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  استعدادي و راهنماي بكارگيري و تبديل آنها به نقاط قوتشناخت زمينه هاي گزارش 
  

 :عبارتند از امير حسينتعدادهاي پنج زمينه اول اس

   ارتباط برقراري
  نگري آينده
   گرا راهبرد

   شناسي فرد
    دلي هم

  

  اين گزارش از بخش هاي زير تشكيل شده است:

  : خود آگاهي1بخش 
 توصيف خالصه اي از پنج زمينه استعداد هاي شما به صورت مجزا  
  ارائه بينشي از نقاط قوت شخصي شما، كه شما را از ديگران متمايز مي كند. حتي اگر با آنها در يكي از زمينه هاي

  پنجگانه فوق اشتراك داشته باشيد
  .سواالتي كه با جواب دادن به آنها ميزان خودآگاهي خود از نقاط قوتتان را افزايش مي دهيد  

  كاربرد ها : 2بخش 
  براي عمل و اقدام در راستاي تقويت هر يك از پنچ زمينه استعداد و تبديل آن به نقطه قوتده ايده ارائه  
 سواالتي كه به شما در بكارگيري استعدادهايتان كمك مي كند  

  استعدادي هاي زمينه هاي نشان: 3بخش 
  مثال هايي واقعي از افرادي كه مانند شما از چنين زمينه هاي استعدادي در بين پنج زمينه برتر خود برخوردارند و

  اينكه برخورداري از اين زمينه ها چگونه خود را نشان مي دهد
  كسب موفقيت كمك مي كندمراحلي كه به شما در استفاده هر چه بيشتر از استعدادهايتان و  



 

  

 

 

 : خود آگاهي1بخش 

توجه به جواب هايي كه به سواالت آزمون استعداد سنجي داده در اين بخش با 
شما ارائه مي شود كه  زمينه هاي استعدادي منحصر به فردي از توصيفايد، 

  تنها مختص خود شما است. 
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  زمينه استعدادي برقراري ارتباط:
اين موارد نشانه وجود  همه شما دوست داريد توضيح بدهيد، توصيف كنيد، مجري گري كنيد، در جمع صحبت كنيد و بنويسيد.

راكد  و رخدادها ممكن است . اتفاقاتدر ابتدا خشك و بي روح هستند شما است. ايده ها در "برقراري ارتباط" ياستعداد زمينه
را مهيج و  ، به آنها انرژي بدهيد، آنهابدهيدبه ايده ها و اتفاقات جان  كهمي كنيد  نياز شما احساس به نظر برسند. و ثابت

تعريف كنيد. شما ايده  براي ديگران آنها را سعي مي كنيد را به شكل داستان در مي آوريد و پرشور كنيد. بنابراين رخدادها
ها و استعاره ها به آنها روح و جان تازه اي مي دهيد. شما معتقديد  هاي خشك و بي روح را مي گيريد و با تصاوير و مثال

. آنها در معرض كه در اطراف آنها در حال رخ دادن است دارند يمسائل براي توجه به همهمحدودي  ظرفيتبيشتر مردم 
خواه  –اطالعات از اطالعات قرار مي گيرند، اما مقدار كمي از اين اطالعات برايشان باقي مي ماند. شما مي خواهيد انبوهي 

 را به گونه اي ارائه دهيد كه   –، مزايا و مشخصه هاي يك محصول، يك كشف يا يك درس باشد رخداداين اطالعات ايده، 
ابتدا توجه آنها را به سمت خود جلب كنيد، سپس آنها را مجذب  شما تمايل داريدباقي بماند و دوام داشته باشد. در ذهن افراد 

 . اينگونه است كه به سمتبراي بيان هر چيز، بهترين عبارات ممكن را پيدا مي كنيد به همين دليل است كه. نماييد و درگير
به همين خاطر است كه مردم  ايجاد مي كنيد. پرقدرت تركيبي آنهااز  كشيده مي شويد و كلمات پرشور يافتن و استفاده از

دنياي آنها را پرشور و و  تحريكآنها را  عاليق ،هاي شما هاي شما گوش كنند. تجسم و تصور حرف دوست دارند به حرف
  پويا مي كند و به آنها انگيزه مي دهد تا وارد ميدان عمل شوند. 

  سواالت:
 ؟به نظر رسيد و به چشم تان آمدبراي شما برجسته  ات يا جمالت. وقتي عبارات فوق را مي خوانديد، كدام كلم1
بيان شد، چه استعدادهاي ديگري در شما وجود دارد كه دوست داريد ديگران نيز  در عبارات فوق كه ياز استعداد هايغير . 2

 ؟شونددر شما متوجه وجود آن 

   ارتباط برقراري
، عمدتاً به آساني هستند» برقراري ارتباط« زمينه استعدادي داراي دي كهاافر

سخنوران و ارائه مي توانند افكارشان را به زبان بياورند. اين دسته از افراد 
  خوبي هستند.دهندگان 
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  زمينه استعدادي آينده نگري:
شما از آن دسته افرادي هستيد كه به افق و به دوردست ها چشم مي دوزند. آينده شما را مجذوب  "چه عالي مي شد اگر . . ."

و مبهوت مي كند. اگر آينده به صورت تصويري روي ديوار خودنمايي كند، شما تمام جزئيات اتفاقات آينده را مي توانيد در آن 
ا به سمت جلو و به فرداها مي كشاند. اينكه مضمون دقيق اين تصوير چه خواهد بود، به ساير ببينيد، و اين تصوير كامل شما ر

استعدادها و عالئق شما وابسته است. مثال محصول بهتر، تيم بهتر، زندگي بهتر يا دنياي بهتر؛ به هر جهت اين تصاوير هميشه 
مي تواند تصوراتي از آنچه مي تواند در آينده وجود داشته براي شما الهام بخش خواهند بود. شما يك ايده پرداز هستيد كه 

باشد و كساني كه اين موارد برايشان مهم است را مي بينيد. وقتي معلوم مي شود كه زمان حال ( امروز ) نوميد و مايوس 
آنوقت از اين تصورات انرژي كننده است و اطرافيانتان خيلي واقع گرا هستند، شما به ياد تصوراتي مي افتيد كه از آينده داريد و 

مي گيريد. ديگران هم مي توانند از شما انرژي بگيرند. در واقع، بيشتر اوقات ديگران به سراغ شما مي آيند تا تصوراتتان از 
نيد آينده را برايشان بازگو كنيد. آنها تصويري از آينده مي خواهند كه ديدشان و در نتيجه روحيه شان را باال ببرد. شما مي توا

تصوير زنده اي از جريانات آينده را برايشان شرح دهيد. امتحان كنيد. كلمات را به دقت انتخاب كنيد. تا حد امكان تصوير 
  پرشور و زنده اي ارائه دهيد. شما مردم را اميدوار مي كنيد و آنها هم دقيقا همين اميد به آينده را مي خواهند.  

  سواالت:
 ؟به نظر رسيد و به چشم تان آمدبراي شما برجسته  خوانديد، كدام كلمات يا جمالت. وقتي عبارات فوق را مي 1
بيان شد، چه استعدادهاي ديگري در شما وجود دارد كه دوست داريد ديگران نيز  در عبارات فوق كه ياز استعداد هايغير . 2

  ؟شونددر شما متوجه وجود آن 
  

 نگري آينده
 كه اتفاقاتي و آينده از دارند، خاصي استعداد »نگري آينده« زمينه در كه دياافر

 آينده از كه اندازي چشم با افراد از دسته اين. گيرند مي الهام بيفتد است ممكن
     .باشند مي نيز ديگران بخش الهام كنند، مي ترسيم خود براي
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  زمينه استعدادي راهبرد گرا:
را پيدا كنيد و  به دنبال آن هستيدشما را قادر مي سازد از بين انبوه چيزهاي درهم و برهم آنچه  راهبردگرا زمينه استعدادي

يك روش خاص فكر كردن  استعدادي،زمينه بهترين مسير را انتخاب نماييد. اين مهارتي نيست كه بتوان آن را ياد گرفت. اين 
در جايي كه ديگران پيچيدگي ها را مي بينند شما الگوها  بواسطه اين ديدگاه،. نسبت به كليت جهانيك ديدگاه ويژه  ؛است

را مي سازيد جايگزين  مد نظر داشتن اين الگوها، سناريوهاي. شما با مي بينيدرا  ي نهفته در پس اين پيچيدگي هاو روش ها
به  تكرارشوندهاين سواالت  "چه مي شد اگر آن اتفاق مي افتاد؟ه مي شد اگر اين اتفاق مي افتاد؟ چ"يشه مي پرسيد: و هم

را ببينيد و مد نظر داشته باشيد. در اين زمان قادريد موانع بالقوه آنچه به زودي ممكن است اتفاق بيافتد  شما كمك مي كند تا
. راه مي كنيدانتخاب  شروع به مي دانيد هر راهي به كجا منتهي مي شود، نايت به اينكهبا عرا به طور دقيق ارزيابي كنيد. 

هايي كه به جاهاي ناشناخته و بي سر و ته منتهي مي شوند را كنار مي گذاريد. راه هايي كه براي طي آن با موانع و مقاومت 
اين حذف و انتخاب ها د را كنار مي گذاريد. شما نرس هايي روبرو مي شويد را كنار مي گذاريد. راه هايي كه به سردرگمي مي

. شما با مجهز بودن به استعداد كردن ها) را آنقدر انجام مي دهيد تا به مسير مورد نظرتان (استراتژي) دست يابيد گلچين(
انتخاب  "د اگر؟مي ش چه": در محيط كار، اين زمينه استعدادي اينگونه عمل مي كندراهبردگرا، رو به جلو حركت مي كنيد. 

  .يورش ببر ،كن
	

  سواالت:
 ؟به نظر رسيد و به چشم تان آمدبراي شما برجسته  . وقتي عبارات فوق را مي خوانديد، كدام كلمات يا جمالت1
بيان شد، چه استعدادهاي ديگري در شما وجود دارد كه دوست داريد ديگران نيز  در عبارات فوق كه ياز استعداد هايغير . 2

  ؟شونددر شما متوجه وجود آن 
 

 گرا راهبرد
، براي پيشرفت كار هستند» راهبرد گرا« استعداديدر زمينه  داراي افرادي كه

گزينه ها و راه هاي متعدد و جايگزين ارائه مي نمايند. آنها در مواجهه با هر 
، به سرعت مي توانند الگوها و مسائل (شرح مختصري از قضايا) سناريويي

 را شناسايي نمايند. مرتبط با آن سناريو
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  زمينه استعدادي فرد شناسي:
شما با كلي نگري نسبت به باعث مي شود كه شما شيفته و مجذوب ويژگي هاي خاص هر كس شويد.  فرد شناسياستعداد 

آدم ها يا تقسيم بندي آنها به انواع و گروه هاي مشخص و تمركز بر مشتركات آنها مخالفيد زيرا معتقديد در چنين شرايطي 
تفاوت هاي افراد  رويشما ان بماند. در عوض، ممكن است يك ويژگي خاص و متمايز در كسي باشد كه ديده نشده و پنه

. شما مي شويدانگيزه، نحوه تفكر و نحوه برقراري ارتباط هر فرد  متوجه سبك خاص، شما به طور غريزيمتمركز مي شويد. 
 شنويد. اين موضوع نشان مي دهد كه چرا دوستانتان را بينيد و مي را مي متفاوت يك داستان، زندگي هر كس با نگاه به

درست مثل كادوي مناسب تولد دست چين مي كنيد، چرا مي دانيد كه يكي ترجيح مي دهد در جمع از او تقدير و تشكر شود 
انتخاب مي روش تدريس خود را جوري . به همين دليل است كه اگر بخواهيد تدريس كنيد، و ديگري از اين كار بيزار است

بهترين جنبه ديگران را مي بينيد، مي توانيد  نقاط قوتبا نگاه تيزبين خود  يكهاز آنجاتطبيق پيدا كند.  همهكه با نياز  كنيد
در حاليكه  اين استعداد به شما كمك مي كند تا تيم هاي پربازده و مبتكري را تشكيل بدهيد.هاي فر فرد را مشخص نماييد. 

شما از روي غريزه مي دانيد  ص هستند،ديگران به دنبال يافتن ساختار يا فرآيندي مناسب براي شكل دهي يك تيم بي نق
همواره كارهايي را بيشتر انجام هركس بتواند متمايز افراد استفاده شود و  استعدادهاي اين است كه از كه راز تيم هاي موفق

  دهد كه در آنها عالي است و براي آنها ساخته شده است. 
  سواالت:

 ؟به نظر رسيد و به چشم تان آمدبراي شما برجسته  جمالت . وقتي عبارات فوق را مي خوانديد، كدام كلمات يا1
بيان شد، چه استعدادهاي ديگري در شما وجود دارد كه دوست داريد ديگران نيز  در عبارات فوق كه ياز استعداد هايغير . 2

  ؟شونددر شما متوجه وجود آن 
  

  شناسي فرد
شيفته ويژگي ها و  برخوردارند، »فرد شناسي« زمينه استعدادي ازافرادي كه 

استعدادي  آنهاكيفيت منحصربفردي هستند كه در افراد مختلف وجود دارد. 
مي توانند باهم  چگونه ،متفاوت فهميدن اين نكته دارند كه افراد درخدادادي 

 كار كنند. بهره ور صورتبه 
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  زمينه استعدادي هم دلي:
شما مي توانيد احساسات اطرافيانتان را درك كنيد؛ گويا اينها احساسات خود شما است. به طور ذاتي، قادريد دنيا را از نگاه آنها 

شما لزوما با نظرات و ديدگاه هاي هر كسي موافق اين بدين معني نيست كه نظرات و ديدگاه آنها شريك شويد.  درببينيد و 
شما لزوما كارهاي اشتباه همه دلسوزي كنيد، اين كار همدردي است نه هم دلي.  مخمصه هاي و براي گرفتاري ها باشيد يا

. اين توانايي غريزي شما در درك احساسات ديگران، بسيار قوي است. شما ديگران را تاييد نمي كند اما آنها را درك مي كنيد
          ي كه ديگران براي پيدا كردن كلمات مناسب تالشسواالت ناگفته را مي شنويد. نيازها را پيش بيني مي كنيد. در جاي

 مناسبيكمك مي كنيد عبارات  افرادمي كنند، به نظر مي رسد كه شما كلمات و لحن كالم مناسب را پيدا مي كنيد. شما به 
  به همه اين داليل، ديگران جذب شما مي شوند. به خود و ديگران، پيدا نمايند.  احساساتشان براي ابرازرا 

  
  سواالت:

 ؟به نظر رسيد و به چشم تان آمدبراي شما برجسته  . وقتي عبارات فوق را مي خوانديد، كدام كلمات يا جمالت1
ديگري در شما وجود دارد كه دوست داريد ديگران نيز  بيان شد، چه استعدادهاي در عبارات فوق كه ياز استعداد هايغير . 2

؟شونددر شما متوجه وجود آن 

  دلي هم
، مي توانند با قرار دادن هستند» هم دلي« زمينه استعدادي دارايافرادي كه 

 ديگران، احساسات آنها را به خوبي درك كنند.   يا زندگي خود در موقعيت
 



  

 

 

 

  ها كاربرد: 2 بخش
 و كرده مطالعه دقت با را اين بخش هاي عبارت تك تك كنيم مي اكيد توصيه

 از زيادي جمع تجربه. دهيد قرار خود هفتگي و روزانه كار دستور لوحه سر
 به عمل دهد، مي نشان اند داشته را استعدادها اين كه يموفق هاي انسان

 هاي موفقيت به يابي دست براي بخشي اطمينان راه ارائه شده پيشنهادات
  . است ماندگار و بزرگ
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 استعداديت زمينه هاي شناخگزارش 

  ارتباط برقراري
 پيشنهاداتي كه مي توانيد براساس آنها رفتاركنيد:

 

 

  
  مشاغلي را انتخاب كنيد كه الزمه آنها جلب كردن توجه افراد است. براي مثال؛ تدريس، فروشندگي، بازاريابي، وزارت، يا

 در همين مشاغل شكوفا مي شود.» برقراري ارتباط« زمينهكار در رسانه ها. احتماالً استعدادهاي شما در 
  هايي را بسازيد كه معنا و مفهوم خاصي را براي شما دارند. براي مجموعه اي از داستان ها، ماجراها، حكايت ها، و عبارت

مثال، بعضي از مقاله هاي مجالت و روزنامه ها را كه بر شما تاثير گذاشته يا برايتان اهميت دارد را براي خودتان نگهداريد. 
ين كنيد؛ بدين ترتيب كه اين همچنين مي توانيد تركيب هاي بسيار مناسبي از واژه ها را براي خود يادداشت كنيد. تمر

مطالب و تركيب واژه ها را بلند بلند براي خودتان بازگو كنيد. وقتي مشغول بيان اين مطالب هستيد به صحبت هاي 
 خودتان گوش فرا دهيد. بدين طريق مي توانيد استعاداهايتان را بهبود بخشيد.

 نيد. در هر قسمت سخنراني تان، عكس العمل هاي آنها وقتي در حال سخنراني هستيد، به دقت به مخاطبان تان توجه ك
را زير نظر بگيريد. بدين طريق متوجه خواهيد شد كه بعضي از بخش ها به طور ويژه براي آنها جذاب تر خواهد بود. بعد 
از پايان سخنراني، زماني را صرف مشخص نمودن آن قسمت هايي از مطالب تان كنيد كه توجه خاص شنوندگان را به 

 خود جلب كرد. بنابراين سخنراني بعدي تان را حول موضوعات اينچنيني بگردانيد.
  تمرين كنيد. بداهه گويي جذابيت هاي خاص خودش را دارد، اما در مجموع، شنوندگان زماني به سخنران بهترين پاسخ

ه هر چه ميزان آمادگي ممكن را مي دهند كه خود سخنران بداند مقصدش كجاست. برخالف شمّ زباني تان بايد گفت ك
 تان بيشتر باشد، بداهه گويي تان نيز طبيعي تر خواهد بود.

  سودمندترين تريبون ها، شنوندگان و مخاطبين را شناسايي كنيد؛ به عبارتي شنوندگاني را شناسايي كنيد كه صحبت هاي
يابيد كه چرا وقتي برايشان يا با خودشان شما را به گوش ديگران نيز مي رسانند. اين افراد و گروه ها را بيازمائيد تا در

صحبت مي كنيد، از حرف هاي شما استقبال مي كنند. بعد همين ويژگي ها را در مخاطبين و شنوندگان احتمالي جستجو 
 كنيد.

 نسبت به واژه هايي كه بكار مي گيريد هوشمندانه تر عمل كنيد. واژه هايتان را مثل پول با ارزش بدانيد؛ آنها را خرج 
 كنيد و نتايج بدست آمده را به دقت بررسي كنيد. 

  زماني اثربخش تر مي شود كه پيام شما محتوا و مفهوم داشته باشد. تنها به » برقراري ارتباط« زمينهاستعدادهاي شما در
 د.استعدادهايتان متكي نباشيد. با كسب دانش و تخصص در حوزه هاي خاص، استعدادتان را پرورش داده و تقويت كني
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  شما از اين استعداد طبيعي برخورداريد كه هم سن و ساالن و همكاران خود را ترغيب به گفتگو نمائيد. از استعدادهاي
استفاده كنيد تا نكات مهم را در جلسات بصورت خالصه بيان نمائيد. به بقيه نيز كمك » برقراري ارتباط« زمينهخود در 

 كنيد به نقاط مشترك خود پي ببرند تا در نهايت بتوانند به اتفاق نظر برسند. 
 ريد، در جلسات و اگر ميل به نوشتن داريد، مطالب خود را چاپ و منتشر كنيد. اگر از صحبت كردن در جمع لذت مي ب

          به شما كمك » برقراري ارتباط« زمينهگردهمايي هاي رسمي سخنراني كنيد. در هر صورت، استعدادهاي شما در 
مي كنند تا بهترين راه را براي چهارچوب بندي افكار و بيان اهداف خود بيابيد. از اينكه افكار و انديشه هاي خود را با 

يد لذت مي بريد؛ بنابراين از رسانه اي استفاده كنيد كه به بهترين نحو ممكن صدا و پيام شما ديگران در ميان مي گذار
 را منتقل كند.

  داوطلبانه سخنراني كنيد. بدين طريق ديگران متوجه مي شوند كه شما بدون هيچ كمكي مي توانيد افكار و آرزوهاي خود
  د.يرا به شكل مسحور كننده اي بيان كن
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  نگري آينده
 پيشنهاداتي كه مي توانيد براساس آنها رفتاركنيد:

 

 

  
 براي  استفاده نماييد.آن  ازرا دخيل نموده و در آن، ايده ها و افكارتان در مورد آينده  بتوانيد مشاغلي را انتخاب كنيد كه

 راه هاي راه اندازي چيزي را به ديگران نشان دهيد. باشيد يا  خيلي خوبي مثال، مي توانيد كارآفرين
  بخشي از وقت تان را صرف فكر كردن در مورد آينده كنيد. هرچه زمان بيشتري را صرف تعمق و تفكر در مورد آينده

تر و ملموس تر خواهد بود. و هر چه افكار و ايده هايتان شفاف و ملموس تر باشد،  كنيد، افكار و ايده هايتان نيز شفاف
 شما نيز بيشتر و بهتر مي توانيد ديگران را متقاعد سازيد.

 گوش فرا دهند و آنها را به رسميت بشناسند افكار و ايده هايتان در مورد آينده  به به دنبال گوش هاي شنوايي بگرديد كه
خواهند تا آنها را به واقعيت تبديل كنيد. انتظاراتي كه اين دسته از افراد از شما دارند موجب ايجاد انگيزه بسپس از شما  و

 در شما مي گردد
  داراي استعدادهاي خاصي مي باشد. هر ماه » آينده نگري« زمينهدوست يا همكاري را بيابيد كه او نيز همچون شما در

ر مورد مباحثي كه به آينده مربوط مي شود، اختصاص دهيد. شما دو نفر مي يك ساعت از وقت تان را براي گفتگو د
 توانيد قدرت خالقيت و شور و نشاط همديگر را تقويت كنيد.

  برخوردارند. اين دسته از افراد مي توانند » فعال كننده« زمينهبا افرادي ارتباط برقرار كنيد كه از استعادادهاي خاصي در
ادآوري كنند كه شما آينده را كشف نمي كنيد، بلكه با كارهايي كه امروز انجام مي دهيد، آينده را اين مطلب را برايتان ي

 مي سازيد. 
  شما با تصورات و تخيالتي كه از آينده داريد، براي ديگران الهام بخش هستيد، با اين وجود ديگران نمي توانند به راحتي

استعاره هاي شفاف و ا بيان مي كنيد، اطمينان يابيد كه با كلمات و منظور شما را درك كنند. زمانيكه ديدگاه تان ر
از آينده ارائه مي دهيد. افكار، ايده ها و استراتژي هايتان را ملموس تر سازيد؛ بدين  ملموس، توصيفي همراه با جزئيات

مثال ها يا نمونه نمائيد؛ يا طريق كه آنها را مختصر و مفيد شرح داده؛ برنامه عملياتي گام به گامي براي آنها طراحي 
 ديگران به راحتي بتوانند منظور شما را درك كنند.  بيابيد و با ارائه آن كاري كنيد كهرا  هايي شبيه به آن

  دور و برتان را ُپر كنيد از آدم هايي كه مشتاقند تا به نقطه نظرات شما جامه عمل بپوشانند. اين دسته از افراد از استعداد
شما به وجد مي آيند. شما نيز مي توانيد انرژي و اشتياق آنها را به اين سمت و سو هدايت كنيد كه ديدگاه » آينده نگري«

 هايتان را عملي سازند.
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 از تفكرات آينده نگرانه تان دفاع كنيد. ديدگاه شما در مورد موفقيت هاي  با ارائه داليل منطقي، همواره آماده باشيد تا
 ن نحو ممكن درك مي شود كه ريشه در واقعيات داشته باشد. پيشِ رو زماني به بهتري

  آماده تان مي كند تا راهنما يا معلم ديگران باشيد. ديگران برخالف شما قادر » آينده نگري« زمينهاستعدادهاي شما در
و  خواهند بودچگونه  را ببينند. اگر به چنين ديدگاهي رسيده ايد كه مي توانيد بگوئيد ديگران دورتر نيستند به راحتي افق

قادرند چه بكنند، فكر نكنيد كه آنها از اين احتمال مطلعند. بنابراين به صورت هرچه شفاف تر يافته هايتان را در اختيار 
 آنها بگذاريد. با اين كار الهام بخش ديگران شده و در آنها اين انگيزه را بوجود مي آويد تا همچنان پيش روند.

  ژرف انديشي در مورد آينده به صورت خود به خودي در شما وجود دارد. مقاالتي كه در حوزه فناوري و علوم نوشته
   شده، و نيز پژوهش هاي صورت گرفته را مطالعه كنيد تا قدرت تخيل، تصور و خالقيت تان را تقويت كنيد.   
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  گرا راهبرد
 پيشنهاداتي كه مي توانيد بر اساس آنها رفتار كنيد:

 

  

  زماني را به تفكر كامال عميق و يا ژرف انديشي درباره هدفي كه مي خواهيد به دست آوريد اختصاص دهيد تا زماني كه
يابي به كه اين زمان تفكر عميق براي دست موضوعات و الگوهاي مرتبط برايتان نمايان شوند. به خاطر داشته باشيد 

 ضروري است.  تفكر استراتژيك

 عكس  خود استفاده كنيد و انواع يك موضوع را شفاف تر از ديگران بينيد. از اين توانايي و بازتاب شما مي توانيد عواقب
هايي كه مي توانيد نشان دهيد را برنامه ريزي نماييد. دانستن اينكه رخدادها به كدام جهت خواهند رفت چندان العمل 
 نداشته باشيد. الزم را  آمادگي مي رسيداگر زماني كه به آنجا  نخواهد بود مفيد

  شما مي شما را در تفكر استراتژيك همراهي مي نمايندگروهي را پيدا كنيد كه به انجام كارهاي مهم فكر مي كنند و .
 هايي كه ارائه مي دهيد، رهبري آنها را عهده دار شويد. توانيد با ايده 

 اهبرد گرا ضروري است تا چشم انداز زنده و قوي شما از تبديل شدن به خواب وخيال واهي و معمولي حفظ وجود تفكر ر
شود. تمام راههاي احتمالي كه به واقعيت تبديل شدن تصورتان را دربر دارد بررسي كنيد. آينده نگري خردمندانه مي 

 از سر راه بردارد. آنها، تواند موانع را قبل از پيدايش

  كه با يك مشكل خاص سردرگم مي شوند يا بايك مانع عقب  شناخته شويدمنبع مشاوره افرادي كنيد كه به عنوان كاري
 آنها را به سوي موفقيت هدايت كنيد. ،مي افتند. وقتي ديگران فكر مي كنند هيچ راهي وجود ندارد شما با ديدن راه

  مي كنيد. اگرچه آگاهي شما از خطر احتمالي مي تواند از نظر  بالقوه را راحت تر از بقيه پيش بيني مسائل و مشكالتشما
بايد آكاهي هاي خودتان را با آنها  ،ديگران منفي بافي باشد، اما اگر قصد داريد از اين خطرات غير منتظره اجتناب كنيد

نيد بلكه روشي را يراي براي اينكه درك غلطي از نيتتان بوجود نيايد، نه تنها موانع آينده را بيان ك درميان بگذاريد.
هايتان  جلوگيري يا غلبه بر آن ذكر كنيد. به آگاهي هاي خود اعتماد كنيد و از آنها براي اطمينان از موفقيت تالش

 استفاده كنيد.

  ن ايده هاي آنها نيست، بلكه يك گرايششما تالشي براي كوچك كرد استراتژيكبه ديگران كمك كنيد بفهمند تفكر 
، واقعا تمام جنبه ها و ابعاد يك برنامه، به صورتي كامال عيني. به جاي اينكه نه بگوييددر نظر گرفتن  براي است طبيعي
اين امكان را مي دهد كنيد راه هاي اطمينان از به انجام رسيدن هدف را بررسي كنيد. استعدادهاي شما امكان مي تالش 

 و ايده هاي ديگران را هم در نظر بگيرد.، نظرات ديمتركز مي شو خوددر حاليكه روي هدف نهايي تا 
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  تا حد امكان به آگاهي هاي دروني خود اعتماد كنيد. اگرچه ممكن است نتوانيد آنها را به طور منطقي شرح دهيد، اما
 ريزي مي كند. به اين برداشتها اعتماد داشته باشيد. طرحذاتا پيش بيني و ذهني نشات مي گيرد الهامات دروني شما از 

 داشته باشد. با نياز اين فرد به عمل كردن و نياز شما به پيش  "فعال كننده"سي همكاري كنيد كه استعدادهاي قوي با ك
 همكاري قوي را ايجاد كنيد.زوج  بيني كردن، شما مي توانيد

  درگير  د،انجام مي گير اقدامات و ابتكارات جديدپيش بيني و بررسي هايي كه معموال قبل از شروع مطمئن شويد كه در
زيرا است  حياتيبسيار  داد و ستد جديدشما براي پيدايش يك  رويكرد رويه اي. نوآوري و هستيد و مشاركت مي كنيد

  كور بيني و ابهام حفظ مي كند.سازندگان آن را از 
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   شناسي فرد
  رفتار كنيد:پيشنهاداتي كه مي توانيد بر اساس آنها 

 
  

  حرفه اي را انتخاب كنيد كه در آن استعداد فرد شناسي شما هم بتواند مورد استفاده و هم مورد قدرداني قرار بگيرد، مثل
مشاوره، سرپرستي، تدريس، نوشتن مقاالتي در مورد تمايالت انسان يا فروشندگي. اينكه شما مردم را به عنوان افرادي 

 يك استعداد ويژه است.منحصر به فرد مي بينيد 

  در تشريح و توضيح در مورد سبك و نقاط قوت خودتان متخصص شويد. براي مثال، سواالتي از اين قبيل بپرسيد: بهترين
تحسيني كه تا به حال از شما شده است چيست؟ تمايل داريد هرچند وقت يكبار مديرتان عملكرد شما را مورد بررسي 

ي برقراري ارتباط چيست؟ چگونه به بهترين شكل ياد مي گيريد؟ سپس از دوستان و قرار دهد؟ بهترين روش شما برا
همكارانتان همين سوالها را بپرسيد. به آنها كمك كنيد از نقاط قوت خود شروع كنند و براي آينده خود برنامه ريزي كنند، 

 و آن را بر اساس آنچه به بهترين شكل انجام مي دهند، طرح ريزي نمايند.

 وجود دارد  افراد لطيف و ظريفي كه دردر تفاوتهاي  تنوع و گوناگوني واقعي را مي توانبفهمند يگران كمك كنيد كه به د
 ژاد، جنسيت، يا مليت آنها. اين تنوع وگوناگوني مي تواند به يك مزيت تبديل شود. صرف نظر از ن -پيدا نمود 

 كساني كه فاقد. ست با هر فردي رفتاري متناسب با او داشتتوضيح دهيد كه بايد براي اثربخش بودن تعامالت الزم ا 
 يك نوع نمي توانند تفاوتهاي بين افراد را ببينند و اعالم مي كنند كه مسئله فرد شناسي هستند استعدادهاي فرد شناسي

و با  ه طور مفصل و بنابراين غير منصفانه است. شما براي قانع كردن اين افراد بايد نظر و ديد خود را ب ي استنابرابر
 شرح دهيد.ريزه كاري هاي آن 

  ، دريابيد كه در تيم شما هركس چه كاري را به بهترين نحو انجام مي دهد. سپس به آنها كمك كنيد از استعدادها
مهارتها، و دانش خود بهره گيري كنند. شما بايد منطق و فلسفه خود را توضيح دهيد تا مردم بفهمند كه نيت شما خير 

 و به صالح آنها حرف مي زنيد.است 

 مي توانيد نيازهاي و  داريد عاليق و بيزاري هاي ديگران درك بها و ارزشو  شما از هشياري الزم براي شناسايي
ن ويژگي شما را در موقعيت خاص و منحصر به فردي قرار مي دهد. از استعدادهاي مخصوص هر نفر را شناسايي كنيد. اي

براي همه تعميم داد،  كنيد كه در آنجا نمي شود يك چيز رابه شناسايي حوزه هايي  نيد تافرد شناسي خود استفاده ك
 كمك نماييد و به اين ترتيب اثربخشي راهكارها يا ارائه خدمات را باال ببريد. 

 ا به كاري كنيد كه همكاران و دوستان شما به نيازهاي خاص هر كس توجه نمايند. به اين ترتيب خيلي زود همه نگاه ه
 سمت شما معطوف مي شود تا انگيزه ها و دليل كارهاي ساير افراد را توضيح دهيد.
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   ارائه مطلب و سخنراني هاي شما وقتي جذابيت بيشتري پيدا مي كند كه موضوع مورد بحث را با تجربيات افراد شنونده
فراد استفاده كنيد و آنها را با ديگران در مرتبط نماييد. از استعداد فرد شناسي خود در گردآوري داستان هاي واقعي از ا

ميان بگذاريد، اين داستانها منظور اصلي شما را خيلي بهتر از تئوريها و اطالعات عمومي كه ارائه مي شوند، منتقل مي 
 كند. 

 ت شما در ميان تنوعي از سبك ها و فرهنگ ها با آرامش و راحتي تعامل مي كنيد و به طور غريزي مي توانيد تعامال
خود را متناسب با هر فرد طرح ريزي كنيد. سعي كنيد به صورت فعال و آگاهانه از اين استعداد خود در فعاليت هاي 

 اجتماعي كه از گوناگوني و وجود تنوع حمايت مي كنند، استفاده نماييد. 

  اتخاذ كنيد. در حاليكه ديگران استعداد فرد شناسي شما مي تواند به شما كمك كند تا شيوه متفاوتي را در تفسير داده ها
به دنبال شباهتها هستند ، شما به شناسايي تمايز ها و تفاوتها مي پردازيد. تفسير و برداشت شما منظر و چشم انداز با 

  ارزشي را باز خواهد كرد.
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   دلي هم
 رفتار كنيد:پيشنهاداتي كه مي توانيد بر اساس آنها 

 

  
  شرايط سختي را پشت  انشان در محيط كاردوست همكاران يابه دوستان و همكاران تان كمك كنيد تا دريابند چه زماني

. به خاطر داشته باشيد كه اكثر افراد همچون شما از اين توانايي برخوردار نيستند كه و حال خوشي ندارند دنسر مي گذار
 حساس ديگران شوند.به راحتي متوجه موقعيت هاي 

  وقتي مي بينيد ديگران به شيوه اي عمل مي كنند كه هم براي خودشان و هم براي ديگران زيانبار است، سريع و قاطعانه
وارد عمل شويد. درك كردن حالت هاي هيجاني ديگران بدين معنا نيست كه شما بايد رفتارهاي آنها را ببخشيد. مهم 

ري كنيم كه زمانيكه هم دلي شما تبديل به همدردي مي شود، ديگران شما را به چشم است اين مطلب را به شما يادآو
 مي بينند.» احساساتي و زودرنج«يك آدم 

  برخوردارند. اين دسته از » فعال كننده«يا » فرماندهي« زمينهبا افرادي ارتباط برقرار كنيد كه از استعدادهاي خاصي در
شويد، حتي اگر در  اقدام كردن شما وجود دارد، بتوانيد دست به كارنياز به  رتي كهصوافراد به شما كمك مي كنند تا در 

 نتيجه اين اقدام، احساسات ديگران جريحه دار شود.
  سعي كنيد مثل يك محرم راز و معلم به ديگران كمك كنيد. از آنجائيكه اعتماد مهمترين مسئله براي شماست، احتماًال

ي آيند و خواسته هايشان را مطرح مي كنند. توانايي و ميل واقعي شما به كمك كردن، ديگران خيلي راحت نزد شما م
 بسيار ارزشمند است.

  گاهي اوقات، هم دلي شما براي ديگران، شما را از پا در مي آورد. بنابراين در پايان روز، براي خودتان مثالً مراسمي
را خنثي كرده و از فرسودگي رواني تان  ايجاد شدهانيد هيجانات بگيريد كه بيانگر پايان كارتان باشد. بدين طريق مي تو

 بكاهيد.
  برخوردار باشد؛ بعد مشاهدات خود را » هم دلي« زمينهبراي خودتان دوستي پيدا كنيد كه از استعدادهاي بسيار قوي در

 با او چِك كنيد. 
 انيد بار هيجاني حاكم بر محيط پيرامون تان از آنجائيكه شما نسبت به احساسات ديگران حساس هستيد، به آساني مي تو

شما به » هم دلي«را اندازه گيري كنيد. از استعدادهايتان استفاده كنيد تا پلي از تفاهم و حمايت دوسويه بسازيد. استعداد 
مي  به نمايش توجه شما به ديگران را، چراكه اين استعداد، در زمان هاي سخت و طاقت فرسا اهميت پيدا مي كند ويژه

 وفاداري تان را به كسي يا چيزي اعالم كنيد. به وسيله آن گذارد، در نتيجه مي توانيد
  ديدن شادي ديگران، شما را خشنود مي سازد. در نتيجه، احتماالً شما به سمت فرصت هايي گرايش پيدا مي كنيد كه

مثبتي تقويت نمائيد. هر وقت كه موفقيت هاي ديگران را مورد تاكيد قرار داده و دستاوردهاي آنها را به طور 
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فرصتي دست داد، به تقدير و تشكر از ديگران بپردازيد. احتماالً وقتي اين كار را انجام مي دهيد، ديگران را به شدت 
 تحت تاثير قرار مي دهيد. 

 چه اتفاقي بيفتد؛  از آنجائيكه قادريد احساسات ديگران را به خوبي مشاهده كنيد، احتماالً قادريد حس كنيد كه قرار است
آن هم پيش از آنكه ديگران به موضوع پي ببرند. گرچه شمّ و قدرت درون يابي شما گاهي اوقات چيزي تنها در حد 

 نيز به خوبي توجه كنيد.» ارزشمند«حدس و گمان است، اما بهتر است به همين حدس و گمان هاي 
  كلمات نيست. يك ايما و اشاره يا يك عالمت محبت آميز  شدن، نيازي به استفاده از» هم احساس«گاهي اوقات، براي

استفاده كنيد تا بدون اينكه كالمي » هم دلي« زمينهو بجا مي تواند آرامش را مجددًا به افراد برگرداند. از استعدادتان در 
 به زبان بياوريد، با نگاه، با يك لبخند ساده يا نوازش كردن، ديگران را آرام كنيد. 

           



 

 

 

 

 استعدادي نشانه هاي زمينه هاي: 3 بخش

 استعدادي هاي زمينه كه افرادي رفتارهاي يا ها ويژگي از برخي ،بخش اين در
       بخش اين مطالعه. ارائه شده است از زبان خود آنها اند داشته شما مشابه

 ياري استعدادها اين وجود هاي نشانه و عالئم شناخت دررا  شما تواند مي
 .  نمايد
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  ارتباط برقراري
  اين طور به نظر مي رسد:» برقراري ارتباط«زمينه 

يك  داستان گويي و شرح ماجراها، بهترين راه براي بيان نظرات است.«شيال مدير عمومي يك شهربازي است و مي گويد، 
روز در جلسه مي خواستم به كميته اجرايي نشان دهم كه چگونه مي توانيم مردم را تحت تاثير قرار دهيم، بنابراين اين داستان 
را براي اها بازگو كردم: يكي از كارمندان، پدرش را در روز بزرگداشت سربازان جنگ به شهربازي آورد تا در مراسم پرچم 

گ جهاني دوم جانباز شده بود، و در حال حاضر نيز به يك نوع سرطان نادر مبتال شده بود افرازي شركت كند. پدرش در جن
و جراحي هاي زيادي را انجام داده بود. خالصه اينكه داشت مي مُرد. در ابتداي مراسم، يكي از كارمندان به بقيه گفت: اين 

نيم. همه از پيشنهاد آن كارمند خوشحال شدند و مرد يكي از سربازان جنگ جهاني دوم بوده است. پس بايد به او كمك ك
هورا كشيدند. دختر آن سرباز هم از شدت خوشحالي گريه كرد. سرباز بازنشسته كالهش را از سرش برداشت؛ اين در حالي 
بود كه او به خاطر جراحت ها و زخم هايي كه از زمان جنگ و در اثر جراحي هاي مختلف روي سرش وجود داشت تا به حال 
كالهش را بر نداشته بود، اما وقتي سرود ملي كشورمان را خواندند، او كالهش را برداشت و سرش را به نشانه تعظيم خم كرد. 

  »دختر آن سرباز بعدها به من گفت كه در همه اين سال ها، آن روز بهترين روز زندگي پدرم بود.

ن بانك تصور مي كرد كه جريان سرمايه اي كه به سوي يكي از جديدترين مشتريا«تام رئيس مدير بانك است و مي گويد،
سهام هاي اينترنتي در جريان است، زودگذر و موقتي است. سعي كردم به صورت كامالً منطقي نظر او را تغيير دهم، اما او 

فتن شدم. متقاعد نشد. در نهايت، طبق معمول هميشه كه با مشتري هاي اينچنيني مواجه مي شدم، دست به دامن استعاره گ
به او گفتم كه مثل آدمي است كه در ساحل است، اما پشتش را به دريا كرده است. اينترنت مثل يك جزر و مد است كه خيلي 
سريع بوجود مي آيد. درست است كه در حال حاضر آسوده خاطر هستيد، اما بايد بدانيد كه جزر و مد، امواجي را هم به همراه 

ي كشد كه يكي از آن امواج بر سرتان فرود بيايد و شما را در كام خود فرو بكشاند. اين طوري دارد؛ بنابراين خيلي طول نم
  »شد كه آن مشتري منظور مرا فهميد.

يك بار كتابي را مي خواندم كه در آن نوشته بود، زمانيكه صحبت مي كنيد دو «مارگارت مدير بازاريابي است و مي گويد، 
اول، تنها در مورد مسائلي صحبت كنيد كه واقعاً مورد عالقه تان است؛ و دوم، همواره از مثال نكته را در نظر داشته باشيد: 

هاي خودتان استفاده كنيد. بالفاصله دست به كار شدم و كُلي داستان و خبر پيدا كردم چراكه من هم بچه دارم، هم نوه دارم 
زم حول تجربيات شخصي خودم باشم چراكه همه دور و و هم يه دانه شوهر دارم! سعي مي كردم داستان هايي كه مي سا

  »بري هايم مي توانستند با آنها ارتباط برقرار كنند.
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  نگري آينده
  نظر مي رسد:اين طور به » آينده نگري«زمينه 

تا حاال به اين موضوع فكر كرده ايد كه.... ؟ "من در هر موقعيتي اين جمله را مي گويم: «دَن مدير مدرسه است و مي گويد، 
يا نمي دانم مي توانيم.... ؟ و يا باورم نمي شود آن اتفاق نخواهد افتاد. احتماالً تا به حال كسي نخواسته آن اتفاق بيفتد. بيائيد 

من هميشه به دنبال راه هايي مي گردم كه در اوضاع موجود ما را با شكست مواجه نكنند. در  "چكار مي توانيم بكنيم.ببينيم 
حقيقت، چيزي به نام وضع موجود وجود ندارد، انسان يا جلو مي رود و يا به عقب برمي گردد. به نظر من واقعيت زندگي همين 

يشرفتي حاصل نكرده ام! مدارس دولتي در مقايسه با مدارس غيردولتي، و ديگر است. بايد بگويم كه من معتقدم در كارم پ
انواع برنامه هاي آموزشي مانند آموزش از راه دور، آموزش هاي خصوصي و.... حرفي براي گفتن ندارند. به عقيده من بايد 

  »خود را از سنّت هاي دست و پا گير رها كرده و آينده جديدي بسازيم.
برپا كنم تا به  "تيمارگران"در كلينيكي كه در آنجا كار مي كنم، درصددم گروهي به نام «لي است و مي گويد، جِن دكتر داخ

جاي اينكه بيماران را روانه اين دكتر و آن دكتر كنيم، يك كادر مجرب از پزشكان تشكيل دهيم. من در تصوراتم، در اين تيم 
مختلف، و نيز بيست تا بيست و پنج پرستار استفاده كرده ام. قرار است چهار تا از پانزده تا بيست پزشك زن و مرد با نژادهاي 

پنج مورد خدمات درماني جديد نيز ارائه كنيم از جمله جراحي و اتاق عمل، جراحي هاي سرپايي و نيز بخش سالمندان. قصد 
از بيماران تنها در مدتي كه در بيمارستان داريم سبك درماني مان را نيز مشخص نمائيم. برنامه كاري ما صرفاً اين نيست كه 

بستري هستند، مراقبت كنيم. مثالً اگر بيماري براي عمل زانويش به ما مراجعه كند، حتماً قبل و بعد از عمل، در طول مدتي 
مي  كه در بيمارستان بستري است، و نيز شش هفته بعد از انجام عمل كه براي ِچكاپ هاي بعد از عمل به كلينيك مراجعه

كند، او را ويزيت خواهيم كرد. ما براي بيمار هر كاري الزم باشد مي كنيم تا روانه اين بيمارستان و آن بيمارستان نشود. براي 
تامين بودجه اين خدمات نيز تنها به سراغ رئيس كلينيك مي روم و ايده هايم را بطور مفصل برايش شرح مي دهم. به نظر 

اقعي خواهند بود كه رئيس چاره اي نخواهد داشت جز اينكه بودجه مورد نظر را در اختيارم خودم كه توضيحات من آنقدر و
  »     قرار دهند.
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   گرا راهبرد
  اينطور به نظر مي رسد:» راهبرد گرا«زمينه 

اينطور به نظر مي رسد كه من هميشه مي توانم نتايج كار را قبل از "ليام سي. ، مدير كارخانه توليدي است و مي گويد: 
هركس ديگري ببينم. من بايد به ديگران بگويم ، به باال نگاه كنيد، به مسيرهاي پيش رو نگاه كنيد. بايد در مورد جايي كه 

بت كنيم طوري كه وقتي سال بعد زمان اين سفر رسيد مشكالتي از اين قبيل نداشته سال بعد مي خواهيم به آنجا برويم صح
باشيم. اين كار براي من واضح به نظر مي رسد اما بقيه فقط به اتفاقات اين ماه تمركز مي كنند و كارهاي مربوط به همين 

   "ماه را انجام مي دهند.

من از بچگي هميشه عاشق مسائل منطق بودم، مي داني آنجايي كه مي "ويوان تي. ، تهيه كننده تلويزيون است و مي گويد: 
است؟ هنوز هم هميشه همه پيامدها و تاثيراتشان را  Cبرابر با  Aباشد پس آيا  Cبرابر با  Bباشد و  Bبه معناي  Aگويد ، اگر 

م كه هيچ چيز تصادفي نيست، در نظر مي گيرم. من فكر مي كنم اين مرا به يك مصاحبه گر بزرگ تبديل مي كند. مي دان
هر عالمت، هر كلمه ، هر آهنگ صدا اهميت دارد. بنابراين اين نشانه ها را مي بينم و تا پايان آنها را ادامه مي دهم، و مي 

  "بينم كه به كجا منتهي مي شوند و بعد سواالتم را مطرح مي كنم تا از آنچه در سر دارم بهره ببرم.

ما واقعا به تشكيل اتحاديه در اين مرحله نياز داشتيم، و من آن را به عنوان "انساني است و مي گويد: سيمون تي. ، مدير منابع 
يك فرصت ديدم يك موضوع خيلي خوب كه به عهده من بود. مي توانستم ببينم كه آنها در جهتي مي رفتند كه به هر نوع 

ر و ببين، آنها به راهشان ادامه دادند و وقتي رسيدند من آنجا دردسري منتهي مي شداگر آنها به راهشان ادامه مي دادند. بنگ
آماده و منتظر بودم. گمان مي كنم فقط من مي توانم پيش بيني كنم كه هر كسي مي خواهد چه كاري انجام دهد. و بعد 

بسيار خوب اگر وقتي آن فرد عكس العملي نشان داد، مي توانم بالفاصله واكنش نشان دهم چون من نشسته ام و گفته ام 
آنها اينكار را مي كنند ما آن كار را خواهيم كرد. اگر آنها آن كار را مي كنند پس ما اين كار ديگر را مي كنيم. اين مثل زماني 
است كه در كشتي بادباني مسير را عوض مي كنيد. شما در يك جهت هدايت مي كنيد اما به نوعي بد مي آوريد، بعد يكي 

  "كنش، طراحي و واكنش.ديگر ، طراحي و وا



  

 
ه ف ح   23| ص

 استعداديشناخت زمينه هاي گزارش 

   شناسي فرد
  اينطور به نظر مي رسد:» فرد شناسي«زمينه 

كارل يكي از بهترين كارمندان ما است، اما هنوز بايد هر هفته براي مالقات من "لس تي. ، مدير هتلداري است و مي گويد: 
دلگرمي مي خواهد و به تاييد شدن نياز دارد، وكمي بعد از اين مالقات انرژي زيادي  بدست مي بيايد. او فقط كمي تشويق و 

آورد. گريگ اغلب اوقات اين مالقات را دوست ندارد، بنابراين به من نياز ندارد تا به فكر او باشم. و وقتي ما همديگر را مالقات 
  "طر او.مي كنيم ، اين مالقات واقعا به خاطر من است نه به خا

گاهي اوقات من از اداره بيرون مي آيم و قدم مي زنم ، ديدي شخصيت هاي   "مارشا دي. ، مدير انتشارات است و مي گويد: 
كارتوني وقتي به چيزي فكر مي كنند چطور بادكنك هايي باالي سرشان ظاهر مي شود؟ وقتي ديگران به من مي گويند كه 

ك هاي كوچك را باالي سرشان مي بينم. اين غير عادي به نظر مي رسد ، اينطور در فكرشان چه مي گذرد من اين بادكن
  "نيست؟ اما اين اتفاق هميشه براي من مي افتد.

وقتي از مردم مي پرسيد سبك و مدل مورد نظر شما چيست، آنها فكر مي كنند  "آندرآ اچ. ، طراح داخلي است و مي گويد: 
فقط از آنها مي پرسم ، محل مورد عالقه شما در خانه كجاست؟ و وقتي اين سوال توضيح دادنش سخت است، بنابراين من 

را مي پرسم، چشمان آنها برق مي زند، آنها دقيقا مي دانند كجا من را مشغول كار كنند. از آن يك محل ، من مي توانم نتيجه 
  "گيري كنم كه آنها چه نوع انسانهايي هستند و دنبال چه سبك و مدلي هستند.
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 استعداديشناخت زمينه هاي گزارش 

   دلي هم
  اين طور به نظر مي رسد:» هم دلي«زمينه 

يك روز در جلسه هيئت امنا نشسته بودم. يكي از حاضرين در جلسه مشغل توضيح در «آليس يك مدير است و مي گويد، 
تاثيرگذار بود. وقتي توضيحاتش به پايان رسيد، مورد ايده جديدي بود كه در سرنوشت خودش و بقيه اعضاي شركت بسيار 

متوجه شدم كه هيچكس به صحبت هاي او به دقت گوش نداده و انگار نشنيده كه او چه گفته است. پيشنهاد دهنده اين ايده، 
چشمانش  به خاطر عكس العملي كه بقيه حاضرين از خود نشان دادند حسابي روحيه اش را باخت. من درماندگي و ناراحتي را از

مي خواندم. حتي تا يكي دو روز بعد هم ناراحت بود. تصميم گرفتم نزد او بروم و سر صحبت را با او باز كردم. بعد هم از 
كلماتي استفاده كردم كه به او كمك مي كرد احساساتش را بيان كند. گفتم: فكر مي كنم مشكلي هست. بعد او شروع به 

حالي داري. مي دانم آن موضوع چقدر برايت اهميت داشت. به نظر مي رسد از دست  حرف زدن كرد. گفتم: درك مي كنم چه
خودت ناراحت هستي. در نهايت او شروع به صحبت كرد تا از احساسات دروني اش براي من حرف بزند. او گفت، شما تنها 

  »كسي هستيد كه حرف هاي مرا مي شنود و در اينباره با من حرف مي زند.

وقتي گروهم مشغول تصميم گيري در مورد موضوعي است، دوست دارم اين جمله را «است و مي گويد،  برِين يك مدير
بگويم: فالن شخص نظرش در اينباره چيست؟ يا اون يكي نظرش چيست؟... به عبارت ديگر، به انها مي گويم بايد خودتان 

  »تا بتوانيم به خوبي انها را متقاعد كنيم. را جاي طرف مقابل بگذاريد. بيائيد به مسئله از ديد آنها نگاه كنيم

من هرگز بسكتبال بازي نكرده ام چون وقتي بچه بودم زميني براي بسكتبال بازي «جانِت معلم مدرسه است و مي گويد، 
كردن دخترها در نظر نگرفته بودند. اما در بازي بسكتبال مي توانم به خوبي حدس بزنم كه كجاها امتياز از دست مي دهيم؛ 

در جاهي  هم دليكه فالن كار را انجام دهد يا فالن بازيكن را تعويض كند و...  بنابراين نزد مربي مي روم و به او مي گويم
  »   ديگر هم تاثيرگذار و نتيجه بخش است؛ مثالً وقتي با تعداد زيادي از افراد سر و كار داريد.
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 استعداديشناخت زمينه هاي گزارش 

  د دارد به سواالت زير جواب دهيد:لطفا با توجه به زمينه هاي استعدادي كه در شما وجو

از  چگونه . با دوستان يا همكاران خود صحبت كنيد و كشف كنيد كه آنها براي رسيدن به خواسته ها و اهداف خود،1
  استعدادهايشان استفاده مي كنند؟

  شما چگونه مي توانيد از استعدادهايتان استفاده كنيد؟. 2
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