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سخنناشر
بـه دورانـی کـه بچه بودیـد برگردیـد، به یـاد می آورید کـه به نقـاط قوتتـان اعتماد 
می کردیـد. شـاید در آن دوران، نامـی بـرای آنهـا در نظـر نمی گرفتید، امـا زمانی که 
بچـه بودید به نـدای آنها گوش می دادید. درآن زمان شـما می دانسـتید بـرای انجام 
دادن چـه فعالیت هایـی، گاهـی یا پی درپی شـانه خالـی می کنید، می دانسـتید که چه 
موقعیت هایـی شـما را سـر شـوق و بـه هیجـان می آورند و همـواره در جسـت وجوی 
آنهـا بودید. می دانسـتید که دوسـت داریـد اوقات خود را بـا کدام بچه هـا بگذرانید 
و بـه همیـن ترتیـب، نه تنها برایتان روشـن بـود که به چـه موضوعـات و درس هایی 
عالقمندیـد، بلکـه می دانسـتید کـه ترجیـح می دهیـد آن درس هـا را چـه معلمانـی 
تدریـس کننـد. ایـن چیزهـا را هـر روز از همـان لحظـه ای کـه از رختخـواب بیرون 
می آمدیـد می دانسـتید و از تـه دل بـه آنهـا ایمـان داشـتید. آن روزهـا هیجانـات، 
آرزوهـا و حسـرت های خـود را بـه خوبـی و عمیقـًا احسـاس می کردیـد و آنهـا ایـن 
عقیـده پـاک و معصومانه را در شـما بـارور و تقویت می کردند که دنیـا دارد در انتظار 
شـما و برای شـما بـه پیش می رود تـا اینکه روزی از خانه یا مدرسـه تان سـربرآورید و 
مشـاهده کنیـد که نام و نشـان انحصاری خـود را در این دنیای پهناور یافته و کسـب 
کرده ایـد. زمانـی کـه همچنـان این نـوع احساسـات را داشـتید، چند سـاله بودید؟ 

هشت سـاله؟ ده ساله؟
بعـد از آن، بـه نحوی و زمانی بین آن موقـع و حاال، شـفافیت دوران کودکی به تدریج 
رنـگ باخت و محو شـد و شـما شـروع کردید بـه گـوش دادن به دنیـای اطرافتان و 
البتـه نزدیک تـر و صمیمانه تر از گوش دادن بـه خودتان. صدای دنیای اطراف شـما 
بلنـد و ترغیـب کننـده بود و به همین دلیل شـما خودتـان را پس می زدید تـا بتوانید 
بـا خواسـته ها و تقاضاهـای ایـن دنیـا هماهنـگ و سـازگار شـوید. بایـد به دانشـگاه 

فقرگرسنگینیست،عریانیهمنیست.
فقرچیزیرانداشتناست؛ولی،آنچیزپولنیست،طالوغذانیست.

فقر،همانگردوخاکیاستکهبرکتابهای
فروشنرفتهییککتابفروشیمینشیند.

فقر،تیغههایبرندهیماشینبازیافتاستکه
روزنامههایبرگشتیراخردمیکند.
فقر،شبرابیغذاسرکردننیست.
فقر،روزرابیاندیشهسرکردناست.

دکتر علی شریعتی
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می رفتیـد و رشـته ای را می خواندیـد کـه پـدر و مـادر و آموزگارانتـان به شـما توصیه 
می کردنـد. باید شـغلی به دسـت می آوردید تا بتوانیـد قبض ها و صورتحسـاب های 
گوناگـون را بپردازیـد و از عهـده ی پرداخـت اقسـاط وام هـا برآییـد و سـرانجام ایـن 
شـغل را پیـدا کردید. به دنبال آن با شـرح شـغل، ارزیابـی عملکرد و نردبـان ارتقای 
شـغلی و مجموعـه ای از مشـتریان و ارباب رجوع روبه رو شـدید و مدیریـت کردن بر 
همـه ی اینهـا مسـتلزم آن بـود که شـما یک رئیس داشـته باشـید. در میـان همه ی 
ایـن انتظـارات اسـتعدادها و نقـاط قوت شـما اگـر بی ربط به نظـر نمی آمدنـد صرفًا 
ابـزاری بـرای کنجـکاوی بودند و در خالل ارزیابی عملکرد سـاالنه ی شـما به شـکلی 
گـذرا به سـراغ آنها می رفتنـد؛ در حالی که پیـش از آن الزم بود کـه کمیت و کیفیت 

عملکرد، میزان پیشـرفت و مسـیر شـغلی شـما در بوتـه ی ارزیابی قـرار گیرد.
امـروزه هـم اوضاع بـه همین منوال اسـت و زمانی که از شـما می پرسـند کـه چرا به 
دنبـال اسـتعدادتان نمی رویـد نگاهی به اطـراف می اندازیـد و به دنیا اشـاره می کنید 
و می گوییـد: در میـدان عمـل، چگونه می توانـم ایـن کار را انجام دهـم؟ مدیر من و 
همکارانـم فهرسـت بلندباالیی از موضوعات و مشـکالت دارند تـا در محل کار نگران 
آنهـا باشـند و دادن بخت و فرصتـی به من برای اینکـه بتوانم نقاط قوتـم را به خوبی 

بـه کار گیرم الزامًا یکی از موضوعات این فهرسـت نیسـت.
در ایـن مـورد حـق با شـما خواهـد بود. بیشـتر مکالمـات در محیـط کار، نشـانه ای 
از نگرانـی دربـاره ی اسـتعداد و نقـاط قـوت شـما ندارنـد، امـا در ایـن حـال تکلیف 
چیسـت؟ هنـگام رویارویی با این گونـه بی تفاوتی از سـوی دنیای اطرافتـان دو گزینه 
پیـش رو داریـد: یـا خود را بـه زندگی ای تسـلیم می کنید کـه در آن اسـتعدادتان هر 
چـه کـه باشـد بی ربـط تلقی شـود، یـا می آموزیـد که چگونـه آنهـا را مهـم و مربوط 

جلـوه دهید. 
شـما در ایـن کتـاب یـاد می گیرید که رویکـرد دوم را عملـی کنید. یـاد می گیرید که 
چگونـه اسـتعدادها و نقـاط قوتتـان را کشـف کنید و آنهـا را در زندگی بـه کار بندید. 
یـاد می گیریـد چگونه نقـاط ضعفتـان را مدیریـت کنید تا سـدی در برابر شـکوفایی 

توانمندی های شـما نباشـند.
احمد جوکار



مقدمهیمولف
امروزه برای دانشـجویانی که از دانشـگاه فارغ التحصیل می شـوند، شـغلی در حوزه ای 
کـه در آن تخصـص یافته انـد تضمیـن نشـده اسـت. بسـیاری از فارغ التحصیـالن 
دانشـگاه های برتـر در کشـورمان می بیننـد کـه یـا دارنـد کاری را انجـام می دهنـد 
کـه چنـدان تخصصـی نمی خواهـد، یا دوبـاره به خانـه برمی گردنـد تا بنشـینند و به 
قـدم بعدی که بایـد بردارند فکـر کنند. در حقیقـت، امروزه تعـداد فارغ التحصیالن 
دانشـگاهِی بیـکار از تعـداد بیکارانی کـه دیپلم گرفته و به دانشـگاه نرفته اند بیشـتر 
اسـت. بـاور چنیـن چیـزی سـخت اسـت ولـی متأسـفانه هسـت! البته این مسـئله 
هنوز هم درسـت اسـت، که کسـی که بـا مـدرک دانشـگاهی وارد بازار کار می شـود، 
کارش بهتـر پیـش می رود، ولـی واقعیت انکارناپذیر این اسـت که مدرک دانشـگاهی 
بخشـی از ارزشـی را هم کـه زمانی داشـت ندارد. زمانـی مدرک مثل پاسـپورتی برای 
شـغل خـوب بـود، ولـی در حـال حاضـر در بهتریـن حالـت ویزاسـت و فقـط به تو 
اقامـت موقـت در بـازار کار را می دهد. دلیلش این نیسـت که اسـتانداردهای مدارک 
دانشـگاهی پایین تـر از آنچـه کـه قباًل بوده شـده اند. قضـاوت در مورد ایـن موضوع 
خیلـی سـخت اسـت. ایـن امـر عمدتًا بـه خاطر این اسـت کـه امـروزه افـراد خیلی 
زیـادی دارای مـدرک دانشـگاهی هسـتند. در دوره هـای قبل بیشـتر آدم هـا کارهای 
یـدی و کارگـری انجـام می دادنـد و تنها عـده ی قلیلی به دانشـگاه می رفتنـد. آنهایی 
کـه به دانشـگاه می رفتنـد می دیدند که مدرکشـان بسـیار بـا ارزش اسـت. اکنون با 
ایـن همـه آدمی کـه از دانشـگاه فارغ التحصیل می شـوند، مدرک لیسـانس دانشـگاه 
بیشـتر شـبیه قابی اسـت که به درد آویختـن از دیوار می خـورد. یکـی از نتایج چنین 
رشـد عظیمـی در گرایـش بـه تحصیـالت عالی این اسـت که رقابـت بـرای ورود به 
بسـیاری از دانشـگاه ها بـه خصـوص دانشـگاه های برتر به طـرز فزاینـده ای افزایش 
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یافتـه اسـت. این فشـار موجـب پدیـد آمـدن حرفـه ای جدیـد از معلمان بـازاری و 
کالس هـای آمادگـی کنکـور شـده اسـت. ایـن مؤسسـات بـه بچه هـای دبسـتانی 
آمـوزش می دهنـد تـا از همان ابتـدا خود را بـرای کنکورهـای ورود به دانشـگاه آماده 
کننـد. در کتاب هـا، آزمون هـا و کالس هایـی کـه برگـزار می کننـد دروس را طـوری 
آمـوزش می دهنـد تـا بچه هـا در رقابتی کـه در پیـش دارند سـربلند بیـرون بیایند. 
البتـه کالس هـای کنکور در تمـام نقاط دنیـا وجود دارنـد. در انگلسـتان کالس های 
کنکـور تمرکزشـان را روی قبولـی دانش آمـوزان در کنکـور دانشـگاه ها می گذارنـد، 
درسـت مثـل دوره های آمادگـی پیش دانشـگاهی در ایاالت متحده و همچنین کشـور 
خودمـان. در هند مؤسسـات تقویتـی که »راهنما« خوانده می شـوند بـه دانش آموزان 
کمـک می کننـد تـا از پـس آزمـون رقابتـی برآینـد. در ترکیـه سیسـتم ِدرِشـین، بـا 
برگـزاری برنامه هـای گسـترده در آخـر هفته ها و سـاعت های بعد از مدرسـه در طول 
هفتـه، دانش آمـوزان را بـه پیـش رفتـن وادار می کننـد. بـاورش سـخت اسـت کـه 
سیسـتمی آموزشـی کـه چنیـن فشـاری را روی بچه هـا مـی آورد، بتواند بـرای بچه ها 
و جامعه سـودمند باشـد. بسـیاری از کشـورها در تالش هسـتند تا سیسـتم آموزشی 
خـود را اصـالح کننـد؛ امـا به نظر مـن ایـن کار را به شـیوه ای کاماًل نادرسـت انجام 

می دهنـد.
تقریبًا تمام سیسـتم های آموزشـی دنیا مشـغول فراینـد اصالحات هسـتند. دو دلیل 
اصلـی بـرای این موضـوع وجـود دارد: اولی دلیل اقتصادی اسـت. هـر منطقه ای در 
دنیـا با همـان چالـش اقتصادی روبه روسـت کـه بقیه ی نقـاط دنیا روبه رو هسـتند. 
اینکـه چطـور در دنیایی که سـریع تر از همیشـه تغییـر می کند، مردمشـان را آموزش 
دهنـد تـا کار پیدا کننـد و ثروت خلق کننـد. دلیل دوم فرهنگی اسـت. در سرتاسـر 
دنیـا جوامـع می خواهنـد از جهانی سـازی بهـره ببرنـد ولـی نمی خواهنـد طـی ایـن 
فرآینـد هویت هـای خود را از دسـت بدهند. برای مثال فرانسـه می خواهد فرانسـوی 
باقـی بمانـد. ژاپـن ژاپنی و ایـران ایرانـی. هویت هـای فرهنگـی در تمام طـول تاریخ 
در حـال دگرگونـی بوده انـد، ولی آمـوزش یکـی از راه هایی اسـت که جوامـع از طریق 
آن سـعی می کننـد تـا میـزان تغییـرش را کنتـرل کننـد. به همیـن خاطر اسـت که 

همیشـه ایـن همه بحـث و جـدل حول محتـوای آموزشـی به پا می شـود.
ــه  ــت ک ــن اس ــوند ای ــب آن می ش ــت گذاران مرتک ــتر سیاس ــه بیش ــتباهی ک اش
ــردن  ــالح ک ــده اص ــا آین ــی ب ــرای رویاروی ــن راه ب ــوزش بهتری ــد در آم معتقدن
ــت:  ــتوار اس ــتون اس ــه س ــه ی س ــوزش برپای ــت. آم ــته اس ــای گذش رونده
ــار دارد  ــی انتظ ــتم آموزش ــه سیس ــت ک ــزی اس ــه چی ــی؛ ک ــوای درس 1- محت



 11

ــه  ــتم ب ــی آن سیس ــه ط ــوزش؛ ک ــه ی آم ــد. 2- پروس ــاد بگیرن ــوزان ی دانش آم
ــه  ــیابی؛ ک ــد. 3- ارزش ــام دهن ــن کار را انج ــد ای ــک می کن ــوزان کم دانش آم
ــام  ــن کار را انج ــد ای ــور دارن ــه چط ــت ک ــن اس ــورد ای ــاوت در م ــد قض فراین
ــیابی  ــی و ارزش ــوای درس ــی روی محت ــای اصالح ــر جنبش ه ــد. بیش ت می دهن

ــد. ــز دارن تمرک
عمومـًا سیاسـت گذاران سـعی دارنـد بـر محتـوای آموزشـی کنتـرل اعمـال کنند و 
دقیقـًا مشـخص کننـد که دانش آموزان چـه چیزی را یـاد بگیرند و در راسـتای انجام 
ایـن کار تمایـل دارنـد آن سلسـله مراتـب قدیمی رشـته ها را تقویت کنند. مسـئله ی 
بعـدی کـه مسـئوالن امـر بیشـتر روی آن تأکیـد دارنـد ارزشـیابی اسـت. ایـن امر 
فی نفسـه اشـتباه نیسـت، مشـکل شـیوه ای اسـت که بـرای انجامش بـه کار گرفته 
می شـود. حرکت هـای اصالحـی عمومـًا بـه طـرز فزاینـده ای بـه کثـرت آزمون های 
اسـتاندارد تکیـه دارنـد. یکـی از مهم ترین تأثیرهـای این رویکرد، سـد کـردن ابتکار 
و خالقیـت در آمـوزش اسـت. یعنـی دقیقًا همـان چیزهایـی که باعث رشـد مدارس 
و دانش آمـوزان می شـوند. تحقیقات متعدد تأثیر منفی ارزشـیابی اسـتاندارد شـده ی 
بـی قیـد و شـرط را روی روحیه ی دانش آمـوزان و معلمان نشـان می دهـد. البته من 
از اسـاس مخالـف آزمون های اسـتاندارد شـده نیسـتم. اگـر برای معاینه ی پزشـکی 
برویـم، ترجیـح می دهیـم، تسـت های اسـتاندارد از مـا بگیرنـد. می خواهیـم بدانیم 
میـزان قنـد خـون و کلسـترول مان در مقایسـه بـا دیگران چقـدر اسـت. می خواهیم 
پزشـکمان از یـک اسـتاندارد و یـک مقیـاس اسـتاندارد اسـتفاده کند. ولی تسـت ها 
فقـط بـه عنوان بخشـی از تشـخیص مفیـد هسـتند و اصـل کار بر عهده ی پزشـک 
اسـت کـه بیماریمـان را تشـخیص دهـد و مـا را در جریـان ایـن امـر بگـذارد که با 
توجـه بـه فیزیولـوژی خـاص بدنمان چـه کاری در مـوردش بایـد انجـام دهیم. در 
آمـوزش هـم همین طور اسـت. تسـت های اسـتاندارد اگر به شـیوه ی درسـت به کار 
رونـد می تواننـد داده ی الزم بـرای حمایت و اصـالح آموزش را فراهم آورند. مشـکل 
زمانـی پیـش می آیـد کـه ایـن تسـت ها تبدیل بـه چیزی غیـر از ابـزاری ِصـرف در 
خدمـت آمـوزش می شـوند، و در عـوض خود کانـون توجه آمـوزش می گردنـد. این 
نـوع آزمون هـا اگرچـه ممکـن اسـت تأثیراتـی منفی برخـود آمـوزش بگذارنـد، ولی 

بـرای خیلی هـا نان و آب حسـابی داشـته!
بـاور فـوق العـاده قوی خـود من، بـر پایه ی چندین سـال حضـور فعـال در عرصه ی 
آمـوزش ایـن اسـت کـه بهتریـن راه بـرای اصـالح آمـوزش، نـه تمرکز عمـده روی 
برنامـه ی آموزشـی اسـت و نه ارزشـیابی )هرچنـد که هـر دوی اینها مهم هسـتند.( 
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قدرتمندتریـن شـیوه بـرای اصـالح آموزشـی، سـرمایه گذاری روی اصـالح روش 
تدریـس و تقویـت جایـگاه معلمان بـزرگ اسـت. هیچ مدرسـه بزرگـی در هیچ جای 
دنیـا نیسـت کـه معلمان بزرگ نداشـته باشـد، ولـی تعـداد زیادی مدرسـه ضعیف 
بـا انبوهـی قفسـه از کتاب های آموزشـی و یک خروار تسـت اسـتاندارد وجـود دارد.
واقعیـت این اسـت کـه با توجـه بـه چالش هایی که بـا آن روبـه رو هسـتیم، آموزش 
نیـاز به اصالح شـدن ندارد بلکه نیازمند دگرگون شـدن اسـت و کلید ایـن دگرگونی، 
یکدسـت کردن آموزش نیسـت، بلکه فردی کردن آن اسـت؛ یعنی سـاختن موفقیت 
بـر پایـه ی کشـف اسـتعدادهای فردی هـر بچـه ای، یعنـی قـرار دادن دانش آموزان 
در محیطـی کـه بخواهنـد یـاد بگیرنـد و محیطی کـه بتواننـد در آن به طـور طبیعی 

عالیـق حقیقی خـود را بیابند.
حــرف اصلــی کتــاب حاضــر این اســت که مــا بایــد بی درنــگ بهــره ی حداکثــری از 
اســتعدادهای طبیعــی خــود ببریــم. ایــن امــر برای ســالمت مــا و ســالمت جامعه ی 
مــا ضــروری اســت. آمــوزش بایــد فراینــدی باشــد کــه تمــام اســتعدادها را شــکوفا 
ــن  ــه در ای ــرادی ک ــیاری از اف ــد. بس ــاق نمی افت ــن اتف ــع ای ــتر مواق ــا بیش ــد؛ ام کن
ســال ها بــا آنهــا برخــورد کــرده ام می گوینــد کل دوران تحصیــل خــود را پشــت ســر 
ــدام اســت.  ــد اســتعدادهای واقعی شــان ک ــًا بفهمن ــه واقع ــدون آنک گذاشــته اند، ب
اغــراق نیســت اگــر بگویــم بســیاری از آنهــا تــازه بعــد از خــالص شــدن از دوران 
تحصیلشــان توانایی هــای واقعــی خــود را کشــف کرده انــد. البتــه بــاور نــدارم کــه 
معلمــان دلیــل ایــن مشــکل هســتند. ایــن یــک مشــکل سیســتماتیک در سرشــت 
سیســتم های آموزشــی ماســت. در حقیقــت چالش هــای واقعــی پیــش روی آمــوزش 
فقــط از طریــق اختیــار دادن بــه معلمــان پــر شــور و خــالق و از طریــق برانگیختــن 

ــد. ــد ش ــع خواه ــوزان رف ــای دانش آم ــل و انگیزه ه تخی
برنامه هـای آموزشـی مـدارس مـا بایـد اساسـًا تغییر کننـد. ما نیـاز داریم که سلسـله 
مراتـب موجـود در رشـته ها را حذف کنیم. برتری دادن برخی رشـته ها بـه برخی دیگر 
فقـط فرض هـای از ُمـد افتاده صنعت مـداری را تقویـت می کنند و اصل تنـوع را نقض 
می کننـد. تعـداد بیـش از حـد زیـادی از دانش آمـوزان دوران تحصیلشـان را سـپری 
می کننـد در حالـی که اسـتعدادهای طبیعی شـان یا به حاشـیه رانده شـده و یـا نادیده 
گرفتـه می شـود. هنر، علـوم پایه، علوم انسـانی، تربیت بدنـی، زبـان و ریاضیات همه 

نقشـی برابر و اساسـی در شـکل دادن تعلیـم و تربیت دانش آمـوزان دارند.
خیلـی از افـراد موفـق موفقیتشـان حاصـل رویارویـی  بـا عالیقشـان و توانایـی دنبال 
کـردن آنهـا بـوده اسـت، همان طور کـه ُدن لیپسـکی می گویـد: »مهم ترین مسـئله 
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ایـن اسـت کـه بچه هـا را تشـویق کنید هـر چیـزی را که تشـنه ی آن هسـتند دنبال 
کننـد. وقتـی بـه شـعبده بازی عالقمنـد شـدم، تشـویق و حمایـت زیـادی نصیبـم 
شـد. مـن بـه همان شـیوه ای کـه امـروز کار هنـری انجـام می دهـم خـودم را وقف 
شـعبده بازی کـردم. یـک کـودک ممکن اسـت به بیسـبال فکر کنـد، البته نـه بازی 
کردنـش، بلکـه دانسـتن همه ی آمار مربـوط به بازیکنـان و نقل و انتقالشـان. ممکن 
اسـت ایـن کار در ابتـدا بیهـوده بـه نظـر بیایـد، ولی شـاید ایـن کودک دسـت آخر 
مدیـر یک تیم بیسـبال شـود. اگر بچـه ای تنها فرد هـوادار هنر ُاپرا در کالس اسـت، 
ایـن عالقمنـدی بایـد تأیید و تشـویق شـود. عالقمنـدی برای هـر کاری که باشـد، 

مهم تریـن چیـزی اسـت که بایـد تقویت شـود.«
ــد  ــش از ح ــداد بی ــود. تع ــط می ش ــم مرتب ــس ه ــه تدری ــتعداد ب ــئله ی اس مس
ــن  ــتند ای ــالش هس ــی در ت ــوزه ی آموزش ــی در ح ــای اصالح ــادی از جنبش ه زی
ــت  ــا درس ــتم های دنی ــن سیس ــا موفق تری ــد. ام ــاز کنن ــم بی نی ــوزه را از معل ح
ــد.  ــرمایه گذاری می کنن ــان س ــا روی معلم ــد. آنه ــرد را دارن ــن رویک ــس ای عک
دلیلــش ایــن اســت کــه انســان ها وقتــی افرادی را داشــته باشــند کــه اســتعدادها، 
ــن  ــرای همی ــوند. ب ــر می ش ــد، موفق ت ــا را درک کنن ــای آنه ــا و توانایی ه چالش ه
ــاده ای  ــر خارق الع ــا تأثی ــیاری از آدم ه ــی بس ــا در زندگ ــور راهنم ــه حض ــت ک اس
ــش  ــه نق ــته اند ک ــه می دانس ــزرگ همیش ــان ب ــت. معلم ــته اس ــا گذاش ــر آنه ب
ــه شــاگردان اســت.  ــاب نیســت، بلکــه درس دادن ب واقعی شــان درس دادِن کت

راهنمــا و مربــی بــودن نبــض حیاتــی یــک سیســتم آموزشــی زنــده اســت.
اسـتعداد بـه ارزشـیابی هم می پـردازد. فرهنِگ آزمون های اسـتاندارد، پیوسـته سـد 
راه آمـوزش بـوده اسـت. نکتـه ی جالب این اسـت کـه این آزمون هـا اسـتانداردها را 
بـاال نمی برنـد، مگـر در برخـی حوزه هـای خـاص و البتـه بـه قیمـت از بیـن بـردن 
قسـمت اعظـم آنچه کـه واقعـًا در آموزش مهم اسـت. بـرای درک بهتر این مسـئله 
اجـازه دهیـد فرایند تضمیـن کیفیت در حـوزه آموزش را بـا همین فراینـد در حوزه ی 

کامـاًل متفاوت دیگـری یعنی رسـتوران داری مقایسـه کنیم:
در حــوزه ی رســتوران داری دو مــدل مشــخص از تضمیــن کیفیــت وجــود دارد. اولی 
ــت،  ــده اس ــن ش ــذا تضمی ــت غ ــدل کیفی ــن م ــت. در ای ــت فودی اس ــدل فس م
ــل  ــخص عم ــتانداردهای مش ــق اس ــره ای مطاب ــتوران های زنجی ــام رس ــون تم چ
ــان  ــام شعبه هایش ــد در تم ــخص می کنن ــًا مش ــتوران ها دقیق ــن رس ــد. ای می کنن
بایــد چــه منــوی غذایــی باشــد، چــه مــوادی بایــد در ِبرگرهــا یــا ناگت هــا باشــد، 
ــی و  ــدر باشــد، چــه پیش غذای ــد در آن ســرخ شــوند چق ــه بای ــی ک ــزان روغن می
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ــت  ــد درس ــور بای ــرده چط ــرخ ک ــیب زمینی های س ــود، س ــرو ش ــد ِس ــه بای چگون
شــوند، نوشــیدنی ها بایــد چــه باشــند و دقیقــًا چطــور ِســرو شــوند. آنهــا مشــخص 
ــد  ــان بای ــه باشــد و کارکن ــد چگون ــوی آن بای ــد کــه دکــور رســتوران و تابل می کنن
چــه لباســی بپوشــند، همــه چیــز در یــک چارچــوب اســتاندارد اســت. غذاهــای 
ــزایی  ــهم به س ــا س ــی از آنه ــت. برخ ــر اس ــا مض ــرای م ــب ب ــت فودی اغل فس
ــل  ــی حداق ــد، ول ــا دارن ــر دنی ــت در سرتاس ــی و دیاب ــی چاق ــش ناگهان در افزای

ــت. ــده اس ــن ش ــان تضمی کیفیت ش
مـدل دیگر تضمیـن کیفیت در رسـتوران داری راهنمای میشـلن1 اسـت. در این مدل 
کتاب هـای راهنمـا معیارهـای برتـر را تعییـن می کننـد امـا نمی گویند هر رسـتورانی 
چطـور بایـد ایـن معیارهـا را بـه عمـل درآورد. آنهـا نمی گوینـد چـه چیـزی باید در 
منـو باشـد، کارکنان باید چه لباسـی بپوشـند یـا دکور و تابلـوی رسـتوران چگونه باید 
باشـد. همـه ی اینها در اختیـار هر رسـتوران به طور جداگانه اسـت. دسـتورالعمل ها 
صرفـًا معیارهـا را مشـخص می کننـد و بعـد از آن دیگـر بـر عهـده ی هر رسـتورانی 
اسـت کـه به بهترین شـکلی کـه صالح می دانـد ایـن معیارهـا را پیاده کنـد. نتیجه 
ایـن می شـود کـه رسـتوران ها و غذاهایشـان بر اسـاس اسـتانداردی خشـک و عینی 
مـورد قضـاوت قـرار نمی گیرنـد؛ بلکـه ایـن امـر بـر اسـاس ارزشـیابی متخصصانی 
صـورت می گیـرد کـه می داننـد به دنبـال چه هسـتند و یـک رسـتوران عالـی واقعًا 
چـه ویژگی هایـی دارد. حاصـل کار این شـده که تمام رسـتوران های سـبک میشـلنی 

محشـر هسـتند و البتـه همه ی آنهـا بی نظیـر و متفـاوت از یکدیگرند.
یکـی از اساسـی ترین مشـکالتی کـه حـوزه ی آمـوزش با آن دسـت به گریبان اسـت 
ایـن اسـت که بیشـتر کشـورها برای تضمیـن کیفیـت مدارس شـان خـود را وادار به 
پیـروی از مـدل فسـت فودی می کننـد. در حالـی که باید بـه جای آن مدل میشـلنی 
را در پیـش بگیرنـد. آینـده ی آمـوزش در اسـتاندارد کـردن طبـق یـک چارچـوب 
مشـخص نیسـت، بلکه در شـخصی کردن اسـت. در حمایـت کردن از فکـر گروهی 
و فردیت زدایـی نیسـت، بلکـه در افزایش عمـق و پویایی واقعـی توانایی های مختلف 

ــی اســت کــه شــرکت الســتیک ســازی میشــلن در فرانســه آن را منتشــر  1 . ســری کتاب هــای راهنمای
ــت  ــی کیفی ــه ارزیاب ــه ب ــت ک ــی اس ــهورترین آن کتاب ــا مش ــری از کتاب ه ــن س ــان ای ــد. در می می کن
ــل  ــتوران و هت ــای رس ــاب راهنم ــت و کت ــه اس ــتاره پرداخت ــا س ــان دادن آن ب ــتوران ها و نش ــذای رس غ
ــز  ــز میشــلن نی ــاب قرم ــز اســت و کت ــاب همــواره قرم ــن کت ــد ای ــگ جل ــده می شــود. رن میشــلن نامی
ــی  ــف را بررس ــور مختل ــن کش ــتوران های چندی ــه رس ــاب ک ــن کت ــالیانه ای ــروش س ــود. ف ــده می ش نامی

ــی رود. ــر م ــال فرات ــد در س ــون جل ــک میلی ــت، از ی کرده اس
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انسـان اسـت. برای داشـتن آینده روشـن، آموزش باید اسـتعداد محور باشد، همین.
مـن در فصـل اول ایـن کتـاب صحبت هایی در مـورد اهمیت اسـتعداد کـرده ام و در 
فصـل دوم اسـتعدادیاب کلیفتون را به شـما معرفی کـرده ام. با مطالعـه ی این فصل 
شـما می توانیـد بـا 34 نقطـه ی قـوت یا زمینـه ی اسـتعدادی اصلی انسـان ها آشـنا 
شـوید و ببینیـد کـه خودتان صاحـب کدام اسـتعدادها هسـتید و زندگـی حرفه ای و 
شـخصیتان را بـر مبنـای ایجـاد توانمندی بر پایـه ی آن اسـتعدادها شـکوفاتر کنید. 
در هـر یـک از ایـن 34 مورد ابتـدا توضیـح و تعریفی کاربـردی در مـورد آن نقطه ی 
قوت ارائه شـده اسـت و سـپس نمونه هایی از افـرادی که دارای توانمنـدی مورد نظر 
هسـتند آورده شـده اسـت و پـس از آن ایده هایـی عملی بـه افـراد دارای نقطه قوت 
مـورد نظـر ارائـه شـده اسـت و در پایان قسـمتی بـا عنـوان توصیه هایی بـرای کار با 

افـراد دیگـری کـه دارای توانمندی مورد نظر هسـتند آورده شـده اسـت. 
الزم بـه ذکـر اسـت که ترتیـب ایـن 34 نقطـه ی قوت صرفـًا برمبنـای نـام الفبای 
انگلیسـی آنهـا بـوده و هیـچ اولویـت دیگـری در ترتیـب آنها وجـود نـدارد. هر یک 
از ایـن 34 زمینـه حتـی در زبـان اصلـی اغلب نـو، یـا در برابـر مفهومی تـازه به کار 
رفته انـد. برگـردان آنها به فارسـی را با کوشـش و وسـواس زیـادی انجـام داده ام ولی 

جـای بهسـازی و اصـالح آنهـا همچنان باقی اسـت.
پـس از خوانـدن فصـل دوم و مشـخص کـردن 5 زمینـه اسـتعدادی برتـر خـود با 
دسـته ای از پرسـش ها روبـه رو خواهیـد شـد کـه بـر پایـه ی تجربه هـای گذشـته 
مهم ترین پرسـش ها و پاسـخ آنها را در فصل سـوم گـردآوری کـرده ام. اطمینان دارم 

کـه پاسـخ پرسـش های مهم شـما نیز هسـتند.
در پایـان بـر خـود الزم می دانـم کـه از خانم هـا زهـرا رحیمـی و مهنـاز زمانـی کـه 

اینجانـب را در ترجمـه ی برخـی از منابـع کتـاب یـاری کردنـد تشـکر نمایـم.

احمد جوکار
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پیمودندشوارترینمسیر
بیشـتر برنامه هـای آموزشـی هدفشـان ایـن اسـت که مـا را به کسـی که نیسـتیم یا 
نمی توانیـم باشـیم، تبدیـل کننـد. در دوران مدرسـه اگر شـما بـه طور ذاتـی توانایی 
درک و فهـم ریاضیـات را نداشـته باشـید معلـم، مدرسـه و پـدر و مادرتـان شـما را 
مجبـور می کننـد تا نمـره ی خوبـی در ایـن درس بگیرید و اگـر این اتفـاق نیفتد باید 
در یـک دوره کالس هـای تقویتـی شـرکت کنید تا در ایـن درس قوی شـوید؛ بنابراین 
مـا همیشـه بـه جای آن کـه زمـان خود را صرف کشـف نقـاط قوتمـان کنیـم، آن را 

صـرف از بین بـردن نقـاط ضعفمـان می کنیم.
ایـن موضـوع کامـاًل مطابقـت دارد با روش مـا در خلـق قهرمان هایی که بـرای غلبه 
بر اسـتعدادهای نداشته شـان تالش می کنند. داسـتان واقعـی »رودی روتیگر«1 را در 
نظـر بگیریـد، نگهبـان 23 سـاله ای در اسـتادیوم »نوتـردام«، که بازیگـر اصلی فیلم 
»رودی« در سـال 1993 بـود. مشـخص بـود که این پسـر جوان بـا 74 کیلو و 900 
گـرم وزن و قـد خیلی کوتـاه )167 سـانتی متر(، دارای توانایی فیزیکی بـرای بازی در 

مسـابقه ی مهـم فوتبال دانشـکده نبود، اما بسـیار شـجاع و بی بـاک بود.
رودی بـه سـختی و بدون خسـتگی تالش می کرد تا مجـوز ورود به نوتردام را کسـب 
کنـد و بتوانـد در مسـابقه ی فوتبالـی کـه در آنجـا برگزار می شـد، بـازی کنـد. او در 
نهایـت و بعـد از سـه بار رد شـدن، باالخـره در نوتردام پذیرفته شـد و بعـد از آن به 

زودی در تمرینـات تیـم، جایگاهی به  دسـت آورد.
رودی بـرای دو سـال در تمرینـات روزانـه تـالش می کـرد، امـا اجـازه نداشـت در 
کنـار زمیـن به تیمـش بپیوندد. سـرانجام بعـد از دو فصـل تمرین مـداوم و بی وقفه 

1 . Rudy Ruettiger
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در حـد توانـش، از او دعـوت شـد تـا برای بـازی نهایـی در آخرین سـال دبیرسـتان 
در نیمکـت تیـم حضـور پیـدا کنـد. در لحظـات پایانی ایـن مسـابقه، با ُبـرد قطعی 
نوتـردام، هم تیمی هـای رودی از مربـی درخواسـت کردنـد کـه او را وارد بـازی کند. 
در ثانیه هـای آخـر، مربـی، رودی را برای بازی موقـت به زمین فرسـتاد و او در مقابل 

مهاجـم تیم مقابـل، خودی نشـان داد.
ایـن لحظـه، لحظـه ی مهمـی بـود و البتـه رودی در یـک آن تبدیل به قهرمان شـد. 
طرفـداران تیـم، نام او را فریـاد می زدند و او را روی دست هایشـان بلند کردند. بعدها 
روتیگـر به کاخ سـفید دعوت شـد کـه در آنجا با رئیـس جمهور وقـت، مقامات کاخ 
سـفید و اسـطوره ی فوتبال »جـو مونتانا«1 مالقات کـرد. هرچند پشـتکار رودی قابل 
تحسـین اسـت، امـا در نهایـت، او تنها چنـد ثانیه در فوتبال دانشـکده شـرکت کرده 

بـود و بـا جدیت بـازی کرده بـود؛ البته بعـد از هزاران سـاعت تمرین.
درحقیقـت ماهیـت الهام بخـش این داسـتان مشـکل خاصـی را بیان می کنـد: غلبه 
بـر نقـاط ضعف بخـش مهمی از سـاختار فرهنگـی ما را تشـکیل می دهـد. کتاب ها، 
فیلم هـا و فرهنـگ عامـه ی مـا ُپر از داسـتان هایی اسـت که شـانس یـک در میلیون 
را تجربـه می کننـد. و ایـن امـر باعث می شـود که مـا برای افـرادی که در اسـتعداد 
نداشـته ی خـود بـا تـالش به پیـروزی می رسـند بیش تر خوشـحال شـویم و جشـن 
بگیریـم تـا افرادی کـه بـر اسـتعدادهای ذاتـی خـود سـرمایه گذاری می کننـد. در 
نتیجـه، میلیون هـا نفـر ایـن قهرمانان را به عنـوان مظاهـری از رؤیاهـا و الگوهای ملی 
می بیننـد و چشم اندازشـان را روی غلبـه بـر چالش هـای بـزرگ تنظیـم می کننـد. 

متأسـفانه ایـن کار پیمـودن سـخت ترین راه بـرای موفقیت می باشـد.
بسـیاری از مـا، موفقیـت را غلبه بر ضعف هـا و کاسـتی هایمان می دانیم. بـرای مثال 
اگر شـما یک فروشـنده ی برجسـته باشـید، ولی در زمینه ی تفکر راهبـردی با ضعف 
روبـه رو باشـید، تمـام سـعی و تالشـتان را می کنیـد تا این ضعـف را پوشـش دهید. 
زیـرا، فکر می کنید چاهی در مسـیر پیشـرفت شـما قـرار دارد و مانع ادامه ی راه شـما 
می شـود. شـما کاسـتی یا نقطه ضعـف را یک فرصت به حسـاب می آوریـد، فرصتی 
کـه بـا اسـتفاده از آن )یعنـی برطـرف سـاختن نقطـه ضعـف( می  توان به پیشـرفت 
ادامـه داد. در حقیقـت تفکـر برطـرف سـاختن نقـاط ضعـف، در عمـق برنامه های 

آموزشـی و پرورشـی ما ریشـه دارد، بـه مثال زیر دقـت کنید:
دانش آمـوزی بـا چنیـن کارنامـه ای به خانـه می آید؛ زبـان خارجی نمـره ی 20، علوم 

1. Joe Montana
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اجتماعـی نمـره ی 20، زیست شناسـی نمـره ی 14 و ریاضـی نمره ی 5. به نظر شـما 
بـر روی کـدام نمـره بحث و گفت وگـوی زیادی انجـام خواهد گرفت و نیـرو و هزینه 
صـرف خواهد شـد؟ تحقیقات و بررسـی ها نشـان می دهد کـه 77 درصـد از پدرها و 
مادرهـا بـه نمـره ی رد شـده در درس ریاضی می پردازنـد و فقط 6 درصد بـه 20 در 
درس زبـان خارجـی و از آن بدتـر یک درصـد به نمـره ی 20 در درس علوم اجتماعی 
توجـه خواهنـد کـرد. بدون تردیـد باید به ضعـف در زمینـه ی درس ریاضی اهمیت 
داد. مشـخص اسـت دانش آمـوزی کـه در ایـن درس نمـره ی مردودی بگیـرد برای 
ادامـه ی تحصیل در دانشـگاه با مشـکل روبـه رو خواهد شـد، ولی نکتـه ی مهم، این 
پرسـش اسـت کـه روی کـدام نمـره بیش تر بـا فرزندتـان بحـث و گفتگـو خواهید 
کـرد؟ برخالف خواسـت و سیاسـت نظام آمـوزش و پـرورش امروز، آیا درسـت این 

اسـت که بیشـترین سـرمایه گذاری را روی نقـاط ضعف فرزندانمـان بکنیم؟
»جـان سـی مکسـول«1 در کتاب خود با نـام »جوهـره ی مدیریت« داسـتان زیبایی را 

می کند: نقـل 
یـک روز حیوانـات جنـگل تصمیـم گرفتنـد در یـک مدرسـه ی آمـوزش مهارت هـا 
شـرکت کننـد. برنامـه ی آموزشـی آنهـا در این مدرسـه شـامل دویدن، شـنا کردن، 
بـاال رفتـن و پـرواز کـردن بود. همـه ی حیوانـات همه ی درس هـا را انتخـاب کردند 
و در کالس هـای آموزشـی آن شـرکت می کردنـد. در آزمـون پایـان دوره، اردک بـه 
دلیـل پرهـای چربش کـه آب را به خـود جذب نمی کنـد و پاهای پرده دارش در شـنا 
نمـره ی 20 گرفـت. او از معلـم خـود هم بهتر شـنا می کـرد. در پرواز نمـره ی 10 و 
در دویـدن نمـره ی ۸ گرفـت و در ایـن درس مـردود شـد. اردک ناچار شـد تا دیگر 
به شـنا نپردازد و پس از تعطیلی سـاعات درسـی، در مدرسـه بمانـد و تمرین دویدن 
کنـد. او پـس از یـک دوره آمـوزش سـخت و فشـرده، نمـره ی خـود را در دویدن به 
10 رسـاند ولـی در اثـر تمریـن زیاد پاهـای پـرده دار او پوسـت مال شـد و او دیگر به 
خوبـی سـابق شـنا نمی کرد و بـه همین دلیل کسـی ناراحت نشـد، مگر خـود اردك.
خرگـوش در دویـدن شـاگرد اول کالس بـود، اما در شـنا کردن ضعیف بـود و به این 
خاطـر بایـد ایـن مهـارت را تمریـن می کـرد. به دلیـل تمرین زیـاِد شـنا عصب های 
ماهیچه هـای پـای او کشـیده شـدند و او دیگـر نمی توانسـت به خوبی سـابق بدود.

سـنجاب در بـاال رفتـن از درخت عالـی بود، امـا در کالس پـرواز بیچاره شـده بود و 
بـه دلیل فشـار زیـاد در ایـن کالس دچار گرفتگی عضالت شـد، به همیـن دلیل هم 

1. John C. Maxwell
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نمـره او در بـاال رفتن بـه 12 و در دویدن به ۸ رسـید و مردود شـد.
عقـاب در کالس هـای پـرواز از همه جلوتـر بود و اصرار داشـت روش خـود را در باال 
رفتـن بـه کار گیـرد. او یـک دانش آمـوز مسـئله دار بـود و بـه خاطـر بی انضباطی از 

مدرسـه اخراج شـد.
تسـلط و غلبـه بر نقاط ضعـف به یکی از بخشـهای مهم سـاختار فرهنگـی ما تبدیل 
شـده اسـت. کتاب هـا، فیلم های سـینمایی و برنامه هـای تلویزیونی ما، همیشـه افراد 
بازنـده ای را نشـان می دهنـد کـه با سـختی و فشـارهای زیـاد بر یکـی از ضعف های 

خـود غلبه کـرده و پیروز شـده اند.
ایـن مسـئله باعـث می شـود تـا مـا بـه  جـای الگـو قـرار دادن افـرادی کـه بـا تکیه 
بـر توانایی هـای ذاتـی خـود و سـرمایه گذاری روی آنهـا بـه موفقیـت رسـیده اند، به 
سـتایش افـرادی بپردازیم که بـه بعضی از نقاط ضعـف طبیعی خود غلبـه کرده اند. 
بنابرایـن میلیون هـا نفـر این افـراد را به عنوان الگوهـای ملی خود در نظـر می گیرند و 
هـدف خود را به سـمت غلبـه بر چالش هـای بزرگ تنظیـم می کنند و متأسـفانه این 

سـخت ترین راه بـرای رسـیدن به موفقیت اسـت.
بـرای مثـال چند روز پیـش در برنامه ی خندوانه یـک دوبلور مهمان برنامـه بود. دیدم 
کـه دوبلـور بـه مجـری برنامه گفـت: »روز اولی کـه به صدا و سـیما آمـدم یک مدیر 
دوبـالژ بـه مـن گفت کـه تـو بـه درد ایـن کار نمی خـوری و صدای تـو برای ایـن کار 
سـاخته نشـده اسـت.« مجری تعجب کـرد. دوبلور گفـت: »به خاطر همیـن حرف او 

مـن سـال ها تمرین کـردم و االن در ایـن مرتبه قـرار دارم.«
امـا بـه نظر من او می توانسـت در کمتـر از این زمان بـه موفقیتی چنـد برابر موفقیت 

فعلی خود برسـد، بـه این عبـارت توجه کنید:
» شـما می توانیـد بـه هر فـردی کـه می خواهید تبدیـل شـوید، البته به شـرط آن که 

به انـدازه ی کافی تـالش کنید.«
 مــن هــم ماننــد بســیاری از مــردم، در دوران نوجوانــی ایــن مطلــب را باور داشــتم. 
در دوران نوجوانــی وقتــی کــه بــرای اولیــن بــار یــک فیلــم از »بــروس لــی«1 دیــدم، 
ــر  ــدم و ه ــی را می خوان ــای رزم ــوم. کتاب ه ــد او ش ــم مانن ــن ه ــتم م می خواس
ــوزش  ــای آم ــه کالس ه ــتان ها ب ــی دادم. تابس ــام م ــی انج ــای رزم روز تمرین ه
ــک  ــه ی ــا ب ــردم ت ــالش می ک ــی ت ــر طریق ــه ه ــم و ب ــی می رفت ــای رزم ورزش ه
رزمــی کار بــزرگ تبدیــل شــوم. بعــد از تالش هــای زیــاد، حتــی موفــق نشــدم تــا 

1.بروس لی )Bruce Lee( استاد هنرهای رزمی چینی و بازیگر فیلم های حادثه ای.
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بــه یــک مســابقه ی کوچــک راه پیــدا کنــم.
از ایـن قبیـل اتفاقـات در اطـراف مـا زیاد اسـت. یک فروشـنده ی موفـِق کتاب فکر 
می کنـد کـه می توانـد بـا کمـی تـالش به یـک ناشـر بـزرگ تبدیـل شـود. او برای 
رسـیدن بـه آرزویـش، بـا ناشـران دیگـر صحبـت می کنـد؛ کتاب هـای مدیریتـی 
می خوانـد. هـر شـب وقتـی را کـه بایـد بـه خانـواده، فرزنـدان و سـالمتی خـود 
اختصـاص دهد، مشـغول کار اسـت اما بعـد از چند سـال می فهمد کـه توانایی ذاتی 
الزم بـرای انجـام ایـن کار را نـدارد. او نه تنها وقت خـود را بیهوده تلف کـرده، بلکه 
فرصت های زیادی را در کار خود از دسـت داده اسـت. اگر در شـغل فروشـندگی که 
بـه طور ذاتـی در آن مهارت داشـت، مانده بود می توانسـت بسـیار موفق باشـد و به 
فرهنـگ کشـور خود کمک بیشـتری کند. البته ایـن را قبول دارم که سلسـله مراتب 
بیشـتر سـازمان ها به گونـه ای اسـت کـه به جای این کـه به مـا اجازه ی پیشـرفت در 
شـغلی که متناسـب بـا توانایی هـای ماسـت را بدهند، مـا را مجبـور به انجـام کاری 

کامـاًل متفـاوت می کنند.
تمرکـز مـا بـر نقـاط ضعـف در خانه یـا مدرسـه، بـر افـراد تأثیـر منفی می گـذارد. 
در تمـام فرهنگ هـا، والدیـن بیشـترین زمـان و توجـه دانش آمـوزان را بـرای تقویت 
ضعیف تریـن درس آنهـا بـه کار می گیرنـد. اولیـا و معلمـان به جای آن که بیشـترین 
وقـت دانش آمـوزان را در زمینه هـای توانایـی و اسـتعداد های برتر آنها صـرف کنند، 
بـر نقـاط ضعـف آنهـا تمرکـز می کننـد. دانش آموزی کـه همیشـه با اعداد مشـکل 
دارد، حسـابدار خوبـی نخواهـد شـد و شـخصی کـه بـه صورت ذاتـی انسـان گرم و 
همدلـی نیسـت، هیـچ گاه نمی توانـد بـه صـورت گـرم و صمیمـی رضایـت خاطـر 
یـک ارباب رجـوع نگـران را به دسـت آورد. حتـی »علـی کریمـی« کـه دارای توانایی 
فوق العـاده ای در فوتبـال اسـت، هـر انـدازه هـم تـالش کنـد نمی تواند در رشـته ی 

بسـکتبال یـا والیبال قهرمان شـود.
دانش آمـوزی داشـتم که در سـال 1376 بـه او مشـاوره ی تحصیلی مـی دادم. پدر او 
یکـی از کارخانـه داران بـزرگ بـود و ثروت زیـادی داشـت و فرهاد تنها پسـر خانواده 
بـود. منـزل آنها در پنت هـاوس یک بـرج 20 طبقه در نیـاوران بـود. روزی که برای 
اولیـن بـار جهـت مشـاوره به منزل شـان رفتـم، پـدر فرهاد هم در جلسـه مـا حضور 
داشـت بعـد از مدتی صحبـت در مورد آمـوزش دروس و آزمون های آزمایشـی ای که 
قـرار بود مؤسسـه مـا از ایشـان بگیرد؛ بـه من گفتنـد: »آقای جـوکار، بـه فرهاد من 
بگویید که برای دانشـگاه، رشـته ی نسـاجی را انتخاب کند.« الزم اسـت بدانید پدر 
فرهـاد یـک کارخانـه ی نسـاجی بـزرگ داشـت و چـون از دار دنیا همین یک پسـر را 
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داشـت می خواسـت کـه فرزندش بعـد از او مدیریـت کارخانه را به عهـده بگیرد، در 
صورتی کـه فرزنـدش بـه رشـته ی تربیـت بدنی عالقـه داشـت و هیچ عالقـه ای به 
رشـته نسـاجی نداشـت. مـن به پدر فرهـاد گفتم کـه به نظر مـن فرهاد بایـد در هر 
رشـته ای کـه بـه آن عالقه دارد تحصیـل کند، چون در آن رشـته، توانایی و اسـتعداد 
دارد و بعـد خـودم را مثـال زدم و گفتم: »بـرای مثال من در رشـته ی عمران تحصیل 
کـرده ام و در حـال حاضر مشـغول نوشـتن کتاب های آموزشـی هسـتم.« پـدر فرهاد 
کمـی ناراحـت شـد و به من گفـت: »آقای جوکار شـما بایـد خوب بدانیـد که عالقه 
را محیـط می سـازد. اگـر یـک بچـه را بـه پزشـکی قانونـی ببریـم و چـرک و خون و 
کثافـت را بـه او نشـان دهیـم، از پزشـکی بیـزار می شـود. ولی اگـر همین بچـه را به 
اتـاق عمـل ببریـم که در آن جا افـراد متخصص مشـغول یک عمل قلب باز هسـتند، 
او عاشـق پزشـکی می شـود. خود شـما هم اگر از همان ابتدای کارتان با یک شـرکت 
مهندسـی بـزرگ همـراه می شـدید، نظرتان راجـع به رشـته ی تحصیلی تـان این گونه 
نبـود.« بـه او گفتـم، اجازه دهید که اسـتدالل شـما را نپذیـرم. گفتم اگـر تمام مردم 
دنیا بیمار باشـند و فقط من بتوانم پزشـک شـوم، پزشـک نخواهم شـد، چون محیط 
بیمارسـتان را دوسـت نـدارم، چـون در درس هـای پزشـکی ضعیـف هسـتم، چـون 
زیست شناسـی و شـیمی را خـوب نمی فهمـم، امـا در درس هـای ریاضـی و فیزیـک 

ادعـا دارم، در ایـن درس هـا قـوی هسـتم و از خیلی ها بهتـر می فهمم.
آن روز هـر چقـدر صحبـت کردم پدر فرهـاد قانع نشـد؛ از طرفی من هم قانع نشـدم 
کـه به فرزند ایشـان بگویم که برخالف میـل باطنی اش در رشـته ی دیگری تحصیل 

کنـد، برای همین از جلسـه ی بعد بـرادرم به او مشـاوره ی تحصیلی می داد.
آبـان سـال 1395 یکـی از اقـوام پدر فرهاد را که دوسـت بـرادرم بود دیـدم. وقتی با 
او صحبـت کـردم، مطالبـی را به من گفت که بسـیار ناراحت شـدم. گفـت: »فرهاد 
در سـال 1377 در دانشـگاه آزاد و در رشـته ی نسـاجی پذیرفتـه شـد و همزمـان در 
کارخانـه ی پـدرش کار می کـرد. بعـد از چنـد سـال پـدرش بـه رحمت خـدا رفت و 
فرهـاد بـه تنهایـی کارخانـه را اداره می کرد، اما بعد از مدتی کارخانه ورشکسـت شـد 
و او ضـرر زیـادی کـرد و تمام ثروتـی را که پدر اندوختـه بود، از بین بـرد و او در حال 

حاضر یک ورشکسـته اسـت.«
از شـما می پرسـم بـه نظر شـما بهتر نبـود که پـدر فرهاد بـه اسـتعداد فرزندش که 
در زمینـه ی ورزش بـود اهمیـت می داد و روی آن سـرمایه گذاری می کـرد و مدیریت 
کارخانـه را بـه فـرد دیگـری می سـپرد؟ شـاید او االن یک قهرمـان بود و شـاید یک 
مجتمـع ورزشـی بـزرگ را اداره می کـرد. ولـی مطمئنم که اگـر هیچ کـدام از اینها هم 
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نمی شـد، الاقل ورشکسـته هـم نبود. 
زمانـی کـه با افراد بسـیار موفـق در هر حرفـه ای صحبـت می  کنید از معلمـی گرفته 
تـا بازاریابـی اینترنتـی، هنرپیشـگی، مدیریـت و ... درمی یابیـد کـه رمـز موفقیـت 
روزافـزون آنها، در یافتن و به کار بسـتن استعدادهایشـان در کار و زندگی بوده اسـت؛ 
بنابرایـن بهتـر اسـت به جـای عبـارت »شـما می توانیـد به هرکـس کـه می خواهید 
تبدیـل شـوید.« بگوییم »شـما نمی توانیـد به هر کس کـه می خواهید تبدیل شـوید، 
ولـی می توانیـد در آنچه که هسـتید یعنـی توانایی ذاتی آن را دارا هسـتید، پیشـرفت 

بکنید.« بسـیار خوبی 
در مطالعـات سـازمان »گالـوپ«1 معلـوم شـد که بیشـتر افـراد موقعیـت و فرصت 
تمرکـز بـر روی آنچـه که به بهترین نحـو انجام می دهنـد را ندارند. آنهـا بیش از 10 
میلیـون نفـر را در ایـن موضوع مورد بررسـی قرار دادنـد و تقریبًا 7 میلیـون نفر بیان 
کردنـد کـه در موقعیتی قـرار نگرفته اند کـه بتوانند از اسـتعدادهای خود اسـتفاده ی 

مناسـب و الزم را ببرند.
به این داستان کوتاه دقت کنید:

بچه شتر: چند تا سوال برایم پیش آمده است. می توانم بپرسم مادر؟
شتر مادر: حتمًا عزیزم. چیزی ناراحتت کرده است؟

بچه شتر: چرا ما کوهان داریم؟
شـتر مـادر: خب پسـرم. ما حیوانـات صحرا هسـتیم. در کوهـان آب و غـذا ذخیره 

می کنیـم، تـا در صحـرا که چیـزی پیـدا نمی شـود بتوانیـم دوام بیاوریم.
بچه شتر: چرا پاهای ما دراز و کف پای ما گرد است؟

شـتر مادر: پسـرم. ما بـرای راه رفتن در صحـرا و تندتـر راه رفتن، باید شـکل پایمان 
باشـد. این طوری 

بچـه شـتر: چـرا مژه هـای بلنـد و ضخیم داریـم؟ بعضی وقت هـا جلوی دیـد من را 
. می گیرد

شـتر مـادر: ایـن مژه  هـای بلنـد و ضخیـم یـك نـوع پوشـش حفاظتـی اسـت کـه 
چشـم های مـا را در مقابـل بـاد و شـن های بیابـان محافظـت می کننـد.

بچـه شـتر: فهمیـدم. پس کوهـان بـرای ذخیره کـردن آب اسـت، بـرای زمانی که 
مـا در بیابـان هسـتیم. شـکل پاهایمـان بـرای راه رفتـن در بیابـان مناسـب اسـت و 
مژه هایمـان هـم برای محافظـت چشـم هایمان در برابر باد و شـن های بیابان اسـت.

Gallup.1.موسسه گالوپ از معتبرترین موسسات نظرسنجی در جهان است.
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بچه شتر: فقط یك سوال دیگر دارم...
شتر مادر: بپرس عزیزم...

بچه شتر: پس ما در این باغ وحش چه غلطی میکنیم؟
چـه اتفاقـی می افتـد وقتی که شـما در محـدوده ی »نقـاط قـوت و توانمندی هایتان« 
نیسـتید؟ اگـر بتوانیـد در محیط کارتـان از اسـتعدادهایتان بهره بگیرید شـش برابر 
موفق تـر خواهیـد بود، امـا در صورتی کـه نتوانید در محـل کارتان از اسـتعدادهایتان 

بهره منـد شـوید این احتمـال وجـود دارد که:
- رفتن به سرکار در شما ایجاد ترس و اضطراب  کند.

- با همکارانتان ارتباط خوبی نداشته باشید.
- با ارباب رجوع رفتار مناسبی نداشته باشید.

- بـه دوسـتانتان بگوییـد کـه در چـه شـرکت مزخرفـی کار می کنیـد و 
کمتریـن دسـتاوردها را در روز داریـد.

- لحظات خاّلق و مثبت کمتری داشته باشید.
بـه همیـن دلیل اسـت کـه کار برای بعضـی افـراد تفریح اسـت و برای بعضـی افراد 
مـالل آور و خسـته کننده اسـت. بیـرون از دنیـای کارتـان هم اگـر در حـوزه ی نقاط 
قـوت و توانمندی هایتـان فعالیـت نکنیـد، سـالمتی و روابـط شـما با خطـرات جدی 
روبـه رو خواهـد شـد. رویکرد مبتنی بـر نقاط قـوت، اعتماد به نفـس، مدیریت، امید 
و مهربانـی شـما را نسـبت به دیگـران بهبود می بخشـد. حاال این سـوال مهم مطرح 
می شـود که به نظر شـما چرا همه ی انسـانها بر اسـاس نقاط قوت و توانایی هایشـان 
زندگـی نمی کننـد؟ یکـی از بزرگترین مشـکالت این اسـت که بیشـتر افـراد در مورد 
توانایی هـای خـود و اطرافیانشـان یا اطالعـی ندارند و یـا نمی توانند نقـاط قوت خود 

و دیگـران را بیـان و توصیف کنند.
امـرار معـاش«، دربـاره ی  و  زندگـی  البیـون«1 در کتـاب خـود »سـاختن  »مـارک 
دانشـجویانی می نویسـد که دو مسـیر کاماًل متفـاوت را پس از فراغـت از تحصیالت 

دانشـگاهی طـی کرده  انـد. وی چنیـن می گویـد:
یک بررسـی دربـاره ی فارغ التحصیـالن دانشـکده ی بازرگانی، سـابقه ی 1500 نفر را 
از سـال 1960 تـا 19۸0 مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت. در آغـاز، فارغ التحصیالن 

به دو گروه تقسـیم شـدند:
گـروه الف: کسـانی بودنـد که می خواسـتند اول پـول درآورنـد، تا بتواننـد هر کار ی 

1.Mark Albion
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می خواهنـد انجـام دهنـد؛ یعنی اول مشـکالت مالی خـود را حل و فصـل کنند و بعد 
به امـور دیگر زندگـی بپردازند.

گـروه ب: کسـانی بودند کـه ابتدا به دنبـال عالقه ی واقعـی خود بودنـد و اطمینان 
داشـتند که پـول، خودش بـه دنبـال آن می آید.

در ایـن بررسـی، کسـانی کـه در گـروه » الـف« ) اول پـول( بودنـد، 1245 نفر یعنی 
جمعـًا ۸3 درصد کل شـرکت کنندگان را تشـکیل می دادند. گـروه » ب« )اول عالقه( 
یعنـی خطرپذیرهـا 255 نفـر یعنی جمعـًا 17 درصد شـرکت کنندگان بودنـد. پس از 
بیسـت سـال، 101 نفـر از اعضای ایـن دو گروه میلیاردر شـده بودند که یـک نفر از 

آنهـا جزء گـروه » الـف« و 100 نفر دیگـر از گـروه » ب« بودند.
ا گـر همیـن فـردا یک میلیـارد تومان برنـده شـوید، آیا بـه کاری که امروز مشـغول آن 
هسـتید ادامـه می دهید؟ این سـؤال مهمی اسـت زیرا می گویـد ا گر به انـدازه ی کافی 

پـول و وقت داشـته باشـید و برای انتخاب شـغل آزاد باشـید، چـه خواهید کرد؟
مطمئـن باشـید کـه انسـان های موفـق ا گر یـک میلیـارد تومان پـول نقد هـم برنده 
شـوند، بـاز بـه کار فعلی خود ادامـه می دهنـد. فقط ممکن اسـت کارشـان را بهتر یا 
در سـطح باالتـری انجام دهند. آنها به قدری کارشـان را دوسـت دارنـد، که هیچ گاه 

به ذهنشـان خطـور نمی کنـد آن را ترک کنند یا بازنشسـته شـوند.
اسـتعدادها و عالیـق ذاتـی مـا )کارهایی کـه واقعـًا از انجامشـان لـذت می بریم( در 
تمـام طـول عمـر با ما هسـتند. امـا اغلـب اوقـات، اسـتعداهای ما دسـت نخورده و 

بکـر باقـی می مانند.
»مـارک توایـن«1 در یکـی از کتاب هایـش داسـتان مـردی را بیان می کند کـه پس از 
مـرگ در دروازه ی  بهشـت بـا »سـنت پیتـر«2 مالقات می کنـد. بالفاصله بـه یادش 
می آیـد که سـنت پیتر مـردی مدبـر و خردمند بوده اسـت. به او می گوید: » سـنت 
پیتـر، من سالهاسـت که به تاریـخ و نظامی گـری عالقمندم به من بگوییـد بزرگترین 

ژنـرال دوران ما چه کسـی بوده اسـت؟«
سـنت پیتـر به سـرعت پاسـخ می دهد: »سـوال خیلی سـاده ای اسـت، آن شـخص 

کـه آن جا ایسـتاده.«
مـرد بـه آن شـخص نگاهـی می کند و بـا تعجـب می گوید: »حتمـًا اشـتباه می کنید! 

مـن ایـن مـرد را روی زمین می شـناختم او یـک کارگر معمولـی بود.«
سـنت پیتـر جـواب می دهـد: »بلـه، درسـت می گویـی دوسـت مـن. او بزرگ ترین 
1.Mark Twain
2.Saint Peter
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ژنـرال تاریـخ می بـود فقـط بـه این شـرط کـه ژنرال می شـد!«
ایـن داسـتان واقعیتی بسـیار رایـج را به ما نشـان می دهد. افـراد زیادی عمـر خود را 
در مسـیری اشـتباه طـی می کنند، آنهـا از لحظه ی تولد تـا مـرگ را می پیمایند، بدون 

این که اسـتفاده ای از توانایی ها و استعدادهایشـان کرده باشـند.
بـرای همیـن شناسـایی توانمندی ها بسـیار مهم اسـت، نه بـرای خودتـان بلکه برای 
دوسـتان و اطرافیانتـان نیـز همین گونه اسـت؛ زیرا اگر شـما به دیگـران کمک کنید 
تا از توانمندی هایشـان مطلع شـوند و آنها را در مسـیر درسـت هدایت نمایید، جهان 
اطـراف شـما متحول خواهد شـد. بـه عنوان مثـال اگر بـه یکـی از همکارانتان کمک 
کنیـد تـا متوجـه شـود می تواند ایده هـای خوبی ارائـه دهد، یا بـه یکی از دوسـتانتان 
کمـک کنیـد تـا شـغلی مناسـب توانمندی هـا و نقاط قوتـش را پیـدا کند، یـا به فرد 
دیگـری کمـک کنید تا بفهمـد که حـس رقابت جویی ذاتـی او به جـای آن که مانعی 
بـرای او باشـد، می توانـد باعث پیشـرفت او شـود و سـرمایه ای برای او باشـد، جهان 

اطرافتـان متحول می شـود. بنابرایـن این جملـه از »انیشـتین« را فراموش نکنید:
»هـر شـخصی یک نابغه اسـت. اگر شـما در مـورد یک ماهـی بر اسـاس توانایی اش 
در بـاال رفتـن از درخـت قضـاوت کنیـد، او تمـام زندگـی اش را بـا ایـن بـاور که یک 

احمق اسـت، خواهـد گذراند.«
اکنون سؤال اینجاست که ما چگونه می توانیم استعدادهای طبیعی خودمان را بشناسیم؟
یـک راه مطمئـن برای شناسـایی بزرگ ترین اسـتعداد بالقـوه در هر فرد وجـود دارد و 
آن ایـن اسـت که یـک گام به عقـب برگردید؛ فکر کنید کـه چه فعالیتی را با شـتاب 
و بی دردسـر انجـام داده ایـد و گام هـای آن را بدون آموزش، به آسـانی برداشـته اید. 
بـه یـاد بیاوریـد کـه آیـا چنـان غـرق در آن فعالیـت شـده بودیـد کـه زمـان را بـه 
فراموشـی سـپردید. اگر چنیـن فعالیتی را بـه خاطر دارید تکـرار آن یـا نمونه های آن 
در ماه هـای بعـد را بـه خاطـر آورید یـا پیگیری کنیـد. با گذشـت زمان از اسـتعداد 
برتـر خـود مطلـع می شـوید و می توانیـد بـه پاالیـش آن به سـوی یـک توانمنـدی 

شایسـته و نیرومند قـدم بردارید.
ــک  ــود کم ــه می ش ــما عرض ــه ش ــد ب ــل بع ــه در فص ــتعدادیاب« ک »روش اس
ــان دادن  ــرد و نش ــی ف ــه ارزیاب ــا ب ــت. در آن ج ــیر اس ــن مس ــته ای در ای شایس
توانمندی یابــی،  روش  هــدف  نمی پردازیــم.  کاســتی هایش  و  توانمندی هــا 
متمرکــز و محــدود نمــودن دایــره بــر گــرد 5 زمینــه از اســتعداد اســت. شــاید ایــن 
زمینه هــا هنــوز در شــما تبدیــل بــه توانمنــدی نشــده و بــه صــورت نهفتــه باشــند، 
ولــی بــا آنهــا آشــنا می شــوید و بــا کار کــردن در مســیر ایــن اســتعدادها می تــوان 
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ــت. ــت یاف ــی دس ــته در رده ی جهان ــای برجس ــه توانمندی ه ب
برای بیان استعدادها و توانمندی ها ما به زبان ویژه ی مشترکی نیازمندیم.این زبان 
با نشان دادن اختالف های کوچک، افراد را از هم متمایز  تا  باید بسیار دقیق باشد 
کند و همچنین باید مثبت باشد؛ یعنی به ما کمک کند تا توانمندی ها و نقاط قوت 

را بیان کنیم.
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انواعاستعدادها
»بیش تـر افـراد فکـر می کننـد کـه می داننـد چـه کارهایـی را می تواننـد بـه نحـو 
مطلوبـی انجـام دهنـد اما اغلـب در این مورد اشـتباه می کننـد، با این حـال یک فرد 

فقـط بـا کمـک توانایی هایـش موفـق عمـل می کند.«
»پیتر دراکر«1)2005-1909(: از پیشگامان علم مدیریت
در اواسـط دهـه ی 60 میـالدی »دونالـد کلیفتون«2 پـدر علم نقاط قوت متوجه شـد 
کـه بـرای بیان نقاط ضعف افـراد واژه ها و اصطالحات زیادی وجود دارد. در رشـته ی 
روان شناسـی متخصصـان بهداشـت روانی بـرای برچسـب گذاری رفتارهـای ناهنجار 
در یـک نظـام طبقه بنـدی بـه توافـق رسـیده اند و محصول ایـن توافق تحـت عنوان 
یـک کتاب مرجـع تخصصی یعنـی )DSM-IV( توسـط انجمـن روانپزشـکی آمریکا 
در سـال 2013 منتشـر شـد، کـه یکـی از بـزرگان علـم روان شناسـی آن را »کاتالوگ 
حجیـم معایـب دیگران« نامیده اسـت. البته در علـم مدیریت و علوم وابسـته به آن 
نمونه هـای زیـادی از توانمندی هـا در اختیـار داریـم، ولـی آنها هم برخالف نامشـان 
کـه مثبت اسـت، بیش تـر بر عـدم توانمندی افـراد در شـرایط و گروه هـای مختلف 

می کنند. تأکیـد 
در سـال 199۸ دونالـد کلیفتـون بـه ایـن فکـر افتـاد کـه مطالعـه ی گسـترده تر و 
عمیق تـری روی توانمندی هـا و نقـاط قوت افـراد انجام دهـد. برای این منظـور او از 
دانشـمندان زیادی دعوت کرد تا در تدوین فهرسـت مشـترکی از توانمندی ها و نقاط 
قـوت بـه او کمـک کنند. پـس از بررسـی های زیاد، ایـن گـروه از افراد و مؤسسـه ها 
درخواسـت کردنـد تـا برای توصیف نقـاط قوت خـود و کارهایی که به طـرز مطلوبی 
آنهـا را انجـام می دهنـد، واژه های بسـیار دقیق و مشـخص ارائه دهنـد، از این طریق 
آنهـا پایـگاه اطالعاتی خودشـان را بـه وجود آوردنـد. در همان سـال اول، ایـن پایگاه 
بیشـتر از صدهـزار مصاحبـه در ارتباط با توانمندی ها انجام داد و سـعی داشـت تا به 
یـک تحلیـل نهایی و یـا یک الگوی معنـی دار از داده های گردآوری شـده برسـد. آنها 
در تحقیقـات خود از سـؤاالت تخصصـی درباره ی مدیـران، فروشـندگان و نمایندگان 
واحدهـای خدمـات پـس از فـروش، معلمـان، پزشـکان، پرسـتاران، دانشـجویان و 
چندین و چند شـغل و رشـته ی دیگر اسـتفاده کردند و آنها را مورد بررسـی و ارزیابی 
دقیـق قـرار دادنـد. پـس از تحلیـل نهایی بـه 34 نقطه ی قـوت یا توانمندی دسـت 

یافتنـد، کـه در پایـگاه اطالعاتی آنها از بیشـترین دفعـات تکرار برخـوردار بودند.

1.Peter Drucker
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در حقیقت این34 توانمندی نتیجه ی تالش در تهیه یک فهرست مشترک از توانمندی های 
افراد می باشد که می توان آن را »کاتالوگ توانمندی و نقاط قوت دیگران« نامید.

بـه هیـچ وجـه نمی تـوان ادعا کـرد کـه تمـام توانمندی ها در این فهرسـت پوشـش 
داده شـده اسـت. صدهـا توانمنـدی خـاص وجـود دارند کـه در این فهرسـت ذکر 
نشـده اسـت، اما سـعی شـده ایـن فهرسـت به گونـه ای تنظیم شـود که بـرای افراد 

مختلـف و شـرایط گوناگـون دارای کاربردی عملی و اسـتفاده ای آسـان باشـد.
در ارزیابی هـا از دانـش افـراد سـؤال نمی شـود؛ در مـورد تحصیـالت دانشـگاهی، 
مـدارک تحصیلـی و سـوابق کاری پرسشـی مطـرح نمی شـود؛ دربـاره ی مهارت هـا 
ماننـد پایه ای تریـن اصـول رانندگـی، اسـتفاده از یـک بسـته ی نرم افـزاری خـاص یا 
فـروش محصولـی ویژه هم سـوال نمی شـود. هرچنـد که این مـوارد مهم اسـت، اما 
یادتـان باشـد کـه ترکیـب دانش و مهـارت بـا تمرینات کافـی زمانی مفید اسـت که 

تقویت کننـده ی اسـتعداد ذاتـی شـما می شـود.
در حقیقـت چیـزی که اندازه گیری می شـود توانمندی شـما نیسـت، بلکه اسـتعداد 
اسـت. با ایـن وجود به جای این کـه به آن »اسـتعدادیاب« بگوییـم، »توانمندی یاب« 
یـا »نقـاط قوت یـاب« می گوییـم، چون هـدف نهایـی این اسـت کـه توانمندی های 
واقعـی را بـه وجـود آوریم و اسـتعداد مؤلفه ی الزم بـرای توانمندی اسـت، ولی کافی 
نیسـت؛ بـه عبارتـی دیگر اسـتعداد همان توانمنـدی بالقوه )نـه بالفعل( اسـت که از 
آن اسـتفاده نشـده اسـت. یادتان باشـد که هدف این کتاب این نیسـت که شـما را 
بااسـتعداد کنـد، بلکه به آسـانی به شـما کمـک می کند تـا در زمینه هایی کـه در آن 

اسـتعداد بالقـوه ی زیادی داریـد را یافته و آن را پـرورش دهید.
در جدولـی کـه بعد از این قسـمت می آید، 34 توانمندی به همـراه توضیح مختصری 
درمـورد هـر یک از آنها آمده اسـت. ابتـدا توضیحات هر یـک از مـوارد را بخوانید و 
سـپس مـواردی را که احسـاس می کنید در مورد شـما صحـت دارد، عالمت بزنید. 
بعـد از ایـن کار مواردی را کـه عالمت زده اید بـه طور مفصل در فصـل بعدی کتاب 
بخوانیـد و بـه هر یـک از آنها بر اسـاس میزانی که فکـر می کنید دارای آن اسـتعداد 
هسـتید از 1 تـا 10 امتیـاز دهیـد. در نهایـت اسـتعدادها و امتیازهـای داده شـده را 
در یـک برگـه یادداشـت کـرده و امتیازهـا را از بیشـترین تـا کمتریـن مقـدار مرتب 
کنیـد. 5 اسـتعدادی کـه در ابتـدای طبقه بندی شـما قـرار می گیرنـد را در صفحه ی 
بعـد از فصـل دوم یادداشـت کنیـد. ایـن 5 اسـتعداد، زمینه هـای برتر اسـتعدادی 
شـما هسـتند. بعد از مشـخص شـدن این پنج اسـتعداد، فصل سـوم )پرسـش های 

متـداول( را مطالعـه کنیـد تا بدانیـد چه طور بـا اسـتعدادهای برترتان رفتـار کنید.
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به شـما پیشـنهاد می کنم که حتمـًا توضیحات مربـوط به هر 34 زمینـه ی توانمندی 
را مطالعـه کنید؛ زیرا این کار چنـد فایده دارد:

1- می توانیـد نقـاط ضعفتـان را تشـخیص دهیـد و اقدامـات الزم برای 
کـم کردن آنهـا را که در فصل سـوم )پرسـش های متداول( به شـما ارائه 

می شـود انجـام دهید.
2- می توانیـد نقـاط قـوت و ضعف دوسـتانتان را تشـخیص دهیـد و به 

توصیه هایـی کـه بـرای برخـورد بـا این افراد شـده اسـت عمـل کنید.
3- می توانیـد نقـاط قـوت و ضعـف دیگران را تشـخیص داده، تـا ببینید 

کـه با چـه افـرادی باید همـکاری کنید.
بـه کمـک ایـن 34 توانمنـدی می توانیـم جزئیـات بسـیاری از تفاوت هـای موجـود 
در اسـتعدادهای انسـانی را بیـان کنیـم، امـا آن چـه مسـلم اسـت این اسـت که این 
فهرسـت نمی توانـد بسـیاری از تفاوت هـای جزئـی شـخصیتی انسـان ها را شـامل 
شـود. بـرای مثـال ممکـن اسـت توانمنـدی مربـوط بـه »یادگیرنـده«1 در بیـن 5 
توانمنـدی برتـر شـما و چنـد نفـر از دوسـتان شـما باشـد، ولی طرز آشـکار شـدن و 
بـروز ایـن توانمندی در افراد مختلف متفاوت اسـت، یعنی ممکن اسـت یکی از شـما 
بـه وسـیله ی مطالعـه ی چندیـن کتـاب در یک مـاه مطلبی را یـاد بگیـرد، دیگری از 
راه عمـل کـردن بیاموزد و فردی دیگر ممکن اسـت بـا کنجکاوی زیاد و جسـتجو در 

اینترنـت همـان مطلـب را بیاموزد.

1.Learner
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استعدادیابکلیفتوندریکنگاه

دست یابنده

Achiever

ایـن افـراد بسـیار سـخت کوش هسـتند و دارای بنیـه و توانایی باالیی هسـتند. 
در حقیقـت ُپرمشـغله و ثمربخـش بـودن، باعـث رضایـت خاطر آنها می شـود.

فعا ل ساز

Activator

ایـن افـراد می تواننـد بـا تبدیـل افـکار و ایده هـا بـه عمـل، کارهـا را بـه انجـام 
برسـانند و اغلـب افـراد کم صبـری هسـتند.

سازگار

Adaptability

ایـن افـراد ترجیـح می دهند »بـا جریـان امـور هماهنگ شـوند.« آنهـا در زمان 
حـال زندگـی می کننـد و رویدادهـای زندگـی را همان طـور کـه اتفـاق می افتنـد 
می پذیرنـد و آینـده را فقـط هنگامی کـه آینـده فـرا برسـد، مـورد توجـه قـرار 

می دهنـد. 

تحلیل گر

Analytical

ایـن افـراد به دنبـال علت و معلول هسـتند و می تواننـد به تمام عوامـل مؤثر بر 
یـک موقعیت یا موضـوع فکر کننـد و آن را در نظر بگیرند.

سازمانده

Arranger

ایـن افـراد می تواننـد کارهـا و امـور را بـه خوبـی سـازماندهی کننـد و هم چنین 
انعطاف پذیـری آنهـا این توانایـی را تکمیل می کنـد. آنها همچنیـن عالقه دارند 
بفهمنـد کـه چطـور می توان تمـام اجزا و منابـع را، بـرای ارائه بیشـترین بازدهی 

کرد.  سـازمان دهی 

باورمند

Belief

ایـن افـراد دارای ارزش هـای بنیـادی خـاص و غیر قابـل تغییری هسـتند و این 
ارزش هـا هـدف مشـخص و معینـی را بـرای زندگی  شـان به وجـود می آورند.

فرمانده

Command

ایـن افـراد حضور برجسـته و ُپررنگـی دارند. آنها مـی توانند کنترل شـرایط را به 
دسـت گرفته و تصمیمـات الزم را اتخاذ نمایند.

ارتباطی

Communication

ایـن افـراد به سـادگی افـکار را بـه کلمات تبدیـل کرده و آنهـا را بیـان می کنند. 
عمومـًا آنها افـراد خوش صحبـت و مجریان خوبی هسـتند.

رقابت جو

Competition

ایـن افراد پیشـرفت خود را بـا عملکرد دیگران می سـنجند. آنها تمام تالششـان 
را می کننـد، تا در مسـابقات رتبه اول را کسـب کرده و آن را جشـن بگیرند.

هم پیوند

Connectedness

ایـن افـراد بـه ارتباط بین همـه ی پدیده هـا ایمان دارنـد و معتقدند کـه پدیده ها 
بـه نـدرت اتفاقی یا تصادفی هسـتند و تقریبًا هـر اتفاقی دلیـل خاصی دارد.
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عادل

Consistency

ایـن افـراد از ضـروری بودن رفتـار و برخورد به صـورت عادالنه با افـراد به طور 
کامـل آگاه هسـتند. تمـام تالششـان این اسـت کـه با تنظیـم قوانین روشـن و 

وفـادار بـودن به آنها، بـا تمام افراد رفتاری یکسـان داشـته باشـند.

گذشته نگر

Context

ایـن افـراد از فکـر کـردن به گذشـته لـذت می برنـد. آنها بـا کاویدن گذشـته 
حـال را درک می کننـد.

حسابگر

Deliberative

ایـن افـراد دقـت و توجـه زیـادی در تصمیم گیری هـا و انتخاب هـا دارنـد، آنها 
مشـکالت و موانـع را پیش بینـی می کننـد.

پرورش دهنده

Developer

ایـن افـراد توانایی های بالقـوه ی موجـود در دیگران را شناسـایی کـرده و پرورش 
می دهنـد. آنهـا کوچکتریـن نشـانه های پیشـرفت را متوجـه می شـوند و از ایـن 

پیشـرفت ها احسـاس رضایـت و لـذت می کننـد.

منضبط

Discipline

ایـن افـراد از روال و سـاختار در کارهـا لـذت می برند. دنیـای آنهـا را می توان با 
نظمـی کـه خلـق می کنند توصیـف کرد.

همدل

Empathy

ایـن افـراد می توانند خودشـان را جای دیگران قرار دهند و احساسـات و شـرایط 
آنهـا را به خوبـی درک کنند.

متمرکز

Focus

ایـن افـراد می توانند مسـیری را انتخاب کـرده و در جهت آن حرکـت کنند و در 
صـورت لـزوم اصالحـات الزم را بـرای باقی ماندن در مسـیر انجـام دهند. آنها 

ابتـدا اولویت بنـدی کرده و سـپس عمـل می کنند.

آینده نگر

Futuristic

ایـن افـراد از آینـده و اینکه چـه اتفاقی ممکن اسـت بیفتد، الهـام می گیرند. آنها 
با دید و بینششـان نسـبت به آینـده، به افـراد دیگر انگیـزه می دهند.

همساز

Harmony

ایـن افـراد بـه دنبـال توافـق و سـازش عمومـی هسـتند. آنهـا از تضـاد لـذت 
باشـند. توافـق  حوزه هـای  به دنبـال  می دهنـد  ترجیـح  بیش تـر  و  نمی برنـد، 

ایده پرداز

Ideation

ایـن افـراد مجـذوب ایده هـای جدیـد می شـوند و قـادر بـه یافتـن ارتباطی بین 
پدیده هـای بـه ظاهـر متفاوت هسـتند.

دربرگیرنده

Includer

ایـن افـراد پذیـرای دیگـران هسـتند. آنهـا بـه کسـانی کـه احسـاس می کنند 
نادیـده گرفتـه شـده اند یا بـه نوعـی از قلـم افتاده اند، توجـه نشـان می دهند و 

تمـام تالششـان را می کننـد تـا آنهـا را در کارهـا مشـارکت دهند.
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فردگرا

Individualization

ایـن افـراد بـا توانایی هـای منحصر بـه فرد دیگـران به هیجـان می آیند. بـه آنها 
اسـتعدادی عطـا شـده کـه بـر پایـه ی آن می توانند تشـخیص دهند کـه چطور 
افـرادی کـه بـا دیگـران تفـاوت دارنـد، می توانند بـه طور مؤثـری در کنـار هم 

کنند. کار 

درونداد

Input

ایـن افـراد عطـش باالیی بـرای بیش تر دانسـتن دارنـد و اغلب به جمـع آوری و 
آرشـیو بندی هر نـوع اطالعاتـی عالقمندند.

متفکر

Intellection

ایـن افراد بـا فعالیت های فکـری خود شـناخته می شـوند. آنها معمـواًل درونگرا 
بـوده و از بحث هـای متفکرانه لـذت می برند. 

یادگیرنده

Learner

ایـن افـراد اشـتیاق فوق العـاده ای بـرای یادگیـری و بهبود مـداوم دانسـته های 
خـود دارنـد. در کل، فرآینـد یادگیری، بیشـتر از نتیجه ی آن، آنهـا را هیجان زده 

می کنـد.

بیشینه ساز

Maximizer

ایـن افـراد بـر توانایی های خـود به عنوان روشـی که باعـث بهبود قابـل توجهی 
در عملکـرد شـخصی و گروهی می شـود، تمرکز دارند و تالششـان این اسـت که 

چیـزی خوب را بـه چیزی ممتـاز تبدیل کنند.

مثبت نگر

Positivity

ایـن افـراد اشـتیاقی دارنـد کـه مسـری اسـت. آنهـا خوش بیـن بـوده و قادرند 
دیگـران را دربـاره ی کاری کـه قـرار اسـت انجـام دهنـد، هیجـان زده کنند.

معاشرتی

Relator

ایـن افـراد از داشـتن روابـط نزدیـک بـا دیگـران لـذت می برنـد و از کار کردن 
بـه صـورت سـخت و جـدی در کنار دوسـتان بـرای رسـیدن به هدفـی معین، 

احسـاس رضایـت می کننـد.

مسئولیت پذیر

Responsibility

ایـن افـراد مالکیـت روحـی و معنوی آن چـه می گوینـد و انجـام خواهنـد داد را 
بـه عهـده می گیرنـد. آنهـا بـه ارزش هـای پایـداری ماننـد صداقت و وفـاداری 

هسـتند. متعهد 

چاره ساز

Restorative

ایـن افـراد در مواجهـه و حـل مشـکالت خبـره هسـتند. آنهـا در تشـخیص 
مشـکالت و یافتـن راه حـل خـوب عمـل می کننـد.

خودباور

Self-Assurance

ایـن افـراد درخصـوص توانایی بـرای مدیریت زندگی خودشـان اعتمـاد به نفس 
دارنـد. آنهـا دارای جهت یابی درونی هسـتند که بـه آنها القا می کنـد تصمیماتی 

که گرفته اند درسـت اسـت.

ارجمند

Significance

ایـن افـراد عالقـه دارند کـه در چشـمان دیگران مهم جلـوه کنند. آنها مسـتقل 
بـوده و خواهان این هسـتند که به رسـمیت شـناخته شـده و مورد تأییـد و تقدیر 

گیرند. قرار 
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راهبردی

Strategic

ایـن افـراد بـرای ادامـه دادن مسـیر، راه هـای جایگزین ایجـاد می کننـد. هنگام 
مواجهـه بـا هر نوع طرحـی، به سـرعت می تواننـد مدل ها و موضوعـات مرتبط 

را شناسـایی کنند.

دوست یاب

Woo

ایـن افـراد از چالـش مالقـات بـا افـراد جدید و جـذب آنها به سـمت خـود لذت 
می برنـد. آنهـا از شـروع بحـث و ایجـاد رابطـه ای بـا فـرد دیگر احسـاس رضایت 

می کننـد.
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نتیجــه و پیامــد فعالیت هــا نــگاه کنیــم؛ بنابرایــن، بــه جــای تــالش در برقــراری 
ــای  ــاد معیاره ــه ایج ــد ب ــتگی ها، بای ــن شایس ــا و درنظرگرفت ــت ها، روش ه سیاس

دقیــق و درســت بــرای اندازه گیــری نتیجــه ی فرایندهــا بپردازیــم.
ــرد، در  ــر ف ــرفت ه ــد و پیش ــوزه ی رش ــن ح ــه بزرگ تری ــه این ک ــه ب ــا توج - ب
ــد برنامه هــای  ــرار دارد، بای ــن اســتعدادها و توانمندی هــای او ق زمینه هــای برتری
ــه  ــم و از هزین ــامان دهی ــای او س ــرد توانمندی ه ــر گ ــی را ب ــی و پرورش آموزش
کــردن پــول و وقــت در رفــع کاســتی ها و نقــاط ضعــف آشــکار آنهــا دوری کنیــم.
- بــه  دلیــل ایــن کــه بزرگ تریــن حــوزه ی رشــد هــر فــرد در زمینه هــای برتریــن 
ــان  ــد در هم ــرد بتوان ــر ف ــه ه ــم ک ــد کاری کنی ــرار دارد، بای ــای او ق توانمندی ه
ــان  ــن از نردب ــاال رفت ــن و ب ــع گرفت ــی، ترفی ــه جابه جای ــاز ب ــدون نی ــا، ب زمینه ه
پیشــرفت هــرم ســازمانی رشــد و گســترش یافتــه و بــه موقعیــت و درآمدهــای 

ــد. ــری برس بیش ت
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