هــم فرســتاده مــی شــدم، همــراه نوابــغ ریاضــی!!! جالــب تــر ایــن کــه رشــته 
ریاضــی در دبیرســتان انتخــاب کــردم!!!!!(

از کالس نقاشی و خوشنویسی متنفر بودم 	
هندسه تحلیلی و ریاضیات گسسته نمی فهمیدم،  	
فوتبال و هندبال و بسکتبالم زیاد خوب نبود، کال متوسط بود 	
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ــی  ــرای خــوب شــدن و عال ــم را ب ــودم تمــام انرژی ــن مســائل خــوب نب ــا اینکــه در ای ب
شــدن در آنهــا صــرف مــی کــردم. 

در مقابل بسیاری از کارها را به راحتی انجام می دادم.
ــودم،  از ســن 10 ســالگی روزنامــه! مــی خوانــدم و در مــورد  	 عاشــق بحــث هــای سیاســی ب

تمامــی مســائل سیاســی خــودم را صاحــب نظــر مــی دانســتم 
ــی  	 ــواده م ــرای خان ــه ب ــاز جمع ــه نم ــی خطب ــای قدیم ــاری ه ــت بخ ــالگی پش از 3 س

ــدم!!!  خوان
عاشق میکروفون و ضبط صوت بودم 	

عاشق مغازه داری و خرید و فروش و بانک رفتن و پول بودم	 

در سن 15 سالگی فروشگاه کفش داشتم و همزمان مدرسه هم می رفتم.	 
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ایــده هــای مختلــف را یکــی پــس از دیگــری امتحــان مــی کــردم تــا بلکــه راه منحصربفــرد خــودم 
ــتعدادها و  ــف اس ــرای کش ــی ب ــتاندارد و اصول ــتم اس را پیــدا کنــم. در آن زمــان هیــچ سیس
عالیــق وجــود نداشــت و تنهــا بایــد بــر آزمــون و حطــا تکیــه مــی کــردم. بهتریــن مشــاوران هــم 
ــه شــما  ــد و ب ــول بگیرن ــی خواســتند از شــما پ ــه فقــط م ــد ک ــم چــی و کنکــور بودن ــه قل ــوط ب مرب
ــد و نمیــرد، کــه  ــه 12 ســاعت لعنتــی درس بخوان ــد روزان ــه یــک انســان مــی توان بگوینــد کــه چگون

البتــه هیــچ گاه از آنهــا اســتفاده نکــردم.
 تنهــا چیــزی کــه مــی دانســتم ایــن بــود کــه از وضعیــت موجــود ناراضــی بــودم و بایــد راهــی بــرای 
بــرون رفــت پیــدا مــی کــردم. مــن هیــچ ایــده درســتی نداشــتم فقــط مــی دانســتم کــه انســان ســخت 
کوشــی هســتم و باالخــره راهــی خواهــم یافــت. مــن باالخــره پــس از ســال هــا حرکــت در مســیرهای 
ــرورش  ــف و پ ــرای کش ــاده ب ــتاندارد س ــک روش اس ــتم ی ــدم و توانس ــق ش ــاد، موف ــف و متض مختل
ــا گذشــت  ــال ه ــم. س ــدا کن ــرم پی ــتعدادهای برت ــه اس ــر پای ــت ب ــن مســیر موفقی اســتعدادها و تعیی
ــم  ــت برای ــی توانس ــه م ــی ک ــدر شــد، زمان ــر ه ــی ثم ــن در مســائل ب ــرژی م ــت و ان و وق
سرشــار از عشــق و اوقــات خــوش باشــد، بــا احساســات بــد نســبت بــه خــودم 
و توانایــی هایــم گذشــت، تقریبــا بــه افســردگی کامــل رســیده بــودم، در حــال گرفتــن مــدرک 
دکتــری در رشــته مدیریــت صنعتــی بــودم، امــا عالقــه ای نداشــتم، اصــال نمــی دانســتم چطــور مــن 

در حــال گرفتــن دکتــری هســتم؟

 دالیــل کارهــای مــن خیلــی ســاده بــود، امــا مــن از آن بــی اطــالع بــودم. مــن 
ــه  ــودآگاه ب ــورت ناخ ــه ص ــط ب ــناختم و فق ــی ش ــتعدادهایم را نم ــودم و اس خ

ســمت آنهــا مــی رفتــم. 
ــتعداد و  ــه اس ــق در زمین ــه و تحقی ــه مطالع ــروع ب ــری ش ــع دکت ــل در مقط ــای تحصی ــال ه ــی س ط
توانایــی و نقــاط قــوت کــردم، متوجــه شــدم کــه ســال هــا روی موضــوع کشــف و پــرورش اســتعدادها 

ــد. کار شــده و دانشــمندان بزرگــی در مــورد آن تحقیــق کــرده ان

ــد  ــام دونال ــه ن ــمندی ب ــدم، دانش ــنا ش ــوپ آش ــتعدادیاب گال ــا روش اس ــات ب ــن اوق در همی
کلیفتــون از ســال 1980 روی ایــن موضــوع کار کــرده بــود و در دوران تحقیــق بــا بیــش از 100000 
نفــراز شــغل هــا و رشــته هــای مختلــف )از کارگــر تــا رئیــس جمهــور( مصاحبــه کــرده بــود و 

یــک سیســتم اســتاندارد بــرای ایــن کشــف و پــرورش اســتعدادها ارائــه کــرده بــود : 

استعدادیاب گالوپ
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جواب بسیاری از سواالتم را گرفته بودم و بسیار خوشحال بودم
 اســتعداد دســت یابنــده مــن باعــث شــده بــود تــا حتــی در رشــته ای کــه پــر از فرمــول  	

هــای ریاضــی بــود دکتــری بگیــرم

 اســتعداد ارتباطــی و پــرورش دهنــده ام  باعــث شــده بــود تــا ســر کالس دانشــجویانم  	
ــود کــه در 3  ــا باعــث شــده ب ــن ه ــد، همی ــب درســی گــوش کنن ــه مطال ــازه کشــیدن ب ــدون خمی ب

ــواده ام ســخنرانی کنــم ــرای خان ســالگی ب

 اســتعداد مثبــت  نگــر بــه همــراه بقیــه اســتعدادهایم باعــث شــده بــود تــا کارهــای مختلفــی  	
ــیس  ــخنرانی، تأس ــس، س ــروش، تدری ــت ف ــی، مدیری ــندگی، بازاریاب از فروش

ــه کنــم ــوازم خانگــی را تجرب ــی و تأســیس فروشــگاه ل آکادمــی اســتعداد طالی
 من استعدادهای منحصربه فرد خودم را داشتم و باید مسیر خودم در زندگی را 

پیدا می کردم، روش موفقیت من با بقیه متفاوت بود، این مهم ترین مطلبی بود که 
آن زمان متوجه شدم

در یــک چشــم بــه هــم زدن تمــام بایــد هــای خانــواده و جامعــه کــه بایــد فالن 
کاره شــوی، بایــد ایــن طــوری رفتــار کنــی، یــا ایــن جــوری فکــر کنــی رنــگ 
ــه  ــود منحصرب ــک موج ــوان ی ــه عن ــودم را ب ــا خ ــار ب ــن ب ــرای اولی ــت و ب باخ

فــرد مالقــات کــردم!!! 
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مــن همیشــه انســان خــوش بینــی بــودم، خیلــی هــا بــه مــن مــی گفتنــد کــه تــو زیــادی خــوش بینــی 
و دنیــا واقعــی تــر از ایــن حــرف هاســت کــه تــو فکــر مــی کنــی، در صورتــی کــه مــن اســتعداد مثبــت 
نگــر داشــتم و غیــر از ایــن نمــی توانســتم فکــر یــا رفتــار کنــم، حــال آن کــه اطرافیــان از مــن مــی 
ــا ایــن طــرز فکــر مــن  خواســتند کــه مثبــت نباشــم. هنــوز هــم خیلــی از دانشــجویان و اطرافیانــم ب
ــد  ــا آنهــا مشــکلی نــدارم، مــن همــان چیــزی هســتم کــه بای مشــکل دارنــد، ولــی مــن ب
باشــم و بــه آن هــم افتخــار مــی کنــم. خــوش بینــی مــن همیشــه چــراغ هدایــت مــن در 
ــاز داشــته ام در درســت  ــه آن نی ــوده اســت و همیشــه هــر آن چیــزی کــه در زندگــی ب زندگــی ام ب

تریــن زمــان بــه دســت آورده ام. 
آشــنایی بــا موسســه گالــوپ و تحقیقــات گســترده آنهــا بــر روی اســتعدادها و نقــاط قــوت تنهــا آغــاز 
راه بــود، بایــد تمامــی مطالــب ترجمــه مــی شــد و بــا فرهنــگ و ادبیــات ایرانــی هماهنــگ مــی شــد. 
بــه علــت تحریــم آمریــکا، آن هــا هیــچ گونــه همــکاری بــا مــا نمــی کردنــد و هنــوز هــم نمــی کننــد. 
بــرای همیــن مجبــور بــودم از راه دور زدن تحریــم هــا!!! تمامــی کتــاب هــا و ابزارهــا را تهیــه کــرده و 
بــا خالقیــت و دانــش خــودم، آن را بــرای اســتفاده هــم وطنانــم آمــاده کنــم. ســخت تریــن قســمت راه 
ــا روش هــای آمــاری  ــه هنجــار مــی شــد و ب ــد تدویــن و ب ــود کــه بای ــوپ ب آزمــون اســتعدادیاب گال
روایــی و پایایــی آنهــا محاســبه مــی شــد. تمامــی ایــن کارهــا 2 ســال زمــان بــرد تــا توانســتیم ابــزار 

الزم جهــت ســنجش اســتعداد هــای برتــر شــما را تهیــه نماییــم.
در اینجــا اعــالم مــی کنــم کــه شــما مــی توانیــد بســیار راحــت تــر از مــن و در زمــان بســیار کمتــری، 
ــه آنهــا  ــا توجــه ب اســتعدادها و نقــاط قوتتــان را کشــف کــرده و مســیر شــغلی و تحصیلــی خــود را ب
انتخــاب نماییــد. مــن تمــام راه هــای ممکــن بــرای کشــف و پــرورش اســتعدادها را امتحــان کــرده ام و 
ســال هــای طوالنــی بــرای تهیــه ایــن سیســتم ســپری کــرده ام، حــال ســاده تریــن راه کشــف و 

پــرورش اســتعدادهایتان را تهیــه کــرده ام.
ــا  ــط ب ــری ام را مرتب ــاله دکت ــوع رس ــتم، موض ــتعدادیابی داش ــه اس ــه ب ــوقی ک ــور و ش ــت ش ــه عل ب
اســتعدادیابی انتخــاب کــرده و مقــاالت متعــددی را در ایــن زمینــه در مجــالت معتبــر چــاپ نمــودم. 
همچنیــن آکادمــی اســتعداد طالیــی را تأســیس کــرده و اقــدام بــه آمــوزش دانــش پذیــران از ســنین 

ــا 99 ســال کــردم.  13 ت

تا امروز بیش از 4000 نفر از آموزش های آکادمی استعداد طالیی 
برای کشف و پرورش استعدادها و توانایی هایشان کمک گرفته اند.
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در ســال 96 دکتــری مدیریــت صنعتــی را در گرایــش تحقیــق در عملیــات از دانشــگاه دولتــی گرفتــم 
و از ســال 91 بــه عنــوان مــدرس در دانشــگاه، مشــغول تدریــس بــوده ام. 

ــم  ــول زندگی ــا در ط ــود ت ــی ش ــث م ــتعداد باع ــن اس ــت، ای ــده اس ــت یابن ــن دس ــتعداد م ــن اس اولی
هیــچ وقــت متوقــف نشــده و هــر روز کارهــای جدیــدی بــرای انجــام داشــته باشــم. مــن عاشــق ایــن 
ــا اتمــام دکتــری، تدریــس دانشــگاه و آکادمــی  ــا هــم زمــان ب اســتعدادم هســتم چــون باعــث شــد ت
اســتعداد طالیــی، فروشــگاه لــوازم خانگــی نیــز تاســیس کنــم تــا عالقــه زیــادم بــه کســب و کار را بــا 
اســتعداد ارتباطــی ترکیــب کــرده و اســتعدادهایم را پــرورش دهــم. اطرافیــان مــدام مــی گفتنــد ایــن 
کار در شــأن تــو نیســت، بــه آنهــا بــی توجهــی کــرده و بــه کارم ادامــه دادم، جالــب اینجاســت 
کــه در مــدت دو ســال، فــروش را از 30 میلیــون در مــاه بــه 450 میلیــون در مــاه 
افزایــش دادم. همــه اســتعدادهایم هــم زمــان دســت بــه کار شــده بودنــد تــا 

مــرا بــه موفقیــت برســانند. 
ــه ایــن موضــوع فکــر مــی کــردم کــه چطــور مــی تــوان موضــوع  در تمامــی ایــن چندســال، دائمــا ب
حیاتــی کشــف و پــرورش اســتعدادها را همــه گیــر کــرد تــا انســان هــا مجبــور نباشــند بهتریــن ســال 
هــای زندگیشــان را صــرف کارهایــی کننــد کــه اســتعدادی در آنهــا ندارنــد. اگر در کاری اســتعداد 
نداشــته باشــی، در بهتریــن حالــت و بــا بیشــترین تــالش، یــک انســان متوســط 

خواهــی بــود.
 دائمــا از شــهرهای مختلــف متقاضیانــی داشــتم کــه بــه علــت مســافت قــادر بــه شــرکت در دوره هــای 
ــا  ــتاگرم ب ــتجوی اینس ــبی در جس ــن، ش ــن حی ــد. در همی ــی نبودن ــتعداد طالی ــی اس ــف آکادم مختل
شــخصی بــه نــام امیررضــا دهقــان )مســتر کار اســتارتر( و روش دیجیتــال اپیدمیک 
آشــنا شــدم، بــه ســرعت متوجــه شــدم کــه آنچــه نیــاز داشــتم بــار دیگــر در زمــان درســت بــه دســتم 
رســیده و بایــد از ایــن فرصــت بــرای توســعه آمــوزش هایــم اســتفاده کنــم. دیگــر نیــازی نیســت تــا 
بــه صــورت حضــوری در دوره هــا شــرکت کنیــد. بــا مطالعــه ایــن کتــاب بــا اصــول کشــف 
ــگان از فرصــت  ــا شــرکت در کارگاه رای ــرورش اســتعدادها آشــنا شــده و ب و پ

طالیــی خودشناســی برخــوردار شــوید. 

  Golden Talent         
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چطور می توانید این کار را انجام دهید؟
شــما تنهــا بایــد 3 گام ســاده بــرای کشــف و پــرورش اســتعدادهایتان برداریــد و بقیــه مــوارد 

را بــه مــا بســپارید:
1. خوانــدن ایــن کتــاب تــا آخــر. تمامــی مطالــب ایــن کتــاب کــه حاصــل ســال هــا 

تجربــه و دانــش اســت را مــو بــه مــو مطالعــه نماییــد تــا اصــول اولیــه را یــاد بگیریــد
ــون  ــا آزم ــاال( ی ــه ب ــال ب ــاالن )15 س ــوپ بزرگس ــتعدادیاب گال ــون اس 2. آزم
ــتعداد  ــی اس ــایت آکادم ــال( را در س ــا 14 س ــوپ )10 ت ــان گال ــتعدادیاب نوجوان اس
ــر  ــزارش اســتعدادهای برت ــد. گ ــل نمایی ــه آدرس www.goldentalent.ir را تکمی ــی ب طالی

ــد. ــه نمایی ــت مطالع ــه دق ــوده و آن را ب ــت نم ــود را دریاف خ
ــاب  ــع انتخ ــتعدادها، دوره جام ــرورش اس ــف و پ ــان در دوره کش ــه نیازت ــا ب 3. بن
رشــته دانشــگاه یــا دوره جامــع انتخــاب مســیر شــغلی متناســب بــا اســتعدادهایتان 
ــا  ــق ب ــال مطاب ــه کام ــردد ک ــی گ ــه م ــی ارائ ــا و مطالب ــر دوره ابزاره ــد. در ه ــرکت کنی ش
اســتاندارد جهانــی گالــوپ مــی باشــد و شــما بایــد انهــا را بــه دقــت مطالعــه کــرده و تکمیــل 

نماییــد.

http://goldentalent.ir/product/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86/
http://goldentalent.ir/product/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/
http://goldentalent.ir/product/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86/
http://goldentalent.ir/product/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86/
http://goldentalent.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/
http://goldentalent.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%81-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/
http://goldentalent.ir/product/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%ba%d9%84/
http://goldentalent.ir/product/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%ba%d9%84/
http://goldentalent.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/
http://goldentalent.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/
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ــر  ــرکت برت ــت 90 درصــد  از 500 ش ــون مســئول موفقی ــم اکن ــوپ ه ــتعدادیاب گال اس
آمریکاســت ) Fortune 500 Companies (. ایــن شــرکت هــا دو ســوم تولیــد 
ــتعدادهای  ــرورش اس ــف و پ ــئول کش ــن مس ــد. همچنی ــار دارن ــکا را در اختی ــی آمری داخل
بیــش از 22 میلیــون نفــر در سراســر دنیــا اســت و باعــث افتخــار بنــده اســت کــه 
ــه ســمت مســیر  ــم، ب ــوزش های ــا آم ــران ب ــر را در ای ــش پذی ــر دان ــش از 4000 نف بی

ــرده ام. ــت ک ــان هدای ــا استعدادهایش ــب ب متناس
ــدم  ــت ع ــه عل ــه ب ــی اســت ک ــو از انســان های ــا ممل ــد، دنی ــان بیندازی ــه اطرافت ــی ب نگاه
شــناخت اســتعدادها و توانایــی هایشــان در شــغل هایــی کار مــی کننــد کــه هیــچ تناســبی 
بــا آنهــا نداشــته و روزانــه از شغلشــان گلــه مــی کننــد. آنهــا اعتمــاد بــه نفــس پایینــی 
ــرای  ــز، ب ــی ناچی ــر حقوق ــتند در براب ــور هس ــت مجب ــن عل ــه همی ــد و ب دارن

دیگــران کار کننــد!!
حال با ورود به دنیای شگفت انگیز کشف استعدادهایتان، می توانید رویاهایتان را 

خودتان بسازید
چرا؟

1. زیــرا بــا کشــف اســتعدادهایتان بــه انجــام کارهایــی مشــغول مــی شــوید کــه بــرای شــما 
لذتبخــش اســت و روزانــه هورمــون ســروتونین و دوپامیــن در مغــز شــما ترشــح 
مــی کنــد )ســروتونین و دوپامیــن هورمــون هــای عامــل شــادی و سرخوشــی  هســتند و 

علــت آن در فصــل 1 شــرح داده مــی شــود(.
ــد کســب و کار  ــد کــه مــی توانی ــش مــی یاب ــدری افزای ــه ق ــتان ب ــه نفس ــاد ب 2. اعتم

ــران باشــید ــد دیگ ــه کارمن ــن ک ــه جــای ای ــد ب ــدازی کنی ــان را راه ان شــخصی خودت
ــا  ــد و ب ــه اســتعدادهایتان در زندگــی نداری ــه محدودیتــی در بکارگیــری روزان 3. هیــچ گون
هــر ســنی و بــا هــر شــغلی مــی توانیــد از آنهــا جهــت پیشــرفت و موفقیتتــان اســتفاده 

کنیــد
ــر،  ــت ت ــه در آن مثب ــازید ک ــد بس ــی توانی ــان را م ــده آل خودت ــی ای ــبک زندگ 4. س

ــر باشــید ــالم ت ــر و س خوشــحال ت

پس همین حاال یک شروع عالی داشته باشید
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مقدمه: سفری تازه آغاز شده است
تا کنون هیچ انسان تأثیرگذاری را ندیده ام که از استعدادهای خود ناآگاه بوده و 

سعی در تقویت آنها نکرده باشد. وسلی کالرک )فرمانده سابق ناتو(
شما منحصربه فرد هستید، این چیزی است که شما باید آن را درک کنید

گنجینــه ای از اســتعدادها و توانایــی هــا درون شــما نهفتــه اســت و کارهایــی مــی توانیــد 
انجــام دهیــد کــه هیــچ شــخص دیگــری قــادر بــه انجــام آنهــا نیســت. 

شما به دانستن مطالب این کتاب نیاز دارید چون 
دنیــا چشــم انتظــار بــروز عینــی اســتعدادهای شــما در قالــب هنــر، ورزش، موســیقی، کاال 
و خدمــات و ... اســت، ققــط بایــد اســتعدادهایتان را کشــف کــرده و آنهــا را بــاور کنیــد تــا 

بتوانیــد کاری متفــاوت بــا دیگــران انجــام دهیــد.
ــم  ــته باش ــتعدادی نداش ــچ اس ــن هی ــر م ــال اگ ــند ح ــن اســت برخــی بپرس ممک

ــه؟!!! چ
ایــن مســأله غیرممکــن اســت، هــر موجــودی در ایــن دنیــا دارای مأموریتــی اســت و 

بــرای انجــام مأموریتــش اســتعدادهای خــاص خــودش را دارد
عقاب استعداد پرواز دارد	 
شیر استعداد شکار دارد	 
زنبور عسل استعداد تولید عسل دارد	 
مار استعداد تولید زهر دارد	 
درخت سیب استعداد تولید سیب دارد 	 
و ...	 

و ما انسان ها هر کدام استعداد خاصی داریم: 
استعداد ورزشی در رشته های مختلف	 
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موسیقی 	 
سخنوری	 
نویسندگی	 
مدیریت	 
فعال سازی	 
کار آفرینی	 
همدلی	 
تحلیل گری 	 
و ...	 

ــی         ــم. حت ــا هــم متفاوتی ــال ب ــا کام ــا م ــا، ام ــان انســان ه ــراوان می ــا وجــود اشــتراکات ف ب
دوقلــو هــای همســان هــم متفاوتنــد. علــت منحصــر بــه فــرد بــودن شــما بــه طــور کامــل 

ــح داده شــده اســت.  در فصــل اول،  توضی
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حال به تجربیات قبلی خودتان برگردید و به سوال زیر پاسخ دهید
ــه  	 ــد ک ــعی کنی ــان س ــی همچن ــد، ول ــی نفهمی ــه ریاض ــاده ک ــاق افت ــان اتف ــا برایت آی

ریاضیتــان را تقویــت کنیــد، کالس تقویتــی هــم شــما را بفرســتند و معلــم خصوصــی هــم 
برایتــان بگیرنــد، امــا بــاز هــم ریاضیتــان خــوب نشــود، بــاز هــم دســت بــردار نباشــید 

و خودتــان رو فرســوده کنیــد؟
ریاضــی یــک مثــال اســت، ریاضــی را برداریــد و بــه جایــش زبــان انگلیســی، فوتبال، شــیمی، 
ویولــون، فروشــندگی، بازاریابــی، تدریــس، ســخنرانی و .... بگذاریــد. کال مــی توانیــد در مــورد 

هــر کاری کــه همیــن امــروز در حــال انجــام آن هســتید، ایــن ســوال را از خودتــان بپرســید.

اگر جوابتان بله هست این کتاب برای شما نوشته شده است، در غیر این صورت 
الزم نیست کتاب را بخوانید، بروید و به زندگی طبیعی خودتان ادامه دهید، شما به 

احتمال زیاد در مسیر درست قرار دارید.
و اما خدمت افرادی که جوابشان بله بود باید عرض کنم که ذهنشان با یک تفکر غلط مسموم 

شده:

اگر به اندازه کافی تالش کنید، موفق می شوید
ــه آن  ــا را مســموم کــرده اســت و وقتــی ب ــن فکــر ســال هاســت کــه ذهــن همــه م ای
عمــل مــی کنیــم، در بهتریــن حالــت یــک انســان متوســط خواهیــم شــد، چــون تــالش 
هــای کــم اثــر باعــث مــی شــود همــه انــرژی مثبــت و خــالق مــا تخلیــه شــده و دچــار 

ــویم. ــرگردانی و ... ش ــردگی، س ــت، افس عصبانی



15

هنر عالی شدن
اثر دکتر محمد سنگی

مــن محمــد ســنگی هســتم، دکتــرای مدیریــت دارم و اســتاد دانشــگاه، همچنیــن مدیرعامــل آکادمــی 
ــن  ــم در بهتری ــای خالق ــرژی ه ــد ان ــه بدانی ــب اینجاســت ک ــا جال ــی هســتم، ام اســتعداد طالی
ســال هــای زندگیــم در مســیرهای اشــتباه هــدر رفــت، فقــط بــه خاطــر اینکــه فکــر مــی 

کــردم جملــه بــاال درســت اســت و بــه آن عمــل مــی کــردم.
فرانسوا ولتر یکی از بزرگ ترین فیسلوفان غربی یک جمله بسیار معروف دارد:

در جامعه اي که کارها برحسب استعداد تقسیم نشود، در حقیقت همه بیکارند
ــرژی  ــه همیــن خاطــر ســال هــا وقــت و ان ــادی روی مــن گذاشــت و ب ــر بســیار زی ــه تأثی ــن جمل  ای
ــرده و  ــرم را کشــف ک ــا توانســتم اســتعدادهای برت ــردم ت ــف را امتحــان ک ــای مختل گذاشــتم و راه ه
پــرورش دهــم. نوشــتن کتــاب و مقالــه، اجــرای ســخنرانی، تدریــس دانشــگاه، فــروش لــوازم خانگــی 
و خیلــی از کارهــای دیگــر ، همــه را فقــط بــه خاطــر پــرورش اســتعدادهای برتــرم انجــام مــی دهــم، 
چــون سیســتم ســاده کشــف و پــرورش اســتعداد، ایــن مســیر را بــه مــن نشــان داده و مــن وظیفــه 
دارم بــه شــما هــم کمــک کنــم تــا اســتعدادهایتان را کشــف کــرده و بــا قــدرت مســیر 

ــه فــرد خودتــان را انتخــاب کنیــد.  موفقیــت منحصرب
ــالق  ــرژی خ ــد ان ــی خواهن ــه نم ــت ک ــانی هس ــرای کس ــژه ب ــور وی ــه ط ــاب ب ــن کت ای
ــر انتخــاب کــرده و  خودشــان را در مســیرهای اشــتباه هــدر بدهنــد و خیلــی راحــت ت
ــد در مســیری  ــه صــورت هــدف من ــان را ب ــد انرژیت ــی خواهی ــر م ــد. اگ ــب برون ــل مطل ــر اص س
بگذاریــد کــه در آن اســتعداد داریــد و لحظــات مثبــت و خــالق بیشــتری بــرای خودتــان خلــق کنیــد، 

ــاال را عــوض کنیــد:  ــد فکــر ب بای

اگر در چیزی که استعداد دارید به اندازه کافی تالش کنید، موفق می شوید
مــا بــرای کشــف و پــرورش اســتعدادهای برتــر شــما از یــک سیســتم اســتاندارد بیــن المللــی اســتفاده 
مــی کنیــم کــه تــا االن بیــش از 4000 نفــر در ایــران )توســط آکادمــی اســتعداد طالیــی( و بیــش 
از 22 میلیــون نفــر در سراســر جهــان )توســط موسســه گالــوپ( از ایــن سیســتم اســتفاده کــرده 

و نتایــج بســیار شــگفت انگیــزی کســب کــرده انــد. 
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به آمار خیره کننده موسسه گالوپ دقت کنید:
استفاده 90 درصد از 500 شرکت برتر آمریکا از آزمون استعدادیابی گالوپ  	
80 سال تجربه جمع آوری داده و اطالعات 	
جمع آوری اطالعات بیش از 160 کشور جهان در پایگاه داده گالوپ 	
بیش از 22 میلیون نفر شرکت کننده از سراسر جهان در آزمون استعدادیابی گالوپ 	

بــا کمــک آزمــون اســتعدادیابی گالــوپ مــی توانیــد اســتعدادهای منحصربفــرد خودتــان را کشــف 
کــرده و یــاد بگیریــد کــه چــه چیــزی شــما را منحصربفــرد ســاخته و چطــور مــی توانیــد بــه باالتریــن 

نقطــه در شــغل یــا هــر جــای دیگــری برســید.
طبق تحقیقات انجام شده افرادی که استعدادهایشان را کشف می کنند

6 برابــر احتمــال بیشــتری دارد کــه فرصــت انجــام کاری را بــه دســت آورنــد کــه در آن  	
ــتند بهترین هس

6 برابر احتمال بیشتری دارد که در شغلشان موفق شوند 	
3 برابر احتمال بیشتری دارد که کیفیت زندگی عالی داشته باشند 	

برای کشف 5 استعداد برتر خود اینجا کلیک نمایید

http://goldentalent.ir/product/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/
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ــد یــک نوجــوان 10 ســاله،  ــه نحــوی کــه بتوان ــد، ب ــه شــده ان ــب ایــن کتــاب بســیار ســاده ارائ مطال
جــوان 20 ســاله و یــک فــرد میــان ســال 45 ســاله را بــه راحتــی مخاطــب قــرار دهــد. در ایــن کتــاب 
مســائلی بیــان مــی شــود کــه هــر شــخصی در زندگیــش حداقــل یــک بــار بــا آنهــا مواجــه بوده اســت و 
بــرای برخــی از مــا هــم مهــم تریــن دغدغــه زندگیمــان بــوده اســت. مــن دقیقــا مــی  دانــم 
کــه شــما بــا چــه مســائلی مواجــه هســتید و بــه چــه چیزهایــی فکــر مــی کنیــد، چــون ســال هــا خودم 
بــا همیــن مســائل روبــرو بــوده ام و راه حــل فــوق العــاده ای بــرای حــل آنهــا پیــدا کــرده ام کــه مــی 
توانــد زندگــی شــما را متحــول کنــد. پــس بــرای خوانــدن ایــن کتــاب وقــت گذاشــته و بــه 

خودتــان ایــن فرصــت طالیــی را هدیــه کنیــد. 
بسیاری از افراد سال ها در مسیر اشتباه زندگی می کنند، آنها از گهواره به گور می روند 

بدون این که استعدادها و توانمندی هایشان را بشناسند.
کســانی کــه تــا آخــر کتــاب را مــی خواننــد جــواب ســواالتی را پیــدا مــی کننــد کــه مطمئــن هســتم 
هیــچ جــای دیگــری آنهــا را پیــدا نخواهنــد کــرد.  پاســخ دقیــق بــه ایــن ســواالت زندگــی هــر انســانی 

را متحــول مــی کنــد. برخــی از ایــن ســواالت در ادامــه آورده شــده انــد:
چرا مثل بقیه نیستم؟  	
چرا نمی توانم مثل بقیه در جمع صحبت کنم؟ 	
 چرا زیاد حرف میزنم؟ 	
 چرا فروشنده خوبی نیستم؟  	
چرا این قدر محتاطم؟  	
چرا اینقدر عجولم؟  	
چرا زیادی مهربان هستم؟  	
چرا این قدر به فکر بقیه هستم؟ 	
چرا نمی توانم منظم باشم؟ 	
چرا خیلی زود از کارها دلسرد می شوم؟ 	
جرا در شروع خوب هستم اما در ادامه کم می آورم؟ 	
چرا نمی توانم دوستان زیادی داشته باشم؟ 	



18

هنر عالی شدن
اثر دکتر محمد سنگی

و هزاران سوال دیگر
یک موضوع بسیار مهم در اینجا وجود دارد

اگــر چــه کــه اعتقــاد دارم کــه اســتعدادیاب گالــوپ بــه بســیاری از انســان هــا در سراســر جهــان کمــک 
ــرای  ــد بدانیــد کــه هرگــز راهــی مطلــق ب ــا بای ــا مأموریــت واقعــی خــود را بیابنــد، ام کــرده اســت ت
کشــف توانایــی هایتــان وجــود نــدارد، و بســتگی بــه شــما دارد کــه چگونــه از اســتعدادیاب گالــوپ و 

آمــوزش هــای گام بــه گام آن اســتفاده نماییــد. 
برنامه های یک شبه متحول شدن در واقع وجود ندارد

بایــد بــا پشــتکار و جدیــت وارد ایــن برنامــه شــده و هــر آنچــه کــه از شــما خواســته شــده را بــه دقــت 
انجــام دهیــد. شــما بایــد پــس از کشــف اســتعدادهایتان متعهــد شــوید کــه روزانــه از آنهــا در زندگــی 
و تحصیــل و کســب و کارتــان اســتفاده کنیــد و هیــچ گاه متوقــف نشــده و بــا موانــع کوچــک دســت از 

کار نکشــید تــا بــه مطلــوب خودتــان دســت یابیــد. 
هیچ ضمانتی وجود ندارد

فقــط بــه یــاد داشــته باشــید کــه مــن و تیــم آکادمــی اســتعداد طالیــی پشــتیبان شــما هســتیم و در 
کنــار شــما مــی مانیــم. خــود را آمــاده کنیــد تــا اســتعدادهایتان را کشــف کــرده و بــه جایگاهــی کــه 

در زندگــی دوســت داریــد، برســید. 
ایــن کتــاب 5 فصــل دارد و بــرای کســانی کــه تــا انتهــا بخواننــد یــک هدیــه بــی نظیر در 

انتهــای کتــاب در نظــر گرفتــه ایم
در فصــل اول مهــم تریــن راز را برمــال مــی کنیــم کــه آیــا اصــوال مــن بــا اســتعداد هســتم؟ در 
ایــن فصــل مــا بــه شــما مــی گوییــم کــه اســتعداد چیســت، چطــور کشــف مــی شــود و چــه 

موانعــی ســر راه کشــف و پــرورش اســتعدادها وجــود دارد
در فصل دوم به توصیف استعدادهای شما می پردازیم

در فصــل ســوم در مــورد انتخــاب رشــته تحصیلــی متناســب بــا اســتعدادهایتان صحبــت مــی 
کنیــم 

فصل چهارم نیز به طراحی مسیر شغلی بر پایه استعدادهای برتر شما اختصاص دارد 
در فصل پنجم به طراحی مدل موفقیت منحصر به فرد خودتان می پردازیم

شما را به مطالعه فصل اول کتاب دعوت می کنم
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استعداد طالیی
جناب آقای مازیار ایرانمهر

اعتماد به نفس و عزت نفس
ســپاس  را  خداونــد  و  خوشــحالم  بســیار 
آکادمــی  بــا  آشــنایی  بخاطــر  گویــم  مــی 
ســنگی  دکتــر  طالیــی   اســتعداد 

ســال 1394، زمانــی کــه تــازه رســالت خــود را در 
زمینــه مدرســی توســعه و پــرورش قــوای ذهنــی و 
روحــی پیــدا کرده بــودم، بــا اســتعدادیاب پروفســور 
ــردش  ــه و رویک ــه توج ــدم ک ــنا ش ــون آش کلیفت
 بــه نقــاط مثبــت و اســتعدادهای افــراد بــود.

زمانــی کــه بــا حضــور در آکادمــی اســتعداد طالیی، 
ــناختم و در  ــود را ش ــر خ ــتعداد برت ــج اس پن
ــتعدادها  ــرورش اس ــف و پ ــای کش دوره ه
ــود  ــای وج ــش ه ــی از بخ ــا یک ــردم، ب ــرکت ک ش
ــا آن  ــا ب ــه تقریب ــر ک ــت نگ ــام مثب ــودم بن خ
ــم فعایتــی کــه داشــت و  ــودم، علیرغ قهــر کــرده ب
همچنــان نیــز دارد، بیشــتر آشــنا شــدم و توانســتم 
ــه  ــادگی ب ــه س ــه ب ــودم را ک ــش از وج ــن بخ ای
انســان هــا و پدیــده هــای اطــراف اعتمــاد مــی کــرد 
ــرم. ــتم را بپذی ــرکوب آن داش ــعی در س ــال س  و قب

ــگاه  ــه اینکــه ن ــا توجــه ب ــوپ ب اســتعدادیاب گال
ــی  ــوف م ــان معط ــدی هایش ــه توانمن ــراد را ب اف
ــس و  ــودآگاه روی اعتمادبنف ــورت ناخ ــد بص کن
عــزت نفــس افــراد تاثیر فــوق العــاده ای گذاشــته 
ــا کاتالیــزور  ــد یــک شــتاب دهنــده ی و مــی توان
باشــد. افــراد  شــخصی  و  شــغلی  زمینــه  در 

ــد  ــتم بای ــن سیس ــن ای ــر م بنظ
هــا  دانشــگاه  و  مــدارس  در 
امــور  هــای  انجمــن  و حتــی 
اصنــاف بــرای تقویــت قــوای 
درونــی افــراد بــکار گرفتــه شــود.
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فصل اول: رازهای سر به مهر
یک جمله مشهور وجود دارد که می گوید:

انسان بی استعداد نداریم، اما تا دلتان بخواهد انسان هایی داریم که 
استعدادهایشان را کشف نکرده و پرورش نداده اند
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استعداد چیست؟
اگــر ایــن عنــوان را در اینترنــت جســتجو کنیــد، تعاریــف بســیار متنوعــی خواهیــد دیــد، بعضــا هــم 
ــا از اســتعداد بســیار  ــف م ــم. تعری ــف کاری نداری ــن تعاری ــا ای ــا کال ب ــف نامفهــوم و متناقــض. م تعاری
ســاده اســت، بــا جــواب دادن بــه ســواالت زیــر بــه راحتــی مــی توانیــد چنــد مــورد از آنهــا را تشــخیص 

دهیــد:
چه کارهایی را به صورت طبیعی و خیلی راحت، خوب انجام می دهم؟ 	
از کودکی چه کارهای متفاوتی انجام می دادم؟ 	
در کودکی به چه چیزهایی بیشتر توجه می کردم؟ 	

تعریف استعداد بسیار ساده اما بنیادین است:

استعداد شما آن چیزی است که به صورت طبیعی در آن خوب باشید
منظــور از طبیعــی ایــن اســت کــه بــدون آمــوزش یــا بــا آمــوزش بســیار کــم بتوانیــد یــک کار را انجــام 
ــودم، فقــط همــراه  ــه خاطــر دارم کــه در ســن 3 ســالگی هیــچ آمــوزش ســخنوری ندیــده ب دهیــد. ب
ــودم، در آن ســن کــم  ــد شــرکت کــرده ب ــن مراســم کــه در آن ســخنرانی مــی کردن ــدرم در چندی پ
ــد و  ــواده مخاطبــان مــن بودن ــود و اعضــای خان بخــاری هــای کپســول خــور قدیمــی، تریبــون مــن ب
بــرای آنهــا ســخنرانی مــی کــردم، آن هــم بــه عربــی!!! بــدون هیــچ آموزشــی ســر صــف مدرســه دکلمــه 
مــی خوانــدم، قــرآن مــی خوانــدم، تئاتــر اجــرا مــی کــردم و خیلــی کارهــای دیگــر کــه مســتلزم حضــور 
ــوپ  ــتعدادیابی گال ــون اس ــام آزم ــس از انج ــود. پ ــا ب ــا آنه ــاط ب ــراری ارتب ــت و برق ــوی جمعی در جل
ــف  ــوده اســت. قســمتی از تعری ــاز ب ــتعداد ممت ــرم اس ــتعداد برت ــی از 5 اس ــه یک ــه شــدم ک متوج

اســتعداد ممتــاز را در ادامــه آورده ام:
ــند،  ــم باش ــی مه ــران خیل ــرای دیگ ــا ب ــد ت ــت دارن ــتعداد دوس ــن اس ــراد دارای ای  اف
ــد کــه شــناخته شــوند، حــرف هایشــان شــنیده شــود  ــه عبــارت دیگــر دوســت دارن ب
ــر  ــه خاط ــد ب ــت داری ــد دوس ــتعداد را داری ــن اس ــر ای ــند. اگ ــروف باش ــا مع و مخصوص
توانایــی هــای منحصــر بفردتــان مــورد قدردانــی قــرار بگیریــد. شــما بــه عنــوان یــک 

ــد. ــران داری ــردن دیگ ــگفت زده ک ــه ش ــاز ب ــق نی ــه ای و موف ــر، حرف ــان معتب انس

استعداد شما آن چیزی است که به صورت 
طبیعی در آن خوب باشید



22

هنر عالی شدن
اثر دکتر محمد سنگی

مــن بــرای ایــن کــه در جلــوی جمعیــت ســخنرانی کنــم، قــرآن بخوانــم، ســرود بخوانــم یــا تئاتــر اجــرا 
کنــم، زحمــت خاصــی نمــی کشــیدم، مــن اینطــور بــودم، یعنــی خــود واقعــی مــن بــدون هیــچ 

زحمتــی، بــه خاطــر داشــتن یــک اســتعداد، کارهــا را انجــام مــی داد.
بــه طــور کلــی اســتعداد هــا جنبــه هایــی از شــخصیت هســتند کــه چنــدان قابــل تغییــر 
در طــول زمــان نیســتند. طبــق تحقیقــی کــه بــر روی 1000 کــودک در نیوزلنــد اجــرا شــد و 23 
ــا  ــه طــول انجامیــد، نشــان داد کــه شــخصیتی کــه کــودک در 3 ســالگی نشــان مــی دهــد ب ســال ب

خصوصیــات شــخصیتی همــان فــرد در 26 ســالگی شــباهت قابــل مالحظــه ای دارد.
 تحقیقــات علمــی نشــان مــی دهــد کــه افــرادی کــه از اســتعدادهای خــود اســتفاده مــی 

: کنند
نقش پربارتری در زندگی دارند 	
در کارشان بهتر عمل می کنند 	
شادتر و سالم تر هستند 	

همچنیــن طبــق یــک نظــر ســنجی کــه از 10 میلیــون نفــر در ســال 2008 انجام شــده اســت، 7 میلیون 
نفــر اظهــار کردنــد کــه تــا کنــون در موقعیتــی قــرار نگرفتــه انــد کــه بتواننــد از اســتعدادهای خــود 
اســتفاده مناســب کننــد. ایــن بــدان معناســت کــه 70 درصــد مــردم اصــوال استعدادهایشــان 
ــا بتواننــد فرصــت بکارگیــری آنهــا را در زندگیشــان فراهــم کننــد.  را نمــی شناســند ت
طبــق همیــن تحقیقــات در صورتــی کــه بتوانیــد در محــل کار از اســتعدادهای خــود بهــره منــد شــوید، 

6 برابــر موفــق تــر خواهیــد بــود.
عالئــم زیــر نشــان دهنــده عــدم اســتفاده از اســتعدادها در محیــط کار اســت، آنهــا را بــه دقــت مطالعــه 

نمــوده و ببینیــد شــما کدامیــک از عالئــم را داریــد.
هراس از رفتن سر کار 	
رابطه منفی با همکاران 	
رفتار نامناسب با مشتریان یا ارباب رجوع 	
منفی بافی نسبت به سازمان در مقابل دیگران 	
کاهش دستاوردهای روزانه 	

کاهش لحظات مثبت، خالق و شاد در محیط کار  	

استعداد ها جنبه هایی از شخصیت هستند که 
چندان قابل تغییر در طول زمان نیستند
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استعدادها از کجا می آیند؟ 
وقتــی کــه شــما در شــکم مادرتــان یــک جنیــن 3 ماهــه هســتید، اولیــن نــورون یــا ســلول مغــزی بــه 
وجــود مــی آیــد. همیــن یــک نــورون تــا 40 روز قبــل از تولــد بــه تعــداد 100 میلیــارد افزایــش مــی 
یابنــد. ایــن تعــداد ســلول مغــزی تقریبــا تــا آخــر عمــر شــما ثابــت مــی ماننــد، یعنــی یــک پیرمــرد 
90 ســاله تقریبــا همــان مقــدار ســلول مغــزی دارد کــه یــک کــودک تــازه متولــد شــده دارد. از بــدو 
تولــد تــا 3 ســالگی هــر یــک نــورون بــا 15000 نــورون اطــراف خــودش ارتبــاط برقــرار مــی کنــد. در 
3 ســالگی مغــز شــما تعــداد بــاور نکردنــی 100000000000*15000 ارتبــاط نورونــی درون خــودش دارد، 

یعنــی 15 بــا 14 صفــر در جلــوی آن. 
دانشــمندان معتقدنــد کــه پیچیدگــی مغــز انســان بــه خاطــر تعــداد ســلول هــای مغــزی 

نیســت، بلکــه بــه خاطــر تعــداد ارتباطــات نورونــی مغــز اســت.
از 3 ســالگی تــا 15 ســالگی، بــر اســاس وراثــت و ژنتیــک، اجتمــاع، خانــواده و ... نیمــی از ارتباطــات 
نورونــی قطــع شــده و نیمــی دیگــر تقویــت مــی شــوند. اطالعــات از مســیرهای تقویــت 

شــده بــا ســرعت بیشــتری منتقــل مــی شــوند 
ــه 	  ــده باشــند، ب ــا نوازن ــان خواننــده ی ــد شــده باشــید کــه اطرافیانت ــواده ای متول اگــر شــما در خان

ــا موســیقی اســت تقویــت مــی شــوند.  ــط ب ــه مرتب ــی ک ــاد ارتباطــات نورون احتمــال زی
اگــر پــدر، بــرادر، عمــو یــا دایــی شــما فوتبالیســت اســت و شــما در ســنین پاییــن مرتبــا اطالعــات 	 

فوتبالــی دریافــت مــی نماییــد، احتمــاال ارتباطــات نورونــی تقویــت خواهنــد شــد کــه مرتبــط 
بــا عملکــرد ورزشــی اســت.

ــاال 	  ــد، احتم ــی کن ــن ســخنرانی م ــه تمری ــه ایســت و در خان ــک ســخنران حرف ــدر شــما ی ــر پ اگ
ــت خواهــد شــد.  ــخنرانی تقوی ــا س ــط ب ــی مرتب ــات نورون ارتباط

اگــر بــه افــراد حرفــه ای در هــر رشــته ای نــگاه کنیــد یــا بــا آنهــا مصاحبــه کنیــد، متوجــه مــی شــوید 
کــه اکثــر آنهــا درون خانــواده کســانی را داشــته انــد کــه در ایــن رشــته فعــال بــوده اســت.

 بر اساس علم نورولوژی، ما به ارتباطات نورونی تقویت شده استعداد می گوییم
اگــر خانــواده شــما انســان هــای محتــاط و تحلیــل گــری هســتند، احتمــاال ایــن اســتعداد در شــما 	 

تقویــت مــی گــردد
اگر خانواده آزاد و فعالی دارید، شما هم احتماال همین مسیر را دنبال خواهید کرد	 

وراثت و اجتماع دو عامل اصلی تقویت 
ارتباطات نورونی هستند
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ــک  ــن ی ــن اســت. ای ــل علمــی اش همی ــی شــویم دلی ــواده و اجتماعمــان م ــا شــبیه خان ــه م ــن ک ای
ــی اســت. قاعــده کل

ــما را  ــتعدادهای ش ــاس اس ــوند، اس ــی ش ــت م ــه تقوی ــی ک ــات نورون ــیرها و ارتباط مس
ــد.  ــی دهن ــکیل م تش

پــس از مدتــی متوجــه مــی شــوید کــه موســیقی را خــوب مــی فهمیــد، فهــم ریاضــی برایتــان ســاده 
اســت یــا بــا ورزش بــه طــور کلــی مشــکل داریــد. همــه اینهــا از شــما یــک موجــود منحصربــه فــرد 
مــی ســازد. حــال بــا تمــام توضیحــات ارائــه شــده و جبــر موجــود در طبیعــت، بســیاری از 
مــا ســعی مــی کنیــم چیــز دیگــری غیــر از خــود واقعــی مــان باشــیم. بــا اینکــه طبیعــت 
ــه مســیر  ــه مــا مــی گویــد بایــد چــه کار کنیــم، آن را نادیــده گرفتــه و ب ــه وضــوح ب ب
خــالف اســتعدادهایمان مــی رویــم. 4 دلیــل عمــده بــرای ایــن رفتــار مــا انســان هــا وجــود دارد: 
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به خاطر استعدادهایمان در کودکی یا نوجوانی مسخره شده ایم  -1
مــن بارهــا در کودکــی بــه خاطــر ســخنرانی در جمــع و گاهــی پرحرفــی مســخره شــدم، شــما ممکــن 
ــب  ــب و غری ــای عجی ــاس ه ــر لب ــه خاط ــا ب ــی مســخره شــده باشــید، ی ــم حرف ــر ک ــه خاط اســت ب
پوشــیدن، بــه خاطــر قــد بلنــد یــا کوتــاه داشــتن، بــه خاطــر نواختــن یــک آلــت موســیقی، بــه خاطــر 
گوشــه گیــری، یــا بــه هــر دلیــل دیگــری. اکثــر انســان هــا مســخره شــدن را در کودکــی تجربه 
مــی کننــد و ایــن مســخره شــدن همیشــه بــه خاطــر داشــتن یــک یــا چنــد اســتعداد 
اســت. انســان هــای موفــق زیــادی وجــود دارنــد کــه در کودکــی بــه خاطــر استعدادهایشــان مســخره 
شــده انــد، ادیســون و اینشــتین هــر دو در کودکــی مــورد تمســخر واقــع مــی شــدند. بســیاری از کســب 
و کارهــای چنــد میلیــون دالری امــروزی بــر پایــه ایــده هــای بــه ظاهــر مســخره از نظــر دیگــران بنــا 

شــده انــد.  توییتــر، اســپیس ایکــس، فایرفاکــس و اینســتاگرام جــزء همیــن دســته انــد.
به خاطر استعدادهایمان تنبیه شده ایم  -2

ــا پــول توجیبــی خــودم تنبیــه شــدم، همچنیــن بــه  مــن بــه خاطــر خریــد میکروفــون در کودکــی ب
خاطــر ســرعت زیــادم در نوشــتن همزمــان امــال و پاکنویــس توســط معلمــم تنبیــه شــدم. ممکــن اســت 
شــما بــه خاطــر رفتارهــای خــالف نظــر خانــواده و اجتمــاع تنبیــه شــده باشــید. بــه کودکــی خــود 
بازگردیــد و ببینیــد بــه چــه دالیلــی تنبیــه شــده ایــد.  اســتعدادها شــما را از دیگــران 
متمایــز مــی کنــد،  همیــن امــر باعــث مــی شــود تــا خانــواده یــا اجتمــاع بــه علــت عدم 

درک علــت رفتــار شــما، شــما را مــورد انتقــاد قــرار داده یــا حتــی تنبیــه کنــد.

اکثر انسان ها مسخره شدن را در کودکی تجربه می 
کنند و این مسخره شدن همیشه به خاطر داشتن یک 

یا چند استعداد است
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بــه خاطــر ایــن کــه در آن کار اســتعداد داریــم و آن کار را بــه ســادگی انجــام مــی   -3
دهیــم

اکثــر مــا فکــر مــی کنیــم کــه کاری ارزشــمند اســت کــه پیچیــده و ســخت باشــد، اگــر 
کاری از نظــر مــا ســاده اســت فکــر مــی کنیــم کــه بــرای همــه انســان هــا ســاده اســت در صورتــی کــه 
ایــن طــور نیســت. رانندگــی مــن خــوب اســت، در واقــع خیلــی خــوب اســت، از 9 ســالگی رانندگــی 
کــرده ام و در میــان دوســتانم بــه عنــوان فــردی کــه دســت فرمــان خوبــی دارد شــناخته مــی شــوم، 
ولــی هیــچ وقــت بــه ایــن مســأله بــه عنــوان یــک اســتعداد ذاتــی توجــه نکــرده ام. ایــن در حالــی اســت 
کــه اگــر شــرایط پــرورش اســتعدادم مهیــا بــود و یــا خــودم از وجــود آن آگاه بــودم، مــی توانســتم یــک 
راننــده حرفــه ای در مســابقات فرمــول 1 باشــم. امــا مــن رانندگــی را رهــا کــردم و ســعی کــردم 
خــودم را بــا گرفتــن مــدرک دکتــرا در رشــته ای کــه بــه مراتــب پیچیــده تــر از رانندگــی 

اســت، اثبــات کنــم.
مــن ســخنران خوبــی هســتم، در واقــع خیلــی خــوب. از 3 ســالگی ایــن کار را انجــام داده ام و بــه نظــرم 
بســیار ســاده اســت، بــه همیــن خاطــر فکــر مــی کــردم کــه ســخنرانی بــرای همــه ســاده اســت، در 
حالــی کــه بســیاری از مــردم از فکــر کــردن بــه اینکــه بخواهنــد حتــی بــرای 10 نفــر هــم 
ســخنرانی کننــد ، بــه خودشــان مــی لرزنــد، امــا مــن بــرای 500 نفــر بــه راحتــی ســخنرانی 
مــی کنــم، تمــام خالقیــت مــن در ســخنرانی بــروز مــی کنــد و ایــده هــای نــاب بــرای فهمانــدن مطلــب 
بــه مخاطــب بــه ذهنــم ســرازیر مــی شــود. بــا ایــن حــال ســخنرانی را بــرای ســال هــا رهــا کــردم و 

ســعی کــردم فروشــنده، بازاریــاب و مدیــر تولیــد خوبــی باشــم، در صورتــی کــه 

داستان موفقیت بسیار ساده است و 2 مرحله بیشتر ندارد:
مرحله اول: استعدادت رو کشف کن

مرحله دوم: بقیه عمرت رو صرف کسب مهارت در همان استعداد کن
آزمون استعدادیابی گالوپ، DNA استعدادهایتان را باز می کند:

این آزمون 5 استعداد برتر شما را به ترتیب مشخص می کند 	
ــد  	 ــی توانی ــق آن م ــما از طری ــه ش ــردی ک ــه ف ــای منحصرب ــتعدادها، راه ه ــن اس ای

ــد ــی ده ــح م ــد، توضی ــق کنی ــان را محق اهدافت
دوره کشــف و پــرورش اســتعدادها نیــز بــه منظــور راهنمایــی شــما در ایــن مســیر طراحــی شــده 

اســت، همیــن االن در دوره کشــف و پــرورش اســتعدادها ثبــت نــام کنیــد.

داستان موفقیت بسیار ساده است
استعدادت را کشف کن و در آن استعداد مهارت کسب کن

http://goldentalent.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%81-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/
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به خاطر نداشتن یک استعداد با دیگران مقایسه شده ایم  -4
بــه عنــوان یــک قاعده کلــی هیچ چیــز قابــل مقایســه ای در مــورد شــخصیت و اســتعداد 
شــما وجــود نــدارد، چــون هــر انســانی منحصربه فــرد اســت، در اســتعدادهایش و شــرایط 
زندگیــش. هیــچ شــرایط برابــری بــرای هیــچ 2 نفــری بــر روی کــره زمیــن وجــود نــدارد. احتمــاال 
همگــی مــا بــا همکالســی هــا، بچــه هــای مــردم!، دوســتان و همکارانمــان مقایســه شــده ایــم. اگــر 
ــی  ــا نم ــر م ــری ب ــچ تأثی ــه هی ــن مقایس ــتیم، ای ــی دانس ــتعدادها را م ــودن اس ــرد ب ــون منحصربف قان

گذاشــت، ولــی ای کاش مــی دانســتیم.
اکثــر مــا در زندگــی خــود در پــی ایــن هســتیم کــه در همــه کارهــا خــوب باشــیم، امــا نمــی دانیــم 
ــا ایــن روش هرگــز در هیــچ یــک نمــی توانیــم موفقیــت چشــم گیــری کســب کنیــم. ایــن در  کــه ب
حالــی اســت کــه جامعــه و نظــام آموزشــی بــا ارائــه دروس اســتاندارد بــرای همــه، از مــا مــی خواهــد 
کــه افــرادی جامــع و دارای توانمنــدی هــای گوناگــون باشــیم. ایــن رویکــرد در بهتریــن حالــت منجــر 
بــه عملکــرد متوســط مــی شــود، نــه عالــی. تحقیقــات نشــان مــی دهــد افــرادی کــه ســعی می 

کننــد در همــه زمینــه هــا عالــی باشــند، در نهایــت کــم اثرتریــن افــراد هســتند.
مثــال یــک مدیــر از یــک برنامــه نویــس کامپیوتــر توقــع دارد کــه ســخنران خوبــی باشــد یــا روابــط 
عمومــی باالیــی داشــته باشــد، اگــر ایــن ویژگــی هــا را داشــته باشــد دیگــر یــک برنامــه نویــس خــوب 
ــورد  ــا اســتعدادهای م ــه نویســی ب ــاز جهــت برنام ــورد نی نیســت، چــون اســتعدادهای م

نیــاز جهــت ســخنرانی و ارتبــاط کامــال متضــاد هســتند.
 همــه مــا ســعی مــی کنیــم مثــل دیگرانــی باشــیم کــه از نظــر مــا بهتــر، خوشــحال تــر، خــوش تیــپ 
ــرد  ــه ف ــال ســبک منحصرب ــه دنب ــچ کــس ب ــا هی ــر و ... هســتند، ام ــدام ت ــر، خــوش ان ــدار ت ــر، پول ت
خــودش نیســت. جالــب اینجاســت کــه بهتریــن هــا همیشــه ســبک مخصــوص بــه خودشــان 

را دارنــد و بــه ایــن دلیــل بهتریــن شــده انــد کــه از دیگــران تقلیــد نکــرده انــد. 
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تأثیر والدین
شــما بــا ذهنیــت و طــرز تفکــر پــدر و مادرتــان بــزرگ مــی شــوید، آنهــا بیشــترین تأثیــر را 
بــر روی شــما دارنــد. در دوره هــای کشــف و پــرورش اســتعدادها کــه بــرای دانــش آمــوزان 13 تــا 18 
ســال برگــزار مــی کنــم، همیشــه تأکیــد دارم کــه ایــن دوره بایــد بــرای والدیــن شــما هــم برگزار شــود، 
چــون آنهــا مثــل کــوه جلــوی کشــف و پــرورش اســتعدادهای شــما ایســتاده انــد. طبــق تحقیقــات 
گالــوپ در آمریــکا، 77 درصــد والدیــن بیشــترین زمــان و توجــه دانــش آمــوزان را بــرای  
تقویــت ضعیــف تریــن درس وی صــرف مــی کنــد. ایــن نســبت در ایــران بــه مراتــب بیشــتر 

اســت.
ــی  ــتعداد ذات ــت و اس ــاس طبیع ــر اس ــوند ب ــا ش ــود ره ــال خ ــه ح ــر ب ــا اگ ــدان م فرزن
خــود راه درســت را پیــدا مــی کننــد، امــا مشــکل از آنجــا شــروع مــی شــود کــه ذهنیــت والدیــن 
در مــورد سرنوشــت بچــه کــه بایــد چــه کاره شــود، ایــن راه طبیعــی را ســد مــی کنــد. بــزرگ تریــن 
دغدغــه و نگرانــی امــروز والدیــن، آینــده فرزندانشــان اســت، چــون ایــن روزهــا خانــواده هــا اکثــرا یــک 
یــا دو فرزنــد دارنــد و مــی خواهنــد هــر چــه در تــوان دارنــد بــرای فرزندانشــان انجــام دهنــد، ایــن آغــاز 
بدبختــی بچــه هاســت. کنتــرل بیــش از حــد والدیــن کــودک را نابــود مــی کنــد. همــه مــا ایــن مســأله 
را مشــاهده کــرده ایــم کــه بچــه هایــی کــه توســط والدینشــان  در هفــت الیــه لبــاس پوشــانده مــی 

شــوند بیشــتر مریــض مــی شــوند، 2 دلیــل بــرای ایــن مســأله وجــود دارد:
بچه عرق کرده و با یک نسیم سرما می خورد. 1
مــادر دائمــا انــرژی نگرانــی خــودش را بــه کــودک منتقــل مــی کنــد، ایــن انــرژی هــا . 2

بــر کــودک هــم تأثیــر مــی گــذارد.
حاال همین مسأله در تمامی اموری که والدین زیاد در مورد آن نگرانی دارند رخ می دهد. 

در ارتباط با والدین 3 نکته بسیار مهم وجود دارد که توجه به آن واجب است:
1. والدین خودشان استعدادهایشان را نمی شناسند

2. والدیــن هــر چــه کمبــود در زندگــی خودشــان داشــته انــد، مــی خواهنــد فرزندشــان 
آن را جبــران کننــد

ــدان در  ــر اســاس فشــار اجتمــاع، پیــش فــرض هایــی در مــورد شــغل آینــده فرزن 3. ب
ذهــن والدیــن شــکل گرفتــه اســت. فرزنــد مــن بایــد دکتــر شــود، بایــد خلبــان شــود، 

بایــد ...

تنها یک باید وجود دارد: 
بایــد خودتــان اســتعدادهایتان را کشــف کــرده و پــرورش 

دهیــد و بــه فرزندانتــان هــم، همیــن را بیاموزیــد
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ــرای  ــرای شــناخت اســتعدادهایتان هیــچ وقــت دیــر نیســت، اصــوال تــا 99 ســالگی ب ب
ایــن کار وقــت داریــد، امــروز همــان زمانــی اســت کــه بایــد شــروع کنیــد.

برخــی افــراد فکــر مــی کننــد کــه اســتعدادیابی مخصــوص کــودکان، نوجوانــان و نهایتــا جوانــان اســت، 
چــون مــی تواننــد بــر اســاس آن آینــده خودشــان را رقــم بزننــد، در اینجــا 4 دلیــل بــرای ایــن کــه 

بــرای شــناخت اســتعدادها هیــچ گاه دیــر نیســت بیــان مــی کنــم:
1. اگــر دارای فرزنــد باشــید، بــا شــناخت اســتعدادهای خودتــان، بــه کشــف اســتعدادهای 

فرزندانتــان کمــک مــی کنیــد
ــرای  ــتعدادهایتان ب ــد از اس ــی توانی ــید م ــه باش ــی ک ــته تحصیل ــغل و رش ــر ش 2. در ه

ــد ــتفاده کنی ــی اس ــغلی و تحصیل ــرفت ش پیش
3. کشف استعدادهایتان به سرعت، اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد

4. می توانید رزومه های شغلی تأثیرگذارتری تهیه نمایید
در بســیاری از مشــاوره هایــی کــه بــا والدیــن داشــته ام، آنهــا فرزندانشــان را پیــش مــن مــی آورنــد تــا 
حــرف هــای اشــتباه خودشــان را بــه خــورد فرزندشــان بدهــم و آنهــا را تأییــد کنــم. بســیاری از آنهــا 
پــس از شــنیدن حقیقــت مــی رونــد و دیگــر پیدایشــان نمــی شــود، چــون بــا یــک حقیقــت تلــخ روبــرو 

شــده انــد:
هنوز خودت نمی دانی چه استعدادی داری و در چه کاری موفق هستی، بعد دنبال این هستی 

که بچه را به زور به یک رشته خاص بفرستی؟
ــرای انجــام  ــان را کشــف کنیــد، ب ــد خودت همیــن امــروز زمینــه هــای اســتعدادی فرزن

ــد  ــوپ اینجــا را کلیــک کنی ــان گال ــد نوجوان ــون قدرتمن آزم
آزمــون اســتعدادیاب گالــوپ بــه فرزنــد شــما کمــک مــی کنــد تــا آن چــه کــه آن هــا را بــه صــورت 
ــر  ــوپ، عــالوه ب ــان گال ــه فــرد، قــوی مــی ســازد، کشــف کننــد. آزمــون اســتعدادیاب نوجوان منحصرب
ارائــه گــزارش 3 زمینــه اســتعدادی برتــر نوجوانــان، ایــده هــای کاربــردی مفیــدی بــرای نحــوه 

رفتــار والدیــن  بــا اســتعدادهای فرزندانشــان مهیــا مــی کنــد. 
بــه عنــوان والدیــن بهتریــن کمکــی کــه مــی توانیــد بــه خــود و فرزندانتــان بکنیــد این اســت کــه زمینه 
هــای اســتعدادی خودتــان را نیــز بشناســید.  همیــن امــروز مــی توانیــد گــزارش 5 اســتعداد 
برتــر خودتــان بــه همــراه ایــده هــای کاربــردی جهــت پــرورش آنهــا را از اینجــا دریافت 

 . یید نما

برای شناخت استعدادهایتان هیچ وقت دیر نیست، 
اصوال تا 99 سالگی برای این کار وقت دارید

http://goldentalent.ir/product/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86/
http://goldentalent.ir/product/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/
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با استعدادیاب گالوپ می توانید پاسخ سواالت زیر را بیابید
چگونه می توانم مهارت هایم را بهبود بخشم؟ 	
چگونه می توانم در حل مسائلم بهتر عمل کنم؟ 	
چگونه می توانم زمانم را بهتر مدیریت کنم؟ 	

چرا؟ 
چــون اســتعدادیاب گالــوپ بــه شــما در خودشناســی کمــک مــی کنــد و باعــث مــی شــود تــا وقــت و 
انرژیتــان را در مســیرهای اشــتباه تلــف نکنیــد. مــا مــی توانیــم به شــما کمــک کنیم تــا اســتعدادهایتان 
را پــرورش دهیــد. بــه منظــور اســتفاده حداکثــری از اســتعدادهایتان، نیــاز داریــد تــا نحــوه بکارگیــری 
آنهــا در زندگــی روزمــره تــان را بدانیــد. مــا منابــع آموزشــی بــی نظیــری را بــرای ایــن کار مهیا 
کــرده ایــم. ایــن منابــع شــامل کتــاب هنــر عالــی شــدن ، مقــاالت، کارگاه هــای آنالیــن و 

دوره هــای جامــع کشــف و پــرورش اســتعداد مــی شــود.
ــد طبیعــی  ــرای موفقیــت نیســت، وقتــی یــک چیــز رون ــه زور زدن ب ــا اســتعدادیابی دیگــر نیــازی ب ب
ــا روزی 4 ســاعت تمریــن در کاری  خــودش را طــی مــی کنــد فقــط الزم اســت تمریــن کنیــد. ب

کــه اســتعدادش را داریــد، مــی توانیــد در عــرض 5 ســال بدرخشــید. 
بــه پزشــکانی نــگاه کنیــد کــه بــرای پزشــک شــدن همــه انــرژی خــالق خودشــان را صــرف کــرده و 
بــه هیــچ کــدام از ابعــاد دیگــر زندگیشــان توجــه نکــرده انــد، فقــط خواســته انــد دکتــر شــوند، 
نــه بــه اســتعداد توجــه کــرده انــد، نــه عالقــه و نــه توانایی.بــه اســاتید محتــرم دانشــگاه بــا 
همیــن مشــخصات نــگاه کنیــد، و بــه بســیاری دیگــر کــه خواســته انــد کمبــود اســتعداد را بــا تــالش 

مضاعــف جبــران کننــد. 
روزهایــی را بــه خاطــر مــی آورم کــه بــرای آزمــون دکتــری بــه کتابخانــه مــی رفتــم، ســاعت 8 صبــح 
تــا 4 بعــد از ظهــر، در بیــن ایــن ســاعت هــا نیــز اســتراحت مــی کــردم، باشــگاه مــی رفتــم و تفریــح 
هــم مــی کــردم، همــراه بــا مــن کســانی بودنــد کــه از 7 صبــح تــا 10 شــب کتابخانــه بودنــد، 7 روز 
هفتــه و حتــی جمعــه هــا. هنــوز بعــد از گذشــت 7 ســال از آن تاریــخ برخــی از آنهــا را مــی شناســم 

کــه پشــت آزمــون وکالــت مانــده انــد و هنــوز هــم دســت بــردار نیســتند.  
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نظام آموزشی
نظــام آموزشــی دروس یکســانی را بــه خــورد همــه دانــش آمــوزان مــی دهــد، ایــن کــه 
شــما چــه اســتعدادی داریــد بــرای نظــام آموزشــی هیــچ اهمیتــی نــدارد. نظــام آموزشــی 
شــما را بــه صــورت کلــی و بــر اســاس تمــام دروس ارزیابــی مــی کنــد و شــما بایــد نمــره قابــل قبــول 
در همــه دروس اخــذ کنیــد. بســیاری از ایــن دروس نــه بــه درد دنیــای مــا مــی خــورد و نــه بــه درد 
آخــرت مــا. ایــن مســأله تــا مقطــع دکتــری هــم ادامــه دارد، تمامــی دانشــجویان دکتــری تخصصــی هــم 

بایــد 18 واحــد دروس عمومــی را بگذراننــد. 
حــال فــرض کنیــم کــه شــما در درس تاریــخ، نمــره 19 و در درس ریاضــی نمــره درخشــان 
9 را گرفتــه ایــد، تمــام تمرکــز خانــواده و مدرســه بــه نمــره ریاضــی جلــب مــی شــود که 
از قــرار معلــوم اســتعداد خاصــی هــم در آن نداریــم.  ایــن یعنــی نظــام آموزشــی متمرکــز بــر 
نقطــه ضعــف افــراد اســت و نــه نقطــه قــوت آنهــا. اگــر رویکــرد تمرکــز بــر نقــاط قــوت داشــتیم بایــد 
شــخص را بــه مطالعــه بیشــتر در درس تاریــخ تشــویق مــی کردیــم، نــه اینکــه نمــره پاییــن ریاضــی او 

را دائمــا بــر مغــزش بکوبیــم.
ــه نتیجــه همــه آنهــا یکــی  ــه انجــام شــده اســت ک ــن زمین ــماری درای ــات بیش تحقیق

اســت:
ــه نفــس خــود را از دســت مــی  ــد، اعتمــاد ب ــز کنی ــراد تمرک ــر نقــاط ضعــف اف ــر ب  اگ

ــد. دهن
 نتایــج تحقیقــات همچنیــن نشــان مــی دهــد افــراد پــس از آگاهــی از استعدادهایشــان 
و بــه دنبــال آن آگاهــی بیشــتر از نقــاط قوتشــان، افزایــش چشــمگیری را در اعتمــاد بــه 

نفسشــان تجربــه مــی کننــد.
نتیجــه یــک تحقیــق طولــی 25 ســاله از ســال 1979 تــا 2004، بــر روی 7660 نفــر زن و مــرد نشــان 
ــد و  ــطح درآم ــد از س ــس بیشــتری داشــتند، 25 ســال بع ــه نف ــاد ب ــه اعتم ــرادی ک ــه اف داد ک
ــکا  ــد. میانگیــن اختــالف درآمــد ســاالنه آنهــا 12821 دالر آمری ــتری برخــوردار بودن ــت بیش رضای
بــود. از طــرف دیگــر، افــرادی کــه اعتمــاد بــه نفــس کمتــری در ســال 1979 داشــتند، در ســال 2004، 
3 برابــر گــروه بــا اعتمــاد بــه نفــس بیشــتر، دچــار مشــکالت جســمی بودنــد. ایــن بــاور کردنــی 
ــاال، مشــکالت جســمی کمتــری در مقایســه  ــه نفــس ب ــا اعتمــاد ب نیســت کــه گــروه ب
بــا آنچــه 25 ســال پیــش اعــالم کــرده بودنــد، داشــتند. نظــام آموزشــی بــه همــراه 

والدیــن نــاآگاه، از مخــرب تریــن عوامــل در پــرورش اســتعداد هســتند. 

 اگر بر نقاط ضعف افراد تمرکز کنید، اعتماد 
به نفس خود را از دست می دهند



32

هنر عالی شدن
اثر دکتر محمد سنگی

استعداد طالیی 
جناب آقای وحید مهبودی

کشف گنج بزرگ

مــن مدیــر یــک مجموعــه دکوراســیون داخلــی و فعــال در زمینــه آمــوزش هــای کســب و 
کار  هســتم، خوشــبختانه ایــن فرصــت را داشــتم کــه بــا اســتعدادیاب گالــوپ، 5 اســتعداد 
برتــرم را بشناســم. گــزارش 5 اســتعداد برتــر و آنالیــز آنهــا بــه مــن کمــک هــای بســیاری 
کــرد کــه قطعــا همــه آنهــا را نمــی توانــم در اینجــا بازگــو کنــم، امــا ســعی مــی کنــم 
کنــم.  بیــان  را  روزانــه  زندگــی  در  اســتعدادم  بکارگیــری  بــا  ارتبــاط  در  تجربیاتــم  از  یکــی 
تــا قبــل از شــرکت در دوره هــای کشــف و پــرورش اســتعداد آکادمی اســتعداد طالیی یک حــس عمیقی 
در مــن وجــود داشــت کــه مــی گفــت یــک گنــج بــزرگ در انتظــار مــن اســت، امــا به اشــتباه 
فکــر مــی کــردم ایــن یــک گنــج فیزیکــی اســت. پــس از انجــام آزمــون اســتعدادیاب گالــوپ 
متوجــه شــدم کــه اولیــن و قــوی تریــن اســتعداد مــن بایگانــی کننده  اســت و اســتعدادهای 
ممتــاز، جــذاب، رابطــه مــدار و تحلیــل گــر، 4 اســتعداد بعــدی مــن هســتند کــه مــی 
توانــم بــه صــورت روزانــه از آنهــا بــرای کســب دســتاوردهای مــورد نظــرم اســتفاده کنم. 
یــک روز مــن مالقاتــی بــا یکــی از ثروتمندتریــن افــراد شــیراز بــه منظــور عقــد قــرارداد 
یــک  از  کمتــر  در  و  شــدم  حاظــر  محــل  در  صبــح   7:30 ســاعت   رأس  داشــتم،  کاری 
طــول  در  مــن  رســید.  پایــان  بــه  جلســه  فــرد،  آن  توســط  قــرارداد  امضــاء  بــا  ســاعت 
بــودم،  کــرده  اســتفاده  قــرارداد  عقــد  جهــت  در  برتــرم  اســتعداد   5 از  ســاعت  یــک  ایــن 

با استعداد بایگانی کننده و تحلیل گر، با قدرت، تمام گزینه های ممکن را از قبل گردآوری و 
تجزیه و تحلیل کرده بودم،

بهترین نوع پوشش و برخورد را با استعداد ممتاز و جذابم به کار گرفتم
و از استعداد رابطه مدارم به منظور ایجاد صمیمیت و ارتباط موثر با فرد مقابل استفاده کردم.

ــاعت  ــل از س ــا قب ــرارداد کاری را ت ــک ق ــیراز ی ــه در ش ــن ک ــر ای ــه خاط ــرد ب ــه، آن ف ــد از جلس  بع
ــوت  ــن نقطــه ســاختمان خــودش دع ــه در بهتری ــه صبحان ــرا ب ــودم م ــه نتیجــه رســانده ب ــح ب 9 صب
ــم  ــه ایشــان گفت ــم  و ب ــر ســنگی تمــاس گرفت ــا دکت ــه ب ــد از خــروج از ســاختمان بالفاصل ــرد. بع ک
گنجــی کــه همــه عمــر فکــر بــه آن فکــر مــی کــردم را پیــدا کــردم  و ایــن گنــج چیــزی 

ــتعدادهایم.        ــت جز اس نیس
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فصل دوم: من چه استعدادهایی دارم؟
پائلو کوئیلو نویسنده مشهور، جمله معروف و ارزشمندی دارد:

برای آگاهی از استعدادها و محدودیت هایتان، هیچ کس بهتر از خودتان نیست
بــه تعــداد انســان هــای موجــود روی کــره زمیــن اســتعداد وجــود دارد، مهــم ایــن اســت کــه آنهــا را 
کشــف کــرده و پــرورش دهیــد. روش هــای مختلفــی بــرای کشــف اســتعدادها وجــود دارد و دانشــمندان 
ــه دســته بنــدی و طبقــه بنــدی  ــن روش هــا ب ــد. تمامــی ای ــادی در مــورد آنهــا مطالعــه کــرده ان زی
ــام گــذاری کــرده و معرفــی مــی نماینــد. الزم  ــد و تعــدادی از اســتعدادها را ن اســتعدادها مــی پردازن
بــه ذکــر اســت کــه ایــن روش هــا بــه درک بهتــر مــا از خودمــان کمــک بســیار زیــادی خواهــد کــرد، 
امــا نســخه نهایــی نیســت. بــرای کشــف اســتعدادهایتان در مرحلــه اول بــه 5 ســوال اساســی 
ــراه  ــه هم ــتعدادها ب ــرورش اس ــف و پ ــا را در دوره کش ــخ آنه ــد و پاس ــخ دهی ــر پاس زی

داشــته باشــید: 
من چه چیزهایی را زودتر از دیگران یاد می گیرم؟1. 
هم اکنون چه کارهایی بلدم؟2. 
چه آرزوهایی دارم؟3. 
به چه چیزهایی عالقه مندم؟4. 
در طول روز به چه چیزهایی بیشتر فکر می کنم؟5. 
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ــتفاده  ــوپ اس ــتعدادیاب گال ــون اس ــا از آزم ــتعدادهایتان، م ــرورش اس ــف و پ ــرای کش ب
مــی نماییــم. موسســه گالــوپ بزرگتریــن و معتبرتریــن موسســه نظرســنجی و روان ســنجی دنیاســت 
ــج  ــی نتای ــا پیــش بین ــن موسســه بیشــتر ب ــد. ای ــی کن ــت م ــا فعالی ــه در بیــش از 27 کشــور  دنی ک
ــا  ــر تنه ــال اخی ــه در 50 س ــه نحــوی ک ــود ب ــی ش ــناخته م ــکا ش ــوری آمری ــات ریاســت جمه انتخاب
یــک بــار نتیجــه انتخابــات ریاســت جمهــوری را اشــتباه پیــش بینــی کــرده اســت کــه کــه مربــوط بــه 
مبــارزات انتخاباتــی جــرج بــوش و ال گــور مــی باشــد. در ایــن دوره جــرج بــوش بــا رأی دادگاه برنــده 

انتخابــات شــد. 
موسســه گالــوپ بــر اســاس مصاحبــه بــا بیــش از 2 میلیــون نفــر در سراســر جهــان، از 
رئیــس جمهــور گرفتــه تــا کارگــر ســاده، 34 اســتعداد را شناســایی کــرده و یک سیســتم 

اســتاندارد جهــت کشــف و پــرورش ایــن اســتعدادها طراحــی نمــوده اســت.

 چه چیزهایی استعداد نیست؟
مهارت استعداد نیست

ــی  ــود م ــر نامحــدود ب ــت، اگ ــت نیس ــی نهای ــدود و ب ــا نامح ــان ه ــا انس ــان م ــرژی و زم ان
توانســتیم هــر کاری را آن قــدر تمریــن و تکــرار کنیــم تــا بــه مهــارت در آن برســیم، چــه اســتعداد آن 
را داشــته باشــیم و چــه نداشــته باشــیم. متأســفانه یــا خوشــبختانه، وقــت و انــرژی مــا محــدود 

اســت، بنابرایــن بایــد آن را صــرف کارهایــی کنیــم کــه در آن اســتعداد داریــم.
ــا  ــد، ی ــته باش ــتعداد آن را نداش ــا اس ــد، ام ــته باش ــارت داش ــه شــخصی در کاری مه ــن اســت ک ممک
ــرد تمــام زندگــی خــود را  ــن ف ــر آن شــخص نباشــد. ای ــر اســاس اســتعدادهای برت ــل آن کار ب حداق
تعطیــل کــرده تــا یــک مهــارت را در خــود توســعه دهــد. بــر همیــن اســاس از نظــر ســایر جنبــه هــای 
زندگــی در فقــر مطلــق بــه ســر مــی بــرد چــون تمــام انــرژی و زمــان خــود را صــرف کســب مهــارت 
ــی  ــی اســتعداد طالی ــت آکادم در کاری کــرده کــه اســتعداد کمــی در آن داشــته اســت. مأموری
ایــن اســت کــه بــه شــما کمــک کنــد تــا تمریــن و کســب مهــارت را در کارهایــی انجــام 
ــر همیــن اســاس در وقــت و انــرژی خــود صرفــه  دهیــد کــه در آن اســتعداد داریــد و ب
ــه نفــس بیشــتری  ــه کــرده و اعتمــاد ب جویــی کــرده، احساســات مثــب بیشــتری تجرب

کســب نماییــد. 
شــما بــه راحتــی بــا دنبــال کــردن سیســتم اســتاندارد مــا مــی توانیــد در عــرض یــک هفتــه مســیر 

ــر اســاس اســتعدادهایتان تشــخیص داده و دنبــال نماییــد.  کســب مهــارت خــود را ب
ــی  ــخت کوش ــت و س ــد ممارس ــل، نیازمن ــای بالفع ــدی ه ــه توانمن ــتعدادها ب ــل اس تبدی
اســت، دقیقــا مشــابه همــان چیــزی کــه در تقویــت توانایــی هــای جســمی وجــود دارد.
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فرمول طالیی تبدیل استعداد به نقطه قوت

استعداد: استعداد آن چیزی است که به صورت طبیعی در آن خوب باشید
 سرمایه گذاری: زمانی که صرف تمرین، پرورش مهارت ها و افزایش دانش می شود

نقطه قوت: توانایی به وجود آوردن عملکرد مطلوب یا تقریبا بی نقص
ــوت  ــه ق ــت نقط ــوان نهای ــه عن ــره 100 ب ــه نم ــتیابی ب ــا دس ــی م ــدف نهای ــه ه ــد ک ــرض کنی ف
در زمینــه نواختــن ویولــن باشــد، اگــر اســتعداد شــما در ویولــن 5 باشــد، نمــره شــما در 
ــر  ــال اگ ــد، ح ــت یابی ــوب دس ــه مطل ــه نقط ــا ب ــد ت ــد 20 باش ــذاری بای ــرمایه گ ــن و س تمری
ــید.  ــوب برس ــه مطل ــه نقط ــد ب ــی توانی ــالش 5 م ــا ت ــد، ب ــما 20 باش ــتعداد ش اس

این فرمول طالیی را می توانید در مورد هر کاری که می خواهید شروع کنید، به کار بندید.

عالقه به یک کار استعداد نیست
ــا همیشــه  ــد. ام ــه دهن ــد ارائ ــی توانن ــد اســتعداد م ــا چن ــک ی ــی از وجــود ی ــا، ســرنخ های ــق م عالی
ایــن طــور نیســت. یــک بــاور بســیار غلــط وجــود دارد کــه در فضــای مجــازی و کتــاب هــای موفقیــت 
بســیار بــه آن مــی پردازنــد کــه مــی گویــد فقــط بــه دنبــال عالقــه اتــان برویــد، امــا فاکتورهــای دیگــر 
ــان  ــه و اطرافی ــا توســط جامع ــق م ــد. بســیاری از عالی ــی گیرن ــده م ــی را نادی ــل اســتعداد و توانای مث
بــه مــا القــاء مــی شــوند. اســتعدادها بســیار زیربنایــی تــر از عالیــق هســتند، بــه طــور کلــی 
اســتعدادهای مــا عالیــق مــا را تشــکیل مــی دهنــد. امــا بــه هــر حــال دنبــال کــردن عالیــق 
بهتــر از دنبــال کــردن کلیشــه هایــی اســت کــه خانــواده و جامعــه بــه شــما دیکتــه مــی کنــد، چــه 
ــتعداد  ــی اس ــن آکادم ــای آنالی اســتعدادش را داشــته باشــید و چــه نداشــته باشــید. در دوره ه
طالیــی ارتبــاط عالقــه و اســتعداد را بــه تفصیــل بیــان مــی کنیــم. هــدف مــا در اســتعداد 
طالیــی ایــن اســت کــه شــغل یــا رشــته تحصیلــی بــه شــما معرفــی نماییــم کــه در آن 

اســتعداد و عالقــه شــما همســو باشــند. 
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بــه عنــوان مثــال خــودم عالقــه بســیار زیــادی بــه نواختــن گیتــار داشــتم، باالخــره گیتــار خریــدم و 
ــا اســاتید مختلــف، بــه علــت عــدم پیشــرفت محســوس، آن را رهــا کــردم.  پــس از 2 ســال تمریــن ب
ــه توجهــی کــه  ــار، ب ــه گیت ــه ب ــا اســتعدادها متوجــه شــدم کــه مــن بیــش از عالق بعــد از آشــنایی ب
یــک گیتاریســت بــه خــودش جلــب مــی کنــد عالقــه داشــتم، یــا بــه بیــان دیگــر بــه شــأن اجتماعــی 

گیتاریســت عالقــه داشــتم کــه ایــن هــم ناشــی از وجــود اســتعداد ممتــاز در مــن بــود. 
دانش استعداد نیست

ــر  ــت. اگ ــتعداد نیس ــا اس ــت، ب ــص اس ــمند و متخص ــوزه دانش ــک ح ــه در ی ــخصی ک ــر ش ــا ه لزوم
شــخص متخصــص، حــوزه کســب دانــش را بــر اســاس اســتعدادش انتخــاب کــرده باشــد، 
ــا اســتعداد باشــد. اگــر در اطــراف خودتــان خــوب توجــه کنیــد  مــی توانــد یــک دانشــمند ب
ــا  ــد، ام ــرا دارن ــک حــوزه مــدرک دکت ــرادی کــه در ی ــد. اف ــاد مــی بینی ــن دســت زی ــی از ای موردهای

ــد. ــاد گذاشــتن مدرکــی کســب کــرده ان ــرژی زی ــا وقــت و ان ــد و فقــط ب اســتعداد آن را نداشــته ان
بــرای ایــن کــه در زمینــه ای کــه اســتعداد داریــد، دانــش کســب کنیــد اینجــا را کلیــک 

کنید. 
ترکیــب دانــش و مهــارت بــا تمرینــات کافــی زمانــی ســودمند اســت کــه تقویــت کننــده 

اســتعداد هــای ذاتــی شــما باشــد.
چه استعدادهایی ندارم؟

اســتعدادیابی درهــای زیــادی را بــه روی شــما مــی گشــاید و دنیــای جدیــدی پــر از شــگفتی بــه روی 
شــما مــی گشــاید، امــا درهــای بســیار زیــادی هــم بــر روی شــما مــی بنــدد. 

بهترین اتفاق ممکن در استعدادیابی این است که شما را از تالش بی جهت در مسیرهای 
اشتباه باز می دارد.

استعدادیابی شما را از تالش بی جهت در 
مسیرهای اشتباه باز می دارد

http://goldentalent.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


37

هنر عالی شدن
اثر دکتر محمد سنگی

انســان هــا اســتعدادهای متنوعــی دارنــد، همیــن امــر باعــث مــی شــود تــا مکمــل یکدیگــر بــوده و در 
کارهــا همــکاری نماینــد. ایــن کــه بدانیــد چــه اســتعدادهایی را نداریــد و یــا در آنهــا ضعیــف هســتید 

باعــث مــی شــود تــا بــرای کارهایــی کــه اســتعداد نداریــد، کمــک بگیریــد. 
بــه عنــوان مثــال مــن اســتعدادهای دســت یابنــده و فعــال ســاز دارم، اســتعدادهایی کــه باعــث 
ــه مســیر خســته شــده و دوســت دارم مجــددا  ــا در ادام ــی باشــم، ام ــده خوب ــی شــود شــروع کنن م
کارهــای جدیــدی شــروع کنــم، اینجاســت کــه اســتعدادهای مســئولیت پذیــر و تحلیــل گــر مــی 

تواننــد بــه کمــک آمــده تــا کارهــا را تکمیــل کنــم. 
در ارتبــاط بــا اســتعدادهایی کــه در آن هــا ضعیــف هســتیم یــک ســوال جــدی وجــود 

دارد:
آیا اصوال الزم است که روی استعدادهای ضعیف خود کار کنید؟
در مرحله اول بهتر است که در صورت امکان از انجام این کار بپرهیزید

در صورتی که مجبور باشید 2 استراتژی عمده وجود دارد:
ــزی  ــا برنامــه ری ــرادی کــه در اســتعداد نظــم ی ــه عنــوان مثــال اف ــی: ب ــزار کمک ــتفاده از اب 1. اس
ضعیــف هســتند مــی تواننــد از نــرم افــزار هــای برنامــه ریــزی یــا دفترچــه هــای مخصــوص ایــن کار 

اســتفاده کننــد.
2. اســتفاده از افــراد دارای ایــن اســتعداد: اگــر اســتعداد حمایــت از دیگــران در برقــراری ارتبــاط 
نداریــد و مدیــر یــک تیــم هســتید، مــی توانیــد از شــخصی کــه ایــن اســتعداد را دارد کمــک بگیریــد 

تــا افــراد دچــار حــس تــرد شــدن از تیــم نشــوند.

نیمه تاریک استعدادها
همــه مــا احتمــاال اصطــالح بیــش فعــال را کــه در مــورد بســیاری از کــودکان بــه کار مــی رود را شــنیده 
ایــم. اگــر شــما کودکــی داریــد کــه بیــش از حــد نرمــال تعریــف شــده، فعالیــت فیزیکــی داشــته باشــد 
یــا نتوانــد بــر روی یــک کار خــاص تمرکــز کنــد، اولیــن روان هپزشــکی کــه مالقــات کنیــد بــه شــما 
ــد شــما بیــش فعــال اســت. بســیاری از موفــق تریــن افــرادی کــه مــا مــی  خواهــد گفــت: فرزن
شناســیم مثــل مایــکل فلپــس )شــناگر افســانه ای( یــا جاســتین تیمبرلیــک )خواننــده مشــهور( بیــش 
فعــال بــوده انــد. نکتــه بســیار قابــل توجــه ایــن اســت کــه در مقابــل هــر اســتعدادی، یــک 
ــاری بیــش  ــال ســاز، بیم ــل اســتعداد فع ــود دارد. در مقاب ــده وج ــناخته ش ــی ش ــاری روان بیم

فعالــی وجــود دارد یــا در مقابــل اســتعداد محتــاط، انــواع و اقســام فوبیاهــا وجــود دارنــد.  
ــه  ــا را ب ــرورش اســتعدادها و تأثیــر عوامــل محیطــی و خانوادگــی، م عــدم شــناخت و پ

 در مقابل هر استعدادی، یک بیماری 
روانی شناخته شده داریم
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ســمت نیمــه تاریــک اســتعدادهایمان ســوق مــی دهــد.  بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت شــما 
اســتعداد فرماندهــی قــوی داشــته باشــید، در ایــن صــورت ممکــن اســت خودتــان متوجــه ضررهــای 
ــر ای انجــام دادن کارهــا از آن اســتفاده مــی  ــارا ب ــادی کــه هــر روز اجب ناشــی از جنــب و جــوش زی
ــراری  ــات ناشــی از برق ــه خاطــر داشــتن اســتعداد جــذاب، صدم ــا ممکــن اســت ب ــد، نباشــید. ی کنی

ــا افــراد مختلــف را متوجــه نشــوید. ارتباطــات متعــدد ب
قــرار گرفتــن اســتعدادها در نیمــه تاریــک، کــه محصــول عــدم شــناخت اســتعدادهای 
کــودکان از ســوی والدیــن و اجتمــاع مــی باشــد، بدتریــن اتفاقــی اســت کــه مــی توانــد 
بــرای یــک یــا چنــد اســتعداد بیفتــد. نیمــه تاریــک یعنــی شــما اســتعداد داریــد امــا آن را بــه 
عنــوان یــک نقــض یــا ضعــف تلقــی مــی کنیــد و ســعی مــی کنیــد از آن اســتفاده ننماییــد، یــا از یــک 
اســتعداد بیــش از حــد اســتفاده مــی کنیــد بــه نحــوی کــه اثــرات نامطلــوب بــرای شــما و اطرافیانتــان 
در پــی دارد. در دوره کشــف و پــرورش اســتعدادها، تمریــن هــای عملــی مختلفــی بــرای خــروج از نیمــه 
تاریــک ارائــه شــده اســت  کــه مــی توانــد شــما را از صدمــات روحــی، روانــی و فیزیکــی ناشــی از قــرار 

گرفتــن یــک یــا چنــد اســتعداد در نیمــه تاریــک مصــون دارد. 
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استعداد طالیی
جناب آقای کیانوش نوری

مدیریت نیمه تاریک استعدادها

زمــان زیــادی از شــرکت در دوره هــای آکادمــی اســتعداد طالیــی گذشــته، امــا حــاال 
کــه در حــال خوانــدن مجــدد اســتعدادهایم بــودم تعجــب کــردم کــه چطــور اســتعداد 
ــن. ــه روش ــا نیم ــند ی ــک باش ــه تاری ــه در نیم ــد، چ ــی برن ــش م ــود را پی ــا کار خ ه

یکــی از مشــکالت مــن عالمــت ســوال منفــی روی کارهایــم گذاشــتن بــود، زمانــی کــه اســتعدادها 
را شــناختم دیگــر بــه گونــه ای زیبــا و انــرژی بخــش بــه پذیــرش افــکار و رفتــار خــودم رســیدم.

ــردن و  ــک ک ــه چ ــاز ب ــر روز نی ــه ه ــتند ک ــی هس ــدان های ــد گل ــتعدادها مانن اس
رســیدگی دارنــد، بــرای پــرورش آنهــا بایــد روزانــه در انتخــاب شــغل، ارتبــاط 
ــا خــود و دیگــران و در تصمیــم گیــری از آنهــا اســتفاده کــرد. در نهایــت  ب
ــت. ــوده اس ــد ب ــد و مفی ــیار کار آم ــم بس ــرم برای ــتعدادهای برت ــرورش اس ــف و پ  کش

االن بــاورم بــه آزمــون اســتعدادیاب گالــوپ بیشــتر شــده، چــون گــذر زمــان 
ــد. ــی کنن ــد م ــتعدادهایم را تایی ــم، اس ــن داســتان شــده و تجربیات شــامل ای

استعداد طالیی
جناب آقای دکتر علی اصغر حسنی اردکانی

ابزار تغییر

اســتعدادیاب گالــوپ، خــودم را بــه خــودم معرفــی کــرد، چــون یــک ابــزار ســریع و 
کارآمــد بــرای تغییــر بــا کمــک داشــته هاســت. ایــن ابــزار باعــث مــی شــود تــا 
بــه جــای رفتــن از بیراهــه هــا و زندگــی کــردن بــا ضعــف هــا، نقشــه حرکــت از جایــی 
ــه صــورت واقعــی در دســت داشــته  ــی باشــی ب ــه جایــی کــه مــی توان کــه هســتی ب
باشــی و بــه صــورت منطقــی بــه مدیریــت کارآمــد توانایــی هــای منحصربفــرد بپــردازی.
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فصل سوم: رشته تحصیلی متناسب با استعداد
قدرت شگفت انگیز نیروهای خالق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشکار می شود که 
نیازی حیاتی، توانایی های او را به فعالیت وادارد و کشش آرزویی، سراپای وجودش را به 

جنب و جوش درآورد. آبراهام لینکلن
ســال اول دبیرســتان بــا مســأله مهمــی روبــرو شــدم، قبــل از آن هیــچ گاه بــه چیــزی بــه نــام تصمیــم 
گیــری در مــورد آینــده اصــال فکــر هــم نکــرده بــودم. آن مســأله انتخــاب رشــته تحصیلــی بــود: 
ریاضــی و فیزیــک، یــا تجربــی. مــن فقــط 2 انتخــاب داشــتم، چــون اصــوال فنــی و حرفــه ای و کار 
و دانــش در خانــواده مــا افــت محســوب مــی شــد و فقــط شــاگرد تنبــل هــا ایــن دو رشــته را انتخــاب 
مــی کردنــد. مــالک انتخــاب هــم فقــط نمــره هــای درس ریاضــی و زیســت بــود. هیــچ کــس از مــا 
نمــی پرســید اســتعدادت چیســت، بــه چــه چیــزی عالقــه داری، دوســت داری در ایــن 

دنیــا چــه کار متفاوتــی انجــام دهــی؟
ــردم. اصــوال ســطح ریاضــی،  ــان، رشــته ریاضــی را انتخــاب ک ــواده و معلم ــه خان ــه توصی ــم ب ــن ه م
فیزیــک، هندســه و جبــر مــن در حــد متوســط بــود و هرچقــدر هــم کــه بــرای عالــی شــدن در آنهــا 
تــالش مــی کــردم، نتیجــه نمــی گرفتــم. مطالــب را دائمــا مــی خوانــدم امــا هربــار کــه بــر مــی گشــتم 
ــا هــم  ــگار داشــتم از نقطــه صفــر شــروع مــی کــردم. دائمــا خــودم را ب ــب را مــرور کنــم، ان ــا مطال ت
کالســی هایــی کــه بــه راحتــی مســائل ریاضــی را حــل مــی کردنــد مقایســه مــی کــردم. شــرایط واقعــا 
ســخت بــود، تنهــا چیــزی کــه مطمئــن بــودم ایــن بــود کــه مــی توانــم بــا تــالش زیــاد کــه ناشــی از 
اســتعداد دســت یابنــده ام بــود بــر هــر مانعــی غلبــه کنــم، امــا بــه هــر حــال انــرژی و وقــت زیــادی 
از مــن مــی گرفــت. بــا ایــن حــال از بهتریــن هــا در رشــته ریاضــی همیشــه عقــب بــودم. ایــن فشــار 

و ســختی کــه ســال هــا تحمــل کــردم یــک درس اساســی بــه مــن داد:

عدم استعداد را نمی توان با تالش زیاد جبران کرد
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ــه  ــم رتب ــه کنکــور رســیدم، در کنکــور رشــته ریاضــی ه ــا ب ــن روال گذشــت ت ــه همی ــد ســال ب چن
ــان رشــته  ــل همــه متقاضی ــه انتخــاب رشــته دانشــگاه رســید، مث ــت ب ــردم. نوب متوســطی کســب ک
ریاضــی ابتــدا تمــام مهندســی هــا را انتخــاب کــردم، مکانیــک، الکترونیــک، عمــران و بــرق مخابــرات 
و در آخــر هــم رشــته مدیریــت صنعتــی. خــدا را شــکر مــی کنــم کــه هیــچ کــدام از مهندســی هــای 
ــدم.  ــول ش ــه قب ــت روزان ــیراز نوب ــی دانشــگاه ش ــت صنعت ــته مدیری ــول نشــدم و در رش ــه را قب روزان
ــه  ــات ک ــق در عملی ــش تحقی ــی گرای ــت صنعت ــته مدیری ــز در رش ــری را نی کارشناســی ارشــد و دکت
ریاضیــات در آن حــرف اول را مــی زنــد، گرفتــم. تمــام کمبــود اســتعدادم در ریاضــی را بــا تــالش زیــاد 

ــود: جبــران مــی کــردم. امــا نتیجــه همیشــه یکســان ب

 نتیجه متوسط بود و خوشحال نبودم
تالش هایم در دانشگاه هم یک درس مهم دیگر به من داد:

مهم نیست چه رشته ای انتخاب می کنی، اگر استعداد برتری در آن نداری، با تمام 
تالشت یک فرد متوسط خواهی بود

ــودم  ــرزنش خ ــا س ــال ه ــرد، س ــوض ک ــرا ع ــی م ــرات و زندگ ــیر تفک ــتعدادیابی، مس ــا اس ــنایی ب آش
بــه خاطــر متوســط بــودن در رشــته ام متوقــف شــد و بــه خــودم حــق دادم کــه تــو نمــی توانســتی 
ــاس  ــر اس ــود. ب ــرم در رشــته هــای دیگــری ب ــی باشــی، چــون اســتعدادهای برت در ایــن رشــته عال

ــود.  ــر ب ــب ت ــم مناس ــی برای ــت بازرگان ــته مدیری ــتعدادهایم رش اس
ــد.  ــک کنی ــا را کلی ــید، اینج ــط نباش ــان متوس ــته تحصیلیت ــد در رش ــی خواهی ــر م اگ
ــراه  ــا اســتعدادهایتان هم ــی مناســب ب ــی شــما را در انتخــاب رشــته تحصیل ــی اســتعداد طالی آکادم
شــما خواهــد بــود. در آکادمــی اســتعداد طالیــی بــرای افــراد 15 تــا 18 ســال بــرای انتخــاب رشــته 

ــم. ــن داری ــای آنالی ــوزش ه دانشــگاه آم
ــه  ــددی در زمین ــب متع ــاالت و کت ــه دادم و مق ــی ادام ــن مقطــع تحصیل ــا باالتری ــر چــه خــودم ت اگ
مدیریــت چــاپ کــردم، امــا بیشــترین ارزش را بــرای کار و تجربــه و کســب مهــارت در چیــزی کــه در 

آن اســتعداد داریــم، قائلــم.  

http://goldentalent.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/
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اگــر امــروز 15ســاله بــودم و دانــش امــروزم را داشــتم از بیــن چنــد ســناریوی زیــر، یکــی را انتخــاب 
مــی کــردم:

سناریو شماره 1: 
در دبیرســتان رشــته ریاضــی را انتخــاب مــی کــردم امــا هرگــز بــرای عالــی شــدن در آن بــه 	 

خــودم فشــار نمــی آوردم
همزمان در یک نمایشگاه خودرو به عنوان شاگرد و فروشنده مشغول می شدم	 
در دانشــگاه رشــته مدیریــت بازرگانــی را انتخــاب مــی کــردم و هرگــز تــا بیــش از کارشناســی 	 

ادامــه نمــی دادم.
سعی می کردم یک نمایشگاه خودرو هر چند کوچک حتی با یک ماشین افتتاح کنم	 
چند دوره کاربردی معامالت خودرو همزمان با تحصیلم می گذراندم	 
دوره های آنالین آموزش معامالت خودرو برگزار می کردم	 
سخنران و مدرس در حوزه معامالت خودرو می شدم 	
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چند نکته بسیار آموزنده در این سناریو برای شما وجود دارد:
توجــه بــه عالیــق: همیشــه از کودکــی بــه خــودرو عالقــه داشــتم و مــدل هــای مختلــف خــودرو . 1

را دنبــال مــی کــردم
ــده هــای شــغلی هــر اســتعداد: اســتعداد ارتباطــی ، پــرورش . 2 ــه اســتعدادها و ای توجــه ب

دهنــده و ممتــاز جــزء 5 اســتعداد برتــر مــن هســتند، شــغل هــای پیشــنهادی بــرای ایــن اســتعدادها 
عبارتنــد از : ســخنرانی در مقابــل جمعیــت، تدریس و مشــاوره . اســتعداد دســت یابنده اســتعداد 
ــدازی و  ــی، راه ان ــد از : کارآفرین ــتعداد عبارتن ــن اس ــنهادی ای ــای پیش ــغل ه ــت، ش ــن اس اول م

مدیریــت کســب و کارهــای جدیــد
ــرد . 3 ــه ف ــق و اســتعدادها شــما را واقعــا منحصــر ب ــتعدادها: ترکیــب عالی ــق و اس ــب عالی ترکی

مــی ســازد. ایــن ترکیــب بــرای مــن مــی شــود: تدریــس معامــالت خــودرو از طریــق برگــزاری 
دوره هــای آنالیــن، نوشــتن کتــاب در مــورد معامــالت خــودرو. برگــزاری دوره هــای آنالیــن 
معامــالت خــودرو، در زمانــی کــه 90 درصــد معامــالت خــودرو، همچنــان بــه صــورت ســنتی انجــام مــی 

شــود، یــک کســب و کار جدیــد بــه شــمار مــی آیــد کــه منحصربــه فــرد اســت.

سناریوی شماره 2:
ــار     	  ــودم فش ــه خ ــدن در آن ب ــی ش ــرای عال ــا ب ــردم ام ــی ک ــته ریاضــی را انتخــاب م رش

ــی آوردم. نم
هم زمان به صورت پاره وقت در یک رستوران یا فست فود مشغول به کار می شدم.	 
در رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه مشغول به تحصیل می شدم.	 
همزمــان بــا تحصیــل دانشــگاه ، یــک فســت فــود کوچــک راه انــدازی مــی کــردم، حتــی اگــر 	 

نمــی توانســتم فســت فــود راه بینــدازم، شــب هــا بــه صــورت خیابانــی غــذای مخصــوص خــودم را مــی 
فروختــم. 

همزمان با دانشگاه در چند دوره آشپزی فست فود شرکت می کردم	 
پس از اتمام دانشگاه یک فست فود با منوی غذای منحصربه فرد خودم افتتاح می کردم	 
به صورت آنالین دوره های آشپزی و راه اندازی فست فود آموزش می دادم.	 

بهترین کار در دنیا کاریست که در آن عالقه و استعداد شما هم راستا باشد
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وظیفه آکادمی استعداد طالیی معرفی رشته تحصیلی است که در آن عالقه و استعداد شما 
هم راستا باشد

همین امروز رشته تحصیلی متناسب با عالیق و استعدادت انتخاب کن
آزمون آنالین استعدادیابی گالوپ را انجام دهید تا گزارش شخصی خود را در مورد 5 زمینه برتر 

استعدادی دریافت نموده و از این استعدادها برای موفقیت در شغل، تحصیل یا هر جای دیگری استفاده 
کنید

شناخت استعدادهایتان شما را قادر می سازد تا عملکرد بهتری در کارهایی که به صورت 
طبیعی خوب انجام می دهید، داشته باشید

کشف استعدادهایتان به شما کمک می کند تا اهدافتان را بهتر نشانه بگیرید 
شما می توانید با استفاده از گزارش 5 زمینه استعدادی برتر خود به سواالت زیر بهترین پاسخ را بدهید

1. چگونه می توانم در مسیر شغلی ام رشد کنم؟
2. چگونه می توانم به صورت حرفه ای و تخصصی رشد کنم؟

3. چگونه می توانم سطح عملکردم را ارتقاء بخشم؟
چرا؟ 

چون ما در گزارش استعدادیابی، بر بهترین فرصت های شما برای موفقیت و رشد تمرکز می 
کنیم، به جای این که فقط بر نقاط ضعفتان تمرکز کنیم.

http://goldentalent.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/
http://goldentalent.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/
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استعداد طالیی
جناب آقای علی عسکری

پازل های به هم ریخته
اینجانــب محمــد علــی عســکری، دانــش آموختــه آکادمــی اســتعداد طالیــی، مــدرس دوره هــای 
ــرام  ــدل اینیاگ ــا م ــردی و تیمــی و متخصــص شــخصیت شناســی ب ــگ ف ــروش، کوچین ــغ ف نواب
هســتم وعالقــه منــدم تــا تجربــه خــودم از کشــف و پــرورش اســتعدادها را با شــما درمیــان بگذارم. 

هنگامی که با این دوره آشنا شدم مانند قطعات پازل به هم ریخته ای بودم که نمی دانستم 
چگونه باید خودم را سر هم کنم، حتی از قطعات پازل دیگران نیز درون من قاطی شده بود و 
نمی دانستم چه کسی باید باشم یا چه کسی هستم.  سردرگمی و احساس ناراحتی و افسردگی 

عادت من شده بود و به هر دری می زدم جایگاه انسانی خودم را پیدا کنم. 

در نهایــت، آشــنایی بــا اســتعدادیاب گالــوپ و مســیر نجــات بخــش آن، زندگــی مــن را دگرگــون 
ــه  ــی ب ــردم، حت ــای منحصربف ــی ه ــتعدادها و ویژگ ــایی اس ــا شناس کــرد و توانســتم ب
نقــاط ضعفــم معنــا ببخشــم، یعنــی قطعــات پازلــی کــه دور ریختــه بــودم را کنــار قطعــات 
ســالم خــودم  گذاشــته و ســعی کــردم قطعاتــی کــه متعلــق بــه مــن نبودنــد را بــه صاحبــان آن 
بازگردانــم، یعنــی از آن روز ســعی نکــردم شــخص دیگــری باشــم، بلکــه خــودم باشــم و از 
یــک شــغل ســاده و معمولــی اجتمــاع، توانســتم وارد حــوزه تدریــس و مشــاوره، کــه جایــگاه 
اصلــی مــن بــود شــوم و امــروز عــالوه بــر اینکــه درآمــد خوبــی  دارم، از پرســتیژکاری و 
موقعیــت اجتماعــی کــه دارم بســیار راضــی هســتم و از همــه مهــم تــر ایــن کــه کمــک 
ــه افــراد جامعــه را در ایــن زمینــه بســیار دوســت دارم و تمــام ایــن شــرایط را مدیــون  کــردن ب
فضاهایــی هســتم کــه در آن اســتعدادهایم شناســایی شــده و پــرورش یافتنــد. در پایــان از دوســت 
و مربــی عزیــزم جنــاب دکتــر محمــد ســنگی کــه کمــک بســزایی بــه مــن کردنــد، سپاســگزارم.
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فصل چهارم: استعداد و انتخاب مسیر شغلی
داســتان انتخــاب شــغل هــم بــرای مــا ایرانــی هــا قضیــه بســیار جالبــی شــده اســت. از 3 ســالگی هــر 
کســی از خانــواده کــه مــا را مــی بینــد، از مــا مــی پرســد: مــی خواهــی چــه کاره شــوی؟ جــواب 
ایــن ســوال در 3 ســالگی بــرای مــا خیلــی مشــکل اســت، کــه هیــچ اشــکالی نــدارد. اشــکال آنجاییســت 

کــه بســیاری از مــا در 50 ســالگی هــم جــواب خوبــی بــرای ایــن ســؤال نداریــم. 
انتخــاب مســیر شــغلی متناســب بــا اســتعداد بــه قــول ســعدی کاری ســهل و ممتنــع اســت، 
ســهل از ایــن جهــت کــه جــواب را در خودمــان داریــم و ممتنــع از ایــن جهــت که اســتخراج اســتعدادها 
و عالیــق از اعمــاق مغــز انســان و ســوار کــردن شــغل متناســب بــر آنهــا کاری بــس دشــوار اســت، مگــر 

ایــن کــه شــما از یــک سیســتم اســتاندارد جهانــی بــرای ایــن کار اســتفاده کنیــد. 
ــاب  ــه انتخ ــد ن ــر و کار داری ــغلی س ــیر ش ــاب مس ــا انتخ ــما ب ــی ش ــتعداد طالی ــی اس در آکادم
شــغل. مســیر شــغلی از ایــن جهــت کــه شــما بــرای یــک بــار شــغل را انتخــاب نمــی کنیــد و تــا ابــد 
در همــان شــغل بــه صــورت ثابــت ادامــه نمــی دهیــد. شــما بایــد انتخــاب شــغل را بــه صــورت یــک 
ــد پیشــرفت در  ــورد رون ــی در م ــای مختلف ــان ســناریو ه ــرای خودت ــه و ب ــا در نظــر گرفت مســأله پوی
یــک زمینــه شــغلی بنویســید. در آکادمــی اســتعداد طالیــی مــا ســناریو نویســی را بــه شــما آمــوزش 
مــی دهیــم، البتــه ســناریو نویســی زندگــی خودتــان. شــما بایــد مثــل یــک نویســنده فیلمنامــه 

زندگــی خودتــان را بنویســید. 
اســتفاده از سیســتم شــغل یــاب آکادمــی اســتعداد طالیــی، ایــن کار را بــرای شــما بســیار ســاده مــی 

کنــد. مــن بهتریــن ســال هــای زندگیــم را بــرای امتحــان کــردن مشــاغل مختلــف مثــل 
فروشندگی کفش )5 سال( 	
فروشندگی و مدیریت لوازم خانگی )3 سال( 	
مدیریت فروش امالک )2 سال( 	
بازاریابی ملک )2 سال( 	
مدیر تولید کارخانه )6 ماه( 	
معامله خودرو ) 5 سال( 	
مدیر پروژه ساختمانی )3 سال( 	
سخنرانی انگیزشی )3 سال( 	

اکثر انسان ها به صورت ناخودآگاه 
تصمیم گیری می کنند
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تدریس دانشگاه )7 سال( 	
تدریس استعدادیابی )3 سال(  	
آموزش برنامه ریزی کسب و کار )2 سال(،  	
مدل سازی کسب و کار )2 سال( 	
 و در آخر دوره های آنالین استعدادیابی )3 سال( 	

 را امتحــان کــرده ام.  برخــی از ایــن مشــاغل را بــه صــورت هــم زمــان انجــام مــی دادم. بــه همیــن 
خاطــر الزم نیســت کــه شــما آزمــون و خطاهــای بنــده را تکــرار نماییــد، شــما مــی توانیــد مســتقیما 
ــا  ســر اصــل مطلــب رفتــه و انــرژی هــای خــالق خــود را بــرای کســب مهــارت در شــغل متناســب ب

اســتعدادها و عالیقتــان ذخیــره نماییــد. 
اگر شغلتان را بر اساس استعداد و عالیقتان انتخاب نکنید، باید مثل گنجشک دائما از یک 

شاخه به شاخه دیگر بپرید

معیارهای انتخاب شغل
مــا انســان هــا معمــوال بــا انتخــاب مشــکل داریــم، چــون مســأله انتخــاب زمانــی مطــرح مــی شــود کــه 
مــی خواهیــم حداقــل بیــن دو گزینــه یکــی را انتخــاب نماییــم. مثــال شــب بــرای شــام بیــرون رفتــه و 
مــی خواهیــم تصمیــم بگیریــم کــه بــه فســت فــود برویــم یــا رســتوران ســنتی؟ یــا 100 میلیــون پــول 
داریــم و مــی خواهیــم بیــن دنــا، پــژو پــارس و پــژو 207 یکــی را انتخــاب نماییــم، یــا بــه ســن ازدواج 

رســیده ایــم و مــی خواهیــم بیــن مریــم، شــادی، النــاز و شــیدا یکــی را انتخــاب نماییــم.
 در تصمیم گیری در مورد هر چیزی ما با 2 عنصر اساسی مواجه هستیم: معیار تصمیم گیری 

و گزینه ها 
بــه عنــوان مثــال در مــورد انتخــاب بیــن فســت فــود و رســتوران ســنتی، فســت فــود و رســتوران 

گزینــه هــا هســتند و فضــای نشســتن و کیفیــت غــذا معیارهــای مــا بــرای انتخــاب هســتند.
همــه انســان هــا بــه صــورت خــودآگاه یــا ناخــودآگاه بــر اســاس معیارهایــی کــه در ذهنشــان دارنــد، 
تصمیــم گیــری مــی نماینــد. اکثــر انســان هــا بــه صــورت ناخــودآگاه تصمیــم گیــری مــی 
نماینــد، یعنــی اگــر از آنهــا بپرســی کــه بــر چــه اساســی تصمیــم گیــری کــردی جــواب قانــع کننــده 

ای ندارنــد. 
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ــودن و اســتاد  ــا توســط کســانی کــه ادعــای معلــم ب موجــی اخیــرا در شــبکه هــای اجتماعــی، عمدت
بــودن را دارنــد بــه راه افتــاده کــه از همــه افــراد بــا هــر اســتعداد، توانایــی و عالقــه  ای مــی خواهــد 
تــا کارآفریــن شــده و بــرای خودشــان کار کننــد. همچنیــن تبلیغــات منفــی زیــادی در مــورد کارمنــد 
بــودن مــی شــود. بســیاری از افــراد بــی اطــالع یــا کــم اطــالع  هــم بــه خاطــر زرق و بــرق ایــن افــراد 
، تحــت تأثیــر تبلیغــات آنهــا قــرار گرفتــه و هزینــه هــای چنــد میلیونــی بــرای کارآفریــن شــدن مــی 
پردازنــد، ایــن در حالــی اســت کــه کارآفرینــی نیازمنــد  اســتعدادها و توانمنــدی هــای خاصــی اســت 
کــه اگــر شــما آنهــا را نداریــد، نمــی توانیــد در کارآفرینــی موفــق شــوید. ســالیانه حــدود 90 درصــد 
از کســب و کارهــای نوپــا ورشکســت مــی شــوند کــه البتــه شــما در مــورد آنهــا چیــزی نمــی شــنوید، 

چــون فقــط داســتان افــراد و کمپانــی هــای موفــق ارزش شــنیدن و نقــل قــول دارد.  
در آکادمــی اســتعداد طالیــی تصمیــم گیــری در مــورد انتخــاب مســیر شــغلی بــه صــورت کامــال 
علمــی مطــرح مــی شــود، بــه نحــوی کــه ابتــدا تئــوری تصمیــم گیــری بــه طــور کلــی آمــوزش 
داده مــی شــود و شــما مــی توانیــد از آن بــرای انتخــاب هــر چیــزی اســتفاده نماییــد و ســپس از ایــن 
تئــوری، جهــت انتخــاب مســیر شــغلی و تحصیلــی اســتفاده مــی نماییــم. در ایــن دوره انــواع مشــاغل 
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه و اســتعدادها و توانمنــدی هــای مــورد نیــاز هــر شــغل بــه تفصیــل 
بیــان مــی شــود. بــر همیــن اســاس، انتخــاب مســیر شــغلی 6 گام اساســی دارد کــه در ادامــه توضیــح 

داده شــده انــد:
گام اول: معرفی تمامی معیارهای انتخاب مسیر شغلی 

این ها مهمترین معیارهای انتخاب شغل در دنیا هستند:
استعداد 	
عالقه 	
مهارت 	
دانش 	
شرایط حقوق و دستمزد 	
محیط کاری 	
درجه سختی کار 	
مقبولیت اجتماعی 	
نیاز بازار 	
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	 ...
این معیارها را به تفصیل در دوره انتخاب شغل آکادمی استعداد طالیی توضیح می دهیم. 

گام دوم: تعیین معیارهای منحصربفرد شما برای انتخاب مسیر شغلی
برخــی از ایــن معیارهــا بــرای شــما اصــوال مطــرح نیســت، پــس در ایــن مرحلــه آنهــا را حــذف مــی 
ــه  ــوید ک ــی ش ــنا م ــادات آش ــا و اعتق ــا، باوره ــام ارزش ه ــه ن ــی ب ــا مفهوم ــه ب ــن مرحل ــم. در ای کنی
ــر  ــت و پاگی ــا دس ــا و باوره ــن ارزش ه ــی از ای ــد، برخ ــی دهن ــت م ــط و جه ــما خ ــی ش ــه زندگ ب
ــادات  ــا و اعتق ــاس باوره ــر اس ــما ب ــا ش ــت ت ــد. الزم اس ــر مفی ــی دیگ ــتند و برخ ــر هس ــران گ و وی
نماییــد. تعییــن  شــغلی  مســیر  انتخــاب  بــرای  را  خــود  فــرد  منحصربــه  معیارهــای  ســالم، 

وفــور  بــه  مــا  هــای  المثــل  ضــرب  در  کننــده  محــدود  باورهــای  ایــن  از  برخــی 
شــریک  اگــر  یــا  کــن  دراز  گلیمــت  انــدازه  پاتــو  مثــل  شــوند،  مــی  دیــده 
شــوند.  اصــالح  اســت  الزم  کــه  داشــت،  شــریک  هــم  خــدا  بــود  خــوب 

گام سوم: اولویت بندی معیارهای شما
برخی از این معیارها برای شما مهم تر از بقیه هستند، به عنوان مثال ممکن است برای شما مقبولیت 

اجتماعی 2 برابر بیشتر از حقوق و دستمزد اهمیت داشته باشد.
گام چهارم: تعیین گزینه های شغلی شما بر اساس استعداد های برتر و عالیق شما

آزمــون قــوت یــاب گالــوپ بــر اســاس 5 اســتعداد برترتــان بــه شــما ایــده هــای شــغلی فراوانــی 
مــی دهــد، همچنیــن شــما عالیــق متنوعــی در مــورد شــغل هــای مختلــف داریــد، از ترکیــب اســتعداد 

و عالقــه بــه گزینــه هــای شــغلی متنوعــی مــی رســیم.
گام پنجم: رتبه بندی گزینه های شغلی بر اساس معیارهای شما

در ایــن مرحلــه، گزینــه هــای مطــرح شــده در مرحلــه قبــل را بــر اســاس معیارهــای منحصربــه فــرد 
خودمــان ارزیابــی مــی نماییــم. گزینــه ای کــه بیشــترین نمــره را بــه دســت آورد، بــه عنــوان مســیر 
شــغلی انتخــاب مــی نماییــم. بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت شــغل طراحــی دکوراســیون داخلــی نمــره 

86 از 100 را بــه دســت آورده باشــد و شــغل فروشــگاه مبلمــان نمــره 75 را کســب کــرده باشــد. 
گام آخر: سناریو نویسی در مورد مسیر شغلی

ــن  ــرای گزینــه انتخــاب شــده در گام پنجــم، ســناریو نویســی مــی کنیــم. ای ــن گام، ب حــال در آخری
ــغلی شماســت و مراحــل پیشــرفت شــما در مســیر  ــیر ش ــزی مس ــه ری ــه نوعــی برنام ســناریو ب

ــد.  شــغلی را مشــخص مــی نمای

http://goldentalent.ir/product/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%ba%d9%84/
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بــه عنــوان مثــال فــرض کنیــم شــما هــم اکنــون 18 ســال داریــد و قصد داریــد برای شــغل دکوراســیون 
داخلــی، ســناریو نویســی کنید:

پذیرش در رشته معماری دانشگاه. 1
مشــغول بــه کار شــدن در یــک دفتــر طراحــی معمــاری بــه صــورت همزمــان بــا دانشــگاه بــه . 2

مــدت 2 ســال
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ــا . 3 ــروژه ی ــر پ ــوان مدی ــه عن ــی ب ــیون داخل ــگاه دکوراس ــه کار شــدن در یــک فروش مشــغول ب
ــا دانشــگاه ــان ب ــه مــدت 2 ســال همزم ــق( ب ــه عالی ــروش )بســته ب کارشــناس ف

ــارج از . 4 ــه خ ــای مربوط ــرم افزاره ــی و ن ــیون داخل ــی دکوراس ــای تخصص ــدن دوره ه گذران
ــگاه دانش

افتتــاح یــک دفتــر طراحــی دکوراســیون داخلــی یــا یــک فروشــگاه دکوراســیون داخلــی . 5
پــس از اتمــام دانشــگاه

گذراندن دوره های مدیریت کسب و کار همزمان با راه اندازی دفتر طراحی یا فروشگاه. 6
توسعه کسب و کار )افزایش کارمند، افتتاح شعب، تغییر مکان و ...(. 7
تبدیل شدن به یک برند دکوراسیون داخلی معتبر. 8

حال که می دانید باید به کجا بروید، الزم است تا نحوه و زمان رسیدن به آنجا را نیز تعیین 
کنید که از طریق سناریو نویسی و برنامه ریزی حاصل می شود. نوشتن یک سناریوی موفق 

برای زندگیتان دارای چند مرحله است که در ادامه آورده شده است:
1. تعیین چشم انداز 5 ساله

برای نوشتن یک چشم انداز مناسب باید به 2 سوال اساسی زیر پاسخ دهید:
« االن کجا هستم؟

« 5 سال دیگر می خواهم کجا باشم؟
چشم انداز باید کمی بلندپروازانه و تحریک کننده انگیزه شما باشد، اما نباید آن قدر دور از دسترس 

باشد که از فکر کردن به آن بترسید.
2. تعیین اهداف بلند مدت 

شکستن چشم انداز 5 ساله به اهداف یک یا دو ساله، در این مرحله انجام می شود. اهداف شما باید 
ملموس، قابل اندازه گیری و کامال واقع گرایانه باشد.    

3. تعیین اهداف کوتاه مدت
اهداف بلند مدت خود را به اهداف کوچک تر بین 1 تا 6 ماه تبدیل کنید، به نحوی که دستیابی شما به 

اهداف بلند مدت را مقدور سازد. 

چشم انداز باید به 2 سوال اساسی پاسخ دهد
االن کجا هستم و 5 سال دیگر می خواهم کجا باشم؟
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4. نوشتن برنامه روزانه
بر اساس اهداف کوتاه مدت خود، برنامه روزانه خود برای یک هفته را تنظیم نموده و در پایان هر روز و 

هر هفته، عملکرد خود در اجرای برنامه ها را ارزیابی نمایید.
5. نوشتن سناریو از آخر به اول

حال برای نوشتن سناریو، می توانید از برنامه روزانه شروع کرده تا به چشم انداز خود برسید. اگر 
سناریوی صفحه قبل را مرور بفرمایید تمامی مراحل ذکر شده را مشاهده می نمایید. می توانید برای 

یک یا دو گزینه شغلی یا تحصیلی محتمل خود سناریو نویسی نمایید. 
همین امروز سناریو نویسی برای زندگیت را آغاز کن

اگر معیارهای انتخابتان را ندانید، احتمال انتخاب درست نزدیک به صفر است

http://goldentalent.ir/product/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%ba%d9%84/
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فصل پنجم: مدل موفقیت
به شما تبریک می گویم

شما جزء 10 درصد افرادی هستید که این کتاب را دانلود کرده و تا انتها مطالعه کرده اند. 
من به شما افتخار می کنم چون تعداد کمی این کار را انجام می دهند و حاضر هستند برای موفقیت 

هر کاری که الزم است را انجام دهند. 
این کار شما ثابت می کند که شما در مورد آینده شغلی و تحصیلی خود و اطرافیانتان فکر می کنید و 

می خواهید در مسیری گام بردارید که با استعدادهایتان همخوانی داشته باشد.
اما سفر تازه شروع شده است، من هر آنچه می دانم را با شما در میان می گذارم تا شما بتوانید مدل 

موفقیت منحصربه فرد خودتان را طراحی کنید و آن را نقشه راه خودتان قرار دهید. 
فقط می خواهم مطمئن شوم که شما اقدام می کنید تا جزء 1 درصد افراد خاص باشید، مرحله بعدی 

برای پیوستن به این افراد خاص بسیار ساده است. 
آموزش ویدئویی رایگان من را مشاهده کنید و همچنین کارگاه رایگان انتخاب مسیر شغلی من را 
مشاهده نمایید تا به صورت عملی به شما نشان دهم که چگونه می توان در مدت بسیار کوتاهی، 
مأموریت خود را در این دنیا کشف کرده و آینده خود را بر شالوده استعدادهای خاص خودتان بنا 

نمایید.

مأموریت من
من قصد دارم تا به شما کمک کنم مأموریت منحصر به فرد خود را در جهان هستی بیابید، کاری انجام 
دهید که هیچ کس دیگری قادر به انجام آن نیست و از طریق آن میلیاردها ثروت برای خود و جامعه به 

ارمغان آورید. من شما را به انجام این کار دعوت می کنم و از شما با تمام منابعم، پشتیبانی می کنم. 

من منتظر کار کردن با شما هستم
اگر می خواهید به بهترین خودتان تبدیل شوید و سرنوشتتان را خودتان رقم بزنید، پس 

شما را در کارگاه رایگان انتخاب شغل و رشته تحصیلی خواهم دید. 

آموزش ویدئویی رایگان
www.goldentalent.ir

کارگاه رایگان انتخاب مسیر شغلی
www.goldentalent.ir

http://goldentalent.ir/career-path-selection/
http://goldentalent.ir/career-path-selection/
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هنر عالی شدن
اثر دکتر محمد سنگی

کپی رایت و اطالعات عالمت تجاری
این کتاب تحت حمایت قوانین کپی رایت است. بازنویسی، تعبیر، انتشار، انتفال، چاپ مجدد یا حتی 

نمایش محتویات این کتاب بدون مجوز از دکتر محمد سنگی و آکادمی استعداد طالیی ممنوع است و 
پیگرد قانونی دارد. 

رفع مسئولیت
اطالعاتی که در این کتاب مشاهده می نمایید، صرفا جهت آموزش است. ما هیچ وعده و ضمانتی بابت 

موفقیت شما در به کارگیری اصول این کتاب قبول نمی کنیم. 
توجه کنید که خودتان بایدکارهایتان را انجام داده و بهترین انتخاب را داشته باشید و با سخت کوشی و 
تالش فراوان قبل از استفاده از مطالب این کتاب، راه خود را ادامه دهید.موفقیت شما فقط به خود شما 

بستگی دارد. 
هیچ چیز در این کتاب با قصد توصیه های حرفه ای روانشناسی آورده نشده است.  پس همواره به دنبال 

راهکارهای حرفه ای از طرف مشاوران متخصص در حوزه روانشناسی باشید. 


