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  توضيح:
اين بخش از گزارش، با توجه به نحوه جواب دهي شركت كننده به سواالت پرسشنامه، ر د

ود. اين موارد تنها مخصوص وص پنج زمينه استعدادي وي ارائه مي شمواردي متمايز در خص
 تبرخوردار باشد، توضيحا چنين زمينه هاي استعدادياز اين فرد بوده و چنانچه فرد ديگري هم 

خواهد بوداين بخش براي هر كدام متفاوت 
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 يشآزما بوته بهتخصص خود را  به او مربوط مي شود،در حوزه هاي تخصصي كاري كه  فرد تالش مي كند تاين ا 
سيار مهم برايش برا بيازمايد، قبل از اينكه توانايي هاي خود ين زمينه به رقابت بپردازد. اما و با ديگران در ا بگذارد

گونه و اينكه نفر اول چ را از قبل بداند مقايسه دست آوردها، رتبه بندي و امتيازدهي وشر در چنين رقابتي است كه
 .ين خواهد شدتعي

  دست از و لحضات سخت كار هم ، نا اميدي هابنابراين حتي در مشكالتهمواره مي خواهد كه بهترين باشد. او ،
 .او شور و شوق بي اندازه اي براي برنده شدن دارد. تالش بر نمي دارد

  ه نظرفاضل بمطلع و فردي قابل اعتماد،  در نظر ديگران باعث مي شود كه بخواهد او براي برتري و تعاليانگيزه 
 برسد و چنين بازخوردهايي از سوي آنها دريافت نمايد. 

  هدف  به اينبراي دست يابي و همواره خودش را  كندازانه اي براي خود تعيين مي به طور طبيعي اهداف بلند پرواو
 هبعملكرد را داشته باشد و  و تنها زماني از خودش راضي مي شود كه توانسته باشد بهترين ها به جلو هل مي دهد

 برجسته اي دست يافته باشد. نتايج 

   مي فهمد كه هر كس چگونه فكر و به طور غريزي واسطه نقاط قوتي كه در او وجود دارد، او خود به خودبه         
در چه شرايطي بهترين عملكرد را و  چگونه مي توان به او انگيزه داد، نيازش چيست چه احساسي داردمي كند، 

 خواهد داشت. 

  ز اين جهت برايش سودمند اكار اين بسياري از موارد، براي اينكه افراد را درك كند، به مشاهده آنها مي پردازد. در
 است كه مي تواند با اين افراد رقابت كرده و عملكرد خود را از آنها بهتر نمايد. 

  شتاق زيرا به شدت مدر بسياري از مواقع مي تواند افراد را براي اينكه در رقابت با او شركت كنند، متقاعد نمايد. او
البته در خصوص رقباي خود گزينشي عمل مي كند و هر كسي را به . است كه عملكرد خود را با آنها مقايسه نمايد

  .رقابت فرا نمي خواند

  رقابت
استعداد خاصي دارند، پيشرفت هاي خود را با » رقابت« زمينهافردي كه در 

(مقايسه كردن با) عملكرد ديگران مي سنجند. اين دسته ار افراد مي كوشند تا 
 هميشه اول باشند و از رقابت كردن لذت مي برند.   
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 ي تخصصيبرنامه هافرآيند ها و ، مسائل ،ارتباط با موضوعاتسطح بااليي در مهارت و دانش مي تواند فرد ين ا 
دهه هاي ، سال ها و هفته ها، ماه هااهداف شفاف براي تعريف در  اين تخصص ها زا مي تواند سپسبدست آورد. 
 نمايد. آتي استفاده 

  سال ها و دهه هاي آتي بدست آوردماه ها، براي آنچه قرار است در خود را  روحي و فيزيكي مي تواند انرژشاو، 
جلو  مي توانمدر اين خصوص سوالي كه بايد به آن جواب دهد اين است كه: تا كجاي آينده و هدايت نمايد. متمركز 
 بي روح نباشد؟هم و فكر كنم، به گونه اي كه ايده هايم مببروم و 

  بوجود آورد او مي تواند راه هاي جديد و نوآورانه اي براي دست يابي به اهدافشذهن 

  ه، سنتي و يا رويه هاي كه تست شده اند و ي از پيش تعيين شدكه از رويه هامجبور كنند و مستمر  رمكر او رااگر
مايوس و كسل شود و نتواند عملكرد درخشنده اي از خود نشان آزمايش خود را پس داده اند تبعيت كند، احتمال دارد 

اگر اين كار را از اين روش انجام مي "چنين شرايطي احتماال اين جمله را با خودش زياد تكرار مي كند: در دهد. 
 "خيلي خيلي بهتر مي شدداديم، 

 استفاده مي نمايد. معموال از استدالل و برهان  ،ويت آنچه انجام مي دهد و چگونگي انجام آنبراي كنترل و تق 

 ر عهده داشته خودش ب دارند را زندگي اش مسؤليت و مديريت فعاليت هايي كه تاثير مستقيم در كيفيت تمايل دارد او
 و هرگز اجازه نمي دهد كه شخص ديگري سرونوشت او را تعيين نمايد.  باشد

  وقتي روي فعاليت هايي متمركز است كه در حوزه تخصصي او واسطه استعداد هايي كه در او شكل گرفته است، به
جكاوي كه حس كن ي كه بتوانندموارد ؛به شدت به تفكر مي پردازد ، مشتاقانه وو در او هيجان ايجاد مي كندقرار دارد 

هنگام كسي سرزده  ندر اي ينكهاو به ندرت اجازه مي دهد چيزي مانع اين تفكر عميق شود. او را تحريك كنند. 
  ارش گسسته گردد، براي او مشكلي جدي محسوب مي شود. وارد شود به طوري كه رشته افك

  

   تمركز
عداد خاصي دارند، مي توانند مسير يا جهت است» تمركز« زمينهافردي كه در 

پيش بروند و در صورت لزوم تغييرات  راستارا انتخاب كرده، در همان  حركتي
ابتدا اولويت در مسير باقي بمانند. آنها اعمال نمايند تا همچنان  هم الزم را

 بندي مي كنند و سپس اقدام مي نمايند.
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 جام تماميت و به سراناحساس نوعي  تمري كه در زندگي خود داشته است،فردي است كه به واسطه بهبود هاي مسو ا
 د. رسيدن دار

  كامل دارد.  اعتماددانش و مهارت هاي خود به استعداد ها، او 

 طور  به او دارد. براي ديگران پيچيده، رويه ها يا قوانين ، طرح هاايده ها، قابل فهم كردن مسائلدر خوبي  واناييت
درك  به خوبييا قوانين پيچيده را  ايده ها، فرآيند ها، تئوري هااز مردم بسياري كند كه  مككمي تواند  طبيعي
 ساده و قابل فهمي استفاده نمايد. ات به احتمال زياد مي تواند از كلمات و عباربراي اين منظور كنند. 

  يا شور و اشتياق هاياو فردي غير احساسي است و به ندرت تحت تاثير مشاجرات و جدل ها احساسي خوشبختانه 
 يف مي كنند. عملياتي توصواقع گرا و افراد او را فردي ساكت، رار مي گيرد. قآني 

  گوها گفتاين  به اشتراك بگذارد، لذت مي برد. و نظرات خود را با همكارن تفكرات، ايده هاطور غريزي از اينكه به
  ايده هايش را آزمايش نمايدتفكرات خود را اصالح كند و و محاورات سر زنده، به او امكان مي دهد كه 

  
  
 

   اطمينان به خود
به توانايي هاي  استعداد خاصي دارند »اطمينان به خود« زمينهافرادي كه در 

دارند. گويا داراي قطب نمايي در درون اطمينان  شان مديريت زندگي خود براي
در خصوص درست بودن تصميم هايشان، اعتماد به  به آنهاخود هستند كه 

 نفس مي دهد.
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 به  مغز او اين جازه را مي دهد كهفرد وجود دارد، او خالق، نوآور و مبتكر است.  واسطه استعداد هايي كه در اينه ب
راه هاي رسيدن به ايده هايي درباره بهترين او  مبادرت كند. مشهود و آشنافراتر از امور پيش پا افتاده،  مواردي
ابتدا به راهكارهاي جايگزين مي انديشد و سپس بهترين او يا حل مشكالت ارائه مي دهد.  افزايش بهره ورياهداف، 

 آنها را انتخاب مي كند. 

  مسائل و موضوعاتمي تواند داده ها و اطالعات را به گونه اي پيكر بندي كند كه منجر به شناسايي روند ها، او، 
ي تواند او ماو مي تواند به بحث هاي تخصصي، بعد جديدي اضافه نمايد. يا ارائه راهكارها شود.  شناسايي فرصت ها

 د، موارد مهمي را درك كند. از ميان اطالعاتي كه به ظاهر بي ربط هستن

  مي تواند قبل از تصميم گيري، برنامه اقدامات متعددي تهيه و بهترين آنها را انتخاب نمايداو 

  به . را انتخاب و استفاده نمايدكلمات  تركيب از يا احساسات خود به ديگران مي تواند بهترينبراي انتقال ايده او
ه ها ، ايدمي تواند خوداو جمالت را بسازد. رات و بهترين عبا، مي تواند در حين بحثي داند نه لغاتي كه مدامكمك 

شرايط ر را د مناسب كلماتاند او مي توران بيان نمايد. و براي ديگ با ظرافت توصيفرا به سادگي و  و تفكراتش
توانايي صحبت كردن و سخنراني او بسياري از مردم از احساسات خود را بيان نمايد.  وناسب بكار ببرد و ايده ها م

 تعريف مي كنند. 

  همچنين او مي تواند گزينه رائه نمايد. امرحله به مرحله و  روشمند منطقي، مي تواند ايده هاي خود را به صورتاو
 قرار دهند. كه مد نظر ها و انتخاب هاي متعددي براي ديگران ايجاد نمايد

  و  نوآورنقاط قوتي كه در او وجود دارد، اگر زمان كافي براي پردازش ايده هايش در اختيار داشته باشد، واسطه به
اكتيك ت ، راهكارهاي جايگزين واداتكه از نظر زماني تحت فشار نباشد، مي تواند پيشنهمادامي خالق تر خواهد بود. 

 ارائه نمايد.  و دهه هاي آينده، سال هابراي ماه ها،  هاي بسيار جديد و بكري را

  
  

   راهبرد گرا
استعداد دارند، براي پيشرفت كار گزينه ها » راهبرد گرا«افرادي كه در زمينه  

جايگزين ارائه مي نمايند. آنها در مواجهه با هر سناريويي، و راه هاي متعدد و 
 به سرعت مي توانند الگوها و مسائل مربوط به آن سناريو را شناسايي نمايند.
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 مي نمايد. موضوعات و موارد تفكر ام يا تصميم گيري، به دقت در خصوص از هر گونه اقدبل ق 

  حركت كند و چگونه به مقصد نهايي خود برسد.به طور معمول مي داند كه بايد به چه سمتي او  
  است. او به ندرت با شتاب و عجله عمل مي نمايد.  بايد بداند كه چرا يك هدف اهميت پيدا كردهاو 

  واسطه نقاط قوتي كه در او وجود دارد، همكار و شريك مناسبي براي كساني است كه نمي توانند تصميم گيري به
به كمك او، افراد خواهند دانست كه چه نمي دانند كه چه چيزي اهميت بيشتري مي تواند داشته باشد. كنند زيرا 

مي تواند كمك كند افراد ليست  . اوچه مواردي را در درجه دوم، سوم و ...كاري را بايد در درجه اول انجام دهند و 
فرد مورد نظر را هل مي دهد، اولويت ها نهايي شد، وقتي را محدود نمايند. خود  يا فرصت هاي پيش روي اقدمات

 اهدافي تمركز كند كه مهم تر هستند و نياز به توجه جدي دارند. به او انگيزه مي دهد تا روي تشويق مي كند و 

  دقيق و مناسب استفاده مي نمايد داده و مستنداتتصميم گيري در خصوص اقدمات خود از هدايت تفكرات و براي 
اده هاي ديا  (مثال خالصه كتاب يا مقاالت يا مختصر تكيه مي كندو به ندرت به منابع بي نام و نشان، ضعيف 

 تاريخي)

  ال به فعاليتمعمواو طور طبيعي از انجام فعاليت هايي كه همه چيز آن سنجيده و معقول است، لذت مي برد. به 
صورتي شفاف و روشمند نمايش داده شده به  يا ايده ها فرآيند ها ،رخدادها حقايق، در آنها هايي گرايش دارد كه

 باشند.

  دست آوردهاي آينده تنظيم مي كند، صوص برنامه اي كه براي در خواسطه استعداد هايي كه در او شكل گرفته، به
. به همين دليل شانس او انجام كار را شناسايي و طبق آن عمل مي نمايداو معموال مراحل و معقول است. مستدل 

 براي دست يابي به اهدافش افزايش مي يابد.

  
  

  

  تحليل گر
استعداد خاصي دارند، به دنبال علت ها و » تحليل گر« زمينهافردي كه در 

عواملي كه ممكن است داليل مي گردند. اين دسته از افراد قادرند در مورد تمام 
 فكر كنند. ،تاثير خاصي داشته باشند بر يك موقعيت
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  فروشندگيمورد نظر: نقش  - )Role Analysisقش ها (نتحليل 

، اين فرد مي تواند در نقش فرشندگي موفق باشد. به شرطي كه دانش، مهارت تمركزو  رقابتتوجه به وجود استعداد هاي با 
ا ، نحتي در مشكالتو  همواره مي خواهد كه بهترين باشداو از آنجاييكه مرور زمان كسب نمايد.  و تجربه هاي الزم را به

، زمينه شور و شوق بي اندازه اي براي برنده شدن دارد و ، دست از تالش بر نمي داردو لحضات سخت كار هم اميدي ها
دست يابي به اهداف فروش كه معموال چالشي هستند در وي وجود دارد. از آنجاييكه نه شنيدن در فروش امري  مناسبي براي

. از ، كاهش مي يابدو بستن فروش ود چنين زمينه اي، احتمال دست كشيدن او از دست يابي به توافقا وجمعمول است، ب
دف به اين هبراي دست يابي و همواره خودش را  كندازانه اي براي خود تعيين مي به طور طبيعي اهداف بلند پرواو طرفي 

تايج ن بهعملكرد را داشته باشد و  و تنها زماني از خودش راضي مي شود كه توانسته باشد بهترين ها به جلو هل مي دهد
ر توصيف دهمچنين براي دست يابي به اهداف فروش هم چنين حالتي خواهد داشت.  االاحتم ، لذابرجسته اي دست يافته باشد

مي فهمد كه هر  و به طور غريزي واسطه نقاط قوتي كه در او وجود دارد، او خود به خودبه " استعداد هاي او مي خوانيم كه
عملكرد  طي بهتريندر چه شرايو  چگونه مي توان به او انگيزه داد، نيازش چيست چه احساسي داردمي كند، كس چگونه فكر 
ناخت در ش در فرآيند فروش، به احتمال زياد نابراينهستند، ب تحليل گريطرفي ايشان داراي استعداد از  "را خواهد داشت

 مي توانند مسير يا جهت حركتي ، اوتمركزي به دليل وجود استعداد طرفاز خوب عمل مي كند. نيازها و دغدغه هاي مشتري 
د ماندر مسير باقي باعمال نمايند تا همچنان  هم پيش بروند و در صورت لزوم تغييرات الزم را راستارا انتخاب كرده، در همان 

مي  هم در وي وجود دارد، استراتژيكاز آنجاييكه استعداد و اين ويژگي، مي تواند براي يك فروشند مهم و حياتي باشد. 
راهكارها و گزينه هاي متعدد جايگزين را به خوبي  مسائل و مشكالت احتمالي مشتري را پيش بيني و تواند قبل از فروش

اين استعداد به او امكان مي دهد كه بتواند ايده ها و نظرات همچنين تا در صورت نياز آنها را به خريدار ارائه كند. آماده كند 
ند باشد. اين ويژگي مي تواند در مرحله اي از فرآي خود را به خوبي براي ديگران بيان نمايد، به گونه اي كه براي آنها قابل فهم

عداد همچنين به دليل وجود استفروش كه الزم است ايده اصلي محصول يا خدمت به مشتري ارائه شود، كمك شاياني نمايد. 
. و اين تاس حياتي كردن اصرار يا پافشاري و سماجت هاآن دردر ايشان، براي نقش هايي مناسب است كه  اطمينان به خود

  روري هستند. الزم و ض د فروشدر فرآين نوع از نقش ها

  كه بايد به آن توجه داشت: مواردي 

داد ع، دچار محدوديت يا نبود استيا ساختن ارتباطي سرشار از اعتماد اوليه با مشتري است ايشان در برقراري ارتباطتمل مح
حياتي و ضروري است، پيشنهاد مي شود فرد ديگري كه داراي چنين  براي يك فروشنده نيز از آنجاييكه اين ويژگيباشد. 

 استعداد است در كنار او قرار داشته باشد تا اين شكاف را پر نمايد. 


