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اشاره: در این شماره به معرفی کتاب شناسایی استعدادها، اثر تام راث می پردازیم. 
ســوال بســیار مهمی در این کتاب مطرح می شود که شاید کمتر به آن اندیشیده ایم 
و آن اینکه برای موفقیت آیا باید بر رفع نقاط ضعف متمرکز شــد یا به تقویت نقاط 
قوت پرداخت. نویســنده در این کتاب تالش کرده اســت با استفاده از نتایج آخرین 
تحقیقات و مطالعات پاســخ این سوال را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. مطلبی که 
در ادامه می خوانید، معرفی مختصری از این کتاب خواندنی اســت که توسط عباس 
توکلی تهیه شــده است. امیدواریم این مطلب برای مخاطبان ارجمند مفید بوده و ما 

را در جهت معرفی کتاب های سودمند دیگر به اهل مطالعه یاری کنند.

 به قلم عباس توکلی
طی کردن مســیر موفقیت و تبدیل شــدن به یک مدیر درجه یک، به خودشناسی و اطالع 
دقیق از ویژگی های شــخصیتی خود و نیروهایی که در ســازمان کار می کنند، بستگی دارد. 
»دونالد کلیفتن« پدر علم »نقاط قوت« در دهه 60 میالدی از اولین کسانی بود که مطالعاتی 
را راجع به روانشناســی »نقاط قوت« یا »توانمندی ها« انجام داد و تالش کرد تا تمرکز علم 
مدیریت یعنی »رفتار سازمانی« را به این حوزه نوین تغییر جهت دهد. وی به همراه تام راث 
و گروهی از دانشمندان ســازمان گالوپ )که بزرگ ترین سازمان های آماری، روان سنجی و 
خدمات مدیریتی در جهان به شمار می رود( پرسشنامه استعدادیاب آنالینی را در سال 1998 
طراحــی و تولید کردند. آنها با بهره بــردن از بیش از صدها هزار مصاحبه حضوری و تحلیل 
آنها و به کارگیری اقشار بسیار گوناگون از مشاغل و افراد و همچنین مطالعه میلیون ها مطلب 
مکتوب در حوزه های اخالق، روانشناســی، مذهب، ســنن، مدیریــت و حتی ادبیات، پایگاه 
داده های عظیمی جمع آوری کرده و با اســتفاده از پیکره بی نظیری که در اختیار داشتند 34 
توانمندی را که دارای بیشترین تکرار و وضوح بود گرد آورده و آن را در کتاب حاضر منتشر 
کردند. اســتقبال از کتاب حاضر برای همگان خیره کننده بود. این کتاب موفق شد در مدت 
بسیار کوتاهی عنوان پرفروش ترین کتاب وال استریت ژورنال و همچنین نیویورک تایمز را از 
آن خود کند و خود را میان سی کتاب پرفروش بزرگ ترین وب سایت »آمازون« جای دهد.

در این کتاب 34 نقطه قوت در قالب بخش های مجزا معرفی می شــود. در هر بخش، ابتدا 
توضیح و تعریفی کاربردی راجع به هر نقطه قوت ارائه شــده، ســپس نمونه هایی از افرادی 
که داری این توانمندی ها هســتند با توصیف رفتارهای آنها به تصویر کشــیده شده اند. پس 
از آن »ایده هایی برای عمل« پیشــنهاد هایی را به این افراد ارائه می دهد که از سودمندترین 
بخش های این کتاب است. در پایان، قسمتی با عنوان »توصیه هایی برای کار با افراد دیگری 
که دارای این توانمندی هستند« پیشنهاد هایی را به تمام افراد برای تعامل بهتر با افراد دارای 
توانمندی مورد نظر ارائه می دهد. دو پرســش انتهای هر فصل خواننده را نســبت به داشتن 

آن استعداد به چالش می کشد.
کتــاب حاضر تالش دارد تا به این نکته اشــاره کند که به جــای تقویت نقاط ضعف ابتدا 
نقاط قوت خود را شناســایی کنید و آنها را پرورش دهید و بعد به فکر حل نقطه های ضعف 
خود برآیید. نویســنده در بخشی از کتاب می گوید: »هدف اکثریت قریب به اتفاق برنامه های 
آموزشــی این است که به ما در تبدیل شــدن به کسی که نیستیم یا نمی توانیم باشیم کمک 
کنند. اگر به صورت ذاتی دارای توانایی درک ریاضی نیســتید باز هم مجبور می شوید زمان 
خود را صرف گرفتن یک مدرک در زمینه ریاضیات یا کسب نمره خوب در این درس کنید. 
اگر چندان همدل نباشــید به یک دوره آموزشی فرستاده می شوید که هدف آن القا همدلی 
به شــخصیت شماست. از گهواره تا گور بیشتر از آن که زمان خود را برای کشف نقاط قوت 
خود صرف کنید آن را برای رفع نقاط ضعف و کاســتی هایمان صرف می کنید. بســیاری از 
اســطوره های ما بر اثر غلبه بر یک ناتوانی خلق شــدند و این امر به یک ارزش تبدیل شده 
اســت. کتاب ها، فیلم های سینمایی و فولکلور ما پر از داستان های افراد بازنده ای است که از 

میان میلیون ها مشــکل به طــور اتفاقی بر یکی از آنها غلبه می کننــد. این موضوع به جای 
آنکه ما را به تحســین آن دسته افرادی که بر توانایی های ذاتی خود سرمایه گذاری کرده اند 
هدایت کند، ما را به ســتودن افرادی که به برخی از نقاط ضعف طبیعی خود چیره شــده اند 
رهنمون می ســازد. در نتیجه میلیون ها نفر این قهرمانــان را به عنوان مظاهری از رویاها و 
الگوهای ملی در نظر می گیرند و چشم انداز خود را به سمت غلبه بر چالش های بزرگ تنظیم 
می کنند. متاسفانه این کار »پیمودن ســخت ترین راه برای موفقیت است.« ما در تحقیقات 
خــود دریافتیم که در تمام فرهنگ ها اکثریت قریب به اتفاق والدین بیشــترین زمان و توجه 
دانــش آموزان را برای تقویــت ضعیف ترین درس وی صرف می کنند. پــدران و مادران و 
آموزگاران به جای آنکه وقت زیادی از زمان فرزندان را در حوزه های توانایی و توانمندی های 
برتر آنها صرف کنند بر نقاط ضعف آنها تمرکز می کنند. بر اســاس پژوهش سازمان گالوپ 
واضح است که افراد خاصی توانایی بیشتری را برای موفقیت در برخی حوزه ها دارند و کلید 
رشــد انسان این است که خود را بر اســاس آنچه هست پرورش دهد. در مطالعات ما معلوم 
شــد که بیشــتر افراد موقعیت و امکان تمرکز بر کاری را که به بهترین نحو می توانند انجام 
دهند ندارد. ما راجع به این مســئله از بیش از 10 میلیون نفر نظرســنجی کردیم و تقریبا 7 
میلیون نفر اظهار کردند در موقعیتی قرار نگرفته اند که بتوانند از اســتعدادهای خود استفاده 
مناسب و الزم را ببرند. یکی از بزرگ ترین مشکالت این است که افراد درباره توانمندی های 
خود و اطرافیانشان یا آگاهی ندارند یا نمی توانند آن توانمندی ها را تبیین و توصیف کنند.«

راث راجع به فهرســت 34 توانمندی که در این کتاب وجود دارد می گوید: »این 34 مورد 
نقطه قوت نتیجه تالش برای تهیه یک فهرســت مشــترک از توانمندی هاست. به هیچ وجه 
نمی توان ادعا کرد که تمام توانمندی ها را پوشــش داده ایــم. صدها مورد از توانمندی های 
خاص وجود دارند که آنها را در این تقسیم بندی ذکر نکرده ایم، اما سعی کرده ایم این فهرست 
را بــه نحوی تنظیم کنیم که برای افراد مختلف و شــرایط گوناگون دارای کاربرد عملی و 
استفاده از آن آسان باشــد. در حقیقت اینجا چیزی که اندازه گیری می شود توانمندی نیست 
بلکه استعداد شخص اســت. هدف نهایی ما این است که توانمندی های واقعی را شناسایی 
کنیم و اســتعداد یک مولفه الزم و نه کافی برای توانمندی )نقاط قوت( است. به عبارت دیگر 

»استعداد« همان »توانمندی« بالقوه و استفاده نشده است.«
یکی از پرســش هایی که این دســته بندی را به چالش کشــیده بود بحث تغییر انسان در 
طول زمان اســت. نویســنده کتاب به این سوال این گونه پاســخ می دهد: »هرچند افراد در 
طول زمان تغییر می کنند و شــخصت ما نیز انطباق پذیر اســت، اما دانشــمندان دریافته اند 
که ویژگی ها و خصوصیات فردی و عالیق و احساســات اصلی ما در طول دوره بزرگســالی 
نســبتا ثابت و پایدار هســتند. یکی از پژوهش هایی که در کشور نیوزلند روی 1000 کودک 
اجرا شــد و 23 سال طول کشید، نشان داد شــخصیتی که در سن 3 سالگی کودک آشکار 
می شــود با خصوصیات شخصیتی که در سن 26 ســالگی همان فرد دیده می شود شباهت 
قابل مالحظه ای دارد.« همچنین دانش، مهارت و ممارســت نیز بخش های مهمی از معادله 
توانمندی را تشکیل می دهند. راث معتقد است که ذهن خالی از واقعیت های بنیادی، امکان 
بهره وری از اســتعدادها را به شدت کاهش می دهد. وی مثال های گوناگونی را در این کتاب 
می آورد که نشان می دهد اکثر افراد موفق با استعدادهای برتر خود کارشان را شروع کرده و 
سپس مهارت ها، دانش و تمرین را به آن اضافه می کنند.« این کتاب برای شناخت آنچه در 
درون شما وجود دارد و آن چیزی که می توانید از استعداد افراد در محیط کار به دست آورید 

کمک شایانی می کند و خواندن آن را به همه دوستان توصیه می کنم.

شناسایی استعدادها
نویسنده: تام راث
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