
 چند پتانسیلی چیست

 

ری و ) به ویژه از نظر فک فرد یک اتترجیح و توانایی به که است روانشناختی اصطالح یک بودنپتانسیلی  چند

چنین فردی به جای اینکه در یک زمینه قوی باشد،  .دارد اشاره مختلف زمینه چند یا دو در برتری برای ،هنری(

 های مختلف گسترده شده است. ها و حوزهعالیق او در زمینه

. این ویژگی سبب می شود تا آن را یک مشکل مهم برای خود می دانند داغلب افرادی که چند پتانسیلی هستن

های ، برنامه ریزی بیش از حد، تجربه استرس باال، ایجاد سردرگمی، ناتوانی در تجزیه و تحلیل، انتخابتیزهوش دارفا

ی موضوع خاصی بدانند، خیلی زود این افراد هر چیزی را که می خواهند دربارهتجربه کند.  راتکانشی یا سازگارانه 

 .اندهیا آموختیابند بر آن تسلط می

 رت و توانایی مناسبیفکر می کنند مها، زیرا شودزدگی این افراد مینی و وحشتاین موضوع گاهی باعث نگرا

لی مسیر شغدر  برعکس دیگران که تا آخر عمر به یک حرفه پایبند هستند، توانند. به همین علت نمیندارند

 اص نیست، چند پتانسیلی بودن است.این یک ویژگی خ حرکت کنند. یمشخص

باور که در آینده تقاضای بیشتری  این و ها سازمان در هاپتانسیلیچند نقش مورد در Stretch مجله در چپمن

 های رسانه متخصص عنوان بهباید هم  شخص که جایی ،مدرن دنیایدر  »کند: خواهند داشت، چنین بیان می

لی موفقیت با افراد چند پتانسی ،، مشغول به کار باشدداده حلیلگرتهم  و نویسندههم  ،عمومی سخنرانهم  ،اجتماعی

  «است.

 



 هستید؟ یپتانسیل چند شما آیا

ندگی های خالقانه متفاوتی در زنیستند بلکه دارای عالیق و فعالیت« یک نداری درونی»افراد چند پتانسیلی دارای 

های مختلف یک نعمت است. اما در دنیایی که پاداش نظم و انضباط، سیل در زمینهگرچه داشتن پتانهستند. 

سخت کوشی و تمرکز روی یک موضوع، رسیدن به موفقیت است، کشیده شدن در جهات مختلف موفقیت را 

 دشوار می کند.

ب ها خوارید و در آنهای مختلف)چیزهای زیادی که شما دوست دشما باید بدانید که به دلیل عالقه شما در زمینه

 هستید( موفقیت را از دست نداده اید. 

 

 رسد؟چگونه یک فرد چندپتانسیلی به موفقیت می

ی تت از نظر شما چیست؟ انرژی خود را در چه جهاولین کاری که الزم است انجام دهید این است که تعریف موفقی

 یقعال تمام توانید می آن در که دارید متعادلی زندگیآیا  قوه شما چیست؟های بال؟ پتانسیلصرف می کنید

اشته ند ارتباطی شما شخصیت با که ایدداده انجام معاش امرار برای را کاری هرگز آیا  کنید؟ کشف را خود خالقانه

 ؟باشد

 و ندک جویی صرفه بسیار وقت در تواند می موفقیت از فرد تعریف دانستن ،باشد که چه هر پاسخ این سواالت

 .دست بردارید دیگران رویاهای کند تا از دنبال کردنکمک می

، در زمان مناسب و با تعریف است مهم واقعأ که را آنچه کند کمک شما به تواند می شما های اولویت از آگاهی

 به عبارت دیگر پتانسیل خود را تا حد امکان مطابق با تعریف خود پیش ببرید. .خودتان انجام دهید

 ویژگی افراد چند پتانسیلی



 های افراد چند پتانسیلی عبارتند از:به طور کلی ویژگی

  تنوع طلبی: این افراد دوست دارند دنیاهای متنعی را تجربه کنند و عالیق آنها در یک یا چند حوزه خالصه

 نمی شود.

 :ی و از یکجا نشینی و کارها های مختلف را تجربه کننداین افراد دوست دارند آزادانه زمینه استقالل طلبی

 تکراری بیزارند.

 .داشتن آزادی عمل: این افراد از اینکه تحت کنترل و نظارت دیگران باشند بیزارند 

 ه است.العادسازگاری باالیی دارند: این افراد به سرعت با تغییرات سازگار می شوند و این یک ویژگی فوق 

 ر رقابت با این افراد را نکنید.یادگیری سریعی دارند: در این زمینه حتی فک 

 

 ها برای افراد چندپتانسیلی است....مطلوبترین گزینهی آموزش یکی از حوزه

 

 ها مناسب است؟هایی برای چند پتانسیلیچه شغل

انند هایی را انتخاب کنند که بتوی دارند باید شغلهای باالیهای مختلف تواناییچون افراد چندپتانسیلی در زمینه

در زیر به چند شغل مناسب برای اینگونه هایشان استفاده کنند. یا حداقل از تعدادی از توانایی هاه تواناییاز هم

 افراد اشاره شده است:

 کارگردان سینما 

 مدیر بازاریابی 

 آموزش یحوزه 

 

 


