
1

نقاط قوت خود را دریابید
نویسنده: دونالد او. کلیفتون / مارکوس باکینگهام 

بیشتر افراد نمی دانند که چه توانایی هایی دارند. وقتی از افراد دربار ه  نقاط قوتشان 
سوال می کنید، به شما خیره می شوند یا در جواب، از دانش و مهارت های خود حرف 

می زنند که البته این جوابی نادرست است.

چه جنبه هایی از شخصیت تان را می توانید تغییر دهید 
دانش

وارد  نمی خواهیم  ما  و  کرده اند  بحث  دانش  دقیق  مفهوم  درباره   قرن ها  فیلسوف ها 
همان بحث های تکراری شویم. پس اجازه دهید گامی فراتر نهیم. بگذارید فقط بگوییم 
هر  به  شما  دارد.  وجود  جداگانه  دانش  دودسته  قوت تان،  نقاط  ساختن  به منظور 

دودسته نیاز دارید که خوشبختانه هر دو را می توانید به دست آورید.
اول، شما به دانشی بر پایه  حقیقت ها نیاز دارید که مفاهیم نامیده می شوند؛ برای 
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مثال وقتی شما شروع به آموختن یک زبان می کنید، لغت ها دانش حقیقی هستند. 
به  زبان صحبت کنید.  آن  به  بدانید وگرنه نمی توانید  را  باید معنای هر کلمه  شما 
محصوالتش  ویژگی   درباره   تا  کند  صرف  وقت  باید  نیز  فروشنده  یک  نحو،  همین 
از  باید  نیز  تلفن همراه  به مشترکین  ارائه دهنده  خدمات  نمایندگان  ببیند.  آموزش 
برای  ثبت شده  از سیگنال های  باید  خلبان  باشند. یک  آگاه  تلفنی  برنامه   هر  منافع 
رفتن به نقاط مختلف آگاهی داشته باشد. پرستاران باید دقیقا بدانند مقدار مناسب 

تجویز یک دارو برای هر مرحله چقدر باید باشد.
باوجوداین، آگاهی از دانش حقیقی، عملکرد عالی را ضمانت نمی کند؛ اما برتر بودن 
استعداد های  و  مهارت ها  که  نیست  مهم  پس  است.  غیرممکن  آگاهی  این  بدون 
شما چه چیزهایی باشند. اگر ندانید حاصل رنگ قرمز و سبز رنگ قهوه ای است، شما 
هیچ وقت یک نقاش خوب نخواهید شد. به طور مشابه، همه جا ابتکار و خالقیت 
برای برتر بودن شما مفید نخواهد بود؛ مثال در زمینه  طراحی نور، نور قرمز و نور سبز 
در هنگام ترکیب با هم رنگ قهوه ای را ایجاد نمی کنند. نور قرمز و نور سبز، رنگ زرد 
را ایجاد می کنند. دانش بر پایه  حقیقت هایی مانند این موارد می توانند شما را به 

چالش بیندازند.
گونه  دوم دانش که شما به آن نیاز دارید، دانش تجربی است که نه می توانید در 
کالس درس آن را بیاموزید و نه در کاتالوگ ها بیابید. در عوض دانش تجربی چیزی  
است که شما باید در راهی که قدم برمی دارید آن را بیاموزید و برای خود نگه  دارید.

به منظور  که  است  واضح  می دهند.  ما  به  آموختن  برای  را  فرصت هایی  محیط  هر 
ارتقای نقاط قوت تان باید متوجه این فرصت ها باشید و سپس آن ها را به کار برید.

برخی از دانش های تجربی را راحت تر می شود تصور کرد. واضح ترین نمونه ها را در نظر 
بگیرید: ارزش ها و آگاهی های مربوط به خودتان. اگر می خواهید نقاط قوت خود را 
بسازید، هر دو مورد باید اصالح شوند و با گذشت زمان پیشرفت کنند. در حقیقت 
وقتی می گوییم: این مورد و آن مورد در او تغییر کرده است، منظورمان این است 
که شخصیت او به صورت بنیادین تغییر کرده است اما ممکن است ارزش هایش یا 

میزان راحتی اش با یک فرد خاص تغییر کرده باشد.
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چالز کلسون، مشاور مخصوص رئیس جمهور نیکسون به زندان افتاد چون وفاداری 
بیش ازحدش به رئیس جمهور باعث شد برای محافظت از او مرتکب جنایت شود. 
حاال او را یک مسیحی تازه متولدشده می پندارند. آیا او تغییر کرده است؟ جواب این 
سوال در کتاب »همان طور که هستید« اثر وینفرد گاالگر پیدا می شود: چالز کلسون 
وقتی همراه نیکسون بود، مادربزرگش را تا حد مرگ کتک زد و پس ازآن گویی دوباره 
متولد شد. به احتمال زیاد او همیشه رفتاری افراطی و بسیار احساساتی داشته است؛ 
اما حاال او دوستان و دشمنانی متفاوت دارد. ذات او تغییر نکرده است، او تمام 
کارهایش را با افراط انجام می داد. طرز تفکر شخصی درباره  زندگی هیچ گاه زیاد تغییر 

نمی کند اما افراد فقط روی این مورد تمرکز کرده اند.
هر کجا بنگریم، نمونه هایی از افرادی می بینیم که دید گا ه های اصلی شان تغییر کرد و 
ارزش هایشان عوض شد اما نباید فراموش کنیم که ذات و سرشت اساسی این افراد 
تغییر نکرده  است بلکه استعدادهایشان را به جهتی کامال متفاوت و با هدفی مثبت 
متمایل کرده اند؛ بنابراین، درسی که می توانیم از این افراد بگیریم این نیست که اگر 
نامحدود  به گونه ای  افراد  تمام  استعدادهای  باشند  دیگر  به  گونه ای  بخواهند  افراد 
قابلیت انعطاف دارد، بلکه می توانیم بیاموزیم که استعدادهایی از قبیل هوش، یک 

ارزش خنثی هستند.
اگر می خواهید زندگی خود را به گونه ای عوض کنید که بقیه از نقاط قوت تان بهره مند 
شوند، پس ارزش هایتان را تغییر دهید. وقت خود را برای تغییر دادن استعداد هایتان 
تلف نکنید. همین مورد در زمینه  خودآگاهی نیز صدق می کند. با گذشت زمان بهتر 

می فهمیم که حقیقتا چه کسی هستیم.
این خودآگاهی رو به رشد برای ساختن نقطه  قوت ضروری است چون به هر یک از ما 
اجازه می دهد استعدادهای طبیعی را واضح تر بشناسیم و آن ها را به گونه ای پرورش 
دهیم که نقاط قوت شوند. متاسفانه این فرایند همیشه ساده نیست. برخی از ما 
به دقت استعدادهای خود را شناسایی می کنیم اما می خواهیم استعدادهای دیگری 

داشته باشیم.
ما به عنوان مخاطب هر چه می کوشیم ناامیدتر می شویم چون نمی توانیم استعدادی 
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لذت  زیاد  اطرافمان  محیط  از  باشیم  داشته  نگرشی  چنین  اگر  کنیم.  کشف  جدید 
خوانده  کتاب  چند  یا  باشیم  گذرانده  را  دوره هایی  چه  نیست  مهم  برد.  نخواهیم 
باشیم؛ این موضوع ما را آزرده خواهد کرد، شرایطمان دشوار خواهد شد و به نظر 
می رسد حتی بهتر است که همیشه نقش کسی را بازی کنید که نیستید. خودتان 

می دانید که چه حس بدی دارد.
می کردم.  انتخاب  را  فروشندگی  نباید شغل  هرگز  من  می کنید:  ناگهان شما کشف 
از آزردن مردم بدم می آید. یا ممکن است بگویید: من مدیر نیستم! بیشتر ترجیح 
می دهم کار خودم را انجام دهم تا مسئول کارهای افراد دیگر باشم. این گونه است 
که ما به مسیر نقاط قوت خود برمی گردیم و دوستان ما تحت تاثیر اتفاقات خوبی 
قرار می گیرند که در نتیجه  آن رخ می دهد: میزان تولیدمان افزایش می یابد و نگرش 

وسیع تر پیدا می کنیم.
دوستان ما به ما نگاه می کنند و می گویند: نگاش کن، تغییر کرده. در واقع چیزی 
خالف تصور آن ها اتفاق افتاده است. آنچه در ظاهر به عنوان تغییر رخ داده است، 
ما  استعدادهایمان.  یعنی  هستند؛  ما  وجود  تغییرناپذیر  عوامل  پذیرش  واقع  در 
تغییر نمی کنیم. ما فقط استعداد هایمان را می پذیریم و دوباره روی زندگی متمرکز 
می شویم. ما نسبت به خود، آگاهی بیشتری به دست آورده ایم. برای ساختن نقاط 

قوت تان الزم است شما نیز همین کار را انجام دهید.
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