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 چکیده

رویکرد روان شناسی مثبت به عنوان رویکرد کارآمد از  

آموزشی بخصوص می توان در محیط های تربیتی و 

یکی از منابع مهم پیشرفت . دانشگاه استفاده کرد

بطور . دانشجویان شناسایی نقاط قوت  فردی می باشد

، نقش اساسی ه ای آشکار شده است که نقاط قوتفزایند

اگرچه کاربرد   در سازگاری تحصیلی و غیر تحصیلی دارد

و استفاده از رویکردهای روان شناسی مثبت گرا به 

راهبردی برای سالمت در محیط های آموزشی عنوان 

بطور عمومی توسط متخصصین پذیرفته شده ولی فقدان 
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شناسی مثبت گرا در سطح دانشگاه تدوین این تحقیق را 
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Abstract 

 Of positive psychology as efficient 

approach can be used in training and 

education, especially university. One of 

the most important sources of students' 

progress is the identification of individual 

strengths It is increasingly apparent that 

the strengths a key role in the academic 

and non-academic compatibility 

Although the application and use of 

positive psychology approach as a 

strategy for health in educational settings 

are generally accepted by experts but the 

lack of a unique framework based on 

positive psychology at the university 

level is necessary. 
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 مقدمه

میباشد  ابن رویکرد موجب شده    گرا یکی  از مهمترین  تحوالت  در روانشناسی  معاصر  جنبش روان شناسی مثبت 

موضوعات مثبت مانند سالمت زندگی، عواطف مثبت، معنویت تا تمرکز علم روانشناسی  از اسیب های روانی به سوی 

نوان رویکرد کارآمد برای کمال و تعالی انسانی ارائه ثبت به عمرویکرد روان شناسی .  .و نقطه قوت سوق داده شود

تمرکز عمده روان استفاده کرد  دانشگاه بخصوصتربیتی و آموزشی محیط های  از این رویکرد می توان در. شده است

شناسان قرن بیستم روی نقاط ضعف، عیب ها و آسیب ها بوده است و از توجه به توانمندی ها و توانایی ها انسانی 

. فردی می باشدنقاط قوت  یکی از منابع مهم پیشرفت دانشجویان شناسایی  .ی رشد و کمال غفلت شده استبرا

روان .، نقش اساسی در سازگاری تحصیلی و غیر تحصیلی داردنقاط قوت  ر فزاینده ای آشکار شده است که وبط

نقاط قوت  اسی روانی از توجه به رفت های علمی در زمینه آسیب شنششناسان مثبت گرا معتقدند که  علیرغم پی

هدف روانشناسی مثبت این  .فردی ارائه کردنقاط قوت  ده است و می توان نظامی برای طبقه بندی ش فردی غفلت

ها را به سوی بهترین یزبدترین چ ترمیمکه در نظام روان شناسی جهان تحول به وجود آورد و توجه صرف به  تاس

و  در صدد شناسایی و بهبود عواملی است که مردم را قادر می کند تا احساس خوبی  کیفیت ها در زندگی تغییر دهد

به این  داشته باشند و با بکارگیری توانایی های طبیعی شان ضمن اینکه کوشا باشند، بهترین خودشان را ابراز کنند

روان شناسی مثبت نگر  .یرندفردی باید در اولویت درمان و پیشگیری قرار گنقاط قوت  شکوفایی  شناسایی و منظور

همه انسان   .به افراد و جوامع آموزش داده شود را  درصدد فراهم کردن مداخالتی است که چگونه می توان بهزیستی

ها می توانند به هر حال با تمرین و آموزش هر نوع فعالیتی را یاد بگیرند اما برخی انسان ها برای برخی از انواع 

یکی از مهمترین دغدغه های ما در زندگی شناسایی استعدادها و  بیشتری دارندنقاط قوت  فعالیت ها، استعداد و 

ی توجهی به ب.  و   نقاط قوت   ما محسوب میشو د آشنایی با زمینه هایی است که در آنها توانمندی باالیی داریم

ممکن است با تالش مضاعف و  در تصمیم گیری و تصمیم گیری صرفاً براساس ترجیحات اگرنقاط قوت  استعدادها و 

در روان شناسی .  به احتمال زیاد ما را گرفتار فرسودگی خواهد کردولی  بسازد  موفقیتحمل سختی ها از ما فرد 

مراجعین را باید نقاط قوت  در ابتدا  شودمثبت گرا به جای اینکه تنها از تکنیک های خاص ترمیم آسیب استفاده 

عبارت اند از نقاط قوت  نمونه هایی از این . خود را شکوفا کنندنقاط قوت  کنیم که شناسایی و سپس به آنها کمک 

نقاط هدفمند بودن، سبک زندگی سالم، آینده نگری، مهارت بین فردی چراکه فرض بر این است که شکوفا کردن 

یکی از اهداف اصلی روان شناسی مثبت گرا افزایش درک  .موثرتر از بکار بردن تکنیک های درمانی خاص استقوت  

در  از نقاط قوتمان استفاده  می قانسان از نقاط قوت اش می باشد  همجنین در صدد است تا مشخص کند  که چ

در روان شناسی مثبت گرا مساله  .کنیم، چقدر نسبت به آنها باور داریم و چقدربرای نقاط قوتمان ارزش قائل هستیم

یست که چگونه می توانیم نقطه ضعف هایمان را اصالح کنیم، بلکه هدف اصلی این است که چگونه می توانیم این ن

 .م نقاط قوت افراد را شناسایی کنیم و پرورش دهی

آیا اصالح و بهبود نقطه ضعف ها منجر به قوی تر شدن می شود؟  چرا که حذف و برطرف کردن نقطه ضعف 

تر شدن می شود  وهمان قدر که نقطه ضعف هایمان را قبول داریم نقطه قوت هایمان را  فقط باعث  تعادل و متعادل

هدف این تحقیق این است که به افرادی که در شناسایی نقاط قوتشان کند و  .نیز باید قبول و باور داشته باشیم

تحقیق روانشناسی مثبت گر  ادبیات  مرور  . ضعیف هستند کمک شود که در شناسایی نقاط قوتشان ارتقاء پیدا کنند
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یکی از مفاهیم و نظریه های بنیادی در روان  .ربردهای بالقوه این رویکرد برای طیف وسیعی از افراد وابیانگر ک

بسیاری از افراد پیرو ( 9112) کلیفتون و نلسون طبق نظریه . شناسی مثبت نگر مفهوم توانایی یا نقطه قوت می باشد

  .به خودی خود ظاهر می شوند، می باشندنقاط قوت  مشکالت را حل کرد  اگر  قانون نانوشته ای مبنی بر اینکه 

یک از اهداف روانشناسی مثبت گرا مقرر کردن زندگی متعهدانه د ر زندگی افراد می ( 2222،سلیگمن  )طبق نظریه 

کار، تحصیل، ورزش، روابط بین )ی شود که فرد عمیقاً در نقش های متعدد زندگی متعهدانه زمانی حس م. باشد

زندگی ( 2222) رشید  در خدمت خود و دیگران استفاده کنند و طبق نظر نقاط قوت   درگیر شود و از( فردی

ستفاده از متعهدانه از طریق شناسایی و بکارگیری منظم توانمندی ها بدست می آید به عبارتی دیگر احساس تعهد با ا

  .می گیرد توانایی ها شکل 

در واقع هنگامی . معرف ظرفیتی برای انجام کاری محسوب می شود که فرد درصدد انجام آن می باشدنقاط قوت     

شکوفا نقاط قوت   که ما قادر هستیم کاری را خیلی خوب انجام دهیم ما می توانیم مطمئن باشیم که حداقل یکی از

ی کند که ما یک کار را نه فقط یک بار بلکه بارها و بارها به خوبی انجام دهیم و نه تنها صرف استعداد کمک م. شده

مفهوم نقطه قوت از استعداد ریشه می گیرد، به  .انجام دادن کار بلکه در آن زمینه به سطح عالی پیشرفت می کنیم

وت شبیه الماسی است که از جای این صورت که استعداد شبیه الماس سفت و سخت می باشد در حالیکه نقطه ق

که به طور طبیعی در درون  ی استعدادهاهنگامی که به عبارتی دیگر . سفت و سخت جدا شده و جال داده شده است

 .بی هستند تصفیه و خالص شوند به نقطه قوت تبدیل می شوندکتساکه ا ها ما وجود دارند به وسیله دانش و مهارت

  .ه ماهیچه می باشند و اگر آنها را به کار گیریم آنها بیشتر تقویت خواهند شداستعدادها شبی به عبارت دیگر

هدف دانشگاه و آموزش عالی متمرکز بر این موضوع است که دانشجویان بهترین آموزش ممکن را به منظور رشد 

زندگی و رشد  محیط رشد مهارت های حل مساله در محیط تحصیلی و  ،مهارت های یادگیری در زمینه های مختلف

شایستگی های شخصی به منظور ارتقاء رفتار شهروندی و بهزیستی بدست بیاورند و به اعتقاد متخصصان این قضایا 

نقاط قوت پیدا نمی کند مگر با تکامل  وضعیت بهتری  مقاطع تحصیلی قبل از دانشگاه نسبت به عملی نمی شود و 

برنامه ریزی و ارائه .می باشد  شاننقاط قوت آگاهی دانشجویان از در دانشجویان و دستیابی به چنین هدفی مستلزم 

به منظور شناسایی توانایی ها و فعال سازی توانایی ها به منظور استفاده بهتر و ارتقاء این توانایی ها منجر به  راهکار

 بت گرا استعداد پایهدر روان شناسی مث (.2292و همکاران، کوینلن.)افزایش بهزیستی و عملکرد موثر افراد می شود

به طور طبیعی و ذاتی در ما وجود دارند نقاط قوت تعداد زیادی از استعدادها و . محسوب می شود نقاط قوتمنشاء و

در بحث استعدادیابی و شناسایی استعدادها و هر یک از آنها ما را به عنوان یک شخص منحصر به فرد می سازد 

کلیفتون معتقد است به جای تالش برای حذف .را به صورت جدی مطرح کردکلیفتون نخستین بار مفهوم نقطه قوت 

. . نقاط ضعف خود به جستجوی نقاط قوت خود بپردازیم و چند نقطه قوت برتر خود را بیش از پیش تقویت کنیم

 کلیفتون ترجیح می دهد به جای شناسایی استعداد از عبارت پرورش نقطه قوت استفاده کند

و منابع قدرت ذاتی درون نقاط قوت نشان داده است که از  شماری در حوزه روان شناسی مثبت گرامطالعات بی 

( 2222)امبلر  . (2292کیس )شخص می توان برای رسیدن به سطوح باالیی از عملکرد و اثر بخشی بهره گرفت 

توانایی های  برای اینکه دانشجویانام مد این است که به تنیفه ایی که دارظمعتقد است که متخصصان آموزش عالی و

طراحی و معتقد است که روان شناسی مثبت گرا بوسیله ( 2229)پاجاراس  . .بالقوه شان را بالفعل سازند کمک کند

یکی از وظایف و . .ی باعث ارتقاء یادگیری دانشجویان شده و اثر بخشی دانشجویان افزایش میدهدیخلق محیط ها
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شان را شناسایی کنند و پرورش نقاط قوت را این است که انسان ها به ویژه دانشجویان اهداف روان شناسی مثبت گ

 .رویکرد روان شناسی مثبت گرا به طیف وسیعی از متغیرهای متمرکز به سالمتی و آموزش تمرکز دارد .دهند

 افزایش انگیزه تحصیلی(9

 ارتقاء آمادگی برای سبک زندگی سالم و عافیت(2

 فعالیت فیزیکیاقزایش سطح (3

 افزایش نگرش های جامعه گرا(2

ام اختالالت روان مدرصد از ت 57گزارش کرد که  2222تحقیق به وسیله مرکز سالمت روان دانشجویی در سال 

 ن، مقاطع یا سطوح تحصیلی باالتریسنی سالگی بروز می کنند و از لحاظ مراحل 22شناختی قابل تشخیص در سن 

دانشجویانی که پیش از ورود به بطوریکه .  (2292فینکی،)تاری در آموزش عالی می باشد میزان شیوع اختالالت رف

داشته اند نمقایسه با همتایانی که شرایط روانی مشابه آنها را دانشگاه مشکالت سازگاری و سالمت روانی داشته اند در 

 یعنی به منظور انتظاری که از دانشجویاننقاط قوتشان را دانشجو یان  . محتمل که پریشانی بیشتری را تجربه کنند 

عنوان یک روش برای پیشگیری از خطراتی که دانشجویان را تهدید  و به  رشد دهند باید تحصیلی می باشد سازگاری

کمک به ارتقاء کیفیت زندگی ضرودی وموثر مبباشد همچنین  در می کند و یادگیری آنها را به خظر می اندازد 

 موثر است مربوط به سالمت روان ومسایل خظرات رشد  دانشجو و پیشگیری از

سازگاری دانشجویان به درستی صورت گیرد انسان ها در ادامه مسیر زندگی خود چرا که  ا گر . (2222، سلیگمن)

اده از رویکردهای روان شناسی فاستو  اگرچه کاربرد ..بهتر قادر به انجام وظایف و کارکردهای مورد انتظار خواهند بود

توسط متخصصین پذیرفته شده ولی  عمومیمثبت گرا به عنوان راهبردی برای سالمت در محیط های آموزشی بطور 

تدوین این تحقیق را  فقدان یک چارچوب منسجم و منحصر به فرد براساس روان شناسی مثبت گرا در سطح دانشگاه

انگیزه پیشرفت تاثیر مهمی دارد محسوب میشوند و برتکاملی به پیشرفت ط قوت یک رویکرد انق. ضروری مینماید

اکثر تصمیمات و کارهای اثرگذار مستقیماً . ستندنیاستعدادها و نقاط قوت خود ناآگاه  از  مردم کثرولی از طرف دیگر ا

مثبت گرا ا نقاط قوت  طبق رویکرد روان شناسی.  نتیجه نقاط قوت ما می باشند تا نتیجه غلبه بر نقطه ضعف هایمان

الگوهای از پیش تعیین شده ای از رفتار و افکار هستند که به شخص اقتدار می بخشند و انرژی می دهند تا بهترین 

  .عملکرد را در فرد بروز دهند

. افراد موفق همواره تکرار شده است احساسیو در الگوهای رفتاری وتوسط کلیفتون  ارایه شده توانایی که  32

هرکدام از این نقطه قوت ها و ویژگی های را مشخص می کند که از گذشته در ما بوده اند و به عنوان قابلیت اصلی 

شناخت نقطه قوت به ما کمک می کند تا بتوانیم دلیل بسیاری از رفتارها و احساس های خود و  .شناخته می شوند

و بدانیم که نقطه قوت هایی داریم و کمک می کند که بفهمیم که چرا در بعضی کارها قوی و دیگران را درک کنیم 

 .در بعضی کارها ضعیف هستیم

این نقطه قوت معرف این است که در هر کاری که انجام می دهیم بدون احساس فرسودگی 1:پیشرفت کننده - 1 

اعتیاد  نباید به حساب پرکار بودن را .سخت کار کنیم و از اینکه درگیر کار و بهره ور باشیم احساس رضایت می کنیم 

  .به کار تلقی کرد

بوده  و بدانیم که فعالیت و  و انجام کارها با انگیزه این توانایی باعث می شود برای اجرا :1فعال و عمل کننده -2

ما براساس  ،چیزی که واقعیت دارد انجام و عمل کردن نه فقط صرفاً حرف زدن.  عمل که به  نتیجه منتهی می شود

                                                             
1 : Achiever 
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می  چیزی که می گوییم ارزیابی نمی شویم بلکه بر اساس چیزی که انجام می دهیم مورد قضاوت و ارزیابی قرار 

 در محیطا ین نقطه قوت   .عملکرد ما بهترین راهنما و الگو برای یادگیری و عملکرد بهتر محسوب می شود. مگیری

این نقطه قوت باعث میشود حتی  در حین .شددرگیر بحث های علمی، پروژه یا تکلیف علمی  باعث میشود  دانشگاه  

 تحصیل درگیر کار و فعالیت شویم

از بسیاری جهات به منظور اینکه عوامل و تقاضاهای محیطی را برآورده کنیم خودمان را سازگار : 2انطباق پذیری-3

این . اد از این جهت ارزشمند است که ما را قادر می سازد تا حرکت رو به پیشرفت را حفظ کنیمداستع این می کنیم 

  ..تغییر دهیم و سازگار شویمتوجه به شرایط  با استعداد و نقطه قوت به ما کمک می کند تا خودمان را

تحلیل گر بودن . بعضی افراد این استعداد ویژه را دارند که درصدد یافتن دلیل و منطق امور هستند: 3تحلیل گر-4

البته این به معنی این نیست که عقاید و نظرات دیگران . درستی و حقیقت چیزی را اثبات کنیم بر اینکهیعنی اصرار 

توانایی  بودن نادیده بگیریم؟ بلکه بر درستی و منطقی بودن نظرمان پافشاری می کنیم و به دنبال دلیل برای مسائل 

 .ایا عمیق نگاه کنیمتحلیل گر بودن از این جهت با ارزش اند که ما را قادر می سازد به قض

بین زندگی تحصیلی و . این افراد برای اجرای کارها نظم و زمانبندی را در اولویت قرار می دهند:  2نظم دهی-5

های ه ژپرو انجام و  امتحاناتکارهای شخصی یک نظم بندی و اولویت بندی  را در نظر می گیرند برای مثال در زمان 

 . تحقیقاتی سایر امور زندگی از جمله کار و سایر امور را موقتاً متوقف می کنند

و باور به ارزش هایی که دارند که به آسانی تحت تاثیر  تعهد بعضی از افراد استعدادهای ویژه دارند در : 7باور-6

اه یک جمله تحت عنوان هدف مثال در محیط دانشگ. شرایط قرار نمی گیرند و یک هدف معین برای خودشان دارند

یا جمله ای به عنوان ارزش که به آن باور دارند و نسبت به آن متعهد هستند    .تحصیلی برای خودشان می نویسند

 (مثال اعتیاد و رفتارهای پر خطرنخواهند شد)که به هیچ وجه درگیر رفتارهای پرخطر 

 .گرفتن مسئولیت دارندتوانایی و استعداد ویژه ای در به عهده : 1پیشنهادگر-5

بعضی از افراد استعداد ویژه ای در برقراری تعامالت اجتماعی و روابط بین فردی : 2تعامالت و تبادالت اجتماعی-8

 .دارند

 عملکردشان که هستند این دنبال به همچنین دارند شدن برنده و بردن به تمایل  که افرادی: 5رقابت گرا بودن-9

 نقطه این ارتقا برای . دارد گیرد می صورت که های مقایسه  در ریشه توانایی این باشد، سطح باالترین در همیشه

  .کنیم شرکت شود می داده ترویج سالم رقابت که هایی محیط در قوت

 رخ خاص دلیل یک براساس امور و اتفاقات که دارند زمینه این در ای ویژه استعداد افراد از بعضی:2دهی پیوند-11

 یک و هستند ارتباط در یکدیگر با امور اممت که کنیم درک که کند می کمک ما به ویژگی این دهد،همچنین می

 .هستند جریان در هدفمند روش و نظم

                                                                                                                                                                                              
1 : Activator 
2 : Adaptability 
3 : Analytical 
4 : Arranger 
5 : Believe 
6 : Communication 
7
 : Competition 

8 : Connectednes 
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 را خاص وقت یک کاری هر اجرای برای و است مهم خیلی آنها برای امور بین توازن و تعادل ینعی: 9ثبات-11

 .کنند ورزش یا کنند مطالعه روز هر خاص وقت یک در مثال دهند می اختصاص

 یاد به را گذشته که کند نمی تالش فرد که است این معرف استعداد این :2کردن زندگی وحال لحظه در-12 

 توانیم می اینکه ضمن گیرد می کمک بهتر آینده برای گذشته از بلکه شود می آن تکرار به محکوم چون نیاورد

 کنیم زندگی لحظه در هستیم قادر ما توانایی این اساس بر بیاوریم یاد به را گذشته های موفقیت

 پرسید باید که را سواالتی از فهرستی موضوعی هر برای که دارد وامی راما توانایی این: 3کردن تأمل و تعمق-13

 است مسائل از پیشگیری و خطر کاهش جهت در ما استعداد تامل و تعمق توانایی زیربنای. یمنک تنظیم

 را دیگران قوت نقاط که دارند توانایی افراد این دیگران در توانایی دادن رشد و شناسایی توانایی: 4دهنده رشد-14  

 عالقمند خیلی دیگران پیشرفت و رشد به افراد این. دهند بهبود را آنها رشد های راه و دهند تشخیص خوبی به

  باشد می آنها زندگی تجربه بهترین شوند می دیگران رشد باعث اینکه و هستند

5بودن منظم-97
 

 در همدلی مهارت هرقدر  .هستند ما اطراف در که افرادی حساساتا و هیجانات درک در ویژه استعداد: 2همدلی-16

 .کند می جلوگیری گروهی زندگی های زمینه سایر و کار زندگی، محیط در تعارض از باشد باالتر ما در

5نگری آینده-11
 پیام این دیگران به دارند آینده برای که هایی ریزی برنامه و اهداف با شود می باعث توانایی این:  

 .شد خواهند فردی چه که دهند می را

 ایم کرده تعیین که اهدافی روی بر و باشیم متمرکز شخصی مقصد و هدف  یک به که داریم نیاز ما: 8تمرکز-18

 .بمانیم باقی پیگیر و استوار

 همچنین .کنند پیدا را اشتراکاتی دیگران با خودشان و عقاید بین که هستند این دنبال به افراد این: 9هماهنگی-19

 برسانند حداقل به را اصطحکاک و تعارض

 .شود می محسوب جدید چالش یک و جدید انداز چشم یک فکر یا ایده یک ارائه افراد این برای: 11پردازی ایده-21

 در مبکنند تشویق نیز را دیگران بلکه  خودشان تنها نه کنند می تشویق را افراد قوت نقطه این: 99پذیرش-21

 .کنند شرکت داوطلبانه بطور علمی و فرهنگی اجتماعی، های فعالیت

 توسط بلکه شد ناراضی و نگران نباید هستیم متفاوت دیگران با اینکه از: 92بودن بفرد منحصر و فردیت-22

 .شویم می متمایز دیگران از و شناخته اطرافیان بوسیله داریم که فردی به منحصر های شایستگی

                                                             
1 : Consistency 
2 : Context 
3 : Deliberative 
4 : Developer 
5 : Discipline 
6 : Empathy 
7 : Futuristic 
8 : Focus 
9 : Harmony 
10 : Ideation 
11

 : Include 
12 : Individualization 
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 برای .هستیم کنجکاو اطالعات آوری جمع و کسب برای و شویم شناخته بیشتر تا داریم آرزو ما: 9داد درون-23

 .دهیم افزایش مان عمومی و پایه دانش باید  قوت هطنق این تقوبت

 لحاظ از .کنیم فکر هستیم مند عالقه آن به که چیزی درمورد و داشتن دوست را تفکر یعنی: 2بودن فکور-24

 .کردن حفظ نه باشد یادگیری منظور به باید  مطالعات که است این  اموزشی های  محیط در قوت نقطه این  کاربرد

  ابن طبق  .بدانیم بیشتر و بیشتر داریم عالقه آن به که چیزی مورد در  محیطدر داریم دوست: 3یادگیرنده-25

 . کنند نمی محدود دانشگاه های کالس به صرفاً را یادگیری تجارب قوت نقطه

. بودن گرا متوسط نه باشیم بودن عالی دنبال به و برسانیم حداکثر به را دیگران و خود های توانایی: 4بودن عالی-26

 .کنند شناسایی را دیگران  قوت نقاط کنیم کمک همتایان به کنیم شناسایی باید را یادگیری ضعف نقاط. بودن

  تعامل دارند درس و زندگی به مثبت نگرش که افرادی با و  ردنک نگاه قضایا مثبت های جنبه به: 5گرا مثبت-21

 .ندکن می

  باشیم تماس در کنند می مطلع مان قوت نقاط از را ما که  ی افراد با  :6رابطه برقراری-28

 : بودن مسئول-29
1
 از بودن مسئول. باشیم مسئول باید دهیم می انجام که کاری و یموگ می که چیزی برای 

 .کنیم مطالعه را مطالب کالس در حضور از قبل که است ای گونه به قوت نقطه یک عنوان به تحصیلی لحاظ

 از پس مجدد سازگاری و مسائل کردن حل و مسائل با رویییارو و مواجهه توانایی :8مجدد احیاء و نیرو تجدید-31

 مشغول که ای زمینه در بخصوص بپرسیم را هایمان ضعف( مشاوران اساتید،) مطلع افراد از مسائل با رویارویی از

 .باشیم آنها حل درصدد و هستیم تحصیل

 .باشیم داشته اعتماد مان زندگی مدیریت برای هایمان توانایی به ما :1دهی اطمینان خود-31

 برای بشویم شنیده تا داریم دوست بشویم، شناخته مستقل و مهم دیگران نظر از داریم دوست ما : 11مهم بودن 32 

 باعث میشود آموزشی محیط دراین استعداد  . شود قدردانی ما از و شده شناخته داریم که ای ویژه های توانایی

 .داریم پیشرفت انگیزه ما بفهمند و دهند تشخیص اساتید

ها، همچنین برای رسیدن به یک  راه ینبهتر کردن پیدا و اجرا برای جایگزین های راه ایجاد یعنی: 11راهبردی-33

را برای رسیدن به اهداف مان به ما  یی بخواهیم تا راه ها اگاه وبا تجربه از اطرافیان . هدف تنها یک راه وجود ندارد

 .پیشنهاد دهند

 

 . به وجد می اید شرایط افراد جدید و  مواجه بادر یکی از نقاط قوت ویژه در اانسان این است که  :وجد ونشاط-34

 . هیم د و ارتقا   چگونه می توانیم نقاط قوت را شناسایی

                                                             
1 : Input 
2 : Intellection 
3 : Learner 
4 : Maximizer 
5 : Positivity 
6 : Relator 
7 : Responsibility 
8 : Restorative 
9 : Self-Assurance 
10

 : Significance 
11 : Strategic 
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در حال حاضر به ما انرژی می دهد و شما را به چیزی  کارهایی که در گذشته باعث غرور و افتخار شده است، چه-9

 .چیز را بنویسید که برای آن خیلی خوشحال بوده اید پنچ. وجد می آورد

 .موفقیت های شما رخ داده است چه موقع مهمترین.9-9

 .چه موقع بیشترین رضایت را از خودمان تجربه کرده ایم.2-9

حتی موقعی که سبک زندگی را اتخاذ کرده ایم که به سالمتی ما منتهی شده . چه موقع احساس غرور کرده ایم.3-9

 .ازدواج موفقیت ما گذشته استاز سال  22یا اینکه . است

 خزانه لغالت-2

 شناسایی نقاط قوت در خودمان و شناسایی نقاط قوت در دیگران ،زایش آگاهی از کلمات و لغات معرف نقطه قوت اف

داشته  لغت را  22تا  72لغت برای نقطه قوت حداقل  5یا2هنمان به جای  ذ به طوری که در. را افزایش می دهد

 .نیمکیادآوری باشیم  و 

 داشتن باورهای مطلوب-3.

جلسات مشاوره گروهی و کارگاه های آموزشی و آموزش به منظور شکوفاسازی و ارتقاء حل مساله، هدف برگزاری -2

 .گذاری، کنجکاوی، مستقل بودن و ایده پردازی

 اجرای آزمون ها به منظور شناسایی استعدادها و نقاط قوت -7

  گیری ونتیجه بحث

 که است شده آشکار ای فزاینده بطور. باشد می فردی  قوت نقاط شناسایی دانشجویان پیشرفت مهم منابع از یکی

 زندگی در ما های دغدغه مهمترین از یکی. دارد تحصیلی غیر و تحصیلی سازگاری در اساسی نقش قوت نقاط

 میشو محسوب ما   قوت نقاط   و داریم باالیی توانمندی آنها در که است هایی زمینه با آشنایی و استعدادها شناسایی

 تحقیق این هدف.   باشد می اش قوت نقاط از انسان درک افزایش گرا مثبت شناسی روان اصلی اهداف از یکی.  د

 قوتشان نقاط شناسایی در که شود کمک هستند ضعیف و کند قوتشان نقاط شناسایی در که افرادی به که است این

 کنیم، می  استفاده قوتمان نقاط از  چفدر که  کند مشخص تا است صدد در تحقیق این همجنین.  کنند پیدا ارتقاء

 منظور به را قوتشان نقاط یان دانشجو هستیم قائل ارزش قوتمان نقاط چقدربرای و داریم باور آنها به نسبت چقدر

 از پیشگیری برای روش یک عنوان  به و دهند رشد باید باشد می تحصیلی سازگاری یعنی دانشجویان از که انتظاری

 در  همچنین مبباشد وموثر ضروری اندازد می خظر به را آنها یادگیری و کند می تهدید را دانشجویان که خطراتی

 چرا  است موثر روان سالمت به مربوط  ومسایل رشد خظرات از پیشگیری و دانشجو زندگی کیفیت ارتقاء به کمک

 و وظایف انجام به قادر بهتر خود زندگی مسیر ادامه در اانها گیرد صورت درستی به دانشجویان گرسازگاری ا  که

 افراد واحساسی رفتاری الگوهای در و شده ارایه  کلیفتون توسط که توانایی 32. بود خواهند انتظار مورد کارکردهای

 بوده ما در گذشته از که کند می مشخص را های ویژگی و ها قوت نقطه این از هرکدام. است شده تکرار همواره موفق

 از بسیاری دلیل بتوانیم تا کند می کمک ما به قوت نقطه شناخت. شوند می شناخته اصلی قابلیت عنوان به و اند

 بفهمیم که کند می کمک و داریم هایی قوت نقطه که بدانیم و کنیم درک را دیگران و خود های احساس و رفتارها

 .هستیم ضعیف کارها بعضی در و قوی کارها بعضی در چرا که
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