
 

 ((Professional in skillدر مهارت   شدن حرفه ائی
 

 ی از جمله ترید بصورت زیر فهرست می شودحرفه ائی شدن در هر مهارتمراحل 

 Learning -آموختن -1

در این مرحله تریدر به یادگیری تکنیکها، اندیکاتور ها و ... می پردازد. در این مرحله آموزش تریدر به توسط استاد 
 اصول و مبانی و کارکرد تئوریک مباحث به تریدر آموزش داده می شود.انجام می شود . و 

در این مرحله رابطه دو طرفه استاد شاگردی بین آموزگار و تریدر بر قرار است و آنچه که قابلیت انتقال به تریدر را 
 داشته باشد در این مرحله منتقل خواهد شد. 

زیادی استفاده کند و با مطالعه کتب، مقاالت ، فیلم های آموزشی و  البته تریدر در این مرحله می تواند از استادان
استفاده از تجربه تریدر های دیگر در اتاق های گفتگو بر دانسته های خود  بیفزاید.که به مجموعه آنها دانش 

(knowledge) .گفته می شود 
 ه باشد در این مرحله قرار می گیرد.بنابر این هر آنچه که از محیط بیرونی قابلیت ورود به مغز تریدر را داشت

بعنوان مثال در آموزش رانندگی اجزاء و المانهای موثر در رانندگی به هنر جو آموزش داده می شود. مثآل اصول و 
 کارکرد سیستم ترمز، کالج،گاز، فرمان، عالئم رانندگی، راهنما ها ی جاده ائی و ... 

 Understanding –درک کردن  -2

یادگرفته است رفته رقته   learningیدر با تمرین و ممارست بر آموخته های خود که در مرحله در این مرحله تر
 و با گذشت زمان به درک آنها نائل می شود. 

در این مرحله شما چارتها، اندیکاتور ها و تکنیکها  را می شناسید و آنها را درک می کنید اما نمی توانید هر انچه از 
آموخته اید را می توانید بیان کنید و به دیگری  Learningن کنید. فقط آنچه در مرحله آنها را می دانید بیا

 آموزش دهید که مقدار آن نسبت به آنچه حاال درک کرده اید بسیار کمتر می باشد.
اما درست است که در این مرحله نیز عمق آنچه که شما در مورد یک موضوع خاص می دانید بسیار بیشتر از 

 دانش و ادراک( در  رحله قبل تمام دانستهای شما )شاملل است اما در این مرحله نیز درست مانند ممرحله قب
 ضمیر خودآگاه شما قرار دارد.

 - Integratingیکپارچگی  -3

 (Integrate with Concept)به این مرحله، مرحله یکپارچه شدن با مفاهیم گفته می شود. 

یکپارچه می شود و در ضمیر ناخود آگاه وی مانند تصاویر هولوگرافی حک می  حله هنرجو با مفاهیمدر این مر
 گردد.

این مرحله بعد از تمرین بسیار زیاد بر روی مفاهیم بوجود می آید و هنرجود به نوعی به یک وحدت وجود با 
آگاه و بدون تفکر بصورت کامآل ناخود  (Concept)مفاهیم دست پیدا می کند به گو نهائی که استفاده از مفاهیم 

 انجام می گیرد.
 مثال ملموسی  که در این مورد میتوان زد همان مثال رانندگی است.

ه عوض کرده و سرعت خود را تغییر می دهید دال رانندگی عالوه بر اینکه بر اثر تغییر مقتضیات جاده، دنحشما در 
در عین حال با موبایل صحبت می کتید و نید، نید، بوق می ز زو فرمان را به چپ و راست می چرخانید، راهنما می



باشید برای خود یک مهارت پیچیده   Learingچای نیز می نوشید. هر کدام این این کارها هنگامیکه در مرحله 
است. اما در این مرحله شما قادر خواهید بود بدون حتی کوچکترین تفکری تمام آنها را با هم انجام دهید. زیرا تمام 

 انها به توسط ضمیر ناخود آگاه شما انجام می شود.
 خود می نویسد:Tao of Jeet Kune Doبروسلی در کتاب  

“Before I studied the art  a punch to me was just a punch, a kick was 

just a kick. After I’d studied the art, a punch was no longer just a punch, a kick 

was no longer just a kick. Now that I understand the art, a punch is just a punch, 

a kick is just a kick” 
 

یک مشت فقط برایم یک مشت بود و یک لگد فقط یک لگد. )کنایه نر های رزمی را بیاموزم، قبل از اینکه من ه
   (Learningاز امر ساده و پیش پا افتاده( . بعد از اینکه مطالعه بر روی هنر های رزمی را شروع کردم )مرحله 

هارت ها در صورتیکه به نحو دیگر یک مشت و لگد فقط برایم یک مشت و لگد نبود )کنایه از پیچیده بودن این م
صحیح بخواهد اجرا شود( اما اکنون که فنون رزمی را درک کرده ام بدون فکر و به توسط ضمیر ناخود آگاه از آنها 
استفاده می کنم و لذا دوباره یک مشت فقط برایم یک مشت و یک لگد فقط برایم یک لگد است.)اجرای آنها 

 بسیار برایم آسان است(.

 بصورت ریل وارد بازار شده و انتظار کسب سود دارند.  Learningتریدرهای ما در مرحله بسیاری از 
 را بخوبی طی نکرده اند و دانش آنها نسبت به بازار در سطح پائینی قرار دارد.   Leaning حتی چه بسا مرحله 

آن  و خصوصآ مرحله بعد از  Understandingتوجه به این نکته بسیار مهم است که مرحله 

(Integration) .به هیچ وجه قابل آموزش نیست و فقط و فقط با تمرین و ممارست بدست می آید 
 

 موفق و پر سود باشید

 انتشار دهنده: فراچارت / مهدی طهماسب


