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 ی: قدرت اشتیاق و پشتکارسرسختدر ستایش 

 

اند، اما داکورث کسی است که آن را یافته ی راز موفقیت بودهوجوجستها در روانشناسان دهه

 کند.آن را هم افشا می گوید، بلکه نحوه رسیدن بهاین راز را به ما می تنهانهاست... او 

 «شدن با شادی روروبه»دنیل گیلبرت، نویسنده کتاب 

ال ایم. آنجگرفتار شدهافسانه استعدادهای ذاتی  ها سال است که ما درمهم. میلیونالعاده فوق»

به اهدافمان پیدا کنیم. ما رسیدن تری از نحوه کند تا درک واقعیرا راهنمایی میداکورث، ما 

 «به او مدیونیم. خیلی

 «های جدیدی به ژنتیک، استعداد و بهره هوشینابغه درون همه ما: دیدگاه»دیوید شنک، نویسنده کتاب 

فتح ها نخبه لزوماًالی زندگی را های وادهد که هدفیاد میبه ما  یسرسخت ...روشنگرانه»

ها دهند، طوفانشکیبایی نشان میها بیشتر به کسانی تعلق دارد که این موفقیت، بلکه کنندنمی

 «کنند.می دوباره تالش گذارند ورا پشت سر می

هیچ »اد ویستورس، کوهنودی که هفت بار موفق به صعود به قله اورست شده و نویسنده کتاب 

 «میانبری برای رسیدن به قله وجود ندارد

د که رسموفقیت واقعی وقتی از راه میکند: ارائه می یکاملواقعًا  دیدگاهی سرسختاستادانه... »

 «د.ندهکنیم که به ما لذت و هدفمندی می هاییخودمان را وقف تالش

 «پیشرفت» آریانا هافینگتون، نویسنده کتاب

، مدیریت و ن کتاب قدرت آن را دارند که تحصیلهای ایمشوق. ایدهواقعًا  خواندنی، گیرا و»

 «ی آنجال داکورث یک گنج ملی است.سرسختروش زندگی خوانندگانش را دگرگون کند. 

 داری و رئیس بازنشسته دانشگاه هارواردرنس اچ. سامرز، وزیر سابق خزانهال

 

 



 سرسختی      6صفحه 

از  موفقیتبخش الهامی هاداستانشناسی، ها تحقیقات روانههآنجال داکورث د انگیز.شگفت»

را ها آن آورده و همهرا گرد هم  شخود فردمنحصربهدنیای تجارت و ورزش و تجربیات فردی 

شما و برای  هاکند؛ این استراتژیرائه میاهای کاربردی ای از استراتژیدر قالب مجموعه

 «آورد.مغان میدر کار و تحصیل را به ار بیشترشتکار انگیزه بیشتر، اشتیاق بیشتر و پ ،فرزندانتان

 «شوندا چگونه موفق میهبچه»ل تاف، نویسنده کتاب ائوپ

رات همه آن تصوی سرسختکند. بینی میجذاب در آنچه موفقیت را پیشکاوشی متفکرانه و »

جلو  تر تالش کنیم ود سختنشوباعث میکشد که یی را به چالش میهایشگوییغلط رایج و پ

اثبات ن بهترید، با کنپیدا میداستان خود داکورث که در سرتاسر تحقیقش گسترش  و... برویم

 «.ندنکی را ایجاد میسرسختق و پشتکار، رسد: اشتیابه پایان می اشنظریهممکن برای 

 Tory Burch توری برچ، رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل و طراح

ی ختسرسپیشرو در زمینه قدرت پژوهشگر این کتاب، این های ه. در صفح.کتابی بسیار مهم.»

دهد و از تری انتقال میبان گستردهرا به مخاط شنامد( پیاممی «پایبندی»)که مادرم آن را 

م توانیمیطور دهد که چبد تا به ما نشان کناستفاده میزیادی و جمالت قصار ها حکایت

 «و فرزندانمان اعمال کنیم. مانهای او را به طرز مفیدی به زندگی خوددیدگاه

ان کودک»و « ابولینگ تنه»های دانشگاه هاروارد و نویسنده کتابعمومی  ، استاد سیاستمپوتارابرت 

 «ما

کند که هر انسان عادی این ایده خود جلب میبه ما را توجه . آنجال داکورث .توانمندساز.»

 -ندبااستعداد دست پیدا کافراد مانند ههایی ، به موفقیتو پشتکار اشتیاقا تمرین ب تواندمی

 «خود ذهنمان اهمیت دارد. اندازهبهما داکورث معتقد است که طرز فکر 

 CNNدر  آمریکا خیر بهصبح مجری سابق برنامه  ن،یاداد اوبرسول

ی است، این کتاب ویژگی کلیدنظیر ترسی به دانش بیسدر جهانی که د ...مندالعاده ارزشوقف»

بخش هر الهام ،یسرسختکنند. کند که به بهترین شکل از آن استفاده مییرا توصیف م افرادی

 شهدفی سخت به آن پایبند بماند، هدفی که برایخواند تا برای که آن را میکسی خواهد بود 

 «دارد. حصروحداشتیاقی بی

 آکادمی خان گذاربنیانسال خان، 



 7صفحه    درستایش کتاب   

 ی نیزسرسختو کشد سنتی و مرسوم ما را به چالش مید که خر ای هستمعاشق ایدهمن »

از  نگرفت کنید درباره پیشرفت و سبقتچیزهایی که فکر میکند! همین کار را می دقیقاً

ه شما شدن ب ترباهوشکنار بگذارید.  را دانیدمی - دنشحتی اگر با استعدادتر با -ان تیرقبا

 «دهد!ن نتیجه را به شما میو پشتکار ایبلکه پایبندی  ؛کندکمکی نمی

 «خورندیرهبران آخر از همه م»و  «با چرا شروع کنید»سیمون سینک، نویسنده 

 شق،شویم که ثمره عآشنا میکار تپشعمیق سم در این کتاب، با تج با اهمیتی باورنکردنی...»

آشکار لبه تیغ  امان چیزی است که تنها رویحقیقت وجودمان و اشتیاقی بیهدفمندی و 

ا رپذیری مطالعه درباره انعطافم و شود؛ همچنین این کتاب پرورش زیبا، صبورانه و منظمی

چگونه به هدفمان برسیم. این شاهکار آنجال ه ما درس بدهد که تواند به همگیرد که میدربرمی

 حالتابهن دهد که منان نکات ظریف و دقیقی ارائه میچپیماید و را می جهان داکورث هر دو

 «ام.هرگز نخوانده

 هنر یادگیریی شطرنج، قهرمان جهانی و نویسنده کتاب المللبینش ویتزکین، استاد اج

های شخصی جذاب... جذاب، نثر درخور و لطیف و نمونهی هاداستانای از دانش غنی، آمیزه»

 «ام.است که امسال خواندهترین کتابی ترین و عالیآفرینای تردید، این کتاب تحولدون ذرهب

 چگونگی شادیریورساید و نویسنده کتاب -بومیرسکی، استاد دانشگاه کالیفرنیاویسونیا ل

ن تعلق دارد... برای مربیانی که خواستار که به آ ی، جایکندپیدا میاین کتاب به مغز شما راه »

 «است. الزامندن این کتاب یک اخوموفقیت فرزندان هستند، 

 کلین، رئیس سابق انجمن مدارس دولتی شهر نیویورکجوئل 

 زیربنای، دانش و نگرش مثبت ی شخصیهاداستاندهد! آنجال داکورث ی جواب میسرسخت»

 «گذارد... خواندن این کتاب یک ضرورت است.در میان میما را با  پایدارموفقیت 

شناسی روان المللیبین انجمنرئیس  و ؛2.0و عشق  نگرش مثبت باربارا فردریکسون، نویسنده کتاب

 مثبت
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 شگفتاریپ

 پیشگفتار
 

 شنیدم.شدم، کلمه نابغه را خیلی میوقتی بزرگ می

 ایمقدمهند. او دوست داشت بدون هیچ کشاهمیشه پدرم بود که بحث را به سمت آن می

ممکن بود هر زمانی گفته شود:  اظهارنظراین !« ستیابغه نینهیچ وقت دانی، تو می»بگوید: 

ت روی دسژورنال به استریتوالوقتی مجله یا  سریال وسطوسط شام، حین یک پیام بازرگانی 

 داد.مبل لم می

 ام.کردم که چیزی نشنیدهدادم. شاید فقط تظاهر میجوابی می آید که چهیادم نمی

 دیگران بیشتر ازاینکه چه کسی و شد معطوف میاستعداد  و غنبوبه سمت  مرتباًافکار پدرم 

 بارهو درداد خودش چقدر باهوش بود اهمیت میبه اینکه واقعاً  . اواین دو موهبت را داشت

 داشت. دغهقدر دغاش هم همینهوش خانواده

باشند. با معیار و خواهرم هم نابغه  رادکرد که برنمیفکر نبودم. پدرم او من تنها مشکل 

 یزرگامیدی بنا شموضوع برای این ظاهراًو  تین را نداشتیمنبوغ انیشاز ما کدام هیچسنجش او، 

ست به د مانزندگییم در ستتوانچیزهایی را که می ،د. پدر نگران بود که این نقص هوشیبو

 محدود کند. ،آوریم

نامیده « جایزه نبوغ»که گاهی  مک آرتور جایزهل پیش، این شانس را داشتم که دو سا

ن اراکبه ارائه درخواست یا خواهش از دوستان یا همی این جایزه برا را به دست بیاورم. شودمی

 دربرجسته  یفرادک کمیته محرمانه شامل ای خودتان نیازی ندارید. در عوض، یبرای معرف

 ای انجام داده است.و خالقانه ای مهمهرگیرند که چه کسی کاشما، تصمیم میتخصصی حوزه 
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اولین واکنشم  دریافت کردم. داد،که این خبر را به من میاس غیرمنتظره وقتی آن تم

های در مورد توانایی اشمقدمههای بیپدرم و تشخیص بهبود. بعد فتی گای از قدردانی و شآمیزه

مک آرتور را به خاطر این نبرده بودم که  جایزه. او اشتباه نگفته بود: من ام فکر کردمهوشی

را به « نه، او نیست». در عوض، او جواب درست مبود تراسان همکارم باهوششنخیلی از روان

 .داده بود« آیا او یک نابغه است؟»غلط  سؤال

زمان وجود داشت. غیر از همسرم،  تور و اعالم رسمی آن یک ماهرمرکز مک آبین تماس 

به جنداد تا درباره  وع به من زمانض. همین موگویمبر را به کس دیگری بن خه نداشتم ایزااج

رنهایت د د که نابغه نیست،و گفته شده بویت فکر کنم. دختری که بارها به ااین موقع آمیزکنایه

 هکه آنچ گیرد زیرا کشف کرده استشود. این جایزه به او تعلق میمی نبوغای برنده جایزه

ای هبیشتر به اشتیاق و پشتکارمان بستگی دارد تا استعداد ،آوریمست میه دبدرنهایت 

بود، اما در پایه سوم نمره درس خوانده  ایگیرانهسختواقعاً  در مدارسمان. او تا آن موقع ذاتی

کسب نکرده بود. والدین او مهاجران برنامه ویژه نخبگان و تیزهوشان را رود به کافی برای و

ای هبرخالف کلیشهو  بودندیده پشتکار  و آموزشی در خصوص ارزشمندیاما اچینی بودند، 

 پیانو یا ویولون بزند.با  تتواند حتی یک نیج، نمیرا

اخبار را  قبالً ها آن خانه پدر و مادرم رفتم. به شد، بح روزی که جایزه مک آرتور اعالمص

زدند تا تبریک شت سر هم زنگ میکه پ..« .و ه و عمهخال»طور چندین ینشنیده بودند و هم

تخار به تو اف»و گفت:  رو به من کردشد، پدرم  تمام، وقتی زنگ خوردن تلفن باألخرهبگویند. 

 «کنم.می

 «پدر. ممنونم»اما در عوض فقط گفتم:  ،داشتم مذهن ردادی یهای زجواب

 د.کنمن افتخار می بهواقعًا  دانستم کهای نداشت. مییادآوری گذشته فایده

، به دن سفر کند و به گذشته برگردخواست که در زمااما همچنان بخشی از وجودم می

 گفتم.دانم به پدرم میمیحاال را که چیزی تا  ی که یک دختر جوان بودمنزما
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 یدان مورد بحثی ندارم. تو افراد زیکه من نابغه نیستم. در ای ی، تو گفتپدر»گفتم: به او می

 موافقترا به نشانه  توانم تصور کنم که او سرشو می «ترند.شناسی که از من باهوشرا می

 دهد.کامل تکان می

رم را همان اندازه خواهم طوری بزرگ شوم که کازی را به تو بگویم. من میاما بگذار چی»

خواهم میخواهم فقط شغلی داشته باشم. را دوست داشتی. نمی که تو کارت مشدوست داشته با

شکست بخورم، هر وقت م. من هر روز خودم را به چالش خواهم کشید. شداشته باکار یک 

 ردم کهخوا را امسعیباشم، اما فرد یک اتاق نترین باهوششاید شوم. دوباره از جایم بلند می

 «باشم.ها آن ینترسرسختکه 

ی سرسخت، پدر ،مدتدر بلند» دادم:کرد، ادامه میگوش میهایم و اگر او هنوز به حرف

 «بیشتر از استعداد اهمیت دارد.

دانم که ، میعالوهبهم را داشتم. ایدهقبرای اثبات عالزم ها، شواهد علمی تمام این سال

 ه چگونهکرا از تحقیقم درباره این ییهات نیست و من دیدگاهباست و ثا تغییرقابلی سرسخت

 ام.تهیاد گرفی را توسعه دهیم، سرسخت

 کند.خالصه بیان می طوربه ،امیاد گرفتهی سرسخترا که درباره چیزی این کتاب هر 

. من هر فصل را خط به خط در ین کتاب را تمام کردم، به دیدن پدرم رفتموشتن اوقتی ن

د و کرمی با بیماری پارکینسون مبارزه گذشتهدر ده سال  مدرخواندم. پ شطول چند روز برای

د که با اشتیاق یرسنظر می همچنان بهزیادی متوجه شده باشد. اما که چیز  ممطمئن نبود

 احساسمدتی که بعد از و  خواندن کتاب تمام شد، به من نگاه کرد دهد و وقتیگوش می

 و بعد لبخند زد. سرش را تکان داد، کردم ابدی استمی
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 بگذارید، 1ست پوینتامریکا در و   متحدهایاالتآکادمی نظامی داخل پایتان را زمانی که 

 اید.ست آوردهبه د ی راسرسختقطعاً 

در  رات باالاست. نمهای برتر ست پوینت به دشواری اکثر دانشگاهفرایند پذیرش برای و

SAT  وACT  ی برای دانشگاه اما وقت .2هستندجزو شرایط اجباری رستان یباالی دب معدلو

شروع کنید، یا  الس یازدهمکاز را  دادن درخواستی نیست که ، نیازگیریدپذیرش میهاروارد 

ابی در یک ارزینامه بگیرید، یا وزیر امریکا معرفیاز یک عضو کنگره، یک سناتور یا نخست

 و بارفیکس نمرات عالی کسب کنید. ، شناستنی شامل دو، حرکت دراز و نشجسما

را  فرایند پذیرش ،دبیرستان هستند هزار متقاضی که در سال سوم 14یش از له بهمه سا

اند توانستهکه شود محدود میمتقاضی  4000به  ین جمعیت فقطاکنند. شروع می

 نفر 2500حدود  ،صف آن متقاضیاناز نبیشتر  حدوداً. را تهیه کنندری ضرو یاهنامهمعرفی

، هانآبین و از کنند را برآورده میگیرانه وست پوینت و جسمانی سخت های آموزشیداستاندار

                                                                 

 ترینقدیمی و معتبرترین (West Point) انگلیسی در پوینت وست به معروف متحده ایاالت نظامی آکادمی .1

 .است آمریکا متحده ایاالت کشور در افسری دانشگاه

شود. این ، یک آزمون استاندارد است که برای ورود به کالج و دانشگاه در آمریکا طراحی و اجرا میSATآزمون  2. 

مشابه شامل انگلیسی، خواندن،  ینیز آزمون ACTهای خواندن، نوشتن و ریاضیات است. آزمون آزمون شامل مهارت

او در  هایبرای ارزیابی استعداد فرد و میزان آموختهبه صورت گسترده باشد. اینگونه نمرات ریاضیات و علوم می

 شود.ها استفاده مید به دانشگاهوها برای ورود یا عدم وردوره دبیرستان و انتخاب آن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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تمامی دختران و پسرانی که وارد وست  تقریباً. دشونمی نامبتثو  تهنفر پذیرف 1200فقط 

 .اندبوده هاکاپیتان تیم اکثراًهایشان و شماره یک دبیرستانشوند، ورزشکاران می پوینت

ین ا نکته مهمکند. می ی دوره را رهاالتحصیلز هر پنج نفر یک نفر قبل از فارغو همچنان ا

در  اول وهمان تابستان ها در تحصیلیاز ترک  توجهیقابل، نسبت خییتار ظااست که به لح

 ،سمیاسناد رکه حتی در  اید؛ برنامهدهمی رخای فشرده یک برنامه آموزشی هفت هفتهطول 

چه کسی دو سال تمام  شود.برده می نام «هیوال»یا فقط « خانههیوالی سرباز» عنوانبهاز آن 

 کند؟، آن را رها میکند و بعد در همان دو ماه اولمی شی تالبه جایورود برای 

ه راهنمای وست کتابچ. برنامه هیوال در وینت هم اوضاع همین استاز ورود به وست پپس 

چهار  ترین بخشگیرانهسخت» این شکل توصیف شده است:پوینت برای دانشجویان جدید به 

طراحی شده این برنامه با این هدف  .. فی..طاو ع جسمانیینت به لحاظ وسال شما در وست پ

 «از یک دانشجوی جدید به یک سرباز واقعی تبدیل شوید.به شما کمک کند است که 

 یک روز معمول در برنامه هیوالی سربازخانه

 فعالیت زمان
 بیدارباش صبح 5:00

 تشکیل صف صبح 5:30

 بدنیتربیت صبح 6:55تا  5:30

 شخصیوقت  صبح 7:25تا  6:55

 صبحانه صبح 8:15تا  7:30

 های آموزشی/برنامههاکالس ظهر 12:45تا  8:30

 ناهار بعدازظهر 1:45تا  1:00

 های آموزشی/برنامههاکالس عصر 3:45تا  2:00

 وقت شخصی عصر 5:30تا  4:00

 شام عصر 6:45تا  6:00

 های آموزشی/برنامههاکالس شب 9:00تا  7:00

 زمان سخنرانی فرمانده شب 10:00تا  9:00

 شیپور خاموشی شب 10:00
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ها دانشجویان با دقت در صف 5:30شود. تا وع میرصبح ش 5:00هر روز از ساعت برنامه 

فعالیت ک یبرنامه با ایستند. سپس خبردار می رچمپو به احترام برافراشته شدن  گیرندقرار می

، آموزش کالسی، آموزش رفتناز رژه وقفه ی بیشو بعد چرخ دو یا ژیمناستیک ،خت بدنیس

شب با آهنگ شیپور  10ساعت  رأسها کند. چراغادامه پیدا می ه و علم ورزشکار با اسلح

ل ن شکیمبه ه دقیقاً نامهرروز بعد این بو  شودخاموش می« بوق خاموشی»م اواری به ندیوانه

و  های غذایی در برنامه وجود نداردز وعدهای به جو هیچ وقفه فتههیچ آخر هو  شودتکرار می

 ندارند. و دوستان سابقشانهیچ تماسی با اعضای خانواده  تقریباًدانشجویان 

حوزه  هر این برنامه شما را در» است:صورت این به از برنامه هیوال  توصیف یک دانشجو

ا پیدا ر تانهایکشد: ذهنی، جسمی، نظامی و اجتماعی. این سیستم ضعفتکاملی به چالش می

 «کند.میمحکم وست پوینت شما را  ،ن استیمنکته اصلی هکند، اما می

 ــــــــــ

 ؟ندانرگذنامه هیوال را با موفقیت میرپس چه کسانی ب

بودم، شناسی روان تحصیالت تکمیلی در رشتهسال دوم  که دانشجوی 2004در سال 

را مطرح  سؤالن یمها، ارتش امریکا هم هبرای دهه، اما جواب بدهم سؤالتصمیم گرفتم به این 

را  معماروی این کار من اینکه  از بلپنجاه سال ق تقریباً ،1955در سال درواقع  .استکرده 

ست واو این بود که به یفه وظ ،ن وارد ارتش شداگری ک شناس جوانی به نام ج نروا ،کنم شروع

که  کسانیهایی بگیرد تا مطالعه کند و آزمونوارد هدانشجویان تازروی پوینت گزارش بدهد و 

وند. شناسایی ش ،کنندمی طور کسانی که برنامه را ترکرنامه را تمام کنند و همینب توانندمی

، کردیتحقیق منت یترک تحصیل از وست پوروی که بود شناسی روان اولین تنهانهجری  ضمناً

 طورهبشنایی به کار دو ساله من آمالقات کردم. این در کالج بود که نیز شناسی روان اولین بلکه

 وقت در آزمایشگاه او منجر شد.پاره

ف ناموفق توصی کامالً ن کاه از گندم در وست پوینت را برای جدا کردقبلی های جری تالش

نشان های مصوری را به دانشجویان آورد که کارتیاد میصدها ساعتی را به ویژه کرد. او به

هدف تحریک ون با مزبسازند. این آها آنناسب یی مهاداستانخواست میها آن داد و ازمی
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 لی این بود که دانشجویانی کهشد و ایده کای ناخودآگاه و دیرینه دانشجویان انجام میهانگیزه

به جای ترک باشند که هایی باید همانکنند اف شجاعانه را تجسم میالعاده و اهدکارهای فوق

به نظر  بوسیار دیگری که در ابتدا خیلی خهای بشوند. مانند ایدهالتحصیل میتحصیل، فارغ

ساختند زیبا یان مییی که دانشجوهاداستاناین ایده هم در عمل چندان جواب نداد. ند، رسمی

گرفتند شان میواقعی در زندگیهایی که با تصمیم طیابارت چهیقطعاً  ، اماننده بودکو سرگرم

 .نداشت

را وقف بررسی این مسئله  شانخود ،اناسنشناز آن زمان به بعد، چندین نسل دیگر از روا

ین تردارآیندهی از عضبگوید که چرا ب تطعیاتواند با ق، اما حتی یک محقق هم نمیاندکرده

 کنند.برنامه را در همان شروع ترک میمداوم،  طوربهانشجویان د

شناس نروااو  رفتم،به دفتر مایک متیوز شدم،  شنامدت کمی پس از اینکه با برنامه هیوال آ

مایک توضیح داد که فرایند  وست پوینت بوده است. علمیهیئتضو ها عه سالاست کنظامی 

یشرفت در پ توانایی کند که، پسران و دخترانی را شناسایی میپذیرش وست پوینت با موفقیت

 یمفهومی به نام نمره کلی متقاض ،ضیکمیته پذیرش برای هر متقا ،ویژهبهباشند. را داشته آن 

دبیرستان  ، رتبهACTیا  SATنمرات آزمون  داری ازمیانگین وزنکرد که را محاسبه می

یی اکارشناسانه از توان یاهتناسب با تعداد دانشجویان در کالس سال آخر متقاضی، ارزیابیم

 در معیارهای عینی تناسب جسمانی بود. اورهبری و عملکرد 

داد درباره میزان استعبهترین حدس وست پوینت  عنوانبهتوانید نمره کلی متقاضی را می

مره . به عبارت دیگر، این ندر نظر بگیرید شانچهارسالههای متنوع برنامه جنبهمتقاضیان برای 

بر برای یک رهمتعدد روری ض هایمهارتچقدر راحت روی  ویانجه دانشکبرآوردی است از این

 .کنندنظامی تسلط پیدا می

 دقیقاً  عامل در پذیرش وست پوینت است، اما این نمره ترینمهممتقاضی  ینمره کل

احتمال ، واقعدر. پشت سر بگذارندرا  یوالهنامه رتوانند ببینی نکرده است که چه کسانی میپیش

دانشجویان دارای  اندازهبهدرست  ،ترک تحصیل کنند ات باالنمردارای  اندانشجویه کاین

 مایک به روی من باز بود. قود که درهای اتابه همین علت بو  کمترین نمرات است



 25صفحه       دارد تیو چرا اهم ستیچ ی( سرسخت1بخش 

 

داشت، سرنخی برای این  ینبه نیروی هوایی را در جواملحق شدن ش تجربه دمایک که خو

وست پوینت  سختیبه کامالًه نیروی هوایی ورود او بهای سختگیری کهدرحالیداشت. معما 

هایی ها به چالشتاهشب ترینمهمت. شاوجود دها آن بین همای های برجستهنبود، اما شباهت

ین اولو سایر دانشجویان برای  مایکاز گرفت. میسبقت فعلی  یاهشد که از مهارتمربوط می

 انستندتوبکنند که هنوز نمی ساعتی، کارهایی رانای که بر مبند ستاخومی شانزندگی ردبار 

ه ترک تنها، درمانده و آماد ظرف دو هفته اول، من خسته،» آورد:انجام بدهند. مایک به یاد می

 «طور بودند.ینمه دقیقاً هایمبرنامه بودم و همه همکالسی

 اما مایک این کار را نکرد. ها برنامه را ترک کردند،عضیب

عداد باطی با استهیچ ارت تقریباً که این موقعیت این بود  اعث تعجب مایک شدچیزی که ب

رت ارا به دلیل نداشتن مه راین کا ندرتبهکردند، نداشت. افرادی که برنامه آموزشی را ترک می

ز تسلیم هرگاهمیت داشت، نگرش واقعاً  چیزی کهدر عوض، » . مایک گفت:دادندیمانجام 

 «بود. نشدن

 ــــــــــ

ها با به چالش انه نسبتسرسختفقط مایک متیوز نبود که درباره این رویکرد  در آن زمان،

 وزهحدر  تحقیق اخیراًصیالت تکمیلی که حتدانشجوی  یک عنوانبهکرد. من من صحبت می

نگاری، نامهورزشی، روز ، هنری،ریا، با رهبران تجمکرده بودشروع موفقیت را شناسی روان

 ه شما چه کسانی هستند؟زور حدکردم: برترین افراد دانشگاهی، پزشکی و حقوقی مصاحبه می

 اص کرده است؟را خها آن کنید چه چیزیاند؟ فکر میچگونهها آن

 خیلی مرتبط به همان حوزه خاص ،شدندها آشکار مصاحبه از خصوصیاتی که در این عضیب

باید »های مالی را ذکر کرده بود: قل یک نفر عالقه به ریسکاحدتجار، بین ، از مثال بودند. برای

 «ابی.ها بخوشب ینگیری و همچنان بتواها دالر بیونمیلای درباره دهسنجی بتوانی تصمیمات

اشاره یزه خالقیت به انگ ضودر عها آن ،فرق داشت کامالً نظر هنرمندان با گفته اما این 

در  «اما این کار را دوست دارم. ،چرادانم درست کنم. نمیرم چیزی امن دوست د» کردند:می
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 یای که در اثر اشتیاق پیروزانگیزهدند، رکفاوتی از انگیزه را ذکر تان نوع مارکمقابل، ورزش

 «د.ن متنفرنختاها از برو شوند. برندهان دوست دارند با دیگران روبهبرندگ»: شودتحریک می

جالب  مبیشتر از همه برایهای معینی هم ظاهر شد که شباهتعالوه بر این نکات ویژه، 

استعداد بودند. من شانس و با، خوششاناز حوزه کاری خاص نظرصرفر افراد موفق، بود. اکث

 تردیدی نداشتم. ه آنرنیده بودم و درباش قبالًاین نکته را 

، دمکر تبصحها آن که بااز افرادی خیلی رسید. به پایان نمی جاهماناما داستان موفقیت 

را  یشاناهکه بتوانند توانمندینای از گفتند که قبلیی درباره افراد بااستعدادی میهاداستان

 شان را از دست دادند.ان را ترک کردند یا عالقهشهمه، کار تعجب ند، در کمالشناسب

کار  الًاصچند که ، هرداشت یدشکست اهمیت خیلی زیاپشتکار بعد از  ، حفظظاهراً

 ورطایناما وقتی  اند،العادهتی همه چیز بر وفق مراد باشد فوقبعضی افراد وق»ی نبود: اساده

شتکار پواقعاً  شدندتوصیف میها که در این مصاحبه یموفقافراد « خوردند.نباشد، شکست می

تیم شاکه ما عادت دود. منظورم این است نویسنده نب ینبهترواقعاً  شروعدر این فرد، »داشتند: 

ر . اما او بهتر و بهتچون طرز نوشتنش خام و وحشتناک بود ،و بخندیمیم نبخوا اش ریهاداستان

او » :خواهند پیشرفت کنندموفق همیشه میاد راف« گوگنهایم شد. جایزهشد و پارسال برنده 

اما او  ه،بود یطورتا حاال اینکه او  یدنت از خودش راضی نیست. شاید فکر کوقهیچ

 ، الگوهای پشتکار هستند.موفقافراد « سختگیرترین منتقد خودش است.

، هیچ انتظار هاآنبرای اکثر مصر هستند؟  قدراینهایشان شچرا افراد موفق در تال

 اندازهبهوقت هایشان وجود ندارد. از دیدگاه خودشان، هیچای از رسیدن به آرمانبینانهواقع

 در عینواقعًا  این، و باوجود ندراضی قرار داشتخوددر مقابل افراد ازها آن کافی خوب نیستند.

 وازی و مهمعالیقی نام بالدن هبها آن از هرکدامکردند. ناراضی بودن، حس رضایت را تجربه می

از  بعضیش بود. حتی اگر بخلذت انبرایش موفقیت اندازهبه دقیقاً بود و خود همین تکاپو

تسلیم  ز بهیا حتی دردناک بود، هرگ آورکننده یا کسالتدادند خستهانجام میکارهایی که باید 

 ماندگار بود.ها آن کردند. اشتیاقشدن فکر نمی
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م نشدنی هر چه که بود، افراد موفق نوعی عزم جزم و راها آن خالصه، حوزه کاری طوربه

پذیر و العاده انعطافها فوقاینکه، این نمونه اولکرد. آفرینی مینقش تصورداشتند که به دو 

 تنهانهها آن خواهند.دانستند که چه میمی شانکه، از اعماق وجوددوم این بودند. کوشسخت

 تند.سندارا نیز می شان، بلکه جهت حرکتعزم جزمی داشتند

ها آن در یک کالم،کرد. خاص میا این ترکیب اشتیاق و پشتکار بود که افراد موفق ر

 ی داشتند.سرسخت

 ــــــــــ

گیری اندازهنامحسوس را  قدراینبه این صورت درآمد: چطور چیزی  سؤالی من، برا

؟ چیزی که ی کندکمّنتوانسته آن را شناسان نظامی ش روانها تالکنید؟ چیزی که دههمی

خیص وانند تشتمی با یک نگاه گفتندبودم می مصاحبه کردهها آن بسیار موفقی که با افراد

 نی برای سنجش مستقیم آن فکر کنند؟ند به آزموستتوانبدهند، اما نمی

 التیسؤاع به نوشتن ورسپس ششدم. هایم خیره میهای مصاحبهنشستم و به یادداشتمی

ست ی به چه معناسرسختداشتن اینکه  دربارهلمه ککلمه به گاهی ی هایکردم که توصیفمی

 را در خود داشتند.

 هااین باراتی مانندعپرسیدند چقدر با که می سؤاالتیر بود. ادرباره پشتک سؤاالتنیمی از 

 هر کاری»و  «امزیادی را پشت سر گذاشتهمن برای غلبه بر یک چالش مهم، موانع » موافقید:

 «م.نکیمرا که شروع کنم، تمام 

ال تان از یک سال به سعالیق»آیا  پرسیدندو می اشتیاق بودند درباره سؤاالتگر دیصف ن

ه ژورمدت کوتاهی مجذوب یک ایده یا پچقدر پیش آمده است که »و  «د؟کندیگر تغییر می

 «ید؟شاب ز دست دادهاتان را ، اما بعد عالقهشدهمعین 

ی ختسرس، میزان هیددبواب آزمونی که اگر صادقانه به آن ج. ی بودسرسختاس ، مقینتیجه

 دهد.را نشان می تانزندگی جریانشما در 
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 ــــــــــ

 نامهپرسشدانشجوی سال اولی  1218در روز دوم برنامه هیوال،  ،2004سال  یدر جوال

 ی را تکمیل کردند.سرسختمقیاس 

 قاً دقی ی کرده بودند )برنامه وداعی که وست پوینتظفوالدینشان خداحا باها آن وز قبل،ر

های شیده شده بود، لباساقط پسرها( تر)البته ف شانثانیه به آن اختصاص داده بود(، سر نود

ای هو سفید وست پوینت عوض کرده و چمدان یسترکنیفرم مشهور خاوی آن شان را باشهری

 دانندیردند که مکمی رشاید فکرچه شان را دریافت کرده بودند. اگها و سایر وسایلهدار، کالقفل

وی سال چهارمی روش صحیح ایستادن در صف شجنچطور باید داخل صف بایستند، اما یک دا

ت خط من، ن، نه پشم خط یها به خط! نه روی خط من! نه جلوقدم»یاد داد )ها آن را به

 («!ها به خطقدم

ی چقدر با عالقه تناسب داشت. چه حدسی سرسختدم که نمرات توجه کرنکته ابتدا، به این 

یادی ز زحمتفرایند پذیرش با که در طول  با نمرات کلی متقاضیی سرسختزنید؟ نمرات می

دیگر، میزان استعداد یک دانشجو هیچ عبارت . به ، هیچ ارتباطی نداشتندبه شده بودندسامح

 ی او نداشت و بالعکس.سرسختارتباطی با 

 ی هوایی مطابقتورینا مشاهدات مایک در برنامه آموزشی داد بعی از استسرسخت تفکیک

 ،زده بودم. گذشته از همهشگفتواقعاً  شدم، متوجه این موضوعبار  ینداشت، اما وقتی برای اول

مانند و تظر بمنتعداد باید اساب ی، افرادنباید دوام بیاورند؟ به لحاظ منطقتعداد ساچرا افراد با

 رایدهند. بب انجام میوه خالعادرا فوق کنند، آنرا بار ش کنند، چون وقتی این کتال سختیبه

ند، نمره انررا بگذ یوالهبرنامه  ندتوانست باألخرهکه  بین دانشجویانیاز  ، در وست پوینت،مثال

به دنبال آن است آوری در مورد هر معیاری که وست پوینت حیرت یپیشگویکلی متقاضی 

بینی سمانی و نظامی را هم پیشسازگاری ج، بلکه نمرات تحصیلی تنهانهاین نمره د. دهارائه می

 کند.می

ین ا کند. دری نمیسرسختداد هیچ ضمانتی برای آور است که استعتعجبواقعًا  ینبنابرا

 کنیم.این موضوع را بررسی می کتاب، چرایی
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 ــــــــــ

 بودند.کرده ا ترک ر دانشجو برنامه 71، روز آخر برنامه هیوالتا 

ه موفق ککسانی تبدیل شد، چه در مورد قابل اعتماد  پیشگویبه یک درنهایت  یسرسخت

 خوردند.ست شککه  شدند و چه کسانی

دانشجو از  62کنم. این بار،  ارنت برگشتم تا همان تحقیق را اجیپوبه وست سال بعد، 

سانی ک هکرد چینی میبی بود که به درستی پیشسرسختج شدند و دوباره برنامه هیوال خار

 .مانندباقی می

تند. من داش تمایزیغیرقابلکلی متقاضی ، نمرات هامقابل، بازماندگان و ترک تحصیلی در 

 ندیدم. اما باز هم تفاوتیبررسی کردم. را  امتیازاین  عناصر فردی سازنده تردقیقکمی 

 وال نیازمند چه چیزی بود؟یه، موفقیت در برنامه پس

 .ربه رهبری و نه توانایی ورزشیجنه ت یرستان،، نه رتبه دبSATنه نمرات 

 .و نه نمره کلی متقاضی

 ها اهمیتی نداشتند.از اینکدام هیچ

 ک موفقیت بود.الی، مسرسختبلکه 

 ــــــــــ

به دنبال شف پاسخ، نت هم اهمیت دارد؟ برای کیوی در خارج از وست پسرسختآیا 

. ی آن را ترک کننددکه افراد زیا ندبرانگیز باشچالش قدرآنشتم که های دیگری گعیتموق

ا ینیاز داشت، ی سرسختبه بود که  هیوالهای برنامه خواستم بدانم آیا فقط سختگیریمی

 کرد.در پایبندی به تعهداتشان کمک می به افراد کالًی سرسخت

ش بود. تخصصی که در وری را در آن آزمایش کردم، حوزه فسرسختحوزه بعدی که قدرت 

عادی از این حرفه  کامالً بخش  کعت، یاسرد درخواست در روز، اگر نگوییم در  ، یک بارآن
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از ای ستم تا به مجموعهاخومسافرتی آژانس ت. من از صدها مرد و زن شاغل در یک اس

، جواب بدهند. شش ماه بعد، دوباره به آن یسرسختشامل مقیاس  ،یتیصهای شخنامهپرسش

را ترک کرده بودند.  ی کارشانوی فروش قبلراز نی درصد55تا آن زمان  شرکت سر زدم

 ه بر این، هیچرود. عالوماند و چه کسی میبود که چه کسی می بینی کردهی پیشسرسخت

 گرایی، ثباتبرون ازجمله؛ شودسنجش میمعموالً  شخصیتی دیگری که هایویژگیکدام از 

 ود.نب مؤثرقای شغلی ی میزان ابینبی در پیشسرسخت اندازهبهشناسی عاطفی و وظیفه

ن اشناسند رواننمدارس دولتی شیکاگو داشتم. ماانجمن از  یتماس در همان زمان، تقریباً

قیت که با موف انی بدانندآموزدانشرباره بیشتر د مشتاق بودند آنجا هم وست پوینت، محققان

سال سوم دبیرستان یک مقیاس مختصرتر  آموزدانشهار، هزاران ب. آن سال گرفتنددیپلم می

 درصد12پر کردند. بیش از یک سال بعد،  هانامهپرسشاز سایر ای ی را همراه با مجموعهسرسخت

 ترختسرس شدند، التحصیلفارغ موقعبهانی که آموزدانش. نتوانستند دیپلم بگیرندها آن از

ه کرد در مقایسه با اینکمیی حصیلالتفارغتری در مورد ویقی پیشگویی سرسختو  بودند

شناس بودند هایشان وظیفهسرددادند، چقدر درباره ان چقدر به مدرسه اهمیت میآموزدانش

 کردند.چقدر در مدرسه احساس امنیت میو حتی 

 ترتسرسخ ساالنبزرگکه  بزرگ نیز متوجه شدم آمریکایی نمونهبه همین ترتیب، در دو 

یا  MBA ،PhD ،MD ،JDکه مدارک  ساالنیبزرگدهند. ادامه تحصیل میبیشتری احتمال با 

های هی بودند که فقط از برنامناز کسا ترسرسخت، گیرندی را میلتکمی تحصیالت کسایر مدار

که  ی بودندنساکاز  ترسرسختد هم به نوبه خوها آن شدند ویم التحصیلفارغکالج  چهارساله

 االنیسبزرگاشتند. نکته جالب این بود که ذرانده بودند اما مدرکی ندگ یچند واحد دانشگاه

از  بیشتر اندکی ی سرسخت، نمرات گرفته بودندمدرک های دو ساله از کالجکه با موفقیت 

توجه خیلی زود ماما  ،کردگیج ابتدا مرا موضوع تند. این شای چهارساله داهالتحصیالن کالجفارغ

که افرادی صد نیز باشد. رد80تواند تا های محلی میصیل در کالجحترک ت میانگینشدم که 

 ند.ای داری ویژهسرسختند، کشاحتماالت را به چالش می

ر ردم که بیشتکشروع های عملیاتی ویژه ارتش را ورازات این تحقیق، همکاری با نیبه مو

دیده ارتش محسوب آموزش بهترین سربازان ازها ورکاله سبزها شهرت دارند. این نی عنوانبه
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ه گردد. برنامواگذار میها آن به هامأموریتن تریترین و خطرناکمشکلاز عضی د که بشونمی

 بررسیای که من فرسا است. مرحلهطاقتای و ای چند مرحلهآموزشی برای کاله سبزها، برنامه

آموزش پیاده نظام، سه هفته آموزش  امی، چهار هفتهنظ تعلیمات بعد از نه هفته اردوگاه ،کردم

 تیااین تجرب بر ناوبری زمینی قرار دارد. تمامی با تمرکز گزی و چهار هفته دوره آمادبارچت

 را تحمل نتوانند آنکه  ند و در هر مرحله، افرادی وجود دارنددشوارولیه خیلی خیلی آموزشی ا

مانده کل این برنامه، تر است. از زبان فردشوارینش نیروهای ویژه از آن هم زگامه اما برنکنند. 

 بایدنی باید و چه کسی کسچه یم که گیربرنامه، جایی است که تصمیم میاین »: جیمز پارکر

 «شی کاله سبزها شود.زوی آمنوارد مراحل پایا

ل یک تعطیالت تابستانی تبدیمثل ا به چیزی ال ر، برنامه هیواله سبزهابرنامه گزینش ک

تا ساعت نه شب با شدت زیادی شود، شاگردان دم شروع میمه قبل از سپیدهکند. برنایم

ی روزانه و شبانه، مسابقات یابهای جهتتمریناز:  اندعبارتاجزای این برنامه کنند. تمرین می

 برای عبور از و تالش سی کیلویی، حتی گاهی با یک بار شش و ده کیلومتریهای دو و رژه

 گویند و شامل خزیدنمی« بزنگاه مخوف»به آن رسمی غیر طوربهکه  موانع سختمسیر با یک 

کلنجار رفتن در تورهای باربری خاردار، راه رفتن روی الوارهای مرتفع،  هایآب زیر سیمداخل 

 شود.یمهای افقی ب خوردن از نردباناو ت و پیچ

درصد از 42، این دباوجوحتی است، اما موفقیت حله گزینش یک خود رسیدن به مر

اتمام دوره گزینش آن را ترک ز قبل ا را بررسی کردم،ها آن رت داوطلبانهمتقاضیانی که به صو

کند؟ می متفاوت ،کردندتمام میامه را نرچیزی این افراد را از کسانی که بچه کردند. پس 

 ی.سرسخت

بینی را پیشتجاری و  یموزشنظامی، آحوزه ی، موفقیت در سرسختیزی غیر از چه چ

کارها با تازه .کندزیادی مییات قبلی کمک بتجردر حوزه فروش،  کند؟ متوجه شدم کهمی

کنند. در نظام مدارس دولتی شان را حفظ میه شغلباسابق داربه اف تباحتمال کمتری نس

برای و  کردان را بیشتر میآموزدانشی لالتحصییکاگو، یک معلم حامی احتمال فارغش

 .ضروری است شروع دورهدر اولیه ی جسمانی آمادگ ،سبزهای بلندپرواز همهکال
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ها مطابقت دارند مقایسه ها، وقتی افرادی را که در این ویژگیاز این حوزه هرکداماما در 

 یها و مزایای خاصاز ویژگی نظرصرفکند. بینی میی، موفقیت را پیشسرسختکنید، باز هم 

موفق شود، زا های متنوع چالشیک از این حوزهد در هرکنمییک شخص کمک که به 

 .اهمیت داردها آن در همهی سرسخت

 ــــــــــ

ند یرام فشد. این فیلمیپخش  1ع کردم، مستند مسحورورسالی که تحصیالت ارشدم را ش

دنبال را  2ملی هجی کردن مسابقاتدختر در مراحل نهایی  ابت سه پسر و پنجقآماده شدن و ر

ن تنگشر وادکه بود سه روزه و پر از استرس  برنامه این مسابقات یک مرحله نهایی کرد.می

معمواًل  ای کهبکهش ،شودپخش می ESPNزنده از شبکه  طوربهو گزار شده سی بر .دی

 دهد. برای رسیدن به این مرحله،های پرمخاطره ورزشی اختصاص میهایش را به رقابتبرنامه

سه رداز صدها م آموزدانشت به هزاران نسبرا  شان «بهتر توانایی هجی»ول ها باید ابچه نیا

خطا  بدون حتی یکی را بود که کلماتبه این معنی این کار کردند. ثابت میسرتاسر کشور  در

از همه باید  ولاها آن ند؛شدتر میمرحله سختبهو مرحله تدریجبهکه کردند هجی می

این  شاندر پایه، مدرسه، منطقه و ناحیه گرفتند و بعدکالس سبقت میدر دیگر آموزان دانش

 .کردندکار را تکرار می

و  schottischeنقص کلماتی مثل هجی بید: حور مرا به فکر فرو برسبرنامه م

cymotrichous  چه ی تا سرسخت را کشف کند ومی زودرس استعداد کال تواندیمتا چه حد

 ؟حد در آن نقش دارد

)و قهرمان سابق مسابقه ملی  وجوشجنبگرفتم، زنی پر امه تماس نرمن با مدیر اجرایی ب

 ادگیری بیشتر درباره ساختاریمن برای  اندازهبهدرست شت. او هم ال نام دیج کیمب هجی( که پ 

کننده بفرستد، شرکت 273ها را برای تمام نامهپرسشاو بود. قبول کرد که ها کنجکی برندهنوار

                                                                 

1 . Spellbound 

 های هجی کردن شرکت کنندگانشود و بر مهارتآزمون آموزشی در امریکا که به صورت ساالنه برگزار می .2

 .کندتمرکز می
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. وندپذیرفته ش ،شدراحل نهایی که چندین ماه بعد برگزار میم یاربها آن محض اینکه البته به

 دوسومحدود دالری بود،  25ن که یک کارت هدیه در قبال جایزه سخاوتمندانه م

 نندگانکشرکتن سن بیشتری تحویل دادند. را به آزمایشگاهم هانامهپرسش کنندگانشرکت

سال  7فقط ها آن ترینکوچک، مسابقهمحدودیت سنی خاطر قوانین  بهنزده سال بود و پا

 داشت.

ه کدادند هم جواب می سؤالی، به این سرسختتکمیل مقیاس عالوه بر  کنندگانشرکت

ش از بیروزانه  صورتبهها آن متوسط، طوربهکردند. هجی صرف مین برای تمرین اچقدر زم

کردند. اما ها تمرین میدر آخر هفتهاز دو ساعت  و بیش هفته معمول در روزهاییک ساعت 

مطالعه  ندرتبهکنندگان رکتی از شعضوجود داشت: ب اعدادزیادی در این های اختالف

 کردند!عضی هم در یک روز تعطیلی شنبه، نه ساعت تمرین میو بکردند می

ون هوش کالمی را مزتماس گرفتم و یک آ کنندگانشرکت ادی ازتعد به صورت مجزا، با

استثنایی را های کالمی به صورت گروهی توانمندی کنندگانشرکتاجرا کردم. ها آن روی

 کالمی غها به سطح نبونمرات بعضیگسترده بود و  نسبتاًنشان دادند. اما محدوده نمرات 

 .سنشان متوسط بوددیگر برای  عضیبسطح  کهدرحالیرسید، می

من تمام برنامه را تا کرد، مسابقه را پخش میمراحل پایانی  ESPN شبکه تلویزیونی وقتی

 -A لمهک ،سیزده ساله پاآنوراگ کاشی باألخرهانی و پر از استرس تماشا کردم تا آن لحظات پای

P-P-O-G-G-I-A-T-U-R-A  هجی کرد ساز( را درست ت زیبای نوعی نصطالح موسیقی برا)یک ا

 و برنده مسابقه شد.

 های خودم را تحلیل کردم.ست داشتم، دادهدهای نهایی مسابقه را در یبندحاال که رتبه

جام ی انناز مرحله پایاقبل ها ی که ماهسرسختهای این بود: سنجشچیزی که فهمیدم 

واهند ی خعملکردچه درنهایت  کنندگانشرکتکرد که بینی می، این موضوع را پیششده بود

ها نآ کردند. امابقه میدر مساپیشرفت بیشتری  ترسرسخت هایبچهتر، داشت. به زبان ساده

رقابت بیشتر در مسابقات  طوره بیشتر و همینها مطالعند؟ با ساعتکرداین کار را میطور چ

 .بیشتر هجی
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بینی پیشابت را پیشرفت در رق توان گفت؟ هوش کالمی همدر مورد استعداد چه می

ی وجود نداشت. عالوه بر این، سرسختو  هوشیبهره. اما هیچ ارتباطی بین کردمی

های کمتری به افرادی که توانمندی  نسبتمی باالالای استعدادهای کارد کنندگانشرکت

 داشتند.تری کردند و نه سابقه رقابتی طوالنیمیمطالعه  شتند، نه بیشتراد

ناسی دانشجویان مقطع کارشروی  ی کهی و استعداد یک بار دیگر در تحقیقسرسختتفکیک 

و  SATشد. در آنجا، نمرات  انجام دادم ظاهر 1عضو گروه موسوم به لیگ ایویهای دانشگاه

 SAT ی که نمرات باالتری دربویان نمونه انتخارابطه معکوس داشتند. دانشجدرواقع  یسرسخت

ار . وقتی این یافته را کنبودندساالنشان از هم ترسرسختکمی فقط  متوسط، طوربهداشتند، 

ام را دیدگاهی اساسی رسیدم که کارهای آینده، به بودم گذاشتم کرده سایر اطالعاتی که جمع

م، دهیمیام انج هایمندتوانآن و کارهایی که با  های ما یک بحث استتوانمندیکرد: هدایت می

 ث دیگری است.بح کامالً 
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 ( نگذارید استعداد حواستان را پرت کند2فصل 

 2فصل 

 حواستان را پرت کند نگذارید استعداد

 

حتی ها قبل از اینکه و سال شناس شوم، معلم بودم. در کالس درسقبل از اینکه روان

استعداد تنها عامل الزم برای رسیدن که متوجه شدم کم کم  ،درباره برنامه هیوال بشنوم چیزی

 به موفقیت نیست.

شرکت ها قبل از آن، شغلم در سال داشتم. ماه 27وع کردم، روقت را شوقتی تدریس تمام

ورک که دفتر نیویو مشهور  المللیشاوره مدیریتی بینیک شرکت م .را ترک کردم ک ینزیمَک

شهر را اشغال کرده بود.  ای آبی رنگ در مرکزش شیشهخراآن چندین طبقه از یک آسمان

کردم که اکثر گیج شدند. چرا باید شرکتی را ترک میمن کمی  یمتصم ازم همکاران

ش را خود مدامشرکتی که  .دادندهم میرا  شانآن جان ردردن کهایم برای کار سالوسنهم

 ؟کردجهان مطرح می هایشرکت تأثیرگذارترینترین و از باهوش یکی عنوانبه

 تررامآبک زندگی ساعته و یک سکردند که من به دنبال یک شغل هشتآشنایان فکر می

ا تر از این شغل در دنیداند که هیچ کاری سختسی که معلم بوده است میک هربودم، اما البته 

و این  د و نه آموزششغل من مشاوره بو شغلم را ترک کردم؟ از برخی جهات، نیست. پس چرا

انی از مدارس دولتی درس آموزدانشت کالج، به یک انحراف مسیر بود. من در تمام مد شخود

و شروع کرده بودم و درایگان را  لتحصیلی، یک برنامه تقویتی آمادگیاداده بودم. بعد از فارغ

علم  رشتهدر مدرکم  سفورد رفتم وککردم. سپس به دانشگاه آره میاسال بود که آن را اد

 سپتحقیق کردم.  پریشی خوانشهای عصبی آن، درباره مکانیسم و در طول اعصاب را گرفتم

 ام.کردم که به مسیر درست برگشتهوقتی تدریس را شروع کردم، احساس می
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عاً واق جدی؟» . ظرف تنها یک هفته نظرم درباره حقوقم ازاین گذار ناگهانی بود ،حالبااین

ر تغیی« کنند؟ین شهر چطور زندگی میا هایوای! معلم»به « دهند؟قدر به من حقوق میهمین

م و خوردها با عجله میهشده بود که موقع تصحیح برگ یلچی تبداندویشامم به س کرد، حاال

ی دادم. من با همان خط متروفارش میسکینزی مکمشتریان  هزینههایی که به نه سوشی

ه سمت تر به پایینو شش ایستگا گذشتم، اما با مترو از مرکز شهر میرفتممیقبلی سر کار 

های سبک زنانه، و مروارید و کفش دوخت. به جای یک کت و دامن خوششدمجنوب پیاده می

دم که پوشیمیهایی باسلروزها استفاده کنم و تمام  پوشیدم که بتوانممیناسبی های مکفش

 نباشند.مهم برایم چی شوند اگر گ

ساختمانی بین  هایمجتمعداشتند و اکثرشان در من دوازده و سیزده سال  شاگردان

شد که آن موضوع مربوط به قبل از این میکردند. البته این یزندگی م Dو  Aهای خیابان

ا ریسم ردهای مدرن باشد. آن پاییزی که تهکافشاهد گسترش  شمنطقه در هر گوشه و کنار

ره یک مدرسه ی دربالمفیبرداری برای محل فیلم عنوانبهرا  ما وع کردم، مدرسهردر آنجا ش

ه که ب . شغل من این بودندبودکرده اب خانتشهر پایین و ترتیب در یک منطقه  نظمبی

: کسرها و اعداد اعشاری و واحدهای ضیات پایه هفتم را یاد بگیرندیاان کمک کنم تا رآموزدانش

 ابتدایی جبر و هندسه. سازنده

ضی را خیلی امفاهیم ریشاگردانم ه اول، مشخص بود که بعضی از حتی در همان هفت

س، ان در کالآموزدانشاستعدادترین گیرند. درس دادن به باهایشان یاد میاز همکالسی ترآسان

بدون  و دگرفتنمی ی سریع یادله خیهم بودند کشاگردانی  یک لذت واقعی بود. در آن کالس،

 هکدرحالی، شدندیک سری مسئله ریاضی را متوجه می درمخفی نیاز به فکر زیاد، الگوی 

ار بکردند. وقتی یک میبیشتری تالش  شانی کمتر برای درکهابا توانمندیشاگردان دیگر 

ان خودشئله بعدی را مس و بعد!« مفهمید»د نگفتمیها آن کردم،ای را روی تخته حل میمسئله

 کردند.درست حل می

ان شاگردکه چرا بعضی از این کردم ها، تعجب میاولین تصحیح برگه این، بعد از باوجود

ها نآ اند. البته بعضی ازجواب نداده هاسؤالبه آن خوبی که انتظار داشتم به خیلی بااستعداد 
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نمرات عادی و حتی ردانم شاگاستعدادترین نفر از باجواب داده بودند. اما چند  بوخیلی خ

 گرفتند.بدتری می

، خیلی دنتفربرای درک بهتر مسئله کلنجار میول که اشاگردانی ین نفر از ندچ در مقابل،

فته ر رتاز انتظارات من فرا»که شاگردها ین بودند. اعمل کرده ظار داشتم تکه ان یبهتر از چیز

به جای اینکه بازی کنند ها آن آمدند.کالس مییاز داشتند به هر روز با هر چیزی که ن «بودند

بار اول  برای پرسیدند. وقتیمی سؤالند و داشتبرمیادداشت یاه کنند، از پنجره را نگ ونربی و

یا  کردند، گاهی در طول مدت ناهارشدند، دوباره و دوباره تالش میچیزی را متوجه نمی

 در نمراتشانها آن کوشیسختآمدند. من میپیش ر برای کمک بیشتاختیاری عصر  هایسدر

 شد.ظاهر می

رد عالی در کالس عملکبا موفقیت نبود. استعداد ریاضی  کنندهتضمیناستعداد  ظاهراً

 داشت.فرق ریاضی 

ت وید که ریاضیاگبه ما میعقل سلیم زده کرد. گذشته از همه چیز، گفتشاین نکته مرا 

شان هایهمکالسیو بهتر از عالی در آن ان مستعدتر آموزدانشرود انتظار می درسی است که

 گویم که خود من هم سالب . صادقانه«هوش ریاضی ندارند»تر ان سادهزبکه به  باشند، کسانی

ود که افرادی که خیلی زود یاد اول تحصیلی را با همین فرض شروع کردم. برایم مسلم ب

ف داشتم شکانتظار ا ،درواقعدهند. هایشان ادامه میرفتن از همکالسیگسبقت به  ند،ریگمی

 شود. ترعمیقکرد، در طول زمان موفقیتی که استعدادهای ذاتی را از بقیه کالس جدا می

 ده بود.رکرا پرت ن ، استعداد حواس مدرواقع

ردان شاگدادم و کردم. وقتی درسی می سختی از خودم سؤاالتبه پرسیدن ، شروع تدریجبه

یاز نباشد که آن دانشجوی کوشا  توانست به این معنیاین موضوع می فهمیدند، آیانمی آن را

اوتی فباشد که باید روش مت ابه این معن توانستود؟ آیا میربا آن کلنجار ب ررد کمی بیشتاد

تعداد برسم که اسبه این نتیجه اینکه  قبل از؟ کردمپیدا می مدنظرمضیح دادن مفهوم توبرای 

 عنوانهبگرفتم؟ و نظر میدر  ا باید اهمیت تالش را همکند، آیسرنوشت شاگردانم را تعیین می
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 ان و همآموزدانش ش همتوان تالبفهمم چگونه میک معلم، آیا این مسئولیت من نبود که ی

 تر کرد؟کمی بیشرا فقط  خودم

ترین ی وقتی ضعیفکردم که حتموضوع  درباره این نبه فکر کرد وعردر همان زمان، ش

القه داشتند چقدر باهوش به نظر عها آن بهواقعًا  زدند کهدرباره چیزهایی حرف میم اندگرشا

د: غیرممکن بو تقریباًمن  شان برایی بودند که دنبال کردنهایوگوگفتها یدند. اینرسمی

هایی حدسدوست داشتند و واقعاً  هایی کهرهایی برای آهنگدرباره آمار بسکتبال، شع تینظرا

متوجه  ،بهتر شناختمشاگردانم را وقتی  !زنددر مورد اینکه چرا فالنی دیگر با فالنی حرف نمی

رده پیدا ک شان تسلطپیچیدههای روزانه فکر پیچیده در زندگی یبر تعدادها آن که همه شدم

ن افکار و مطالب آتر از سخت خیلیه جبری لددر یک معا xمقدار پیدا کردن واقعاً  آیابودند. 

 بود؟ پیچیده

پایه  به یاد گرفتن ریاضیات، وقتی بحث این باوجوداستعدادهای برابری نداشتند.  شاگردانم

کافی و به مدت  اندازهها بهآن هممن و هم ر گشد: آیا ایممطرح  سؤالرسید، این یمهفتم 

ها آن مههقطعاً  دانستم کهد؟ میبرسن ،دیاب توانستند به جایی کهکردیم، میمیکافی تالش 

 استعداد کافی برای این کار را داشتند.

 ــــــــــ

و از  هکشی کردابب، اساوزدم ازدواج کردم. به خاطر شغل ماواخر سال تحصیلی، با نا

رستان س ریاضیات در دبیشغل جدیدی برای تدریهم من نیوریورک به سان فرانسیسکو رفتیم. 

 .پیدا کردمل الو 

 متفاوت بود. کامالً  ییالول دنیا، در مقایسه با کالس درس قبلی

ام فرو رفته بود، تنها رآ سوآلود نزدیک اقیانای آبگیر و همیشه مهدر منطقهالول که 

 هایان را بر مبنای شایستگیآموزدانشکو بود که سدبیرستان دولتی در سان فرانسی

را  نیایفرشگاه کالنشترین تعداد ورودی به دابی این دبیرستاند. رکمی نامثبت شانتحصیلی

 .کردندراه پیدا میکشور  یاهترین دانشگاهآن به بهن التحصیالفارغ اغلبو  شتاد
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رک در بخش شرقی آمریکا ونیویباشید )بزرگ شده  در ساحل شرقی مثل من ماگر شما ه 

در سان فرانسیکو  1نتسویاستامثل ول را ال، و سان فرانسیسکو در سواحل غربی قرار دارند(

برسد که بسیار  تند و تیزیهای نین تصوری ممکن است به ذهن بچهکردید. چتصور می

 تانبه این دبیرسبرای ورود ای العادهفوقکه نمرات و امتیازات آزمون از کسانی هستند  ترباهوش

 گیرند.نمی

 شان متمایزالول بیشتر به علت اخالق کاری انآموزدانشآنچه کشف کردم این بود که  

اب ورده است. جککه چقدر مطالعه م پرسیدم گرداناش. یک بار از یکی از هوششانشدند تا می

 در یک روز.فقط بلکه  ها. نه در یک هفته،ها و ساعتاعتسچه بود؟ معمول 

ان آموزدانشر نحوه کا درهای زیادی فاوته دیگری، تاین، مانند هر مدرس باوجود

 ت.شاو کیفیت عملکردشان وجود د کوشسخت

آموزانی که انتظار داشتم متوجه شدم، بعضی از دانشکه در نیویورک  طورهمان دقیقاً

ت رد بدتری نسبگرفتند، عملکضی را خیلی راحت یاد میهای ریاباشند، چون درسلعاده افوق

هترین بشاگردانم همیشه  ترینکوشسختند. از طرف دیگر، بعضی از هایشان داشتبه همکالسی

 .گرفتندمیو کوئیزها را  هاآزمون نمرات

 .بودی از این شاگردان خیلی کوشا دیوید لوانگ یکنام 

بود. دو نوع کالس جبر در الول وجود داشت: در کالس جبر سال اول من شاگرد دیوید 

شد و یمانسیل و انتگرال پیشرفته در سال آخر منتهی کالس فشرده که به درس حساب دیفر

ین سطح ریاضیات یس من در آزمون تعالک شاگردان. کردمکالس عادی که من تدریس می

 بودند. نگرفته الزم را فشرده، نمراتکالس  برای ورود به

و نشست همان ابتدا عملکرد چشمگیری نداشت. او آرام بود و آخر کالس میدیوید از 

 د.یایها پای تخته بسئلهتا برای حل م شدداوطلب می ندرتبهکرد و ا خیلی بلند نمیتش ردس

                                                                 

آموزان است که دانش کهای آمریکا واقع در شهر نیویور( از مشهورترین دبیرستانStuyvesantاستایوسنت ) .1

 بودن شهرت دارند!آن به باهوش
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فت. گرل میمدادم، دیوید نمره کاشدم که هر بار به تکلیفی نمره میاما خیلی زود متوجه 

لط خط غ عنوانبههایش را جواب زاعالی بود. وقتی یکی واقعاً  ها و کوئیزهای مندر امتحاناو 

تشنه یاد واقعًا  نکته جالب این بود که اوو  وقات خطای من بود تا خطای اودم، بیشتر ازمی

 مؤدبانهماند و میالس کدر  هم محو کالس بود. بعد از کالس گرفتن بود. در کالس، توجه او

 .کردمی کمک درخواست ترکالیف دشواربرای ت

 کند.ن چه کار میکالس ماین بچه در پرسیدم که از خودم می کم کم

اق رئیس گروه است، دیوید را به اتسخره یدم این موقعیت چقدر مفهماینکه  به محض

انه، خوشبخت ریاضی دبیرستان بردم. خیلی طول نکشید که موقعیت را به او توضیح بدهم.

وانین ا قداد تها اهمیت میعاقلی بود که بیشتر به بچهبسیار اده و العرئیس گروه معلم فوق

 اد.دانجام را  فشردهاز کالس من به کالس  کارهای اداری برای انتقال دیوید الفاصلهاداری. او ب

هم  هاییبه دست آورد. البته، فراز و نشیبمعلم بعدی  را که من از دست دادم،چیزی 

 از بعد»بعدها به من گفت:  نبودند. دیوید الف مسلماً شت و همه نمرات ریاضی دیوید ادوجود 

ل بعد، اسو  تر شدم، کمی از بقیه عقب بودمس شما رفتم و وارد کالس پیشرفتهاز کالاینکه 

ن اولیاو در در کالس بعدی؛  «.گرفتم ب، بلکه نمره الفنمره نه بود. من  دشوارهندسه باز هم 

 گرفت. دنمره ریاضی  امتحان

 «ر با این موضوع کنار آمدی؟چطو»: ماو پرسید از

، متحاند آن ارونستم که در مادمی ختم.احس بدی داشتم، اما خودم را نب واقعاً»گفت: 

ش معلمم . پس پیکنمدانستم که باید به کارهای بعدیم فکر آید. میکاری از دستم برنمی دیگر

چه کاری را باید جا بوده است. بفهمم اشتباهم کردم کرفتم و از او کمک خواستم. اول سعی 

 «دادم.میمتفاوت انجام 

 ارهبپیشرفته الول را برداشت. تر حساب دیفرانسیل در سال آخر، دیوید دو کالس دشوار

 شده بود. 5از  5 پیشرفته، ان تعیین سطحح، نمره او در امتآن سال

اقتصاد و مهندسی رفت و با دو مدرک  مورتواراز دبیرستان الول، دیود به کالج سُ بعد

ن شسته بودم و به یاد آدینش نو در کنار والاصیلی حالتفارغالتحصیل شد. من در جشن فارغ
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ابی یهای استعدادمونزابت کند که آثتوانست  باألخرهساکت آخر کالسم افتادم که شاگرد 

 د.نشو یدممکن است دچار اشتباهات زیا

گرفت.  UCLAرا در رشته مهندسی مکانیک از  شمدرک دکترای دیویددو سال بعد، 

دهای ترمودینامیک در موتورهای ها برای فراینباره عملکرد بهینه الگوریتمدر نامه اوپایان

او  حاال کرد.میموتورها استفاده  ازدهرای افزایش بضیات بد. به زبان ساده، او از ریامیون بوکا

برای او را که  به کار است. پسری مهندس مشغول عنوانبهیک شرکت مهندسی هوافضا در 

دانشمند »، حاال یک ندبود هخیص دادشت« ناآماده»ریاضی  ترسریعتر و ی دشوارهاکالس

 است. «های فضاییراکت

ن استعداد سرنوشت را تعییاینکه  ام نسبت بهقیدهع تدریجبهبعدی تدریسم،  هایسال در

ه اعماق ب خواستممی. من که کردمتالش باور پیدا مینتایج و بیشتر به شد تر رنگکند کممی

 شناس شوم.تدریس را رها کردم تا روان باألخرهآن راز دست پیدا کنم، 

 ــــــــــ

ها از خود ناسان مدتکه روانشمتوجه شدم دم، تحصیالت تکمیلی را شروع کروقتی 

خورند. از میان اولین دیگر شکست میعضی شوند و بموفق می هاعضیکه چرا باند پرسیده

اش یرخاله ناتنسضوع با پوتوان فرانسیس گالتون را نام برد که درباره این میاسان مشنروان

 کرد.ثه میمباح چارلز داروین

ر ت بنویسد و بخواند. دسنتوامی چهارسالگیاو در ک نابغه بود. گالتون از همه نظر یک کود

ر را از از شکسپیتوانست جمالتی و تقسیم طوالنی را بلد بود و می تینزبان ال، سالگیشش

 . یاد گرفتن برای او خیلی آسان بود.حفظ بگوید

را منتشر کرد. موفقیت های روی سرچشمه اشین مطالعه علمیاول، گالتون 1869در سال 

 و حقوق پایه، ورزش، موسیقی، شعردر علوم  مشهورهای هایی از چهرهفهرستاینکه  ازاو بعد 

توانست، را که میها آن دیگر مربوط بهاطالعات نوع هر را تهیه کرد، های دیگر و البته حوزه

ها آن اند:که افراد موفق از سه جهت برجسته گیری کردنتیجه طوراینالتون کرد. گ جمع
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ود از خ «ظرفیت برای کار سخت»استثنایی و  «اشتیاقی» غیرمعمولی را همراه با «توانایی»

 ند.دهنشان می

 واش نوشت ای برای پسرخالهنامه ینورول کتاب گالتون، دافحه ااندن پنجاه صبعد از خو

ری های ضروچرا استعداد نقش اصلی را در فهرست کوتاه ویژگیرا از این ابراز کرد که ش بجتع

چون من همیشه ای. نوعی حالت مخالف را توضیح داده هتو ب» کرده است. داروین نوشت:ایفا 

ر هوش ندارند و تنها تفاوتشان در دی دیاها فرق زانسانسایر  ،هاکودن معتقدم که به جز

 «ت همین است.تفاو ترینمهمکنم که همچنان فکر می است و شانکوشیسختاشتیاق و 

 .کرد بشناسدتون سعی میاز همان نخبگانی بود که گال ییک ش همین خودورالبته، دا

ی بود اولین کسشناسند، دانشمندان تاریخ می تأثیرگذارترینیکی از  عنوانبهکه او را  داروین

پیامدی از گزینش طبیعی تشریح کرد.  عنوانبهرا یوانات های گیاهان و حکه تنوع در گونه

غل نیز بود. ش هابرای انسان، بلکه برای گیاهان و جانوران تنهانهظیری نگر بیمشاهده ینوردا

 شدند.منجر میبه بقا درنهایت  جزئی بود که یهایتاهده تفاومش، نظراو از یک 

نده نتعیین ک ملوامورد ععقیده داروین در تا  یمداشته باشای وقفهبهتر است بنابراین 

بیشتری  اهمیتدرنهایت  کوشیسختکه اشتیاق و به اینیعنی باور او  .را بررسی کنیمموفقیت 

 د.ندار )استعداد( توانایی هوشی زا

کنند که او صاحب هوشی فراطبیعی بوده وین ادعا نمیرنویسان دازندگینامه در مجموع،

درخشش صاعقه به او الهام نشده بود. او از جهتی یک ثل اهوش بود، اما دانش مبقطعاً  باشد. او

ف اکند. او اعتراین دیدگاه را اثبات می داروین نوشتنامهخودزندگیزحمتکش واقعی بود. 

 .های باهوش هویداستنانساکه در برخی ندارم آن درک سریعی ای از چ بهرهمن هی» کند:می

او فکر  «انتزاعی و طوالنی، بسیار محدود است. کامالًافکار  هقدرت من برای پیگیری یک زنجیر

ر از تافظه او هم پایینو ح سوفیلیک فو نه خواهد شد ی خوبی ریاضیدان خیلنه د که کرمی

ک خط ی یا ام یک تاریخستهانوقت نتوضعیف است که هیچ قدرآنحافظه من » ط بود.سحد متو

 «داشته باشم. یادر را بیشتر از چند روز به شع
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 هیچ ابایی نداشت که قدرت مشاهده و تمرکزیواضع هم بوده است. اما او وین مترشاید دا

و رکز مدر تکه من کنم فکر می»برد: می کار به ین طبیعتبرای درک قوانرا تحسین کند که 

شه پی .از افراد عادی جلوتر باشم مانند،ایی که خیلی راحت از توجه دور میچیزهمشاهده دقیق 

آوری حقایق باشد. توانست در مشاهده و جمعبه همان اندازه عالی است که می تقریباً من 

 «ه است.باقی ماند علوم طبیعی است که ثابت و پرشور عشق من بهاز همه،  ترمهم

ینکه ا ها بعد ازمدتتا که کند توصیف میی شخص عنوانبهین را ودار ،نویسزندگینامه یک

مشابه  سؤاالتبه تفکر درباره  کردندرا انتخاب میتری ساده تردیدبیو  ائل متفاوتسدیگران م

 .دادادامه می

کر اش فدرباره بعداً »ه بگویید: ین است کباره یک مسئله ارسردرگمی دپاسخ معمول به 

او کنید که وین، احساس میردر عمل آن را فراموش کنید. اما در مورد دا بعدو « خواهم کرد

زنده در پس ذهنش را  سؤاالت. او همه شودگرفتار نمیمشتاقانه در این فراموشی نیمه عمداً

 منتظر زمانی هستند که کمی اطالعات مرتبط مطرح شوند. کهدرحالیدارد، نگه می

 ــــــــــ

اه هاروارد با نام دانشگ انشناسروان ی ازچهل سال بعد، در آن سوی اقیانوس اطلس، یک

به اهدافشان با هم فرق رسیدن رح کرد که افراد چگونه در طمین پرسش را ایمز، ویلیام ج 

 سای نس نشریه ای در این مورد برای، مقالهاشبرجسته در اواخر حرفه طوالنی ودارند. جیمز 

ه بلکشناسی روان برای تنهانهرجسته، بموزشی یک مجله آحاال هم آن موقع و هم  هکنوشت )

 .بود« هاهای انسانیانرژ»مقاله شود(. نام این علوم طبیعی و اجتماعی محسوب می برای تمام

فیت کیاینکه  و شهای دوستان و همکاران نزدیکشکستها و درباره موفقیت تأملجیمز با 

 گوید:کرد، میب و بدش تغییر میودر روزهای خچطور خود او  هایشتال

های هستند و مهرهفانی ی ما هابیداریم. آتشمقایسه با آنچه باید باشیم، ما تنها نیمه در»

 «کنیم.یممان استفاده ذهنی و جسمیی از منابع ککوچ شخاز ب . ما تنهااندمان سوختهبازی
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 او بدون. وجود داردها آن یهای بالقوه و نمود واقعتواناییشکافی بین گفت که می جیمز

یقی سیک نفر ممکن است بیشتر به مو - که استعدادها متغیرند نکه این مطلب را انکار کندای

 هر انسان»ست که معتقد ا - تا هنرمندد شبا ینرآفرکا داشته باشد تا ورزش، یا بیشتر استعداد

ه نا به بهای مختلفی دارد ک؛ او قدرتکندمی زندگی شهایبسیار دورتر از محدودیتمعموالً 

کند و او انرژی بسیار کمتری از حداکثر توانش صرف میکند. یماستفاده نها آن عادت از

 «است. اشتر از حالت بهینهعملکردش بسیار پایین

تا آسمان رشد  هادارند. درخت هایی وجودالبته که محدودیت» :کنداعتراف می جیمز

 ،کنیممتوقف می جاهمانرشدمان را در درنهایت  ی کههای بیرونمحدودیتاما این  «کنند.نمی

که جهان منابع بسیار نوز درست است ساده ه تربط هستند. این حقیقبرای اکثر ما بیواقعاً 

 «.کننداستفاده می های آناد خیلی استثنایی از نهایت ظرفیتنها افرکه ت زیادی دارد

زه صحت ابه همان اندهم امروز دنیای ، در اندنوشته شده 1907این کلمات که در سال 

وقتی اکثرمان در شروع گذاریم؟ چرا بر استعداد می ن تمرکزمان راچناهمچرا ما دارند. پس 

تمرکز  یشدیدهای بیرونی فاصله داریم، فقط روی محدودیتهای محدودیتراه، خیلی از آن 

ش که این استعداد و نه تالکنیم فکر می؟ و چرا یمبرخورد کنها آن باکنیم که ممکن است می

 ؟کندماست که نقطه پایان این سفر طوالنی را تعیین می

 ــــــــــ

برای موفقیت  یککداماند: را مطرح کرده سؤالرسنجی ملی این ها، چندین نظبرای سال

تر را انتخاب کنند، دو برابر بیش شالت هاآمریکاییه کاستعداد یا تالش؟ احتمال این ،است ترمهم

 طور است. وقتی ازنیز همین شودمی سؤاله توانایی ورزشی رادرب هاآمریکاییاست. وقتی از 

ین از ا یککدامکنید استخدام کنید، فکر می یجدیداگر بخواهید کارمند » ،درسنپمیها آن

ز ج برابر بیشتر اپن تقریباًرا « بودن کوشسخت» هاآمریکایی« ؟از همه است ترمهمها ویژگی

 .نندکمیهوش انتخاب 

ی به یانگ س به نام چیاشناسی روان هایی کهنامهپرسشها با نجیسایج این نظرنت

ها نآ ، پاسخپرسیده شدها آن از سؤالاین وقتی متخصصین موسیقی داده بود سازگار است، 
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ها را به شگرچیا ن یاست. اما وقتاستعداد طبیعی از  ترمهم کوشانهسخت یادگیریاین بود که 

رار قجهت مخالف  رد دقیقاً کشف کرد کهفرضی را پیشتر بررسی کرد، صورت غیرمستقیم

 1«استعدادها را دوست داریم.ما با: »داشت

 که سوابق شدندآشنا میدو نوازنده پیانو با ای های حرفهچیا، موسیقیدان هایدر آزمایش

ز پیانو کوتاهی اقطعه به  کنندگانشرکتهای قبلی یکسان بود. موفقیتبر حسب  شانهر دوی

ده یک نوازندرواقع  بدانند،دگان نشنوبدون اینکه  کهدرحالیدادند؛ زدن این دو نفر گوش می

 نوازندهکرد این بود که یک کرد. آنچه تغییر میهمان قطعه را اجرا میمختلفی از های بخش

 مشد. نوازنده دیگر هصیف میتوطبیعی شواهد قبلی استعداد با و  «ذاتیاستعداد » عنوانبه

نظر . شدوصف می پشتکار بااله و قبلی از انگیزبا شواهد  «کوشسخت»ک ی عنوانبه

ها این بود که احتمال موفقیت و استخدام فرد دارای استعداد ذاتی بیشتر از فرد موسیقیدان

 گفته بودند، استعداد بردرباره اهمیت تالش در براکه  یهایروکه با باچیزی دیگر است، 

 ها فاصله داشت.فرسنگ

توان در عدم انطباق را میکه آیا همین  بررسی کردرا  ، این موضوعشر ادامه تحقیقچیا د

زه حو: شته باشداهم اهمیت دو تالش در آن  کوشیسختکه مشاهده کرد  متفاوتی کامالًحوزه 

ت و فرگکمک تجارت مختلف تجربه در  با سطوح سالبزرگصدها از بود. او  رینیفآبعدی، کار

خصات مش ،در تحقیق او کنندگانشرکت ه دو گروه تقسیم کرد. نصفرا بها آن تصادفی طوربه

ش که موفقیتشد توصیف میشخصی  عنوانبهخواندند که را می« کوشسخت» ینکارآفریک 

شخصات یک مدیگر  . نصفبه دست آورده استش و تجربه ، تالکوشیسخترا از طریق 

 از طریق شد کهمعرفی می یشخص عنوانبهخواندند که میرا  «اد ذاتیعدتسبا ا»رین کارآف

بط شده ایل ضک فه یب کنندگانشرکتاست. تمام  پیدا کردهیت دست قتوانایی ذاتی به موف

گفته شد که این فایل ضبط ها آن هبو پیشنهادی گوش دادند وکار کسبز یک طرح اصوتی 

 اند.است که مشخصاتش را خواندهگفته را همان کارآفرینی ه دش
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