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برخی از افراد ممکن است بپرسند چرا باید به دنبال تست استعدادیابی باشیم؟ یا برخی اینطور  فکور نننود نوه د  مسویر زنودغی   شو  ی 

به تست استعدادیابی   نشف استعدادشان ندا ند. اما بهتر است این  ا بدانید نه هر انسانی د  هر سونی     اند دیگر نیازیخردشان ثابت شده

هایش نیست. پس استعداد  ا محد د به سون یوا د  ه خا وی نموی تورانیم د  ه ای می تراند استعدادیابی شرد   بی نیاز از شناخت استعداد

 ا بخرایند، چرا نه افرادی نه آن  ا   تست استعداد یابی ا نانر  برید، حتماً مقالهدهید لذت نمیام میننید از نا ی نه انجبدانیم. اغر فکر می

 :اند. شما د  این مقاله با مرا د زیر به خربی آشنا می شریدهای بز غی د  زندغی خرد  سیدهاند، به مرفقیتتا انتها خرانده

 غریند، نافی است یک نگاه به مقالوهدانید نه به طر  دقیق به استعداد چه میشناسید   نمی استی، اغر هنرز استعداد  ا به طر  نامل نمی  

 .داشته باشید استعداد چیست

 تست استعداد یابی جانسرن ا نانر

 نشوف   د  نوی  اسوتعداد  شوناخت  بورای  مخت ف  های  تست  از   ت استعدادیابی بز غساالن مطالب زیادی مطرح است نه هر ندامد با ه تس

 .اندد  زمینه استعداد یابی افرادی همچرن جانسرن ا نانر، جان هالند   هرا د غا دنر بسیا  تاثیر غذا  برده .است  شده تنظیم استعدادشان

ها   عالیق فردی، شخصیت فورد  ا از نظور برقورا ی ا نانر به این  ر ت برد نه عال ه بر شناخت استعداد، تراناییتفکر   استراتژی جانسرن  

 .دادپذیری، ننترل استرس، خالقیت،  جدان نا ی   هرش هیجانی مر د بر سی قرا  میا تباط، انعطاف

از ا  یاد می ننند. این د  حالی است نه ا نانر از همان ابتدا این مسیر امر زه جانسرن ا نانر  ا با   انسنجی   استعدادسنجی می شناسند    

د  نشور  آمریکوا بوه دنیوا آمود. ا  د  دانشوگاه  1891د  سوال Johnson O’Connor    ا به این شکل شر ع نکرده برد. جانسرن ا نانر

توران ا نوانر  ا ملوالی بورای ها  ا د د   شته ف سفه تحصیل نرد   بعدها د  زمینه  یاضیاتِ ستا ه شناسی به مطالعه پرداخت. د   اقو  می

نشگاه ها  ا د به تحصیل  یاضیات ستا ه شناسوی   ی استعدادیابی اشتباه مطرح نرد   دلی ی دیده نمی شرد نه فا ق التحصیل ف سفه از دا

آ  د   بعد د  قسمت مهندسی برق شرنت جنرال الکتریک مش رل به نا  شد   سر انجام هم پر ژه اسوتعدادیابی نا ننوان شورنت  ا بوه ا  

 .محرل نردند

https://mostafaee.com/portfolio-item/what-is-talent/
https://www.jocrf.org/
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 ابداع تست جانسرن ا نانر

ال الکتریک تصمیم غرفت یک پر ژه تحقیقاتی برغزا  نند تا بتراند هر یک از نیر هوا   نا منودان شورنت  ا بور د  آن زمان مدیر عامل جنر

شان مش رل به نا ی نند نه د  آن بازدهی بیشتری دا ند. ا  معتقود بورد اغور طرحوی برغوزا  شورد نوه ها   استعداد ذاتیاساس ترانمندی

 ها  ا مشخص نند، هم به سرد   منفعت نا مندان   هم به سرد خرد نا خانه است. این پر ژه  ا به ترانایی های د  نی   ذاتی هر یک از نیر

ا نانر دادند   به ان پر ژه  ا مهندسی انسانی نامیدند نه د    ف آن غفته می شرد نه هر نس د  هر نوا ی نوه ترانمنودی بیشوتری دا د 

 .فعالیت نند

ها د  حرزه استعدادیابی است. این پر ژه ای نه بوه ترینسالگی فرت نرد اما هنرز یکی از معر ف 90سال پیش د     40جانسرن ا نانر حد د  

 .ننددست ا نانر سپرده شد به مر   به یک مرسسه تحقیقاتی بز غی تبدیل شد نه هنرز هم فعالیت می
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 تست ا نانر چه استعدادهایی  ا می سنجد؟

هایی  ا می سنجد. تست استعداد یوابی این قسمت مقاله قصد دا یم بگرییم نه تست استعداد یابی بز غساالن جانسرن ا نانر چه استعداد  د 

. شورد می شناسایی هاآن شده  پنهان     د  نی  استعدادهای   ها برای هر شخصی سنجیده می شرد   د  آخرآیتم دا د نه این آیتم  12ا نانر  

 :اند ازعبا ت مر د  12 این

 استعداد نا  با انگشتان .1

 استعداد تجسم فضایی   د ك ساختا ها .2

 استعداد مرسیقی   تشخیص  دا .3

 استعداد ایده پردازی .4

 هااستعداد تشخیص   تفکیک  نگ .5

 استعداد استدالل   تح یل .6

 استعداد نا  نردن با اعداد .7

 استعداد سی رغرام .8

 استعداد حافظه طراحی .9

 استعداد استقرایی .10

 استعداد آینده نگری .11

 استعداد خراندن سری  .12
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ملالً نسی نه استعداد خربی د  غرافیوک  .بریدنند نه نا ی  ا انجام دهید نه از آن لذت میشناخت استعدادهای خرد به شما نمک می

شرد   تا زمانی نه نا  ضر  ی برای ا  پیش نیایود همچنوان نمی  استعداد دا د، شب   ز د  حال طراحی نردن است، ا الً از این نا  خسته

هوا ننود. اغور سواعت  قوت خوردش  ا  ورف آن  24د  حال همین نا  است. د  زندغی هر نسی نا هایی  جرد دا د نه حاضر است تمام  

 .عالقمند هستید نه آن نا ها  ا شناسایی ننید، تا انتها همراه ما باشید

 مطالعه انراع استعدادهای تست ا نانرنکته ای مهم قبل از 

ا شاید خی ی از شما تا به اینجا فکر می نردید تست استعدادیابی ا نانر، مانند تست استعداد یابی غا دنر   هالند یک نرع تستی است نه شم

 !می ترانید به  احتی با پاسخ دادن به چند سرال نتیجه آن  ا مشخص ننید. اما ا الً این غرنه نیست

غانه ا نانر، یک تست جداغانه برای خردش دا د   بیشتر آن ها هم عم ی است؛ به طر  ملوال د  اسوتعداد   12ندام از انراع استعدادهای    هر

ایده پردازی، یک تصریر خاص ج ری افراد قرا  می دهند   از آن ها می خراهند نه د بوا ه آن بنریسوند. سوپس آن نرشوته  ا بوا مبناهوای 

 .می ننند   د  نهایت یک نمره به آن فرد می دهند. د  ادامه با تمامی این تست ها به  ر ت تک به تک آشنا خراهید شدمخت ف ا زیابی  
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یون پس حراستان به این نکته باشد نه نمی تران این تست  ا به  ر ت آنالین انجام داد   باید عم ی این نا   ا نرد. اغر به دنبال تسوت آنال

یشنهاد می ننم د  تست هالند   غا دنر  ا انجام دهید نه به ترتیب استعداد ش  ی   هرش های ده غانه شوما نشوف استعدادیابی هستید، پ 

 .شرد. اغر می خراهید هر ندام از این د  تست  ا انجام دهید   ی نام آن ن یک ننید

 تست استعداد یابی هالند •

 تست هرش های غا دنر •

 استعداد ا ل تست جانسرن ا نانر: نا  با انگشتان .1

عامل ملبت باشد، استفاده از چاقری جراحی ترسط جراحان، تایپ نوردن تس ط بر انگشتان د  ش ل های بسیا ی می تراند یک مزیت   یک 

هایی از نوا برد تسو ط غر از قیچی   مرچین، مرنتاژ مدا های الکتریکی   الکتر نیکی این ملالبا استفاده از  فحه ن ید، استفاده یک آ ایش

 .بر انگشتان به حساب می آید

نا  نردن   ی اشیا نرچک با استفاده از انگشتان امتحان می شرد. این قاب یت   ترانوایی بورای   د  این تست ترانایی فرد برای سری    دقیق

ها محد د نمی شرد   د  بسویا ی جراحان، نا غراان مرنتاژ، دندان پزشکان  ... مهم   با اهمیت است. البته استفاده از انگشتان فقط به ش ل

 .هایی با ضرب باال  ا اجرا نندپیانرباید انگشتان قری  ا داشته باشد تا بتراند آهنگ از مشاغل هنری هم نیاز است ملالً یک نرازده

ها  قت می غذا ند تا یک نا دستی زیبا   ظریفی  ا بسازند. ملل ا  یگامی نه نیاز به زمان شاید د  اطرافتان افرادی  ا دیده باشید نه ساعت

تراننود د  ایون غر فکر ننیم این غرنه نا ها نیاز به حر  ه    قت هستند؛ چرا نه نسوانی میزیاد   دقت باالیی دا د   این اشتباه است نه ا

 .مند باشند. استعدادی نه د  همه ما به یک اندازه  جرد ندا دنا ها مرفق شرند نه از استعداد باال د  نا  با انگشتان بهره

  

https://mostafaee.com/portfolio-item/holland-talent-test/
https://mostafaee.com/portfolio-item/what-is-intelligence-and-its-types/
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 ن استعداد نا  با ابزا  است؟آیا استعداد نا  با انگشتان هما

شاید  قتی از شما بپرسیم نه سازنده این ا  یگامی می تراند نا  با ابزا ی ملل چکش   قیچی   مرچین  ... به خرب انجوام دهود، شوما هوم 

زنید نه د  نا  با ابزا  هم خرب باشد. اما آزمایش های عم ی  ر ت غرفته نشوان موی دهود نوه ایون د  بواهم همانند تیم ا نانر حدس می

 .متفا ت هستند

های حرنتی  ابسوته های المسه ترسط م ز   ننترل ماهیچهاستعداد نا  با انگشتان، بیشتر به حس لمس نردن   پردازش بهتر سیگنال

شرد. برای ملال نا  با ابزا  چکوش نیواز منود همواهنگی چشوم   اما استعداد نا  با ابزا ، بیشتر به هماهنگی چشم   دست مربرط می .است

نراختن غیتا  اینگرنه نیست   هرغاه تردید نردید نه ندام یکی از این د   ا دا ا هستید به نا  با میخ   چکش یا نوراختن باشد اما  دست می

 .غیتا  فکر ننید   ببینید نه د  ندام یک بیشتر تس ط دا ید   ممکن است د  یکی قری   د  دیگری ضعیف باشید

 فضایی   د ك ساختا ها  تجسم :استعداد د م تست استعداد یابی ا نانر .2

غیورد.  یخته   تا نوردن ناغوذ مور د آزموایش قورا  میهمشرد. این استعداد با ب رك بهبعدی شما آزمایش مید  این تست ترانایی تفکر سه

اد برای ایون نوه ها لذت می برند. د  ا ل این افرها   متصل نردن آنها دا ند از جدا نردن قطعهنسانی نه استعداد خربی د  د ك ساختا 

 .ننندها  قت خردشان  ا  رف باز   بسته نردن قطعات میاز ساز   نا  چیزها سر د  بیا  ند ساعت

برخوی از  .هایی است نه نیاز به استعداد تجسم فضوایی دا دسازی   خ بانی نمرنه ای از فعالیتبستن پیچ   مهره، مهندسی سازه، مانت

ا مقدا ی خربی میزان استعدادمان  ا د  این زمینه مشخص ننند.  لی   شی نه ا نوانر بورای اسوتعدادیابی ترانند تها هستند نه میآزمایش

 .نا ننان شرنت جبرال الکتریک نرد استفاده از یک پازل چربی برد
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 اد سرم تست ا نانر: مرسیقی   تشخیص  دااستعد .3

هوا سونجیده   مور د آزموایش قورا  د  این استعداد مرسیقی   تشخیص  دا د   اق  ترانایی شوما د  تشوخیص آهنوگ،  ودا، غوام    یتم

جامعه برخور دا د هسوتند، غیرند. بگذا ید این بخش  ا ابتدا با تُن  دا شر ع ننیم. افرادی نه از تن  دای باالتری نسبت به سایر مردم می

معمرالً د  یادیگری زبان های خا جه احتمال مرفقیت بیشتری دا ند. این به این معنوی نیسوت نوه افورادی نوه تون  ودای پوایینی دا نود 

 .تراند د  این نا  به مرقیت برسند؛ اما تست استعداد مرسیقی ثابت نرده است نه تن  دای باال احتمال مرفقیت بیشتری دا دنمی

ترانند به خربی پیام دیگران  ا د یافوت د  تشخیص  دا   تفکیک فرنانسی افرادی نه از هرش تشخیص  دای بهتری برخر دا  هستند می

هایشان  ا به  ر ت اثر بخش به دیگران انتقال بدهند. همچنین افرادی نه از تشخیص   د ك تن  دا د  سطح باالتری هستند ننند   پیام

مرفق تر   اثور   ها غفتگریها  ا نیز د ك ننند   د  مقابل نسبت به همان احساسات با آنند با تن  دای افراد احساسات آنترانبه خربی می

 .بخش تری داشته باشند

هوا نوه بوا تکیوه بور ایون اسوتعداد غیرد! هماننود برخوی مکانیکجالب است بدانید این تشخیص  دا د  نا های فنی مر د استفاده قرا  می

 !شرند. تست های استعداد مرسیقی این مسئ ه  ا ثابت نرده استاالت فنی مرتر   ا با غرش دادن به  دای آن مترجه میاشک

ترانند  داها  ا به خربی د  ذهون خورد مرضرع بعدی هم  یتم است نه معمرالً همه این استعداد  ا دا ند. افراد با استفاده از این استعداد می

 .دنبال ننندبسپا ند   آن ها  ا 

 ا هم نه یکی از هورش هوای  هرش مرسیقیایی ننم حتماً مقالهبرای این نه د با ه این استعداد اطالعات بیشتری نسب ننید، پیشنهاد می

 .تر به مسئ ه استعداد مرسیقیایی پرداخته ایمده غانه هرا د غا دنر هم محسرب می شرد مطالعه ننید نه د  آن خی ی دقیق

 

https://mostafaee.com/musical-intelligence/
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 استعداد چها م تست استعدادیابی ا نانر: ایده پردازی .4

ی د  این مرح ه از تست استعدادیابی ا نانر ترانایی ترلید جریان سری  افکا  با ایجاد یک جم ه یا سؤالی ملل “اغر هموین االن تموام آب هوا

افرادی نوه د  ایون زمینوه بتراننود  .شرد جرد نداشته باشد   ز شما چه ت ییری می نند؟” امتحان می   ی زمین خشک شرند   دیگر آبی

 .ترانند د  تب ی ات   تب یغ نریسی عم کرد خربی داشته باشندمرفق عمل ننند غالباً می

تعریوف نورده اسوت. ایون ل وت  Ideaphoria یا آیدیافر یا های مدل استعدادیابی خرد  ا تحت عنرانمرسسه جانسرن ا نانر، یکی از المان

اند، یعنی: نسی نه خراسته یوا  ا به لبریز بردن از ایده ترجمه نرده Ideaphoria .خرد ا نانر است   یک ل ت  ایج انگ یسی نیست ساخته

 .های جدیدی دا دناخراسته، برای همه چیز   همه نس د  هر شرایطی، ایده

شرد اما نتایج آن به خربی قابل اتکا اسوت. بورای انجوام ه آزمرن آیدیافر یا به شکل بسیا  ساده ای اجرا میشاید برای شما هم جالب باشد ن

خراهنود نوه تراند هر چیزی اعم از یک منظره یا یک   یا  ... باشود   از ا  میدهند؛ این تصریر میاین آزمرن تصریری  ا مقابل فرد قرا  می

ها مرتبط با تصریر باشد.( حجم نرشته نه بر اساس تعداد ن مات است ثبوت موی ند )البته باید این نرشتههرچه به ذهنش می  سد  ا ثبت ن

 .شرد   بر اساس معیا  برای آیدیافر یا ثبت می شرد

قیت است؛ چرا اما مرسسه جانسرن ا نانر بر این اعتقاد هستند نه این ایده پردازی همان خالقیت نیست   لبریز از ایده بردن متفا ت از خال

شرد نوه د  ایوده پوردازی ایون های دیگری ملل نا بردی بردن، متنرع بردن   ا ل   ا  جینال بردن مینه خالقیت عال ه بر ایده از  یژغی

 .ها  ا داشته باشدمرضرعات زیاد مر د ترجه نیست. یعنی یک ایده الزم نیست نه همه این  یژغی

غیرند حال   احرالشان ت ییور ای دا ند   با ترجه به مرقعیتی نه د  آن قرا  میایده لبریز   حیه شکننده  های ازبه غفته جانسرن ا نانر، آدم

 .ننند   بر عکسنند؛ ملالً اغر د  محیطی شاد قرا  بگیرند شاد  فتا  میمی

های نریسوندغی،  نالوت   حقورق، نوهتراننود د  زمیطبق غزا شی نه مؤسسه ا نانر داده است، افرادی نه د ای ایون اسوتعداد هسوتند می

 .آمرزش، خبرنگا ی   تب ی ات به مرفقیت برسند
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 استعداد پنجم تست استعدادیابی جانسرن ا نانر: تشخیص   تفکیک  نگ ها .5

هوای هرهد  این قسمت از تست استعدادیابی ا نانر، میزان نر  نگی افراد مر د آزمایش قرا  می غیرد. برای انجوام ایون آزموایش، تعودادی م

ها  ا مرتب ننند. البته د  این تست فقط از یک شرد تا بر اساس تیرغی     شنی آنهای مخت ف به افراد داده می نگی از یک  نگ د  طیف

 .خراهند نه چندین  نگ متفا ت  ا مرتب ننندشرد   از افراد می نگ استفاده نمی

ها است. برابر بیشتر از خانم  16شرد. د   اق  احتمال نر  نگی د  آقایان حد د  می  غاهی از این آزمرن فقط برای تشخیص نر  نگی استفاده

نند. نا هایی ملل طراحی لباس   دنر اسویرن، نوا  د  نقوش نیور ی البته این نسبت با ت ییر حرزه ج رافیایی   مکانی نمی ت ییر هم می

ها د  تشخیص زمایشگاه، از جم ه ش ل هایی هستند نه بهتر است ترانایی آنپ یس، خ بانهای نظامی، آ ایشگران، جراهرسازها   فعاالن د  آ

 .ها باشدها، فراتر از مترسط انسان  تفکیک  نگ
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   تح یل  استعداد ششم آزمرن استعدادیابی ا نانر: استدالل .6

افوزا  د  ایون بندی مر د آزمایش قرا  می غیرد. معمرالً مهندسوین نرمبندی چند مفهرم   ایده یا طبقهد  این تست ترانایی افراد د  سازمان

 هایی ماننود تود یس، پزشوکی، تکنیسوین بورق   الکتر نیوک،زمینه استعداد باالیی دا ند. د  نگاه ا نانر نسی نوه قصود فعالیوت د   شوته

 .مند باشدحسابدا ی، برنامه نریسی   مرا د مشابه  ا دا د، حتماً باید از این ترانمندی بهره
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 استعداد هفتم تست جانسرن ا نانر: نا  با اعداد .7

اسوتعداد عوددی یوا  .غیوردد  این مرح ه از تست استعدادیابی جانسرن ا نانر ترانایی فرد از نظر نا  با ساختا  عددی مور د ترجوه قورا  می

 :شرداستعداد نا  با اعداد د  تست استعدادیابی جانسرن ا نانر به سه بخش مخت ف تقسیم می

 بازی با اعداد .1

 حافظه عددی .2

 تح یل سری های عددی .3

اند نه این سه بخش از یک دیگر مستقل هسوتند   امکوان دا د نوه شوما د  یکوی ها فعالیت به این  سیدهمؤسسه جانسرن ا نانر طی سال

 .بسیا  قری   د  دیگری مترسط   یا حتی ضعیف نیز باشید
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 استعداد هشتم تست استعدادیابی ا نانر: سی رغرام .8

غیرد. شاید شما هم افرادی  ا دیده باشید نه تفریح آنها یادغیری زبوان د  این آزمرن، ترانایی یادغیری ل ات   زبان ها مر د آزمایش قرا  می

 .برای این افراد یادغیری  اژه جدید   به نا بردن آن ها برایشان بسیا  لذت بخش است .دیگر استهای  

د   اق  سی رغرام د  ابتدا جز  استعداد ا نانر  جرد نداشت. البته د  آن زمان آنها فکر موی نردنود نوه اسوتعدادیادغیری ن موات، اسوتعداد 

قل بردن استعداد حرف می زنیم منظر مان این است نه استعداد شما د  یک زمینه خا وی  قتی از مست .مستق ی از سایر استعدادها نیست

تاثیری د  زمینه دیگر ندا د؛ به عنران ملال اغر شما استعداد نا  با انگشتانتان قری است، دلیل بر این نیست نه اسوتعداد تشوخیص  ودا   

ا جدای از هم هستند   مستقل از هم بر سی   آزمایش می شورند   دخوالتی مرسیقایی شما هم قری یا ضعیف باشد! د   اق  هر د ی این ه

 .بر نم یا زیاد بردن استعداد دیگری ندا ند

شرد. سپس هر یوک   ش اجرای آزمرن استعداد سی رغرام به این غرنه است نه فهرستی از  اژه های بی معنی از یک زبان فرضی ساخته می

 .دهندهای زبان ماد ی فرد نسبت میه اژاز این  اژه ها  ا به یک سری از 

شاید شماهم مشتاق باشید تا بدانید اسم این استعداد به چه معنا است   چگرنه نام غذا ی شده است. د   اق  این  اژه هویچ مبنوای ع موی 

ه عالقوه داشوت نوامش د    ی برد   از آنجایی نو Kim Margolis نردندا د! نسی نه د  بنیاد جانسرن ا نانر   ی این استعداد نا  می

 اغور بخوراهیم حور ف) .مطالعات   تحقیقاتش باقی بماند، نام خانرادغی خرد  ا به  ر ت  ا  نه بور   ی ایون بخوش از اسوتعداد غذاشوت

Margolis ا برعکس   از  است به چپ بنریسیم همان  Silogram خراهد شد.( 
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 استعداد نهم تست جانسرن ا نانر: حافظه طراحی .9

  د   یوک  وفحه دا ای یوک شرد. سپس آن طورح موید  این تست، یک طرح   نقشی   ی یک  فحه برای مدت خا ی نمایش داده می

 .دنظر برسیدغیرد نه باید طبق حافظه نقاط  ا به هم   ل ننید تا به طرح مر سری نقطه د  اختیا  شما قرا  می

ترانید د  مقابل پرسش های دیگران نوه برایشوان اید با تمام جزئیات برایتان آسان است؟ آیا به آسانی میآیا شرح دقیق فضایی نه قبالً دیده

مشواهده  غریید خردشان بر ند تا آن مکان   فضا  ا برای د ك بهتر جزئیاتشجزئیات مهم است پاسخ   ترضیح دهید؟ یا اینکه به آن ها می

 .ننند؟ پس شما استعداد حافظه طراحی باالیی دا ید

نوه یکوی از هورش هوای غوا دنر  هرش تصریری فضایی شاید د  نگاه ا ل برای شما این طر  به نظر برسد نه استعداد حافظه طراحی همان

ه این نکته ترجه داشته باشید نه استعداد حافظه برای طراحی از جنس حافظه بصری / ترنیبی است؛  لی د  تجسم فضوایی است باشد. اما ب

 .شما باید قد ت پردازش باالیی داشته باشید

https://mostafaee.com/space-intelligence/
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 استعداد دهم تست استعداد یابی ا نانر: استقرایی .10

غیورد. بوه لحواظ نظوری ، تصریر یا مرضرع ناهمگرن مر دسنجش قرا  مید  این آزمرن، ترانایی شما د  یافتن  یژغی مشترك بین چند ایده

 .د ستی تشخیص دهندها  ا بهید د  پزشکان  جرد داشته باشد تا بترانند عالئم بیما یاین ترانایی با

ها است. استدالل استقرایی د   اق  یک استدالل قطعی    د  د   دی نیست. ها د  میان تفا تاستعداد استقرایی به معنای دیدن شباهت

بیشتر دقت ننید. فرض ننید نه شما یک نا غزا  بر س هسوتید   هور   ز بایود برای بهتر این ماجرا  ا مترجه شرید به ملالی نه زده شده  

هوایی نوه د  اختیوا  دا یود ننید داشته باشید. شما با اسوتفاده از آن دادههایی نه خریدا ی مین ی پیش بینی د   ابطه با آینده یک سهام

  د ا الً ا د یا نه؟ یعنی از این نه د  آینده یک سهام قیمتش باال میخراهید خریدا ی ننید آینده دننید نه آیا سهامی نه میاستدالل می

 .اطالع ندا ید

نند   بد ن استفاده از هر غرنه متنوی اسوتعداد شوما  ا د  ایون زمینوه مرسسه ا نانر معمرالً برای تست این استعداد، از تصا یر استفاده می

 .نندا زیابی می
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 استعداد یازدهم تست ا نانر: آینده نگری .11

نند نه نسبت تمرنز شما   ی زمان حال به آینده چقد  است. این استعدادی است نوه بوه این بخش از تست استعدادیابی ا نانر تعیین می

گاه    به ج ر یوک ترانوایی اسوت نوه انسوان بوا اسوتفاده از آن یا ن Foresight .ترانید احتماالت  ا ببینید   پیش بینی ننید سی ه آن می

ها زحمت بکشد. بد ن اینکه دستا  د   خر جی مسوتقیم داشوته باشود؛ قد  شفاف ببیند نه به خاطرش، سالتراند یک هدف د    ا آن  می

 .نند حتی اغر سال ها طرل بکشدپذیرد نه برای دست یابی به آن هدف آماده سازی میمی

 :نندنانر برای اینکه این استعداد  ا تعریف نند داستانی  ا تعریف میا 

تورانم آن  ا   زی فردی به طال فر شی  فت   قیمت یک قطعه طال  ا پرسید.  قتی قیمت  ا شنید غفت: این خی وی غوران اسوت، انن نمی

داند نه دیگر این فرد خریدی   د   میآیم. برای طال فر ش همه چیز د  آن لحظه تمام شده   به سراغ نا  خرد می  م   بعداً میبخرم، می

 بیند نه آمده   می پرسد: هنرز آن سر یس  ا دا ید؟نخراهد داد. اما اسفند سال بعد همان خانم  ا می ا انجام 

بر اساس تعا یف جانسرن ا نانر، این استعداد چیزی بیشتر از استمرا    پشتکا  است. د   اق  این استعداد فرامرش نردن لذت هوای نرتواه 

دت   بز گ تر است   همچنین انرژی غرفتن از تصریر سوازی ذهنوی نوه هنورز خی وی دسوت مدت   انتظا  نشیدن برای لذت های ب ند م

 .نند سد  ا مشخص مییافتنی به نظر نمی
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 استعداد د ازدهم تست ا نانر: خراندن سری  .12

موان تنود خورانی نیسوت. شاید شما هم با شنیدن این اسم )استعداد خراندن سری ( یاد تند خرانی افتاده باشید. اما استعداد سری  خرانی، ه

آید اما سوری  خورانی اسوتعدادی اسوت نوه بوه غیرید به دست میهایی نه یاد میتند خرانی مها تی است نه با استفاده از تمرین   تکنیک

 . ر ت ذاتی د  ن افراد است

شرد   سرعت د ك اعداد   ا قام یاین استعداد د  پردازش سری  داده های تصریری   بصری است. استعدادی نه به خراندن متن محد د نم

دهد. جانسرن ا نانر د  مدل استعدادیابی خرد، برای اینکه این اسوتعداد بوا تنود خورانی اشوتباه نشورد از ا وطالح   نمردا  ها  ا پرشش می

 .ننداستفاده می (Graphoria) غرافر یا

هوا سورعت پوردازش ننود نوه آند  ترضیح این غرنوه افوراد بیوان می  غرید.ا  به افرادی نه این استعداد  ا دا ند انسان های غرافر یک می

ها، اعداد، ا قام  ا سری  تر از دیگران بخرانند. نکته مهم این است نه مؤسسه جانسورن ها، نرشتهترانند متنتصریری بسیا  باالیی دا ند   می

ها مهم   تأثیرغذا  باشد، د  خراندن اعداد   ا قام اهمیت ه د  خراندن متنبیش تر از آنک  ستعداد باال د  غرافر یا،ا نانر بر این با   است نه ا

  .نندپیدا می

دهد بر پایه اعداد   ا قام است؛ به  ر تی نه د  لیست با همه این ترضیحات سنجشی نه این مرسسه برای استعداد خراندن سری  انجام می

خراهند نه اعداد  ا د  یک لیست بخرانند   د  لیست دیگری همان عودد  ا جسوت   جور میها  دهند   از آناز اعداد  ا مقابل افراد قرا  می

 .ننند
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 آیا تست استعداد یابی ا نانر نافی است؟

تست استعدادیابی ا نانر اعتماد نرد. مخصر اً این نه ایون نورع از  تران فقط   فقط بهبرای یک استعدادیابی نامل   جام ، به طر  ن ی نمی

استعدادیابی ا الً تست مشخصی ندا د. چرا نه استعداد چیزی است نه زندغی ما قرا  است برمبنای آن قرا  است ساخته شرد. پس تسوتی 

 .م  اه ح ی دا یمدهیم آنقد ی باید معتبر باشد نه آینده  ا تضمین نند. ما برای این مشکل هنه می

تیم متخصص غام برتر بعد از مدت ها بر سی میان تمام تست ها   شیره های استعدادیابی نرین جهوان، نامول تورین   جوام  تورین بسوته 

ی استعدادیابی مرجرد  ا تهیه نرده   به افراد به  احت ترین شکل ممکن امکان استعدادیابی آن ها  ا می دهد. پیشنهاد می ننم حتمواً سور

  .بزنید   بین نشف استعدادها   پ ه های ترقی با زندغی عادی یکی  ا انتخاب ننید استعدادیابی تخصصی   نشف  سالت به این پکیج جام 

 

https://mostafaee.com/product/talent-and-interest-discovery/
https://mostafaee.com/product/talent-and-interest-discovery/
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 برخی سراالت متدا ل د با ه تست استعداد یابی ا نانر

 آیا تست استعدادیابی ا نانر انالین  جرد دا د؟

  غیرحضور ی انجوام داد. د  ایون   خیر؛ بیشتر سراالت تست ا نانر باید به  ر ت عم ی پاسخ داده شرند   نمی تران آن  ا به  ر ت آنالین

مقاله نیز سعی شده تمام انراع استعدادهای ا نانر به طر  نامل شرح داده شرند تا هم به خربی با آن ها آشنا شرید   هم برای بخوش تسوت 

  .آنالین، مقاالت دیگری د  نظر غرفته شده نه می ترانید با آن ها نیز آشنا شرید

 نرع استعداد  جرد دا د؟  د  استعدادیابی ا نانر، چند

 .نرع استعداد است نه د  این مقاله آن ها  ا به طر  نامل   تخصصی بر سی خراهیم نرد 12تست استعدادیابی جانسرن ا نانر دا ای 

 آیا فقط انجام تست استعداد یابی ا نانر نافی است؟

های د  نی خرد الزم است اما نافی نیست. چرا نه د  ننا  این طبیعتاً خیر؛ پشت سر غذاشتن مراحل این استعدادیابی، برای نشف استعداد

نرع استعداد، شما باید از نظر عالیق، ا زش ها، هرش ها، تیپ های شخصیتی   حتی مزاج   طب  بدنتان سنجیده شرید نه به  سوالت     12

 .استعداد ا  ی خرد برسید

  

ننید نیاز شریم د  بخش نظرات با ما د  میان بگذا ید   اغر احساس میاغر سرال یا تجربه ای د با ه استعدادیابی ش  ی دا ید، خرشحال می

برای این نا  نافیست فقط د  دایرنت  .آماده اند تا به تمامی سراالت شما پاسخ بدهند برتر غام دا ید، مشا  ان خبره مشا  ه تخصصی تر به

 .پیام دهید تا نا شناسان ما به سراالت شما پاسخ دقیق دهندmostafaee_com  ج اینستاغرامپی

 ...مرفق باشید

https://www.instagram.com/mostafaee_com/

