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 فصل اول

 .گری حرفه ایستجرقه و مربی ، عمیق تمرین ,سه راز اصلی برای بازگشایی راز استعداد

 

زمانی  3ای و مربی گری حرفه2جرقه  ، 1تمرین عمیق یعنی، کند که سه عنصر راز استعدادویل اذعان می کُ

بیشترین تأثیر را در ساختن مهارت دارند که با هم ترکیب شوند. با اینکه هر مهارت به خودی خود دارای  

  مهارت کاسته خواهد شد. ساختِ از سرعتِ ،اگر هرکدام از این عناصر از معادله حذف شوند  ،اهمیت است

ها در  ی این سرچشمههمه  متوجه شد   ، ویل در مسیر جستجوی سرچشمه های استعداد برای یافتن حقیقتکُ

ی افراد  مختلف, همه های مورد خاصی اشتراک دارند. فارق از تمرکز بر داشتن بهترین استعدادها در زمینه

بازیکنان فوتبال و  مورد بررسی، چالشهای متعددی را پشت سر گذاشته بودند. او با استفاده از مثالهایی از 

ی خود را در تسریع  دهد که چگونه هدف قرار دادن نقاط مشکل در طول تمرین، نتیجهها نشان می خواننده

 .ثمر بخش استبخشی به رشد استعداد 

باعث یادگیری بهترشان     ،در هر دو مورد، افراد یاد شده در طی تمرین مرتکب اشتباهاتی می شدند که در نهایت

شد. اشتباهات آنها باعث می شد از سرعت خود بکاهند تا اقدام به رفع آن اشتباهات کنند که همین  می

تا مرز توانایی خود تمرین می   ، ی آنها را مؤثرتر می کرد. او این روش تمرین را که فرد طی آنموضوع، یادگیر 

 . د ناممی  "تمرین عمیق"کند،

شود و پیشروی در تمرین عمیق را به همراه دارد.  ی فرد می جرقه چیزیست که باعث احتراقِ سوختِ انگیزه

نیازمند اشتیاق و تعهدی عمیق است تا توانایی عبور از  روشی متفاوت از تمرین کردن بوده و , این روش 

  چالشهای به وجود آمده در طول تمرین را، به وجود آورد.

 
1 Deep practice 
2 Ignition  
3 Master coaching  
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ی تمرین, وجود یک  پرورش استعداد، نیازمند هزاران ساعت تمرین است. در بیشتر موارد و در مراحل اولیه

ائز اهمیت است. این همان جاییست که  مربی با تجربه برای کمک به نشانه گرفتن اهداف مناسب بسیار ح

ی خود، نقش مرسوم مربی را که  ای، عالوه بر وظیفهای وارد عمل میشود. به عالوه، یک مربی حرفهمربی حرفه

 کند. همان انگیزه دهی بیشتر است بازی می

 


