
برخی والدین آنچه خود در زندگی به آن نرسیده اند از فرزندشان طلب می کنند 

زندگی نزیسته ات را خودت زندگی کن

هر کدام از ما زندگی نزیسته ای داریم. رشته ای 
که در مدرسه دوست داشتیم بخوانیم اما خانواده 
رشته دیگری را برای ما در نظر گرفته بودند، 
موقعیت های شغلی که خواسته یا ناخواسته از 
دست داده ایم، فردی که در جوانی دوستش 
کنیم،  ازدواج  او  با  نتوانستیم  اما  داشتیم 
تصمیماتی که در گذشته گرفته ایم و به دالیلی 
در آن زمان به نظرمان درست می رسیده اما حاال 
می دانیم که اشتباه بوده و چه بهای سنگینی به 
خاطرش پرداخته ایم. همه اینها اجزای زندگی 
نزیسته ما هستند که آرزو می کنیم برگردیم و از 
همان نقطه، دوباره زندگی را به شکل دیگری 
شروع کنیم و فکر می کنیم حاال دقیقا می دانیم 
چه باید بکنیم اما چنین امکانی اساسا وجود 
توقع داریم  از فرزندانمان  ما  ندارد و همه 
زندگی نزیسته ما را زندگی کنند و جالب 
اینکه در مورد اینکه کارمان درست است، 
هیچ شک و شبهه ای نداریم، همان طور که 

پدران و مادرانمان نداشتند.

همه ما حس می کنیم حجم وسیعی از استعدادها 
و قابلیت های تحقق نیافته ای داشته ایم که دیگر 
فرصتی برای شکوفا کردن و استفاده از آنها نداریم. 
هر انسانی در هر طبقه اجتماعی که زندگی کرده 
باشد، همیشه موردی دارد که درباره اش تأسف 
بخورد. جاهایی که باید می رفته، کارهایی که باید 
انجام می داده و کارهایی که نباید انجام می داده اما 
انجام داده است. همه اینها زندگی های نزیسته ای 
در وجود تک تک ما هستند که دلشان برای ابراز 
وجود پر می کشد و در سراسر زندگی مان گاهی 
خودشان را به صورت نارضایتی یا خشم و اندوه 
دائم یا بی انرژی و بی انگیزه بودن نشان داده اند.
ضمیر  در  جایی  را  آرزوها  این  ما  اغلب 
نگه  خاکستر  زیر  آتش  مثل  ناخودآگاه مان 
می داریم تا خودمان پدر و مادر می شویم و 
اینجاست که فکر می کنیم راهی برای ابراز آنها 
یافته ایم. تمام کارهایی که نکرده ایم و آرزویش 
را داشته ایم برای فرزندانمان انجام می دهیم. 
گویا خداوند فرصت دوباره ای برای شکوفا 
شدن استعدادهایمان به ما عطا کرده، غافل از 
اینکه فرزند ما انسان دیگری با استعدادها و 
توانایی های دیگر و احساسات و هیجانات دیگر 
است و دقیقا همان کاری را تکرار می کنیم که 
والدین مان با ما کرده بودند، مثال مادری که رویای 

بازیگر شدنش را به خاطر مخالفت خانواده اش 
کنار گذاشته بود، دختربچه 5 ساله اش را به 
زور به کالس های نمایش و تئاتر می کشاند یا 
پدر فوتبال دوستی که آرزوی رفتن به مدرسه 
فوتبال و تیم ملی را زیر خاکسترها پنهان کرده 
بود، رویای خودش را حتی اگر به ضرر رشد 
فرزندش باشد باز هم از طریق او دنبال می کند.

با خودمان روراست باشیم
اغلب پدر و مادر ها وقتی این جمالت را می شنوند 
پشت نقابی منطقی پنهان می شوند و کارشان را 
این گونه توجیه  می کنند که این عالقه خود بچه 
است و زور و اجباری از جانب آنها وجود نداشته. 
ممکن است این حرف که اجباری برای رفتن به 
کالس های موسیقی و نمایش و زبان و هنرهای 
تجسمی و کالس های درسی و ورزشی و... از 
جانب والدین وجود ندارد، واقعا درست باشد 
اما اگر با دقت بررسی کنیم، متوجه می شویم 
کودکان عالیق والدین شان را درونی کرده اند؛ به 
این معنا که محیط و فضای خانه و حرف هایی که 
در طول روز در آن رد و بدل می شود، به گونه ای 
بوده و هست که کودک بعد از مدتی عالیق 
والدین را مانند عالیق خودش می داند. به همین 

دلیل است که فرزندان خواننده ها به موسیقی و 
خوانندگی عالقه پیدا  می کنند یا فرزندان افراد 
هنرمند مثل نقاشان، به این حیطه عالقه نشان 
می دهند. البته اینکه کودک عالیق والدین را 
درونی کرده باشد به خودی خود مشکل آفرین 
نیست. مشکل از جایی آغاز می شود که کودک 
عالیق و سالیق خاص خودش را دارد و آنها 
را می شناسد اما والدین او را به سمتی که مورد 
عالقه خودشان است سوق می دهند و بدون 
توجه به استعدادهای او، روی آنچه که درست 

می دانند، پافشاری  می کنند.

چطور با احساساتمان منطقی برخورد کنیم؟
این روزها کودکان اغلب در دوران میانسالی 
)حدود 35 تا 40 سالگی( والدین به دنیا می آیند؛ 
یعنی همان زمانی که عطش ما برای یافتن قطعات 
گمشده زندگی مان بسیار زیاد می شود. همان طور 
که می دانید میانسالی دورانی است که افراد به 
گذشته و انتخاب های مهمی که کرده اند، مثل 
انتخاب همسر، شغل، دوست و... فکر  می کنند 
و آنها را مورد بازبینی قرار می دهند و اگر از 
زمان حال و انتخاب های خود پشیمان و ناراضی 
باشند، زندگی نزیسته شان را با حسرت تجسم 

می کنند و احساساتی را که تاکنون سرکوب 
کرده بودند، حس خواهندکرد. اگر این تغییرات 
همزمان با انتخاب های مهم زندگی فرزندشان 
باشد، ناخودآگاه تمام آنچه که به صورت حسرت 
فروخورده بودند، فرصت تجلی پیدا می کند. با 
این تفاوت که این بار فرزندشان مسوول محقق 

کردن آنها می شود.

چطور استعداد واقعی فرزندمان را بفهمیم؟
بحث  شنیدن  از  پس  بالفاصله  ما  بیشتر 
یاد  به  استعدادها  پرورش  و  استعدادیابی 

شناسایی  آزمون  و  استعدادیابی  تست های 
و  استعداد  سنجش  پرسشنامه  و  استعدادها 
موارد مشابه می افتیم. اگرچه نمی توان کاربرد 
آزمون استعدادیابی و تست های متعدد سنجش 
استعداد را انکار کرد، ما در اینجا نمی خواهیم 
در مورد آنها حرف بزنیم. به عنوان پدر و مادر 
به این سواالت در مورد فرزندتان پاسخ دهید: 
 چه فعالیت هایی وجود دارد که وقتی فرزندتان 
انرژی  می کند  احساس  می شود  آنها  درگیر 
فوق العاده زیادی دارد و از آن خسته نمی شود؟
 چه فعالیت هایی وجود دارد که وقتی مشغول 

آنهاست گذر زمان را حس نمی کند؟
 چه فعالیت هایی وجود دارد که در زمینه  
آنها، وقتی با دانش و اطالعات جدید مواجه 
می شود، فراگیری بسیار خوبی دارد و می خواهد 

همه چیز را درباره آن بداند؟
 چه فعالیت هایی وجود دارد که آنها را از 

اطرافیانش بهتر و باانگیزه تر انجام می دهد؟
 چه فعالیت هایی وجود دارد که حتی وقتی 
خسته است یا استرس دارد، باز هم شوق انجام 

آنها را دارد؟
از  پس  که  دارد  وجود  فعالیت هایی  چه   
انجامشان حس رضایت )و نه خالص شدن!( 

دارد؟
 چه فعالیت هایی هستند که حتی تشویق 
نشدن توسط شما یا دیگران هم، انگیزه او را 

نسبت به آنها کم نمی کند؟
به  پاسخ  در  هرچه  الزاما  گفت  نتوان  شاید 
هستند  استعداد   می شود،  ارائه  باال  سواالت 
زیاد  احتمال  به  فرد،  یک  استعدادهای  اما 
زیرمجموعه ای از این فعالیت ها هستند و با 
دقت کردن به آنها، چشم ما به روی آنها بازتر 
می شود و حتی اگر با آنچه که ما آرزو داریم فاصله 
زیادی دارند، می توانیم بهتر در مورد پرورش 
توانمندی های  به  آنها  تبدیل  و  استعدادها 

ارزشمند در فرزندمان، فکر کنیم.   

 دکتر  هانیه زایررضایی
روان شناس بالینی کودک و 

نوجوان

همه ما حس 
می کنیم حجم 

وسیعی از 
استعدادها 

و قابلیت های 
تحقق نیافته ای 
داشته ایم که 
دیگر فرصتی 
برای شکوفا 

کردن و استفاده 
از آنها نداریم. 

همه اینها 
زندگی های 
نزیسته ای 

در وجودمان 
هستند که خود 

را به صورت 
نارضایتی یا 

خشم و اندوه 
دائم یا بی انرژی 

و بی انگیزه 
بودن نشان 

می دهند

شماره هفتصدوده بیست ویک اردیبهشت نودوهشت

زندگی،  در  ما  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی 
شناسایی استعداد ها و آشنایی با زمینه هایی است 
که در آنها از توانمندی باالیی برخورداریم. پدر و 
مادرها هم دغدغه استعدادیابی کودکان و پرورش 
همه   به رغم  و  دارند  را  خود  کودکان  استعداد 
که  )حاال  قدیم  کودکان  ما  والدین،  تالش های 
بزرگ شده ایم( همچنان چالش استعدادیابی و 
تشخیص استعدادهای خود را داریم. استعدادیابی 
با انتخاب شغل آینده نیز در ارتباط است و شاید 
بتوان گفت درصد زیادی از افراد در این زمینه 

تصمیم خوبی نمی گیرند. 
اگر بررسی کنیم، متوجه می شویم درصد باالیی 
از افرادی که یک رشته خاص را دنبال کرده اند 
به دیگران توصیه می کنند دنبال این رشته نباشند 
که  این سوال  به  پاسخ  در  افراد  از  بسیاری  یا 
کنید،  انتخاب  شغلی  می خواستید  دوباره  اگر 

چه رشته ای را انتخاب می کردید؟ رشته ای 
غیر از زمینه کاری فعلی خود را انتخاب 

می کردند. اگر قبول داشته باشیم که کار 
ما بخش مهمی از زندگی ماست و نقش 
و  لذت  احساس  کسب  در  پررنگی 
خوشبختی دارد، به اهمیت این موضوع 
واقف می شویم که باید به سمتی قدم 
شناخت  در  فرزندانمان  که   برداریم 
استعدادهایشان درست عمل کنند و 
بتوانند از کاری که انجام می دهند، لذت 

ببرند. با این شیوه، کیفیت کاری که افراد 
انجام می دهند نیز باالتر می رود و جامعه 

شرایط بهتری پیدا می کند.

استعدادیابی و شناسایی استعدادها درنهایت توسط 
خود ما انجام می شود. شاید ساعاتی خلوت کردن، 
مرور کردن خاطرات، به یادآوردن فعالیت هایی که 
دوست داریم و مواردی که از آنها لذت نمی بریم، 
برای  برنامه ریزی  و  استعدادها  شناسایی  برای 

پرورش استعدادها، مفید و موثر باشد.
از دغدغه های  انتخاب رشته تحصیلی و شغل 
بیشتر خانواده هاست. از این رو، خانواده ها بخش 
زیادی از وقت بچه ها را با استعدادیابی می گذرانند. 
وقتی بچه ها به مرحله مهم انتخاب رشته می رسند، 
خانواده ها که از همه جا خسته و سردرگم هستند 
و  می دهند  سوق  مشاوران  سوی  به  را  بچه ها 
می گویند: »مشاور بهتر می داند تو کجا می توانی 
بروی.« جالب اینکه استعدادیابی را همه ما انجام 

می دهیم اما نتیجه ای در این ماجرا نمی گیریم.

چه چیزهایی استعداد نیست؟ 
استعداد با شغل فرق دارد. بسیاری از والدین 
زمینه  یک  به  کودک  توجه  با  را  استعدادیابی 
خاص اشتباه می گیرند، مثال اگر کودکی وسایل 
برقی را دوست دارد و تمایل به باز کردن آنها 
نشان می دهد، می گویند استعداد مهندسی دارد 
یا به غلط کودک خود را در طبقه بندی استعداد 
به دو طبقه درس های حفظ کردنی و درس های 
فهمیدنی تقسیم می کنند، در حالی که در این روش 
به برچسب گذاری  استعدادیابی  به جای  عمال 

غیرعلمی پرداخته ایم.

تعریف استعداد چیست؟
استعداد یعنی یادگیری یک مهارت با انرژی و 
زمان کمتر. همه افراد با زمان و انرژی نامحدود 
هر کاری را می توانند یاد بگیرند، در حالی که 
فرد مستعد در یک زمینه خاص، در زمان کوتاه و 
با انرژی کمی می آموزد و پس از مدت کوتاهی 

در آن کار متبحر می شود.
فراموش نکنید شناخت استعداد و جرأت پیگیری 
آن بسیار مهم است. آیا جرأت تکیه دادن به 
استعداد کودک را دارید و حاضرید فرزندتان 

را در آن حوزه پرورش بدهید؟
در حال حاضر بسیاری از خانواده ها هنگام 
انتخاب رشته دانشگاهی، عموما به ترجیحات 
جامعه یا عالیق والدین و در بهترین حالت به 
ترجیحات فرزندشان توجه می کنند، در حالی 
که ترجیحات و توانمندی ها الزاما یکسان 
نیستند. اگر فرزند ما با تالش بی پایان و تحمل 
دشواری ها و بدون توجه به استعدادها و 
توانمندی های فردی موفق شود، به احتمال 
باالیی دچار خستگی و فرسودگی تدریجی 

خواهد کرد.

نظام آموزشی می تواند از قوی ترین روش های 
مخرب استعدادها باشد. والدین از نظام آموزشی 
الگو می گیرند و از روی آن به سمت موفقیت 
در نظام آموزشی قدم برمی دارند، نه موفقیت 

در زندگی. 
یادتان باشد استعداد مستقل از شغل و درس 
است. استعداد را نباید با مهارت و شخصیت 
اشتباه گرفت. ویژگی شخصیتی با مهارت تفاوت 
ما  رفتارهای  پیش بینی کننده  شخصیت،  دارد. 
ما  می دهد  نشان  استعداد  اما  است  آینده  در 

باشیم. می توانیم در آن زمینه متمایز 

آیا مدل های استعدادیابی خاصی در 
دنیا وجود دارند؟ 

الگوهای مختلفی برای سنجش استعداد در دنیا 
وجود دارد. 2 سوال در این زمینه مهم است. سوال 
اول این است که استعداد تا چه میزان می تواند 
پیش بینی  کننده موفقیت بعدی باشد؟ آیا می تواند 
به فرد کمک کند؟ و تا چه میزان مستقل از سایر 
شرایط است؟ از جمله این استعدادها می توان از 

استعداد یادگیری زبان نام برد. 
از  دیگر  یکی  استقرا«  »استعداد  و  توانمندی 
ایده  الهام و  »استقرا«  از  استعدادهاست. منظور 
گرفتن و کاربرد آن در جای دیگر است، مثل 
از  استفاده  و  بسته بندی  از صنعت  ایده گرفتن 

آن در جای دیگر.
همراه،  تلفن  شماره  نوشتن  مثل  اعداد  با  کار 
تجسم فضایی، تفکیک رنگ ها و خواندن سریع 
که می تواند در موفقیت شغلی تاثیر بگذارد نیز 
استعداد  با  اگر  هستند.  استعداد  دیگر  انواع  از 
خوب در جای درست قرار بگیریم می توانیم با 
انرژی، حداکثر کاربری  صرف حداقل زمان و 

را داشته باشیم.

چرا برخی از جایگاه و شغلشان راضی 
نیستند؟

بیفتد،  جا  خوب  استعدادیابی  اهمیت  اگر 
تغییر دهد.  را  آینده و شغل  به  نگاه  می تواند 
استعداد نوعی تمایز ایجاد می کند و تمایز کمک 
می کند وقتی ما را کنار همراهان مان قرار می دهند 
از همه باالتر باشیم. اگر براساس استعداد در 
موفق،  می توانیم  بگیریم  قرار  مناسب  جایگاه 
راضی و خوشحال باشیم و از شغل مان لذت 

ببریم.
و  جوامع  از  بسیاری  در  حاضر  حال  در 
را  خود  نمی توانیم  ما  ایران،  در  به خصوص 
در صدر فهرست قرار دهیم و متمایز باشیم، 
بلکه سعی می کنیم خود را به فهرست کوتاه تری 

برسانیم. 
در  لیسانس  مدرک  داشتن  با  مثال  عنوان  به 
و  ازدواج  کار،  برای  طوالنی  فهرست  یک 
مقایسه  کثیری  عده  با  بهتر  موقعیت های 
فوق لیسانس  مدرک  گرفتن  برای  می شویم، 
اقدام می کنیم تا با تعداد کمتری مقایسه شویم 

و این روش را ادامه می دهیم. 
با این کار برای رسیدن به تمایز، عمرمان  ما 
را معامله می کنیم، در حالی که با استعدادیابی 
می توان به شکل راحت تری از همطرازان متمایز 
میانبر  یک  از  استعدادیابی  با  ما  درواقع  شد. 

کرده ایم. استفاده  موفقیت  به  برای رسیدن 
این نوشته را با سخنی زیبا از آرتور شوپنهاور 

می بریم:  پایان  به 
قادر  اندازه  همان  به  تنهایی  به  خود  »نبوغ، 
تولید کند که یک زن  ناب  اندیشه های  است 
به تنهایی می تواند طفلی به دنیا آورد. شرایط 
بیرونی باید نبوغ را بارور و نقش پدر را برای 

کنند.« ایفا  فرزندش 

استعدادیابی راه میانبری برای رسیدن به موفقیت است
 دکتر میترا حکیم شوشتری

فوق تخصص روان پزشکی کودک و 
نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

آیا استعداد با مهارت یکی است؟
استعداد را می توان مانند یک دانه برای گیاه در نظر گرفت. همان طور که تا دانه ای نباشد گیاهی 
نمی روید، بدون کوشش و پرورش و فضای مناسب هم، هیچ استعدادی به بار نمی نشیند .پس 
استعداد چیزی است که با آن به دنیا می آییم اما برای اینکه شکوفا شود نیاز به محیط مناسب 
داریم. برخالف استعداد، مهارت چیزی نیست که با آن به دنیا آمده باشیم. مهارت، با تمرین 
بهتر می شود و این ما هستیم که آن را ایجاد می کنیم. هرچقدر کاری را بیشتر انجام دهیم در آن 
ماهرتر می شویم، مثال کودک 8 سال های که از 3 سالگی نواختن پیانو را شروع کرده، ماهرانه 
پیانو می نوازد اما این دلیلی بر این نیست که استعداد باالیی در این زمینه دارد. ممکن است 

نواختن پیانو آرزوی برآورده نشده والدینش باشد و همین مساله باعث شده کودک 3ساله را 
به کالس پیانو بفرستند و این کودک با تمرین و سختی بسیار این مهارت را به دست آورده 
باشد. در مقابل، به نظر می رسد، کودک 8 ساله دیگری که بعد از 3 ماه تمرین کردن، با همین 
مهارت پیانو می نوازد، واقعا چنین استعدادی دارد. کسی که در مسیر استعدادهای خود حرکت 
نکند، حتی اگر رشد و پیشرفت را تجربه کند، بیش از آنچه دیگران زمان و انرژی صرف 
کرده اند، زمان و انرژی صرف خواهد کرد و هزینه  رشد خود را از طریق فرسایش پرداخت 
خواهد کرد. پس به عنوان والدین آگاه، با شناخت درست استعدادها و عالیق واقعی فرزندمان 

و هدایت درست او، فرسایش را کاهش دهیم.
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