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 پیشگفتار مترجمان

مـیالدي از   60در دهـه  » نقاط قـوت «دونالد کلیفتن پدر علم 

 آنچـه  بـر  آنکـه ي جـا  بـه  کـرد  تـالش  کـه  بـود ی کسـان ن اولی

 »قوت نقاط«ی روانشناس بر شود، یم خواندهی مرضی روانشناس

 علــم تمرکــز کـرد ی ســع و دیــنما دیـ تاک »هــاي توانمنــد« یـا 

 فتـار ر«ی یعنـ  تیریمـد  علـم ی روانشـناخت  حوزه وی روانشناس

 آن دنبال به و دهد جهت رییتغ نینو حوزه نیا به را» یسازمان

 هـا  يتوانمنـد  و استعدادها نیا از جامعی فهرستي آور جمع رد

 . داد انجامي رینظ کمي ها یبخش بهره

با گرد هـم آوردن گروهـی    1998سرانجام کلیفتن در سال 

 مطرح را ها يتوانمند از مشتركی فهرست نیتدواز دانشمندان 

 بهـره  بـا  شدند موفق همکارانش و فتنیکل سالها همان در. کرد

 بـه  و آنهـا  لیتحل وي حضور مصاحبه هزار صد از شیب از بردن

 نیهمچنـ  و افـراد  و مشـاغل  از گوناگون اریبس اقشاري ریکارگ

ــا ونیــلیم مطالعــه  اخــالق،ي هــا حــوزه در مکتــوب مطلــب ه

 داده گـاه یپا اتیادبی حت و ت،یریمد سنن، مذهب، ،یروانشناس

 کـه ي ریـ نظ یب کرهیپ از استفاده با و نمودهي آور جمعی میعظ

و  تکـرار  نیشـتر یبي دارا کـه ي دنـ توانم 34 داشتند اریاخت در

 تـالش  جـه ینت زمـان  آن در. نـد ینماي آور جمع را بودندوضوح 

 یـاب  قـوت  نقـاط  پرسشـنامه « نخسـت  شیرایـ و هیـ ته بـه  آنها
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 آزمـون،  نیـ اي اجـرا  سـال  چنـد  از پس. شدی منته »فتنیکل

 پگـالو  سـازمان ي همکـار  با که متعددي ها شیرایو وي بازنگر

 خـدمات  و ،یروانسـنج  ،يآمـار ي هـا  سـازمان  نیبزرگتر از که(

 جینتای بازخوان وانجام شد ) رود یم شمار به جهان دری تیریمد

 ازی یکـ  شـد  موفـق  گـالوپ  آمـده،  دسـت  به آزمون ها ونیلیم

ی روانشناســ نــهیزم در خــود آثــار نیتــر موفــق و نینــدگارترما

 نیهمچنـ  و قـوت  نقـاط ی روانشناس تر خاص طور به و سالمت

ی معرفـ  جهـان  بـه  رای سـازمان  رفتـار  خاص طور به و تیریمد

 . دینما

 کیکالسـ  اثـر  بـا  متنـاظر  اثر نیا ،يکاربرد وی علم نظر از

ــ اخــتالالتي آمــاری صــیتشخي راهنمــا  در) DSM-IVی (روان

 شـمار  بـه  تـر و مـوجزتر از آن   اما ساده یروانشناس علمي آنسو

 گـالوپ ي بـرا  رای رفروشـ پي کتابها شتریپ که راث تام. رود یم

 در را اطالعـات  نیـ اي کاربرد و دهیگز مطالب بود، کرده فیتال

 . نمود نیتدو کتاب نیا قالب

 کتاب. بود کننده رهیخ همگاني برا حاضر کتاب از استقبال

 نیتـر   پرفـروش  عنـوان ی کوتاه اریبس مدت در شد موفق حاضر

 آنِ از ار مزیتـا  وركیـ وین نیهمچن و ژورنال تیاستر وال کتاب

 شیبـ  شد موفق گالوپ ،انتشار از پسی کوتاه مدت. کند خود

 بـر  عالوه. به فروش برساند را کتاب نیا از نسخه هزار پانصد از

ی سـ  انیـ م در را خـود  توانسـته  کتـاب  نیـ ا که مدتهاست آن،

 جهـان  در کتـاب  فـروش  تیسـا  وب نیبزرگتـر  پرفروش کتاب

 آمار نیآخر ساسا بر که است توجه جالب. دهدي جا) آمازون(



 

 ـ ۷ـ 

 ابندهی دست
 ساز فعال

 پذیر سازش
 گر تحلیل

 ساز هماهنگ
 با ایمان
 فرمانده
 یارتباط
 جو رقابت

 پیوند هم
 عادل

 نگر گذشته
 محتاط
 دهنده پروش

 منضبط
 همدل

 هدفمند
 نگر آینده

 سازشگر
 پرداز دهیا

 دربرگیرنده
 فردگرا
 درونداد
 متفکر

 یادگیرنده
 ساز بیشینه
 نگر مثبت

 محجوب
 ریپذ تیمسسول

 حالل مشکالت
 معتمد به نفس

 يارجمند
 راهبردي 

 جذاب

 فـروش  بـه  کتـاب  نیا از نسخه ونیلیم 4 از شیب شده منتشر

 .  است دهیرس

ی مختلفـ ي ها گروه از کتاب نیمخاطب شد، گفته آنچه بنابر

 کـه  پسـند  عامـه ی روانشناسـ  طرفداران سو یک از: بود خواهند

 بـه  بتوانـد  کـه  هستندیی ها یافته انتشار تازه انتظار در شهیهم

ي سـو  از. دیـ نما کمـک  آنهای شادکام حتماالًا وی روان سالمت

 متخصصــان تمــام توجــه مــورد توانــد یمــ کتــاب نیــا گــر،ید

 جـامع ي بند میتقس دنبال به که وابستهي ها حوزه وی روانشناس

 نیا در خودي ها تیفعال به راجعي موجز وي کاربرد همزمان و

 کتاب اصل( همه از تر مهم دیشا اما و. ردیگ قرار هستند، نهیزم

 شـتر یب و متحـده  االتیـ ا در را خـود  مخاطبان نیشتریب حاضر

 هسـتند ي افراد از گروه آن ،)است حوزه نیهم مرهون کشورها

ی تیریمـد ي ها رده در سازمانها، و ادارات خود، کار محل در که

 بـا  بهتـر  تعامـل  دنبـال  بـه  هسـتند،  گونـاگون ی تیریمد ریغ و

 خـود  ردستیز و همرده افراد خواهند یم و بوده، خود همکاران

. بخشـند  ارتقـا  را خـود  مجموعـه ي ور بهـره  و بشناسند بهتر را

 امور با میمستق طور به کهي افراد وی انسان منابعي ها دپارتمان

 اسـتعدادها،  تیریمد استخدام، کارکنان، آموزش ،یانسان منابع

 کـه ي افـراد  تمـام  نیهمچنـ  و هسـتند،  مـرتبط  لیقب نیا از و

 دری متخصصـان  یـا  اند داشتهی سازمان رفتار حوزه دری مطالعات

ـ ا از تواننـد  یمـ ي ا ژهیـ و نحو به روند، یم شمار به طهیح آن  نی

 . شوند مند بهره کتاب

 مـورد  چهـار  وی سـ  مقدمه، وی معرف از پس کتاب، نیا در
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 هـر  در. شـود  یمـ ی معرفـ  مجـزا ي بخشـها  قالب در قوت نقطه

 قـوت  قطهن هر به راجعي کاربردی فیتعر و حیتوض ابتدا بخش،

ــه ــده، ارائ ــه ســپس ش ــا نمون ــراد ازیی ه ــهي اف ــاي دارا ک  نی

 دهیکش ریتصو به خودي رفتارها فیتوص با هستند ها يتوانمند

 بـه  رای شـنهادات یپ »عمـل ي برایی ها دهیا« آن از پس. اند شده

 کتـاب  نیاي بخشها نیسودمندتر از که دهد یم ارائه افراد نیا

 بـا  کـار ي بـرا یی هـا  هیوصت« عنوان بای قسمت ان،یپا در. است

 رای شـنهادات یپ »هسـتند ي توانمند نیاي دارا کهي گرید افراد

 مـورد ي توانمنـد ي دارا افـراد  با بهتر تعاملي برا افراد تمام به

 بــه زیــن فصـل  هــر ییانتهـا  پرســش دو. دهــدی مـ  ارائــه نظـر 

ـ ا باي شتریبی دوست احساس کرد خواهد کمک خوانندگان  نی

 بـر  صـرفاً  قـوت  نقـاط  بیـ ترت است، کرذ به الزم. ندینما کتاب

 دري گـر ید تیاولو چیه و بوده آنهای سیانگلیی الفبا نامي مبنا

 . ندارد وجود آنها بیترت

 ازي اریبس میکن اذعان دیبا قوت، نقطه 34 ترجمه مورد در

 ممکـن  و شـوند،  یمـ  ترجمـه  که هستند بار نینخست ها معادل

 نیــا ترجمـه . باشــند نوسأنامـ ی کمــ خواننـدگان ي بــرا اسـت 

ی کلـ  مطالب گرفتن نظر در و قیدق مطالعه از پس اصطالحات

 صورت واژگانی اللفظ تحتي معنا به توجه با کمتر و فصل کی

 معـادل » consistency« واژه مقابـل  در مثـال،  طـور  بـه . گرفت

 میهسـت  دواریـ ام. میـ داد قـرار  را »عـادل « و »عـدالت «ی فارس

 در خصـوص  نیـ ا در هژیو به را خود نظرات محترم خوانندگان

 نقطـه  34 بـه  کـه ی واژگـان  تمام برگردان. دهند رقرا ما اریاخت
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 کـه ی فـاعل  صـفت  یـا  فاعـل  اسـم  صورت به دارند، ارجاع قوت

 شـده  انجـام  اسـت،  نظر موردی ژگیو اي یتوانمند دارنده انگریب

 برخـوردار  انسـجام  نیا ازی لیدال بهی سیانگل اصطالحات. است

 چشـم  بـه  واژگـان  نیـ اي دسـتور  نوع دری پراکندگ و ستندین

 .  خورد یم

 کتـاب  بـا  کاری چگونگ حیتوض به که بعد پاراگراف از شیپ

 انارجمنـدم  همکـار  و زیعز دوست از میدان یم الزم پردازد، یم

ی علمـ  ئـت یه محتـرم  عضوي (جعفری سیع دکتري آقا جناب

و جناب آقـاي دکتـر محمـود نجفـی (عضـو      ) نور امیپ دانشگاه

یی ها کمک تمام خاطر بهلمی دانشگاه سمنان) محترم هیئت ع

ی علمـ  شیرایو وی بازخوان و تر حیصحي ها معادل یافتن در که

 ناشـر  از نیهمچنـ . میکنـ ي سپاسگزار داشتند، مبذول کار نیا

 ،یمهربـان  بـا  کـه  ایرنینصـ  رضـا یعلي آقا جناب ژهیو به محترم

 بــای کتــاب بهنگــام هیــته موجبــات خــود دقــت و نظــر حســن

خـاص  ي هـا  يدشوار که اثر اصل با کساني یظاهري اه یژگیو

 .میکن یمی قدران مانهیصم نمودند، فراهم داشت، را خود

 خوانـده  ابتـدا  در کتـاب ي هـا  فصل تمام میکن یم شنهادیپ

 لیـ تما صـورت  در فصـل  هـر ی انیپاي ها سوال به سپس. شوند

یی هـا  نمره اساس بر برتري مندتوان مورد پنج و شود داده پاسخ

 مربوط فصول سپس. شوند انتخاب دهد یم خود به وانندهخ که

 خواننـده  تـا  شـود  مطالعـه  مجـدداً  برتري توانمند مورد پنج به

 را هـا  يتوانمنـد  آن شتریب چه هر رشدي رو بر کار بتواند زیعز

 . دهد قرار کار دستور در
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بـا  از انتشارات گالوپ ضمناً، کتاب دیگري در همین زمینه 

رهبـري براسـاس   «ریت و رهبري، با عنوان تأکید بیشتر بر مدی

ري کـانچی (ترجمـۀ: سـیامک     » نقاط قوت نوشتۀ تام راث و بـ

 دولتی و امیر کامگار) از همین ناشر در دست چاپ است. 

ی روانشناسـ  حـوزه  بـه  کـه ی خواننـدگان  تمـام  بـه  انیپا در

 شـنهاد یپ هسـتند،  منـد  عالقـه  قـوت  نقاط و ،یشادکام مثبت،

 همین مؤلف (امیر کامگـار) و  توسط که يگرید کتاب میکن یم

 و جناب آقاي محمود نجفـی  يجعفری سیع دکتري آقا جناب

 ازي منـد  بهـره : مثبـت ی روانشناسـ ي کاربرد آموزش« عنوان با

» یتیشخصـ  قـوت  نقـاط  وي ساز آماده مهارت وی شادکام علم

 . ندینما مطالعه را شده، ترجمه

 قیـ طر از را دخـو  نظـرات  توانند یم یگرام خوانندگان تمام

 در مـا  با amir3712000@yahoo.comی کیالکترون پست آدرس

 . بگذارند انیم

 کامگار ریام

 ریزي مهتاب بیات
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 بخش اول

 هاي خود را بیابید توانمندي مقدمه:
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 ن راه!یتر سخت مودنیپ

این است کـه   اي آموزشیه ب به اتفاق برنامهیت قریهدف اکثر

 میم باشـ یتوان نمی ای به ما در تبدیل شدن به کسی که نیستیم

 یاضـ یدرك ر ییداراي توانـا  اگر به صـورت ذاتـی   کمک کنند.

ک یزمان خود را صرف گرفتن  دیشو می نیستید باز هم مجبور

ن درس یـ ا کسب نمـره خـوب در ا  یات یاضیزمینه رمدرك در 

ید بــه یــک دوره آموزشــی شــهمــدل نبا چنــدان. اگــر نماییــد

شخصـیت   همـدلی بـه   ءشوید کـه هـدف آن القـا    فرستاده می

آن که زمـان خـود را بـراي    از  شماست. از گهواره تا گور بیشتر

نقاط ضـعف   رفعآن را براي قوت خود صرف کنیم   نقاط کشف

 کنیم. هایمان صرف می و کاستی

ق که موفـ  يفراوان از افراد هاي لق اسطورهدر خَ مسئلهاین 

انجـام   يخـود بـرا   یا عدم استعداد ذاتـ یند بر نقص عضو ا هشد

بسیار آشکار اسـت. بـه داسـتان واقعـی رودي      ندیفائق آ يکار

روتیگر
1
 --ساله زمین ورزش استادیوم نـوتردام  23متصدي  -- 

 توجه کنید:

به  1993هاي سینمایی سال  او قهرمان داستان یکی از فیلم

 167یـن مـرد جـوان بـا قـد      بود. واضح بـود کـه ا  » رودي«نام 

                                                        
١. Rudy Ruettiger 
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لوگرم توان بدنی کافی براي موفقیت در یک 75متر و وزن  یسانت

بازي فوتبال دانشکده را نداشت. البته رودي بسیار شجاع بود و 

به خاطر پذیرفته شدن براي انجام بـازي فوتبـال در اسـتادیوم    

تالش نمود. باالخره بعـد از   يناپذیر نوتردام به صورت خستگی

متوالی در استادیوم پذیرفته شد و به فاصله زمانی سه شکست 

 تیم جایگاهی را به دست آورد. نِیخیلی کم در گروه تمر

سـال رودي تمرینـات روزانـه بسـیار سـختی را       2در طول 

اما هرگز به وي اجازه ملحق شـدن بـه تـیم     ،پشت سر گذاشت

بـا   در کنار زمـین داده نشـد. بعـد از آنکـه در طـول دو فصـل      

دن لبـاس  سرانجام براي پوشـی  توان خود تالش کرد،بیشترین 

در آخرین سال دبیرستان دعـوت   نالیتیم و شرکت در بازي ف

شد. در لحظات پایانی این بازي و زمـانی کـه تـیم نـوتردام بـا      

هـاي رودي بـا    نداشت، هـم تیمـی   يا هفاصلرسیدن به پیروزي 

ي را بـه  اعمال نفوذ بر مربی خود خواسـتار آن شـدند کـه رود   

بازي بـه   ، مربی رودي را برايهاي پایانی بازي بفرستد. در ثانیه

 کل کرد.تیم مقابل را تَ هافبک زمین فرستاد و او بازیکن

رودي به قهرمانی آنی تبـدیل   انگیزي بود و لحظات هیجان

دستان خـود   زدند و او را با . هواداران نام رودي را فریاد میشد

روتیگـر بعـدها بـه کـاخ      بر روي سرشان از زمین خارج کردند.

 خ سفید و جـو سفید دعوت شد و با رئیس جمهور و مقامات کا

مونتانا
1
هاي فوتبال بود مالقـات کـرد. هـر چنـد      که از اسطوره 

هـزاران سـاعت    او بعـد از  اما ،پشتکار رودي قابل تحسین است

                                                        
١. Joe Montana 
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هاي پایانی بازي کرد و توانست یـک تکـل    هیتمرین فقط در ثان

 .ساده انجام دهد

را  یمـ مهبخش این داسـتان در عمـل مسـئله     امهیت الهما

بـر نقـاط ضـعف بـه یکـی از      و فائق آمدن کند: تسلط  می بیان

هـا،   ر فرهنگی ما تبدیل شده است. کتابهاي مهم ساختا بخش

هـاي افـراد    پـر از داسـتان   و فولکلـور مـا  هـاي سـینمایی    فیلم

بـر   یبه طـور اتفـاق  ها مشکل  است که از میان میلیون يا هبازند

آنکـه مـا را بـه     يوضوع به جـا این م ند.کن یکی از آنها غلبه می

 هـاي ذاتـی خـود    ن آن دسته افرادي که بر توانایییسمت تحس

افـرادي کـه    کند، ما را به ستودن ند هدایتا هگذاري کرد سرمایه

انـد رهنمـون    از نقاط ضعف طبیعی خود چیـره شـده   به برخی

یـن قهرمانـان را بـه عنـوان     ها نفر ا یلیونم ،سازد. در نتیجه می

ــا  ــا و الگوه ــاهري از رویاه ــی  يمظ ــر م ــی در نظ ــد و  مل گیرن

هـاي بـزرگ تنظـیم     نداز خود را به سمت غلبه بر چالشا چشم

 ين راه بـرا یتـر  مـودن سـخت  یپ«سفانه این کـار  کنند. متا می

  ».ت استیموفق

 

 المثل گمراه کننده یک ضرب

ازه کـافی تـالش   اگر به اند«گوید  المثل نادرست می یک ضرب

مـن  . »د تبدیل شـوید یخواه می توانید به هر کسی که یکنید، م

را هم مانند بسیاري از مردم در دوران جوانی این ضرب المثـل  

از دوران  يا هبخش عمد مانند هزاران کودك دیگر، باور داشتم.

مایکـل  «ک یـ اینکـه بـه    يو تـالش بـرا   کودکی من بـا سـعی  
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سـاعت   4تـا   3روزانـه   شـد. گر تبدیل شوم سپري ید 1»جردن

ان هر سال به کردم. تابست پرتاب توپ داخل حلقه را تمرین می

رفتم و بـه هـر طریـق ممکـن در تـالش       اردوهاي بسکتبال می

تبـدیل   م بـود کـه  مسـلّ بودم تا به بازیکن بزرگی تبدیل شـوم.  

شدن به یک ستاره بسکتبال در آمریکـا بـه راحتـی بـراي مـن      

تالش خـود   تمامسال،  5ز آنکه بیش از بعد ا .امکان پذیر نبود

راه به تیم جوانـان دانشـگاه    حتی موفق نشدم ،را به کار گرفتم

خواهیـد   توانیـد هـر چـه مـی     می«اعتقاد به ضرب المثل  بیایم.

هـاي   سـناریو  ،د ما نخواهـد شـد. همـه روزه   باعث رش» بشوید.

فروشنده بسـیار   . یکافتد می هاي کار اتفاق مشابهی در محیط

تالش به مـدیر فـروش    تواند با کمی کند که می ق تصور میموف

ش بـا مـدیران دیگـر    بزرگی تبدیل شود. او براي رسیدن به بین

 ،کنـد  ابی را که درباره مدیریت پیدا میهر کت ؛کند مصاحبه می

 کـه مخـتص   یوقتـ  هـر شـب بـا گذشـتن از     ؛کنـد  می مطالعه

 ،کنـد  یقت کار مو حتی سالمتی خود تا دیر و ش استا هخانواد

بـراي  یابـد کـه توانـایی ذاتـی الزم      اما بعد از چند سال در می

ود را بیهـوده صـرف   را ندارد. او نه تنها وقـت خـ   ن کاریانجام ا

هاي خود را نیز از دسـت داده اسـت. اگـر در     کرده بلکه فرصت

ماند  می ماهر بود باقیشغل فروشندگی که به طور ذاتی در آن 

 ،با این حـال  .موعه خود بکندبه مج يشتریتوانست کمک ب می

 موقعیـت ا یـ چنانچه به دنبـال افـزایش درآمـد، ارتقـا جایگـاه      

 ها به جاي  سلسله مراتب بیشتر سازمان ،خود باشیم يا هحرف

                                                        
 اي بسکتبال آمریکا (م). قهرمان اسطوره. 1


