
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



   www.tasiremosbat.com 

 

 

 تـرســفه

 

 1 ............................................................................مقدمه ................................................

 3 ..................................................................................................................... شروع کار

 7 ............................................................................................................................  هدایا

 11.......... ...............................................عشق و عالقه .......................................................

 17 .....................................................................................................................مهارت ......

 11 .............................................................................................استعداد ............................

 12............................................................................................................................ در انتها 

 12 ................................................نمونه کاربرگ پر نشده ...............................................

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران

http://www.tasiremosbat.com/


   www.tasiremosbat.com 

 

 

 به تقدیم میکنم  کتاب رو این 

 

 تمام کسانی که   

            ، هر چند کوچک ... رو  شف استعدادهای نهفتشون گامی مثبتدر راه ک  

    برمیدارند.
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 بخشهای بعدی است ید چرا که این مطالب پیش نیاز مطالبِفرمائمطالعه  حتماً الطفا این بخش ر   

دوستان عزیزی که تصمیم گرفتید این کتاب رو مطالعه کنید . در همین ابتدای  سالم و درود خدمت تمامیِ

ون صمیمانه ن گرفتین ازتکار خواستم بابت تهیه این کتاب و تصمیمی که در رابطه با کشف استعدادهاتو

و این کتاب از این قاعده مستثنا نیست و جواب وقت و زمان  "جواب خوبی خوبیست"میگن  تشکر کنم .

تون ازتون میخوام برای اینکه بتونم کمک منتهارو بهتون میده ؛  مندتون که برای خوندنش گذاشتینارزش

خودتون   ؛1 اجرا کنید ب بهتون میشه رو کامالًمو به مو درخواستهای که در ادامه کتا قول بدین بِهِمکنم، 

م در پس ازتون میخوا داره سواالتی که ازتون میشه نیاز به تمرکزمتعهد بدونید .  "خود "رو نسبت به 

برای  رو نوقت آرامشتو دقیقه از 2-3هر روز  و آرامش کامل  ومحیط آروم به این سواالت پاسخ بدید

و الهامات درونیت رو دنبال  یدبدایده های که به ذهنتون میرسه اختصاص  سواالت وفکر کردن روی 

ون رو ط تمرکزت. ناامیدیتون را از همین االن متوقف کنید و به قول معروف آیه یاس نخونید و فق یدکن

مطمئن باشین در انتها استعدادهاتون رو کشف میکنید... و   این کتاب بزارید روی مطالب و محتوا و سواالت

یره در صورتی بسیار چشمگمن با همین فرمول تونستم کشف کنم که استعداد من در روانشناسی و کامپیوتر 

 نم. میک فعالیتدر همین زمینه دارم  در حال حاضرفکر هم نمیکردم و به این موضوعات چندان  که قبالً

و  به دنیا می آییم مونپس همه ما با استعدادهاه و خدادادی ذاتی و تواناییه موهبت ،دوست عزیز استعداد

استعداد و  .بپردازیمشون  شکوفایی و رشد به و بشناسیم را اونها که دارد بستگی  مابه  این کامالً

در زیر سطح ظاهری قرار دارند و به  معموالاونها  ؛دارند چاه نفتقابلیت های فردی شباهت زیادی به 

                                                      
1

  * *   برای کشف استعدادهای کودکان کتاب جداگانه ای در نظر گرفته شده است که با عضویت در خبرنامهء سایت

 آن را دریافت کنیدبه محض آماده شدن ،   www.tasiremosbat  ما 
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 خاصی انشد یا خالقیت صاحب ما اگر .ویژه در لحظات بدبختی و پریشان حالی منتظر کشف شدن هستند

 اون کار رو داریم .مربوط به  استعدادهای در واقع ماعی ویژه ای داریماجت های مهارت اگر  یا و هستیم

 ای کنیم می کوتاهی نهااو شناخت و کشف در که اینجاست در نکته اما ٬هستیم استعداد صاحب ما همه

 ارندمانمون قرار دچش برابر در همیشه ما واقعیِ و اصلی استعدادهای حقیقت در. نداریم را الزم دانش اینکه

که  تهسن مشغول جذابیت های دنیای بیرون ونقدر ذهن ماُبیشتر وقت ها  حقیقت در .غافلیم اونها از اما

 کشف ور ام و بشه پیدا کسی، تا شینیم منتظرمی و میشیم غافل مونخوددرونیه  نهفته های استعداد از 

 و هارمونی مون زندگی وقت اون  ٬کنیم شناسایی رو درونیمون واقعی های استعداد بتونیم اگر،اما هکن

رو  ل زندگی مامراح تمام در که پیدا میکنیم دست  ازشمندی منابع بهگیره و  می شخود به  هماهنگی

در حال ه شمایی کمیتونم بگم به جرات ؛ حتی  گرفته ایمون قرار مچرا که در مسیر واقعی خود میکنهیاری 

رای کشف !! قطعاً بدنبال منبعی ب با این کتاب آشنا نشدیاتفاقی هستی مطالعهء این کتاب مشغول حاضر 

، پس از همین حاال برای ز سمت شما شدهه مطالعهء این کتاب امنجر بنهایت  دراستعدادهات بودی که 

 چون تو اشرف مخلوقاتی و شایسته بهترینها !!کشف استعدادهای نهفتت اقدام کن 

ول ن مشغاویا که می خواهیم در کاری که به  ی تجارت خاصی هستیمانداز راه که دنبال  هفرق نمی کن

 ما  های سوال یتمام پاسخ گفت شهمی حقیقت در پیدا کنیم دست بیشتری های موفقیت به روز هستیم هر 

 . است نهفته ما های استعداد درون در نحوی به،  زندگی در

ین نکات بسیار عمیقی در ا  اضافه کنممن این مقدمه رو همینجا به پایان میرسونم ولی میخوام در پایان 

یره تا در عمق وجودتون جای بگ  و پیشنهاد میکنم هر از چندگاهی این مقدمه رو بخونید تسه نهفت مقدمه 

  و جزئی از باورهاتون بشه 
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 شروع کار ...  

 

پاسخ  معناست؟ به تمامِ؟ آیا آنچه انجام میدهید درستی مشغول به فعالیت هستید ءآیا شما در حرفه  

ار، های روزانه تان نشان میدهد. ک یشما به این سواالت به خوبی تطابق و تسلط شما را نسبت به توانای

تاثیر بزرگی بر روی کیفیت زندگی شما دارد. در این دوره قرار است نقاط قوتتان راکشف کنیم ؛ اولین 

ط قوت شما ضروری اند های شماست که برای کشف نقا "قفل گشایی توانایی "عامل ارزشمند شدن 

که ممکن با آنها آشنا نباشیم و زمانی که بطور های بالقوه هستیم همه ما دارای استعداد و مهارتچرا که 

 اتفاقی در شرایطی خاص قرار میگیریم مهارتها و استعدادهای ما شکوفا شوند.

ینکه ا نشان دهندهء این است که بدونساده اند ،این جمله در واقع   عوامل ارزشمندِ توانایی کامالًاین بنابر  

خوبی فعالیتهای را انجام میدهید که نسبت به آن توانایی دارید و به  وخود متوجه باشید به سادگی .... 

آنها کار میکنید همراه خود میکنید. هنگامی که شما صاحب شغل یا        حتی گاه اطرافیانتان را که با 

هستید در واقع سطحی از مهارتها را داشته اید که به شما اجازه داده     یخاصفعالیت  مشغول به انجام

 .را در آن زمینه داشته باشید ه در موقعیتی قرار بگیرید که شغل یا فعالیتیشد

به هر حال داشتن تنها  شغل یا فعالیت شما را ارزشمند نمیکند شما باید همچنان ظرفیت و توانایی هایتان 

ت وارزشِ کارتان را به طور محسوس دریابید . به عبارت ساده توانایی یک را افزایش دهید تا کیفی

چقد خوب میتوانید باکیفیت تر از حد انتظارِ کارفرمایتان ، مدیران و مشتریان تان معیاریست که 

  وحتی اطرافیانتان  ظاهر شوید و امور محوله را انجام دهید
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این دوره بر توانایی هایتان، تمرکز میکنید که در ازاء حداقل تالش، بیشترین سود را به شما میرساند. در 

میخواهم کمکتان کنم تا درک کنید راه های بسیاری وجود دارد تا نقاط قوتتان را بتوانیدکشف کنیدو 

نید درک ک"ی که طی آن همچنین اینکه استعدادهای شما چه چیزهایی هستند. من شما را از طریق فرایند

 همراهی میکنم . "به طور طبیعی برای چه کاری ساخته شده ای

هنگامی که شما تالشتان را روی چیزی که به خوبی انجام میدهید میگذارید مزایای بیشتری نسبت به  

زمانی که انرژی زیادی روی مواردی که نقاط قوتتان نیست میگذارید،  بدست می آوردید؛ به عبارت ساده 

قاط ن را بر اساس نیکی از مشخصه های افراد موفق این است که آنها یاد گرفته اند تا کارهایشاتر  

 . قوتشان بسازند نه اینکه نقاط ضعفشان را بهبود بخشند

اجازه دهید فرایند کشف نقاط قوتتان را آغاز کنیم. طی این دوره از شما میخواهم تا کار برگهای که بمنظور 

را برای  های نمونه, )کاربرگ 2فهم بهتر اینکه چگونه در مسیر ارزشمند شدن پیشرفت کنیم تکمیل کنید

شما در انتهای کتاب آماده کرده ایم ( . در مراحل مختلف این دوره از شما میخواهم برای اینکه بیشترین 

  نید .بهره را ببرید گاهی مطالعه را متوقف کنید  و کار برگ را تکمیل ک

 ویکی از موارد شگفت انگیز در دنیای امروز این است که فرصت های نامحدودی در دسترس داریم 

کارهای بسیاریست که میتوانیم انجام دهیم مخصوصا  اگر بحث شغل در میان باشد. اگرچه برخی از مردم 

بیشتر ما این  اماّبه خاطر ترس از دست دادن شغل و یا ...گزینه های محدودی برای خود قائل میشوند 

نیم . تجربه نشان داده انتخاب را داریم که چگونه زمان و تالشمان را برای ساخت ارزش هایمان صرف ک

که بیشتر ما با دانستن آنچه ما واقعا در آن بهترینیم  در مبارزه هستیم در نتیجه کلی انرژی و زمان را 

برای پریدن از شغلی به شغل دیگر صرف میکنیم و این کاری ست که ممکن است هر کسی در دوره ای 

                                                      
2     کاربرگهای خالی و پر نشده را برای شما در انتهای کتاب آماده کرده ایم ؛ از آنها پرینت گرفته و طی مراحل،  به ترتیِب دستورالعمِل

 کتاب   آنها را پر کنید
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ام داده باشد. ماباید یاد بگیریم اسیر ترس هایمان نشویم باید با روی باز با ایده های جدید از  زندگیش انج

 برایتان ناممکن باشد  برخورد کنید حتی اگر اجرای آن ایده ظاهراً

 

 توصیه الینور روزولت را دنبال کنید

ا این جمله را دنبال کنید و مطمئن باشید که به پید ؛واهمه را از آن دارید نکاری را بکنید که بیشتری“

 "کردن استعداد پنهانتان کمک می کند

کارهایی کامالً جدید انجام دهید مثالً برای دیدن مکانی بروید که هیچ چیز درمورد آن نمی دانید، برای 

ینکار که باا یک مرکز بحران داوطلب شویدو... دیوارهای قلمرو آسایشتان را بشکنید و مطمئن باشید

 .چیزهایی در خودتان پیدا میکنید که هیچوقت فکرش را هم نمی کردید

هنگامی که از کلمه استعداد استفاده میکنیم تعریف خیلی خاص مد نظرم است ؛ استعدادی که در این  

  مهارت 3عشق  2هدایا  1  بخش 3دوره از آن استفاده میکنیم ساخته شده از 

های خدادادی ( چیزهای هستند که با آنها متولد شده اید و بصورت طبیعی از بدو ی شما ) موهبت هدایا

بهتراز بقیه در آن عمل میکنید؛ کارهای که  تولد در شما بوده اند؛ هدایا حوزه های هستند که شما معموالً

ی ربرایتان آسان به نظرمیرسد. هر کسی حداقل یک یا دو هدیه دارد و برخی دیگر حتی هدایای بیشت

 دارند. 

است موردی که شما را برای انجام کار پر شور میکند؛ برخی از مردم هدیه های فوقالعاده  عشقمورد بعدی 

در ریاضیات عالی باشید و نابغه  ولی از محاسبات شما ممکن است  ای دارند ولی آن را دوست ندارند  مثالً

ان ز استعداد است چیزی که از انجامش در زمانتو اینگونه فعالیت ها متنفر باشید. بنابر این عشق جزیی ا
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لذت میبرید . هنگامی که کار میکنید آیا به نظر زمانتان ب سرعت میگذرد و از زمانتان لذت میبرید یا 

 ب کندی میگذرد؟ 

. سب میکنید ) اکتسابیست(ست که شما در طول زمان ک قابلیتهایی ؛ مهارت نمایندة مهارتدر نهایت 

 مهارت میتواند در تحصیالت و مربیان و یا آموزشهای شغلی کسب شود . 

,عشق و  هنگامی که شما هدایا

مهارت را ترکیب کنید در واقع 

استعداد را دارید. یک لحظه صبر 

کنید و راجع به شخصی که 

احساس میکنید با استعداد است 

فکر کنید... شخصی که در 

است آنها یک  شغلش موفق

آنچه انجام  هدیه طبیعی برای

میدهند دارند آنها عاشق انجام 

دادن کارشان هستند آنها 

همچنین سخت مطالعه و کار 

میکنند تا مهارتهایشان در طول 

زمان بهبود بخشد این استعدادها 

ف ند کشبخش بزرگی از چیزیست که آنها را قادر به ارزشمند بودن میکند. میخواهم شما را در فرای

 .هدیه,عشق و مهارت  هدایت کنم . بنابراین شما میتوانید روی تمام استعدادهایتان تمرکز کنید
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 هدایا )مواهب الهی(         

        

  

 مرحله، درک استعدادهای شما از سه عنصر هدایا ، عالیق و مهارتهایتان تشکیل شده؛ بنابراین اولین 

تی و خدادادی (هست. هدایای شما چیزهای هستند که به صورت طبیعی در شما هدایایتان ) مواهب ذا

وجود دارند آنها همیشه در وجود شما هستند و بخشی از شخصیت شما را تشکیل میدهند؛ گاهی این 

تن آب را توصیف کند؟ دانسماهی می تواند  به نظرتان هدایای الهی خیلی زود آشکار میشوند و گاهی دیر. 

بهترین استعدادتان مثل شناخت ماهی از آب است؛ ماهی با وجود اینکه در احاطهء آب است ولی 

رایتان ب اینکه خیلی طبیعی هستند اما شناختنشان گاهاً !! ؛ بهترین استعدادهای شما باشناختی از آن ندارد

 هستند  "خوش آمدی "ء یک هدیه هر چند که بنظرم موهبت هاجلوه میکند . سخت 

حال میخواهیم هدایایتان را کشف و درک کنیم؛ تقویت هدایایتان به شما بیشترین مقادیر رشد و مزایا را 

 در کوتاه ترین زمان ممکن میدهند. 

برای کوتاه کردن فرایند، یک کاربرگ برایتان در نظر گرفته ایم که بتوانید یک سری سواالت را از خود 

ن این کاربرگ را باید در اختیار شخص دومی برای پاسخدهی قرار دهید تا نظرشان را در بپرسید؛ همچنی

ی شما چیست به شما بدهند. در واقع پاسخهای آنها از پاسخ شما آشکار کننده تر و شفاف یامورد اینکه هدا

 که بهتر چه  پسشوند  می شما توانایی های متوجه زودتر خیلی اطرافیان و دوستان مواقع بیشتر در  ترند؛

 یم مراجعه شما به همیشه  و همه از اول کاری دادن انجام برای آنها که وقتی حقیقت بپرسید؛در آنها از

 مدهآ پیش برایتان بحال تا آیا. آیید  برمی آن پس از خوب شما دانند می که است دلیل این به ٬کنند

یا دوخت یک لباس زیبا  و یا یک نقاشی را از شما  کند مشورت شما با جدیدش اتومبیل خرید برای کسی
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 به ارندد هاست تمدّ شما اطرافیان که بینید . اگر خوب به آن فکر کنید می و یا ... درخواست کرده باشد

 است آن وقعم حاال. کنید نمی گوش شما اما دارید قابلیت کارهایی  چه در گویند می شما به زبانی بی زبان

 .دکنی تیز ها نشانه این شنیدن  برای را گوشتان که

ت طوالنی با هدایایتان زندگی کرده اید پس گاه افراد به سختی هدایای خود را تشخیص میدهند. شما مدّ

تان رایوآنقدر در مقابلتان بوده که دیگر ب ممکن است آنها را به عنوان یک پیشفرض در نظر گرفته باشید

خ االت کاربرگ پاسو یا فراموش کرده اید که آن هدایا را دارید. ابتدا خودتان به سو جلب توجه نمیکند

به سواالت جداگانه در کاربرگ های مجزا پاسخ  شما شناخت دارندداده و سپس یک یا چندنفر که از 

. آوری را ساده تر میکنددهند. اولین موردی که به ذهنتان میرسد را یادداشت کنید نوشتن پاسخ ها یاد

سوال اول ساده است و کمی فکر کنید به راحتی پاسخ آن را خواهید یافت. ما برای سهولت نمونه ای از 

 کاربرگها را تکمیل کرده ایم

انجام چه فعالیتی برای شما ساده است؛ چه کاری است که بدون تالش و زحمت و به آسانی  سوال اول 

برای شما آسان باشد و برای افراد دیگر دشوار باشد که حتی حاضرند  کار صرفاًانجام می دهید؟ شاید این 

 !هزینه کنند تا این کارها را دیگران برایشان انجام دهند

دوران  درسال ( چه فعالیتی برای شما  11در رابطه با زمان کودکی ست  )سنتان حدود فرضا   سوال دوم 

 مایی که در بچگی به طور طبیعی انجادید و سپس به کارهکودکی ساده بود و به آسانی انجامش میدا

ما بیشترین کدام کار برای ش؛میدادید فکر کنید و کاری را که بیشترین زمان را صرفش میکردید بیابیید 

کرده است. شادتان می ،به آن چیزهای ساده ای فکر کنید که در کودکیمراه داشت؟ ه لذت را به

در گذشته مخفی شده اند و در زندگی بزرگسالی دیده نمی شوند. به شادترین  استعدادهای پنهان ما معموالً

 زمان های زندگیتان فکر کنید و آن نمونه ها را وارد زندگی حالتان کنید. 
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این سوال و باعث تشویق شدن قرار گرفته اید؟ کرده اید در چه حوزه های جایزه دریافت  سوال سوم

مربوط به ارزش و اعتباریست که از انسانهای محیط اطرافتان در رابطه با  مواهب الهیتان میگیرید؛ بدین 

ت است که شما معنا که برخی ازافراد هدایایی که در وجودتان هست را تشخیص میدهند و به همین علّ

 را مستحق پاداش و تشویق میدانند  . 

و بودم آرزو داشتم مثل ت "ت که دوستان و یا اطرافیانتان به شما میگویند مربوط به زمانیس سوال چهارم 

در چه مواقعی با این عبارت روبرو شده اید پاسخ آن را در  "واین کار را به خوبیه توانجام میدادم !! 

 کاربرگ بنویسید 

هبت های ذاتی و با خود بگویید مو دقیقه زمان احتیاج دارید  تا تمرکز کنید و 5شما به  سوال پنجم

ان هایتخدادادیِ من چیست؟ در این مدت تنها کار شما فکر کردن است و بعد از مدت زمان مذکور پاسخ

را  "دم دستی"امروزی مردم تالش میکنند تا پاسخهای آسان و به اصطالح  را یادداشت کنید. در جامعة

د به موضوعات دیگری نیاندیشید و ذهن دقیقه ای را لحاظ کرده ایم تا  سعی کنی 5ت این مدّ بیابند اماّ

شما آرام بگیرد و به خودتان فرصت دهید افکار مزاحم خود را به کنار بزنید تا پاسخهای رابیابید که 

 .  کردیدمیکمتربه آن فکر 

که میتواند با استفاده از آنها هدایا و موهبت های خود   منابع دیگرشما را ارجاع میدهد به  سوال ششم

کنید مانند اطالعاتی که  شما از کتابها یا تستهای مختلف استعدادیابی که منجر به شناسایی  را کشف

توانایی هایتان شده اند و یا هر منایع دیگری که شما را در این امر یاری میکنند، که در صورت گرفتن 

 نتایجی ازآنها در قسمت پاسخ ها یادداشت کنید. 

خص شده است بدین معنایست که شخص یا اشخاص دیگری مش در ستون سمت چپ که با عالمت 

غیر از شما به موهبتهای که خودتان یادداشت کرده اید، اشاره کرده اند. در صورتی که شما و اشخاص 
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دیگری که این کاربرگ را پر کرده اند در پاسخها مشابه بود مقابل سوال در ستون آخر سمت چپ عالمت 

 و اشاره کرده باشیم که تشویق وهدیه های دریافتی از جامعه بابت سخنرانی بوده بزنید ؛ )مثال هر د

 است(

 "ار شدهتکر"بعد از پاسخهای شما و همچنین پاسخهای که از دیگران در کاربرگ دریافت کردید به موارد 

تر به شمیرسیم در این قسمت مواردی که چندین بار تکرار شده اند را به ترتیب )از تکرار شده های بی

کمتر( فهرست میکنید مثال اگر چند بار به فروشندگی اشاره کرده باشید آنرا مینویسید و اگر فرضا عکاسی 

 در پاسخهایتان یک بار ااشاره شده باشد نباید در آن فهرست قراردهید.

ه و شدبعد از اتمام این کار به شما قول میدهم که درک شما از موهبت های خدادایِ خود بسیار بیشتر  

 .در اصل دید شما نسبت به توانایی های خود گسترش مییابد
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  کاربرگ کشف هدایا )موهبت های خدادادی(

          

  تکرار شدهموارد 

 ....................................انجام معامالت و فروشندگی ........................................ .1

 ...........................................نویسندگی یا نوشتن مطالب.................................... .2

 اجتماعی(...................................................صحبت در جمع )ارتباطات خوبِ  .3

 ......................نقاشی.............................................................................................. .4

 پـاسـخ های شــما سـؤال ها
 

     
         

انجام چه فعالیتهای برای شما آسان به 

                                                                             نظرمیرسد ؟                                                                                                                   

   ی و نوشتن مطالب )دست نوشته(فروشندگی ، نویسندگ

             

در کودکی چه فعالیتهای به نظرتان،

 برایتان آسان بوده است؟

                            

 نقاشی ، صحبت جلوی جمع )ارتباطات اجتماعی( 

  

 

 

 

در چه حوزه ها وفعالیتهای جایزه 

دریافت کرده اید یا موردتشویق 

 جامعه قرار گرفته اید؟

  

 فروش محصول، سخنرانی در دانشگاه و... 

 

 

درچه مواردی دیگران به شما میگویند 

ای کاش من آن کار را به خوبی شما "

 ؟ "انجام میدادم

 

  نقاشی ، عکاسی  

 

 

 

 

متمرکز بر سوال شوید و از  دقیقه 5

که موهبت های الهی من خود بپرسید

 چیست؟

کارهای که قادر به انجامش هستم، یم و آموزش دادن به دیگران در لتعا

 شنونده خوبی هستم

 

 

سایر منابع : فرضا خودتان چه 

اطالعاتی در رابطه با مواهبتان از 

طریق مطالعه کتابها ، تستهای 

روانشناسی ویاهر منبع دیگر بدست 

 آورده اید؟

 

  حل کردن مشگالت به روش معقول، نویسندگی
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 عشــق و عالقــه       

      

 

آنچه را که دوست دارید انجام دهید تا پول خودش به  "اید شما هم این جمله قدیمی را شنیده باشید ش

  "سمت شما بیآید

ایدهء بسیارجالب و خوبیست که با فعالیت در کارهایی که شما را به شور می آورد باعث توانگریتان شود 

ن سخت است که زندگی ای را برای خود خلق و این حقیقت دارد ؛  با این حال برای برخی از مردم برایشا

ت شغلی یکنندکه فعالیتی که دوست دارند را انجام دهند . گاهی اوقات فرد موهبتهای ضروری برای موفقّ

را ندارند؛ برای مثال ورزش کردن را دوست دارد اما ورزشگری، ابعاد بدنیِ مناسب، هماهنگی الزم برای 

. گاهی اوقات هم بدین خاطر است که، آنها دوست دارند فعالیتی را در ت حرفه ای و...  را ندارندموفقیّ

بازار کار انجام دهند منتها آن فعالیت توسط افرادی که عالقه به آن کار دارند اشباع شده است؛ برای 

مثال من موسیقی را دوست دارم اما میلیونها موسیقیدان در دنیا وجود دارد جایی برای فعالیت من باقی 

 ده است.نمان

ی ظار شکوفایی استعدادمان را داریم؛ در صورتانتبعد  وگاهی اوقات نیز اصال به عالیق خود فکر نمیکنیم 

 چه کاری را همیشه دوست دباید از خود بپرسی دکه خواهان دستیابی به استعدادهای نهفته خود هستی

انجام می دهند را می بینم و دوست  داشتم انجام دهید اما تا حاال اقدام نکرده ام؟ کدام کار که دیگران

من از طرح این سواالت درگیر کردن  قصددارم که من هم می توانستم آن کار را انجام دهم ؟. در واقع 

ذهن  و آمادگی افکارِ شما  نسبت به عالیقتان است؛ باید فکر خود را متمرکز بر فعالیتها و کارهای مختلف 
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ای به آن  قهعال بیابیید در غیر این صورت اسیر کارها و شغلهایی میشوید که اصالًکنید تا عالیق خود را 

 !همین باعث عذاب روح و جسمتان خواهد شد وندارید

ه ت شغلی را تضمین کند با این حال عشق و عالقدرست است که عشق به تنهایی کافی نیست تا موفقیّ

ل را تنها برای دستیابی به پول انتخاب میکنند یک عنصر حیاطی و واجب است؛ بسیاری از مردم یک شغ

در عین حال آنها از آنجا که شغلشان را دوست ندارند در نهایت از شغلشان ناامید و دلزده میشوند و در 

تشان محدود است و ممکن است تغییر شغل دهند و یا از آن حرفه خارج شوند. به کل احتمال موفقیّ

ست درید انجام دهید احتمال اینکه برایتان پول به دنبال داشته باشد عبارت بهتر  اگر  آنچه را که دو

 بیشتر است و اما شــــما هنــــوز بــــه استــــعداد نیـــــاز داریـــد ... !!

لحظاتی که فعالیتی انجام میدهید که   و فعالیتتان این استیکی از مزیتهای جانبی عالقه نسبت به کار 

دوست ندارید تحمل کنید؛ برای مثال من تدریس در مقابل که دوست دارید میتوانید لحظاتاتی از کار را 

مات و فرایندی که برای آماده سازی دوربین شکل میگیرد را دوست ندارم دوربین را دوست دارم اما مقدّ

آنجا که من تدریس را دوست دارم میخواهم با مشکالت کوچکی که در رسیدن به هدفم با این حال از 

به شما طول عمر، مقاومت و پشتکار  ،انجام کاری که دوست دارید، قرار میگیرد مواجه شوم. بطور خالصه 

م. یمیدهد. ما یک کاربرگ فراهم کرده ایم که کشف عالیق و آنچه عاشقش هستید را برایتان ساده تر کن

ار تعهدتان ک مهم نیست در ذهنتان چه میزان احساس روشنی میکنید, این کاربرگ را تکمیل کنید زیرا این

 را قوی میکند. 

تان را بیشتر دوست دارید؟ هر شغلی چیزهایی دارد که افراد تییا فعالکدام بخش از شغل  سوال اول 

 دوست دارند انجام دهند و بخشهایی هم وجود دارد که دوست ندارند انجام دهند. 
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اگر پول،مدنظرتان نبود چه شغل و فعالیتی را انتخاب میکردید؛ تصور کنید نیاز ندارید که برای  سوال دوم

ار لذت این شرایط از انجام کدام ک انیاز ندارید نگران پرداخت قبوض باشید ببقیهء عمرتان کار کنید یا 

 میبردید؟

در روزهای کاریتان چیزی انجام  در کدام فعالیت و کارتان زمان را فراموش میکنید؟ احتماالً سوال سوم 

ه انجامش ک داده اید که سبب شده تا غرق کارتان شوید، ممکن است تا دیر وقت مشغول کاری بوده باشید

ت ...کار را کافیس "برایتان به سادگی  و همراه لذت بوده تا جایی که افراد مجبورمیشدند به شما بگویند 

 وقفه  بی و ناخودآگاه رسید می خود اطرافیان و دوستان به گاه هر که دارد وجود یا موضوعی   "تمام کن !! 

 ارهدوب لطفاً!   اوه: گویند می شما به شوخی به و شوند می کالفه آنها جایی که تا زنید می حرف آن از

 نکن ... چرا که شما عاشق آن کار هستید . شروع

سرگرمی هایتان را لیست کنند این سرگرمی ها میتواند جمع کردن تمبر یا ماهیگیری و  سوال چهارم

 را ماش هایی لیتفعا چه به این فکر کنید که در اوقات فراغت بیشتر از همه ورزش کردن ویا.... باشد؛ 

 ته استنهف ها فعالیت این میان در  شما واقعی های استعداد وقتها خیلی. کند می خوشحال و راضی

 .در واقع این سواالت شما را برای سواالت اساسیِ بعدی آماده میکند

قی در شاید بتوانم تطاب گیری در محیط کاری را دارند؟ کدام از آن سرگرمی ها قابلیت بکار سوال پنجم

ات،دسته یمیتوانم به جزئجمع کردن تمبر که جزء عالیق من است با محیط کاری ام پیدا کنم برای مثال 

 . در مورد خودتان قوی با محیط کاری دارند را  اشاره کنمبندی ها و ارزیابی ها و همه چیزهایی که تطابق 

ی ه عالیق و محیط کاریتان بیابید ؛ بنابراین جنبه های مختلفهم باید دقت کنید و این تطابقها را با توجه ب

 که ممکن است دوست داشته باشید انجام دهید میتواند در حرفهء شما مفید باشد. 
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برای فکر کردن به شما میدهد؛ به آرامی مکث کنید و تمرکز کنید  وبا خود  اتیفقط لحظ سوال ششم

ازه دهید ذهنتان اج هبگویید چه نوع کارهایی را از همه بیشتر دوست دارید و بیشتر از آن لذت میبرید؟ ب

روی دقیقه فکر کردن پاسخهایتان را بر  5تا تمام کارهای  مختلفی که در ذهن دارید منعکس کند. بعد از 

 کاربرگ بنویسید. 

هنگامی که همه سواالت را پاسخ دادید درقسمت پایین برگه به موارد تکرار شده اختصاص داده شده 

است، موارد تکرار شده را به ترتیب از )بیشترین تکرار به کمترین تکرار( یادداشت میکنید و درانتها 

 کاربرگ خود را کنار گذاشته و در انتظار مرحله بعد باشید

به خاطر بسپارید اگر عاشق فعالیت در زمینهء خاصی هستید احتمال اینکه پول به سمت شما بیاید بیشتر 

 است !!
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 قـالیـف عـکاربرگ کش

 پاسخ های شما سـؤال ها

 

 شتر ازبی کدام بخش از شغل وفعالیتتان را

 همه دوست دارید؟

 

 محصوالت آرایشیصحبت و آموزش در رابطه با موفقیت ، فروش 

 

اگر پول مدنظرتان نبود چه شغلی را 

 انتخاب میکردید؟

 

 انگیزشی-سخنران روانشناسی

  

 

در چه فعالیتهای غرق کار میشوید و 

 زمان را فراموش میکنید ؟

 

 

 نویسندگی ، سخنرانی

 

 سرگرمی هایتان را لیست کنید ؟

 

 

  جمع آوری تمبر، ماهیگیری، ورزش

سرگرمی هایتان  قابل چه مواردی از 

 تطابق و اجرا در محیط کارتان است؟

 

 

 توجه به جزییات ، دسته بندی و ترتیب دادن

چه نوع فعالیتهای را بیشتر از همه دوست 

 دارید؟

  تدریس ، فروش محصوالت جدید

 

 

      موارد تکرار شده 

 صحبت وآموزش )تدریس( به مردم...........................................  .1

 فروشندگی........................................................................................ .2

3. .......................................................................................................... 

4. .......................................................................................................... 
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 مـهـــارت            

 

 

ادر راکنون که هدایای طبیعی و آنچه دوست دارید را کشف کردید نوبت به آن میرسد که مهارت هایتان 

نظر بگیرید وآنچه به شما آموزش میدهم را انجام دهید. ما از طریق زندگیمان می آموزیم تا مهارتهایمان 

را بهبود دهیم و این آموزش ها توسط منابع مختلفی صورت گرفته. در حالی که مدارس بعضی از آموزشهای 

انواده و دوستان و مربیان و افرادی که مهارتی فوقالعاده ای را فراهم میکند اما تنها منبع نیست؛ اعضای خ

 ی در شغلی که تاکنون داشته ایداطراف ما هستند امکان یادگیری مهارتها را برایمان فراهم میکنند؛ حتّ

را برای  آموختن  فرصتهای خوبِ کارفرمای شما مهارتهای در حین کار به شما داده  است و ممکن است

 شما فراهم کرده باشد.

وقتی به مهارتهای شما نگاه میکنیم میخواهیم هر منبعی که به شما آموزش داده اند را در نظر بگیریم و  

 م مهارتهایتان را کشف کنید.ینباید چیزی را از قلم بی اندازیم تا بدین وسیله شما را کمک کن

 به سواالت زیر که درکاربرگ هم قید شده پاسخ دهید 

در تحصیالتتان روی چه چیز تمرکز بیشتری داشتید و یا اگر به دانشگاه رفته اید تخصص شما  سوال اول 

چیست؟ گرایش شما چیست؟ این سواالت نقش بزرگی در توسعه دادن مهارتهای شما دارد وباعث 

 پی به استعدادهای خود ببریدگسترش دید شما میشود تا در نهایت 
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احث تر بوده اید مب در چه نوع حرفه ای انتظار دارید تا رشد کنید. شما ممکن است وقتی جوان سوال دوم

والدین را شنیده باشید.؛ هنگامی که وقتتان را صرف کارها و و عالیق دیگران میکنید یا حتی زمانی که 

ت کرده باشید بطور طبیعی به روی مهارتهای شما تاثیر میگذارد؛ و دقّمکالمات دور میز شام را شنیده باشید 

ارها را در ک ثیر آنادرتان مدرس باشد شما میتوانید تأبه عنوان مثال اگر پدرتان گوینده رادیو باشد و م

 شما آموزش میدهم ببینید.به اکنون  آنچه

 دگی شما دارند  و شما در داخل و یا خارجثیر شگرفی در زنما چه کسانی هستند؟ افرادی اند تأمربیان ش 

بل توجهی در ثیر قا.. مربیان میتوانند تأ. از محیط کار به آنها نگاه میکنید که برای حرفه شان چه میکنند

مهارتها و ادراک و فهمتان داشته باشد زیرا به آنها به عنوان سرمشق نگاه میکنید؛ بنابر این چند تن از 

داشته اید را فهرست کنید و به احتمال خیلی زیاد برخی مهارتهای شما از آنها مربیان و حرفه های که 

تمام شغل های که تا کنون داشته اید را لیست  گرفته شده است. چه سمت های در گذشته داشته اید؟

 کنید, کامال مطمئنم که مهارتهای زیادی را از آن موقعیت ها یاد گرفته اید.
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کدام قسمت از روزنامه یا مجله را راقتتان  چه چیز میخوانید و مطالعه میکنید؟ در اوقات ف سوال سوم

درباره مجالتی که بیشتر دوست دارید؟ بخش فیلم، مسافرت، ورزش، سالمتی، مذهب، یا سیاست؟ 

مشترکِشان هستید،از کتابهای که از خواندشان لذت برده اید، از سایتها و وبالگهای که بهشان از روی 

 عالقه سر میزنید یا حتی پادکَسهای که گوش میکنید همه اینها در طول زمان بر مهارتهایتان تاثیر میگذارند. 

فه انجام داده اید؟ به عنوان مثال ممکن است برای چه آموزشها و کارهای را به طور اضا سوال چهارم

را برای انجام کارهای ی ی مهارتهای دیگرشاید حتّ سمینار به شما پول داده باشند وسخنرانی در اجرای 

داوطلبانه یا ایفا کردن نقش در اجتماع کسب کرده اید باشید .... و حاال به لیست خود نگاهی بیندازید؛ 

بیشتر از یکبار استفاده شده آنها را لیست کنید... از این اطالعات و سرنخ ها برای  ت کنید چه چیزهایدقّ

 . کشف استعدادهایتان استفاده خواهید کرد
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 کاربرگ کشـف مـهارت

 

 

      موارد تکرار شده 

 صحبت در جمع ) ارتباطات خوب( ....................................................... .1

 ...........................................................نویسندگی ....................................... .2

 ..........................................................انجام معامالت و فروشندگی ....... .3

4. ..................................................................................................................... 

 

 پاسخ های شما سـؤال ها

 –در تحصیالتتان )مدرسه 

انشگاه ( روی چه چیزی تمرکز د

 داشته اید ؟

 

 وصحبت در میان جمع ، دست نوشته های خالقانه از خودمارتباط 

در چه فعالیتهای از خودتان 

 انتظار رشد و پیشرفت دارید ؟

 

 بازاریابی و فروشندگی ، تدریس

  

در اوقات فراقتتان چه کتابهای 

مطالعه میکنید و به چه نوع 

 مجالت و سایتهای سر میزنید ؟

 

  تکنولوژی، روانشناسی، عکاسی

طور اضافی و فعالیتهای را به چ

وظیفه تان انجام داده  خارج از

 اید ؟

 

 سخنرانی ، نویسندگی ، محاسبات

  

20 
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            کشف استعداد

 

 هرسه جنبه از استعدادهای شما را بررسی قرار دادیم }موهبتها ، عالیق ، مهارت{ ؛ مواهب تواناییهای

د شده اید؛ عالیق چیزهای اند که شما را در مورد کارهایتان پر انرژی طبیعی ای هستند که با آن متولّ

دانش وآموزش و پرورشی ست که در طول زمان کسب کرده اید. اکنون زمان آن رسیده  میکند و مهارت ،

تا همه آنهارا کنار هم قرار دهیم و استعدادهای واقعیتان را کشف کنیم. ما استعدادهایتان را براساس سه 

به عقب  م استبخش قبلی که انجام داده ایم کشف میکنیم؛ بنابراین اگر هنوز مراحل را انجام نداده اید الز

 برگردید و مطالب را مطالعه وکاربرگها را به اجرا گذارید.

ه ستون هر یک از این س .داردکاربرگ استعداد که در صفحه بعد برای نمونه برایتان  تهیه شده سه ستون 

یاداشت قه،مهارت است که در کاربرگ استعداد کاربرگهای مواهب،عال "ءتکرار شده"مربوط به موارد 

ت. در مرحله بعد به دنبال موضوعاتی که در سه ستون مشترک است میرویم و آنها را مشخص شده اس

فروش محصوالت  در هر سه ستون یافت   -فروشندگی  -در لیست ما انجام معامالت  میکنید ؛ فرضاً

مشخص نموده ایم . در اصل این یک نوع شاخصی است  آبیشده که مشترک هستند و ما آن را به رنگ 

من معتقدم  "که میتوان گفت: به احتمال بسیار زیاد در فروش، استعداد دارم؛ بنابراین فروش را در قسمت 

 ذکر میکنیم " استعدادهای من این امور هستند

ط و منطبق یکدیگر مرتبهمانند ستون های دیگر نیست ولی با  ممکن است عباراتی را بیابیند که دقیقاً

یست ما در ل باشند در اینگونه موارد باید از منطق خود استفاده کنید تا آنها را به هم وصل کنید ؛ مثالً

صحبت در جمع وتدریس، با هم مرتبط اند چرا که هر دو شامل سخنرانی در جمع میشوند و در هر سه 

مشخص شده است . توجه  نارنجی ا به رنگستون میتوان آنها را منطبق بر هم دانست که در لیست م

21 
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داشته باشید که فقط برای سه استعداد در این کاربرگ در نظر گرفته شود. این یک انتخاب آگاهانه است 

زیرا میخواهید وقت وتمرکزتان را صرف فعالیتهایی کنید که استعداد بیشتری درآن زمینه دارید  و اگر 

نستید بیابید تنها بر روی سه استعداد اول متمرکز شوید ؛ همچنین حتی اگر شما بیش از سه استعداد را توا

تنها یک استعداد را توانستید بیابید بسیار مناسب است چرا که میتوانید تنها بر روی یک هدف )استعداد( 

 خود موفق ترند کسانی هستند که به طور طبیعی حرفة متمرکز شوید.به یاد داشته باشید افرادی که در

 . وقت خود را روی یادگیری و تالش بر استعدادهایشان سپری میکنند

 ید . و مطالب انتهایی را مطالعه بفرمائمراجعه  24بعد از تکمیل کاربرگ پایانی حتما به صفحه 
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 دادـتعـرگ اسـکارب

 موارد تکرار شده

 ) مواهب طبیعی  (

 موارد تکرار شده

 )عـالقـه (

 تکـــرار شدهمـوارد 

 )مهـارت) 

 

 انجام معامالت وفروش

 

 آموزش وتدریس به مردم

 

 صحبت در جمع

 

 نویسندگی

 

 فروشندگی

 

 نویسندگی ونوشتن مطالب خالّقانه

 

 صحبت در جمع

 

 

 

 فروش محصول

 

 نقاشی

 

 

 

 

 

 من معتقدم استعدادهای من این امور هستند 

 ..........................................................................فروشندگی .1

 .................................................................تدریس و آموزش .2

3. ....................................................................0......... 
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 (مطالعه بفرمایید احتم)  در انتها ....

ایمان دارم که اگر خودتون رو تا  و این کتاب رو مطالعه کردیدکه  ییتشکر میکنم از شما

کنم میپیشنهاد  .ایدبه نتیجه مطلوب رسیده انتهای این کتاب متعهد دونسته باشید قطع یقین 

دم ؛ معتقانجام بدید هم ل . هالند رو معتبرِ جان اِ ومعروف  آزموناین کتاب،مطالعهء در کنار 

تونید این می.  ر تشخیصِ درستِ استعدادهاتون داشته باشهکمک فراوانی دمیتونه این آزمون 

 رایگان دریافت کنید کامالً (به محض آماده شدنبا عضویت در سایتمون )آزمون رو 

رای ب جای نگرانی نیست،؛ تان هستیدبرای کودک دلبندخواهان کشف استعداد اگر هم 

کودکان نیز با توجه به ارتباط مستقیم پدر و مادر با فرزندان تصمیم گرفته ام تا کتابی مستقل 

ان نیاز به فعالیتهای دو جانبه از سمت )پدر ارایه کنم چرا که برای کشف استعداد در فرزند

 و مادر( و ) فرزند( میباشد

ضویت ع کافیه باار جدید تنها کتابهای جدیدمون و اخباطالع از ،فایلهاو دانلود  برای دریافت

 به ما ملحق شید www.tasiremosbat.com  سایت مادر خبرنامهء 

 

 

 

 

 در پناه حق باشید
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  کاربرگ کشف هدایا )موهبت های خدادادی(

          

 موارد تکرار شده 

1. ........................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................ 

4. ....................................................................................................................... 

 پـاسـخ های شــما سـؤال ها
 

     
         

انجام چه فعالیتهای برای شما آسان به 

                                                                             نظرمیرسد ؟                                                                                                                   
   

             

در کودکی چه فعالیتهای به نظرتان،

 برایتان آسان بوده است؟

                            

  

  

 

 

 

در چه حوزه ها وفعالیتهای جایزه 

دریافت کرده اید یا موردتشویق 

 جامعه قرار گرفته اید؟

  

 

 

 

درچه مواردی دیگران به شما میگویند 

ای کاش من آن کار را به خوبی شما "

 ؟ "میدادمانجام 

 

   

 

 

 

 

متمرکز بر سوال شوید و از  دقیقه 5

که موهبت های الهی من خود بپرسید

 چیست؟

  

 

خودتان چه  سایر منابع : فرضاً

اطالعاتی در رابطه با مواهبتان از 

کتابها ، تستهای  ءطریق مطالعه

هر منبع دیگر بدست  یا روانشناسی و

 آورده اید؟
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 قـالیـف عـکشکاربرگ 

 پاسخ های شما سـؤال ها

 

 کدام بخش از شغل وفعالیتتان را بیشتر از

 همه دوست دارید؟

 

 

 

اگر پول مدنظرتان نبود چه شغلی را 

 انتخاب میکردید؟

 

  

 

در چه فعالیتهای غرق کار میشوید و 

 زمان را فراموش میکنید ؟

 

 

 

 

 سرگرمی هایتان را لیست کنید ؟

 

 

  

از سرگرمی هایتان  قابل چه مواردی 

 تطابق و اجرا در محیط کارتان است؟

 

 

 

چه نوع فعالیتهای را بیشتر از همه دوست 

 دارید؟

  

 

 

      موارد تکرار شده 

1. ......................................................................................................... 

2. ......................................................................................................... 

3. ......................................................................................................... 

4. ......................................................................................................... 
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 کاربرگ کشف مهارت

 

      موارد تکرار شده 

1. ........................................................................................................ 

2.  ...................................................................................................... 

3. ........................................................................................................ 

4. ........................................................................................................ 

 

 

 پاسخ های شما سـؤال ها

 –در تحصیالتتان )مدرسه 

انشگاه ( روی چه چیزی تمرکز 

 داشته اید ؟

 

 

در چه فعالیتهای از خودتان 

 انتظار رشد و پیشرفت دارید ؟

 

  

در اوقات فراقتتان چه کتابهای 

چه نوع مطالعه میکنید و به 

 مجالت و سایتهای سر میزنید ؟

 

  

طور اضافی و ه فعالیتهای را بچ

وظیفه تان انجام داده  خارج از

 اید ؟
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 کاربرگ استعداد

 موارد تکرار شده

 ) مواهب طبیعی  (

 موارد تکرار شده

 )عـالقـه (

 مـوارد تکـــرار شده

 )مهـارت) 

   

 

   

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 من معتقدم استعدادهای من این امور هستند 

1. .......................................................................... 

2. .......................................................................... 

3. ........................................................0......... 
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