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 فصل اول

 (The Matthew Effectاثر مَتیو )

                   

 

 

  ی خاص    موضوع  بستر هرهر قسمت را با توصیفی از اینکه ما چگونه موفقیت را در    ، گِلَدوِل  در فصل اول کتاب,  

. کسانی که از دوران  ند ست ه هاکی در کانادا ایبازیکنان حرفه ، لین مورد بررسی او. اوکند می بینیم شروع می

پشت سر   ، اند هترین استعدادها طراحی شدهکه برای شناسایی برا ای های پیچیدهمهدکودک، ارزیابی

 .اند اشتهذ گ

ای این است که این افراد به این دلیل جزو بهترینها هستند که احتماال با  حرفه ی بازیکنان باور عمومی درباره 

  این  ،با تمرین وتالش  ، از سنین کماند توانستهاند و قابلیتی ویژه و ذاتی برای ورزشکار شدن متولد شده

  تنها به  ،هاگوید بهترینتری برای این مورد دارد. او میتوضیح ساده ، گِلَدوِل . اما ببخشند استعدادها را بهبود 

  .اند شدهبهترین  دلیل ماه تولدشان  

 

کودکی   ، است. به همین دلیل ژانویه اول  ،یهای سنّبر این پایه استوار است که تاریخ جداسازی رده توضیح او 
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.  استروز از او بزرگتر  364با کودکی رقابت کند که    استممکن    باشد که در ماههای ابتدایی سال به دنیا آمده  

در مورد   ، کرد. همین موضوعمی مسئله ای که اختالف زیادی را در بلوغ جسمی این دو کودک ایجاد

  .کند می الیستهای اروپایی هم صدق فوتب

. تیمی  کند می آشنا    2007سلواکی در سال  ک اُرا با لیست تیم جوانان فوتبال چِ  برای اثبات ادعایش ما  گِلَدوِل

نفر   6 ،نفر متولد ماه ژانویه 6 ، نفره 21 که در آن سال به فینال جام جهانی جوانان هم رسید. در آن لیستِ

و   نفر در ماه ژوئن، یک نفر اوت، 2ی، ، یک نفر ماه آوریل، یک نفر ماه مِسه نفر ماه مارس ، متولد ماه فوریه

  بودند. یک نفر هم متولد سپتامبر 

. او اولین  کند می مطرح ، روانشناِس کانادایی  (Roger Barnsley) یقولی را از راجر بارنزلِ او همچنین نقل

که با انتخاب کردن   ایی را کشف کرد و بیان کردکاناد ایِحرفه بازیکنانِ تولِد زمانِ یِکسی بود که رابطه 

های خود به خود کودکان متولد ماه   ،سیستم موجود   ،ی تمرینات برتر به آنهاازیکنان در سنین خیلی کم و ارائه ب

 .دهد ای سوق می به سمت ورزش حرفه ،داسازی را ابتدایی سال و نزدیکتر به تاریخ ج

و   ( Kelly Bedard)  دراد لی بِبندی استعداد کودکان در ریاضی هم صادق است. کِهمین مساله در تقسیم

به تاریخ  محققانی بودند که کشف کردند کودکان با تاریخ تولد نزدیکتر    (Elizabeth Dhuey)   یئِت دولیزابِاِ

 . رفتن دارند دانشگاه شانس بیشتری برای   ،سنی جداسازی

ناپذیر است و برای اینکه بتوانیم  دارای اهمیتی انکار ، یسنّاین است که تاریخ جداسازی  گِلَدوِل گیری نتیجه

  .بندی کنیمتقسیم شانآنهارا بر اساس ماه تولد  ادهای کودکانمان را شناسایی کنیم، باید بهتر و مؤثرتر استعد 

 


