
 
 

 

 

 

   

 گزارش استعداد سنجي نوجوانان

 سه استعداد برتر در:
  نفيسه



 

  استعداد يابي گواهينامه
  

  خانم گواهي استعداد ها براي

 نفيسه    

  

  : برقراري ارتباط
شما تمايل داريد كه شروع كننده دوستي با ديگران باشيد و آنها را براي مدت طوالني در 
كنار خود نگه داريد؛ شايد تا پايان عمر. شما حلقه دوستان خود و ديگران را بزرگتر و بزرگتر 

  مي كنيد. 

  :قابليت اعتماد و اطمينان
عنوان فردي مسؤليت پذير و  اعتماد براي شما بسيار مهم است و تمايل داريد به شما به

افراد روي حرف شما حساب مي كنند زيرا به آنچه مي گوييد عمل قابل اعتماد نگاه كنند. 
  مي كنيد. وقتي قول يا تعهدي مي دهيد، به آن پايبند مي مانيد. 

  :ييرقابت جو
شما زندگي را مانند يك مسابقه مي بينيد و تنها زماني كه در اين مسابقه برنده شويد، 
براي شما بسيار لذت بخش خواهد بود. از باختن متنفر هستيد زيرا هميشه براي مقام اول 

  تالش مي كنيد. 
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  وجود دارد؟در گزارش من چه بخش هايي 
 3 داده ايد، اين مطرح شده در آزمون آنالين  : با توجه به جواب هايي كه به سواالتزمينه برتر استعدادي

  آشنا مي كند.  ،سال 15تا  10زمينه شناخته شده براي سنين  10 ميان از شما گزارش سه زمينه استعدادي برتر
 در اين بخش اقداماتي كه مي توانيد براي استفاده هر چه بيشتر از اين اقدامات پيشنهادي براي خود شما :

هر چه  مي توانيد انجام دهيد، ارائه شده است. اين افدامات به شما ايده مي دهد كه چگونه استعدادي زمينه 3
  . استفاده نماييداستعداد هاي خود  از بيشتر

 ايده مي   و ... والدين، مربيان بزرگتر ها شامل به : اين بخشاقدامات پيشنهادي براي والدين يا مربيان
 دهد كه از چه روش هايي مي توانند به شما كمك كنند تا استعدادهاي خود را بيشتر و بيشتر به كار بگيريد.
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   نوجوانانگزارش آزمون 

  زمينه هاي استعدادي نوجوانان:

اين آزمون به شما كمك مي كند كه به استعداد هاي خود فكر كنيد. استعداد ها همان 
هستند. شايد فكر كردن درباره استعداد ها كمي شما روش طبيعي تفكر، احساس و رفتار 

زرگترين استعداد هاي كمك مي كند كه ببراي شما تازگي داشته باشد. اين گزارش به شما 
خود را كشف و بتوانيد درباره آن گفتگو نماييد. براي اين منظور حوزه هاي مشخصي كه 

زمينه برتر از  3در اين گزارش  معرفي شده است.اين استعداد ها در آنها نهفته اند، به شما 
زمينه  3به شما معرفي مي شود. اين در نوجوانان  استعدادي شناخته شده زمينه 10ميان 

نشان مي دهد كه شما در بيشتر مواقع چگونه هستيد. دوستان، والدين و معلمين شما هم 
ديده اند  ممكن است از چنين كلماتي يا مشابه آنها براي توصيف استعدادهايي كه در شما

استفاده كنند. دانستن و شناخت نسبت به استعدادها به شما كمك مي كند كه آنها را به 
   شويد. بتوانيد در آينده موفق تا تبديل كنيد  نقطه قوت خود

زمينه برتر استعدادهاي خود را مي خوانيد ممكن است  3وقتي كه توضيحات مربوط به 
باشد اما با توجه به شناختي كه از خودتان داريد، مهم برخي از عبارات با شما كامال منطبق ن

  اين است كه بسياري از آنها براي شما آشنا به نظر برسد. 
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  گزارش استعداد سنجي

 نفيسه

  

  : ارتباط برقراري
 پايان تا شايد داريد؛ نگه خود كنار در طوالني مدت براي را آنها و باشيد ديگران با دوستي كننده شروع كه داريد تمايل شما
روش هاي گوناگوني وجود دارد كه بتوان در برقراري . كنيد مي بزرگتر و بزرگتر را ديگران و خود دوستان حلقه شما. عمر

ارتباط با ديگران خوب عمل كرد. هر جا كه برويد، براحتي مي توانيد با افراد جديدي آشنا بشويد، نام آنها را به خاطر بسپاريد 
دوستي برقرار كنيد. شايد پيدا كردن دوست كمي براي شما طول بكشد اما در عوض دوستي هاي بوجود آمده طوالني  و رابطه

ع هستيد، به احتمال زياد افراد شما را و بلند مدت خواهد بود. شايد در هر دوي اين كارها خوب باشيد. اگر در دوست يابي سري
ي بينند. اگر تمايل داريد با گروه كوچكي از دوستان در تماس باشيد تا فردي شاد، خوش مشرب و بسيار دوست داشتني م

بگوييد، بخنديد و تفريح كنيد، اين افراد احتماال شما را فردي قابل اعتماد مي بينند كه مي توانند از هر دري با شما صحبت 
عالي عمل كنيد و بتوانيد از آنها براي  كنند. ممكن است در برقراري ارتباط با معلمين، خانواده ها و ساير بزرگساالن نيز

يادگيري بيشتر كمك بگيريد؛ اين كار مي تواند احساس خوبي نسبت به خودتان در شما ايجاد كند. سبك برقراري ارتباط شما 
  هر چه كه باشد، افراد شما را دوست دارند و رابطه داشتن با ديگران براي شما مهم است. 

  :قابليت اعتماد و اطمينان
 روي افراد. كنند نگاه اعتماد قابل و پذير مسؤليت فردي عنوان به شما به داريد تمايل و است مهم بسيار شما براي اعتماد
 .مانيد مي پايبند آن به دهيد، مي تعهدي يا قول وقتي. كنيد مي عمل گوييد مي آنچه به زيرا كنند مي حساب شما حرف

آن انتخاب كنند زيرا مي دانيد معني اين  مسوولدوست داريد وقتي قرار است كاري را به سرانجام برسانند، شما را به عنوان 
بعضي اوقات وقتي از شما مي خواهند كار بيشتري برايشان انجام انتخاب قابل اعتماد بودن و مسؤليت پذيري شما است. 

داده باشند زيرا از نظر شما اين بدان معني است كه شما را باور دارند. احتماال شما در دهيد، مانند اين است كه به شما پاداش 
خانه و مدرسه مسؤليت هايي را به عهده گرفته ايد. هر كاري كه به شما بسپارند، صرف نظر از اينكه چه باشد تمايل داريد آن 

ليت پذير هستيد. شما مي ؤن خود عمل مي كنيد زيرا مسرا به سرانجام برسانيد. بعضي ها معتقند كه شما فراتر از هم ساال
و انجام  كه توانسته ايد به سرانجام برسانيد به واسطه كارهاييمعلم و والدين تان  وقتيتوانيد مثال خوبي براي ديگران باشيد. 

رف شما حساب مي شما را تحسين كنند، احساس خوبي به شما مي دهد. باز هم تكرار مي كنيم: افراد روي ح درست امور
  كنند؛ اينكه به آنچه مي گوييد، عمل مي كنيد. 
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  :ييرقابت جو
. بود خواهد بخش لذت بسيار شما براي شويد، برنده مسابقه اين در كه زماني تنها و بينيد مي مسابقه يك مانند را زندگي شما
هر روز مشغول رقابت هستيد. كسب رتبه اول در هر مسابقه  .كنيد مي تالش اول مقام براي هميشه زيرا هستيد متنفر باختن از

اي كه ارزش داشته باشد، به هدف شما تبديل مي شود. اگر كسي نباشد كه با او رقابت كنيد، با خودتان رقابتي را شروع مي 
قابت كنيد اما خود او اين كنيد؛ مثال خودتان را وادار مي كنيد كه سريعتر و بهتر به اهدافتان برسيد. ممكن است شما با كسي ر

را نداند كه او را زير نظر گرفته ايد. از آنجاييكه از باختن متنفر هستيد، ممكن است عصباني و آشفته شويد يا حتي گريه كنيد. 
. براي شما مهم نيست كه ديگران هم رقابت را مهم بدانند يا ندانند. اگر قرار است رقابتي در كار باشد، شما بايد اول باشيد

  ديگران براي اينكه برنده باشند به شما نگاه مي كنند تا انگيزه الزم را بدست آورند. 
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  براي نوجواناناقدامات پيشنهادي 
در صفحات بعدي گزارش، ايده ها و راهكارهايي براي استفاده از استعدادهاي شما ارائه شده است. استعداد ها مانند عضالت 
و ماهيچه هاي بدن هستند. وقتي كه ورزش كنيد، عضالت رشد مي كنند و شما را قويتر مي سازند. عين همين اتفاق در 

استعداد هايتان استفاده كنيد، به شما كمك بيشتري مي كنند تا بتوانيد آن ها را  مورد استعداد ها رخ مي دهد. هر چه بيشتر از
به شما مي خورد و با شما دقيقا شما مي توانيد در كنار هر يك از راه هاي پيشنهاد شده كه به نقطه قوت خود تبديل كنيد. 

) ×(مورد شما صادق نيست با عالمت ضربدر ) قرار دهيد و هر كدام را كه احساس مي كنيد در تطابق دارد عالمت تيك (
مواردي كه در اين گزارش ارائه مي شوند در حقيقت نقطه شروعي براي فكر كردن در مورد استعدادهاي شما  مشخص نماييد.

و نحوه بكار گرفتن آنها هستند. ممكن است ايده هاي ديگري هم به ذهن خودتان برسد كه باعث استفاده و تقويت استعدادها 
هاي مطرح شده را سريعا به كار بگيريد و از استعدادهاي منحصر شوند. چيزي كه مهم است اين است كه شما ايده ها و راه 

  به فرد خود حداكثر استفاده را ببريد. 
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  : ارتباط برقراري اقدامات و راه هاي استفاده از استعداد
  دوستان، بخش مهمي از دنياي شما را شكل مي دهند. آيا دوستان شما هم سن، كوچكتر يا بزرگتر خودتان

يا از سنين مختلف هستند؟ آيا دوست داريد يكي از اين دوستي ها را قوي تر كنيد؟ سعي كنيد هستند 
هميشه با اين دوستان دور هم جمع شويد. از آنها دعوت كنيد كه با هم كاري را انجام دهيد يا با دوستان 

هم باشيد و گپ بزنيد. سعي كنيد درباره خانواده و عاليق اين افراد بيشتر بدانيد. در مورد  در كنار تانديگر
خودتان نيز به آنها اطالعاتي بيشتري دهيد تا شما را بهتر بشناسند. هر چقدر زمان بيشتري را با هم صرف 

 كنيد به دوستان بهتري براي هم تبديل مي شويد. 

 براي شروع يك دوستي يك راه اين است  .باشد مفرح و سريع تواند مي شما برايبا يك نفر  دوستي شروع
آيا مي توانيد هر هفته يك نفر را  .اينكه اسم آن فرد را ياد بگيريد و باشد دوستانه احوالپرسي و مكه سال

كه هر بهتر بشناسيد؟ نام اين فرد را ياد بگيريد و هر روز چيز جديدي درباره او پيدا كنيد. چيزي پيدا كنيد 
 دوي شما آن را دوست داشته باشيد. اين كار به برقراري رابطه دوستي كمك مي كند. 

  خودتان را به چالش بكشيد و ببينيد در مدرسه يا كالس خود چه تعداد اسم را مي توانيد حفظ كنيد. با
سامي تهيه كنيد. با خودتان مسابقه دهيد و ببينيد در هفته چند اسم را مي توانيد حفظ كنيد. ليستي از اين ا

 زياد شدن ليست افرادي كه با آنها دوست مي شويد، حلقه دوستان شما بزرگ و بزرگتر مي شود. 

  آدم ها وقتي دوست پيدا مي كنند، احساس بهتري دارند. افراد وقتي براي اولين بار وارد مكان يا موقعيتي
مدرسه جديد مي شوند يا وارد مهماني مي جديد مي شوند مسلما كمي عصبي خواهند بود؛ مثال وقتي وارد 

شوند كه كسي را نمي شناسند. در چنين مواردي شما مي توانيد به سرعت به آنها خوش آمد بگوييد، 
 اسمشان را بپرسيد و آنها را به دوستان خود معرفي كنيد. 

 وشتان آمده وقتي از كسي تعريف مي كنيد متوجه مي شود كه چيزي در او وجود دارد كه شما از آن خ
است. اين كار كمك مي كند كه او روز بهتري داشته باشد و بدون شك كمك مي كند كه هردوي شما 

اطراف خود چيزهاي كه از نظر شما دوست داشتني  ياحساس بهتري داشته باشيد. سعي كنيد در آدم ها
تشكر ساده باشد مثل اينكه است پيدا كنيد. هر روز حداقل از دو نفر تعريف كنيد. اين تعريف مي تواند يك 

 . "چه كفش هاي زيبايي داريد"يا گفتن  "از  اين كه مدادتان را به من قرض داديد متشكرم"
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  :قابليت اعتماد و اطمينان اقدامات و راه هاي استفاده از استعداد
  شما وقتي احساس راحتي مي كنيد كه كارهاي مهم را به پايان رسانده باشيد. الزم نيست كسي به شما

بگويد تا كارتان را انجام بدهيد، كارهايي از قبيل تكاليف مدرسه، كارهاي خسته كننده روزمره يا تماس با 
معموال براي انجام چنين كارهايي  دوستان؛ بنابراين از اين بابت بايد به خودتان آفرين بگوييد. افراد ديگر

نياز به يادآوري دارند. ببينيد هر روز چه تعداد از اين كارها را مي توانيد انجام دهيد بدون اينكه كسي به 
شما يادآوري كند. به گونه اي كه اگر كسي به شما يادآوري كرد، با افتخار به او بگوييد كه من اين كار را 

 قبال انجام داده ام. 

 ي مهم است كه به آنچه مي گوييد عمل كنيد. شما دوست داريد كه به قول ها و وعده هايتان عمل خيل
كنيد و اين را براي ايجاد اعتماد الزم مي دانيد. قبل از اين كه به كسي قول يا وعده اي بدهيد، اول ببينيد 

كه مي خواهند دوست انتخاب كنند آيا مي توانيد و دوست داريد كه آن كار را واقعا انجام دهيد؟ افراد وقتي 
پس يا كسي را به عنوان رهبر خود برگزينند، تمايل دارند بدانند كه آيا او به آنچه مي گويد عمل مي كند؟ 

 اين اعتبار را براي خود بسازيد و به آن افتخار كنيد. 

 ه به نظر شما د كر كسي مي خواهد كاري را انجام دهشما هميشه مي دانيد كه چه كاري درست است. اگ
درست نيست، با او همراه نشويد. اگر دوستي مي خواهد كاري را انجام دهد كه ممكن است او را به دردسر 
بياندازد يا به احساس كسي صدمه وارد كند، با گفتن چه چيزي مي توانيد نظر او را تغيير دهيد؟ آيا مي 

ه او بگوييد و براي اين كار برنامه ريزي كنيد؟ توانيد به كلماتي فكر كنيد كه در چنين شرايط سختي بايد ب
شما مي توانيد براي دوستان خود يك الگوي مناسب باشيد و در عين حال در كارهايي كه فكر مي كنيد 

چقدر خوشحال مي شوند، درست نيستند هم وارد نشويد. شايد از اينكه ببينيد با صحبت هاي شما ديگران 
 تعجب كنيد. 

 به كسي نياز دارند كه بتوانند رازهاي خود را با آنها در ميان بگذارند. افراد به شما اعتماد  هر فرد دوستان
دارند بنابراين ممكن است چيزهايي به شما بگويند كه دوست ندارند شخص ديگري آنها را بداند. شما بايد 

ما اگر احساس كرديد كه ثابت كنيد كه ارزش اين اعتماد را داريد و رازهاي آنها را مخفي نگه داريد. ا
شخص ديگري نيز بايد اين راز را بداند، به آن دوست كمك كنيد كه شجاع باشد و كار درست را انجام 

مي توانيد به كمك نياز دارد كه بتواند راز خود را بگويد، شما هم وستتان بگوييد كه اگر دهد. مي توانيد به د
 در كنار او باشيد.  تابا او برويد 
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 ليت هايي هستند كه دوست داريد آنها را قبول كنيد؟ پذيرفتن مسؤليت هاي بيشتر مي تواند به ؤسچه م
افراد زيادي كمك كند. چه مسؤليت جديدي مي توانيد قبول كنيد كه به معلم، والدين، مربي يا همسابه 

ك بار انجامش خود كمك كنيد؟ شايد اين مسؤليت كاري باشد كه بايد هر هفته انجام دهيد و يا فقط ي
 دهيد. هر چه باشد، شما بدين وسيله به كسي كمك مي كنيد. مثال مي توانيد كارهاي زير را قبول كنيد:

o كمك به نظافت پارك 

o قبول مسؤليت يك نهار در خانه 

o قبول مراقبت از يك بچه 

o جمع كردن برگ هايي كه در حياط ريخته اند 

o حمر شدنشركت در دوره هاي كمك هاي اوليه و عضو هالل ا 

o مراقبت از يك سالمند 

o كمك در نظافت كالس هاي  مدرسه 

o ... و 

  

  :ييرقابت جو اقدامات و راه هاي استفاده از استعداد
  برنده شدن، انگيزه بسيار خوبي است. شما در درون خودتان نياز به برنده شدن را حس مي كنيد. راه هاي

زيادي وجود دارد كه مي توانيد از اين انگيزه دروني در خانه، مدرسه و فعاليت هاي ديگر استفاده نماييد. 
ا را براي برنده شدن آماده مي اگر ورزش مي كنيد، مهارتي را به صورت مداوم تمرين كنيد. اين كار شم

سازد. در ارتباط با مدرسه، از خودتان بپرسيد كه چگونه مي توانم مطالعه درس را به يك بازي تبديل كنم  
 كه در آن برد و باخت مطرح باشد؟ 

      راه هاي برنده شدن را پيدا كنيد. افراد ديگر وقتي نمي توانند راهي براي برنده شدن پيدا كنند، دست 
از بين آنها مي كشند اما شما به فكر كردن ادامه مي دهيد. راه هاي مختلف برنده شدن را امتحان كنيد و 

بري وجود داشته باشد كه شما را سريعتر به هدفتان ساده ترين و سريعترن راه را انتخاب نماييد. شايد ميان
 برساند. 

  بهتر و بهتر عمل كنيد. مثال اگر بسكتبال بازي  و دادهادامه  مي كند كهارزيابي از خودتان، به شما كمك
مي كنيد، تعداد پرتاب هاي پشت سر هم خود را شمارش كنيد. يا اگر آواز خواندن را تمرين مي كنيد، تعداد 
دفعاتي كه بدون اشتباه مي خوانيد را ثبت كنيد. به راه هايي فكر كنيد كه مي توانيد از آن طريق كارهاي 

 يد. اين روش به بهبود مستمر عملكرد شما كمك مي كند. خود را ارزيابي كن
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  رقابت با شخصي ديگر مي تواند به شما كمك كند كه بهتر عمل كنيد. آيا دوستان ديگري داريد كه بتوانيد
با آنها رقابت كنيد و آنها نيز اين چالش را قبول كنند؟ آيا دوستي داريد كه بتواند كاري را بهتر يا هم اندازه 

ا انجام دهد؟  يكي از اين دوستان را پيدا كنيد و با او مسابقه دهيد. رقابت دوستانه، شما را تحت فشار شم
 قرار مي دهد كه بهتر شويد و هر چه در توان داريد به كار گيريد. 

   خود يك كار را كه در همين هفته مي خواهيد انجام دهيد، انتخاب كنيد. با مادر، پدر، معلم، خواهر يا برادر
درباره آن گفتگو كنيد. از اين افراد بخواهيد به شما كمك كنند تا بتوانيد در انجام دادن اين كار، براي خود 
چالش درست كنيد. مثال ظرف دو روز، معني و كاربرد ده كلمه انگليسي را ياد بگيريد. يا بتوانيد با توپ 

 را به خاطر بسپاريد. روپايي پشت سرهم بزنيد. يا نام پنج فرد جديد  35فوتبال، 
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  بزرگترها:براي اقدامات پيشنهادي 
اگر شما بزرگتر كسي هستيد كه در اين آزمون شركت كرده، با خواندن اين گزارش مي توانيد نقش مهم و مثبتي در 

ي برترش صحبت مي كنيد، مي توانيد تاثير بيشتري بر توسعه هاوقتي با نوجواني در مورد استعدادزندگي او ايفا كنيد. 
و رشد استعدادهاي او داشته باشيد. استعداد ها روش طبيعي فكر كردن، احساس و رفتارهايي است كه در نوجوان 

هايي است كه ديگران در مورد توانمندي دبخش مهمي از هويت افراد از طريق بارخورشما شكل گرفته است. 
مي دهند و از اين طريق متوجه مي شوند كه كدام بخش از وجود آنها با ارزش است و اهميت ارائه آنها هايشان به 

به اشتراك گذاري عالقه، توجه و نظرهايتان درباره استعداد يك نوجوان، تاثير چشم زيادي براي موفقيت آنها دارد. 
تحسين  را او به خاطر وجود چنين استعدادهايي،كه به نوجوان خود بگوييد گيري بر زندگي بلند مدت او خواهد داشت. 

مي كنيد. به روش هايي كه آنها از استعدادهاي خود استفاده مي كنند توجه كنيد. با انتخاب و انجام دادن پيشنهاداتي 
 فعال نقش استعدادهايش از نوجوان اين استفاده در –حداقل يكي از آنها  –كه در صفحه هاي بعدي ارائه مي شود 

  و اين كار زيربناي تعالي و موفقيت او را فراهم مي سازد.  كنيد مي ايفا را مهمي و
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  بزرگتر هاپيشنهاد ها و اقدامات الزم براي 
  

  : برقراري ارتباط از استعداد پشتيبانياقدامات و راه هاي 
  .از او بپرسيد كه ديگران درباره وجود چنين استعدادي سعي كنيد از نوجوان خود درباره دوستانش سوال كنيد

نظر ساير بچه ها با شما صحبت كند. گوش دادن نوعي تاييد اجازه بديد كه درباره در او چه نظري دارند و 
 . راهنماييش كنيد است. وقتي او را نصيحت كنيد كه از شما بخواهد

  بوجود آيد. نوجوان شما در چه شرايطي بهتر ارتباط ارتباطات در قالب ها و اندازه هاي مختلفي مي تواند
برقرار مي كند؛ به صورت فردي يا در گروه؟ با چه كساني ارتباط بهتري برقرار مي كند؛ كساني كه كوچكتر 
از او هستند، هم ساالن يا بزرگ تر ها؟ بر اساس اين اطالعات، فرصت هاي برقراري ارتباط را براي او 

ي براي گردش به بيرون مي رويد از او بخواهيد كه يكي از دوستان خود را هم بياورد. فراهم كنيد. مثال وقت
آيا فرصت هايي وجود دارد كه نوجوان شما بتواند به كوچكتر از خودش كمك كند؟ مدام از خودتان بپرسيد 

 كه چگونه مي توانم كمك كنم كه اين استعداد برقراري ارتباط با ديگران در او تقويت شود؟

 وجه داشته باشيد كه واكنش نوجوان شما نسبت به دنياي اطرافش در قالب برقراري ارتباط با ديگران نمود ت
حس و حال او در آن روز است. فكر نكنيد  همي كند. تعامالتي كه در هر روز با ديگران دارد، تعيين كنند

درك كنيد، تصديقش كنيد و به او  او راكه دارد با شما لج مي كند يا در برابر شما مقاومت نشان مي دهد. 
و از تفسير هايي كه از اين تعامالت بيان مي كند به صورت آگاهانه تقدير  گوش فرا دهيدو احساساتش 

 كنيد. 

 

  : قابليت اعتماد و اطمينان از استعداد پشتيبانياقدامات و راه هاي 
  براي قبول يك مسؤليت، فرد بايد از نظر روحي و رواني آماده پذيرش آن باشد. بنابراين اجازه دهيد نوجوان

شما خودش مسؤليت ها را انتخاب كند تا اينكه شما به او واگذار نماييد. چه كارها يا پروژه هايي هستند 
ه دهد كه فرصت هاي جديد براي كه اگر به او بسپاريد به هيجان مي آيد؟ به او كمك كنيد ايده ارائ

 پذيرش مسؤليت هاي جديد و معني دار، چه مي تواند باشد. 

  روش هايي كه او مي تواند نسبت به همساالن خود مسؤليت هاي بيشتري را قبول كند، شناسايي و
 مشخص كنيد. به او بگوييد كه چرا او را به خاطر كارهاي سختي كه انجام مي دهد تحسين مي كنيد؛ به

دليل وجود قابليت اعتماد و اطميناني كه در او هست. آيا راهي وجود دارد كه او بتواند بواسطه اين مسؤليت 
 پذيري و اثرگذاري مثبتي كه دارد مورد تقدير و قدرداني رسمي قرار بگيرد؟
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 ته باشيد كه با گفتن ايده ها، افكار و احساسات خودتان، حس اعتماد خود را به او نشان دهيد. توجه داش
وقتي به او نشان ديگران هم (مثال دوستانش) ايده ها، افكار و احساساتشان را با او به اشتراك مي گذارند. 

مي دهيد كه متوجه هستيد ديگران روي او حساب مي كنند، در حقيقت استعداد او در اين زمينه را به 
 رسميت شناخته ايد. 

  
  : ييرقابت جو از استعداد پشتيبانياقدامات و راه هاي 

  نوجوان شما احتماال در هنگام برد يا باخت، احساسات و هيجانات بسيار قوي از خود نشان مي دهد. با
تصديق كنيد و به رسميت بشناسيد.  -چه شاد باشد، چه عصباني  –گوش دادن به او، اين احساسش را 

ار كند. به ياد داشته باشيد كه اين احساسات، شايد الزم باشد به او كمك كنيد كه روي اين احساساتش ك
 سوخت الزم براي رقابت با ديگران را فراهم مي كنند و در جاي خود بسيار مفيد خواهند بود. 

  ،براي او فرصتي فراهم كنيد كه بتواند ميزان پيشرفت يا موفقيت خود را اندازه گيري كند. بهترين عملكردها
امروز بدست آورده را پيگيري و به او يادآوري كنيد، خواه يك دست آورد  نمره ها يا دست آوردهايي كه تا

بزرگ و ارزشمند باشد و خواه يك فعاليت روزانه، يا يك تمرين خوب در طول هفته يا بيشترين تعداد 
 صفحات كتابي كه در هفته مطالعه نموده است. 

 جوان خود را براي پيروزي و موفقيت آماده راه هاي گوناگوني براي رقابت وجود دارد. چگونه مي توانيد نو
ها؟ آيا  انجمن ها و باشگاه؟ تحصيلي؟ هنري؟ يكنيد؟ چه ميادين مسابقاتي براي او مناسب هستند؟ ورزش

نوجوان شما تمايل دارد به صورت انفرادي رقابت كند يا به صورت تيمي؟ چه كسي مي تواند هم آورد 
 خوبي براي او باشد كه باعث رشد مهارت هاي او گردد؟

 

  
  
  
  
  


