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 نقاط قوت و ضعف خود را بیابید

ها به خاطر شرایطی که در خیلی از ما استعدادهایی داریم که از آن آگاه نیستیم و یا به آن
یم و یا حتی فکر روکنیم. به همین خاطر دنبال عالیق خود نمیایم توجهی نمیزندگی داشته

تواند کسب درآمد کند. اما بیایید کمی با خود قه و استعداد خود نمیکنیم کسی از عالمی
کنیم حال خوبی نداریم یا کالً از کار کردن صادق باشیم. خیلی از ما وقتی شغلی انتخاب می

انجام  شویم. اما شاید افرادی را دیده باشید که با عشق و عالقه تمام کاری راخسته می
 .دهند و انگار این افراد خستگی ناپذیر هستندمی

 آیا عالقه دارید که بدانید برای رشد و پیشرفت خود باید روی چه چیزی تمرکز کنید؟

شود، "دانستن چرایی " بسیار مهم است. تا وقتی صحبت از شغل یا پیشرفت شخصی می
ید کاری را که دوست دارید انجام توانزمانی که درک بهتری از "چرایی" نداشته باشید، نمی

 .ها و اهداف خود دست پیدا کنیددهید و به خواسته

ای برای اینکه نقاط قوت خود را پیدا کنم ندارم و یا شاید با خود بگویید من دیگر انگیزه
ایم و هایی از این دست که بسیار آن را شنیدهبگویید دیگر سنی از من گذشته است و حرف

تواند ایم. به همین خاطر پیدا کردن انگیزه میها سالیان سال زندگی کردهبتحتی با این صح
 .برای ما بسیار سخت باشد
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 چگونه انگیزه درونی پیدا کنم

که هر فرد می تواند آن را کسب کند به  هایی است ترین مهارتز سختانگیزه درونی یکی ا
ها و سمینارهای مختلف به آن بسیار اشاره شده است. در حقیقت، همین دلیل در کتاب

تواند به شما کمک کند تا بفهمید چه ایجاد چیزی که در شما انگیزه به وجود می آورد ، می
توانید در یک مسیر شک خود به دست آوردید، مینقاط قوتی دارید. هنگامی که سوخت مو

چگونه نقاط قوت  .درست قرار بگیرید تا آنچه را که واقعًا برای شما اهمیت بیشتری دارد پیدا کنید

 خود را بشناسیم؟

برای اینکه بتوانید نقاط قوت و ضعف خود را به کمک انگیزه پیدا کنید به سواالت زیر را 
 :پاسخ دهید

 آیا شما به دنبال نقاط قوت و ضعف خود هستید؟ 

 آیا شما به دنبال خودآگاهی، کمک به خود یا سمت و سوی زندگی خود هستید؟ 

 هایی برای پیدا کردن شغل یا ایجاد شغلی جدید هستید؟آیا شما به دنبال ایده 

 آیا شما فقط کنجکاو هستید یا به دنبال کمی سرگرمی هستید؟ 

کنیم به همین خاطر وقت آن رف فکر کردن در مورد اتفاقات بیرونی میما زمان زیادی را ص
چگونه نقاط قوت خود را بشناسیم؟ .گذرداست که واقعًا بفهمیم در درون ذهن ما چه می
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 اید بدانیم از خود چه انتظاری داریم؟ما ب

ما برای اینکه بتوانیم آگاهی بهتری نسبت به نقاط قوت و ضعف خود پیدا کنیم بهتر است 
ای از بدانیم واقعًا از خودمان چه انتظاراتی داریم. به احتمال زیاد، در حال حاضر مجموعه

ها ؤاالت زیر از خودتان به آنرود با پرسیدن سافکار در ذهن شما وجود دارد که انتظار می
 .پی ببرید و در نهایت نسبت به نقاط قوت و ضعف خود آگاهی پیدا کنید

 آیا قبل از اینکه به نتایج دلخواه خود برسم، سؤاالت زیادتری برای من به وجود خواهد آمد؟"

کند یا اینکه فقط دانش من را باال آورم واقعًا به من کمک میآیا نتایجی که به دست می"
 "برد؟می

 "آیا این موضوع فقط اتالف وقت است و قصد ندارم چیز مفیدی از آن یاد بگیرم؟"

دانستم چنین ساله بودم، نقطه قوتی را کشف کردم که نمی 14کرد وقتی دوستی تعریف می
سازی مانند تردمیل خریداری کرده بود، تر من یک دستگاه بدنهایی دارم. برادر بزرگتوانایی

 .توانست حتی با داشتن دفترچه راهنما، قطعات این دستگاه را به هم وصل کنداما او نمی

از چند ساعت کار کردن روی دستگاه نتوانستن کاری از پیش ببرد به همین خاطر برادرم پس 
مرا با این دستگاه غرولند کنان تنها گذاشت . من کم کم، و با حوصله مراحل الزم را انجام 
دادم تا اینکه توانستم آن دستگاه را راه اندازی کنم. آن روز فهمیدم که توانایی دانش فنی را 

 .دارم

کنید، شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، حال اگر به راه اندازی یک کسب و کار فکر میبا این 
به تنهایی یک تمرین برای ایجاد احساس خوب )یا بد( در مورد خود نیست. این فرآیندی 

دهید مؤثرتر توانید در کاری که انجام میدهد بفهمید چگونه میاست که به شما امکان می
 .د موفق باشید، در کدام قسمت می توانید پیشرفت کنیدخواهیباشید و اگر می

 چگونه خودمان را بشناسیم؟  :پیشنهاد مقاله

 .کنیم نقاط قوت و ضعف خود را بشناسیددر این مقاله، ما به شما کمک می

 را بشناسیم؟ چگونه نقاط قوت خود آماده شروع کار هستید؟

https://mbc.coach/what-is-self-knowledge/
https://mbc.coach/what-is-self-knowledge/
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 ابتدا دو لیست ایجاد کنید - 1

کنیم حدود قبل از استفاده از منابع بیرونی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، توصیه می
 .دقیقه را در تنهایی و سکوت بگذرانید تا بتوانید راحت تر در مورد آن ها فکر کنید 30

 

اولین لیست شما بر اساس اهداف تجاری یا کارآفرینی شما خواهد بود. آن را چیزی شبیه به 
 .گذاری کنیدهای مورد نیاز برای موفقیت" نام"مهارت

اید خود فکر کرده نگران این نباشید که آیا به هر مهارت احتمالی برای موفقیت در کسب و کار
خواهید به آن یا خیر. این یک مرور کلی است. بسته به کسب و کار شما و یا چیزی که می

برسید، ممکن است مواردی مانند "درک بازار"، "توسعه کسب و کار"، "توسعه وب سایت" یا 
که هایی خیلی کارهای دیگر را فهرست کنید. هنگامی که لیست خود را تکمیل کردید، مهارت

ها کنید برای توسعه آنهایی که فکر میای را در کنار مهارتبرجسته تر کنید و ستاره دارید را 
 .نیاز داریدف قرار دهید. سپس، این فهرست را کنار بگذارید ، بعدًا باز سراغ آن خواهیم آمد

اشید. لیست بعدی که قرار است ایجاد کنید، مستلزم این است که در مورد خود کامالً صادق ب
 ."توانید دو ستون ایجاد کنید، یکی بانام "نقاط قوت" و دیگری بانام "نقاط ضعفمی

توانید پر کنید. ما فقط می تر میها را بسیار راحتبسته به شخصیت خود، یکی از این ستون
کنید خواهیم شما را تشویق کنیم تا این کار را انجام دهید. خود را به خاطر آنچه که فکر می
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اصلی در شماست، مورد بازخواست قرار ندهید و قدرت زیاد خود را بیش از حد تخمین  نقص
 .ها را بنویسید و ادامه دهیدنزنید. فقط آن

نقطه قوت و ضعف خود داشته باشید. اگر  100همچنین نیازی نیست حتمًا فهرستی جامع از 
حد روی نقاط قوت و ضعف مورد را در هر ستون نوشته اید، احتماالً بیش از  15-10بیش از 

 .اید که چندان مهم نیستندخود تمرکز کرده

های کلی که در مورد خود دارید شروع کنید، و هدف از این فهرست این است که با ایده
 .سپس از منابع دیگر کمک بگیرید تا به شما در اصالح لیست کمک کند

 :تر شود بهتر است سؤاالت زیر را از خود بپرسیدبرای اینکه این کار برایتان راحت

 من در چه کاری خوب هستم؟ 

 کنند؟دیگران از کدام توانایی من تعریف می 

 اند؟کرده دیگران در چه چیزی به من کمک 

 برند؟ها و کارها انرژی من را از بین میرسد کدام پروژهبه نظر می 

 ام؟ها وقت گذاشتهخسته شدن روی کدام پروژه ها بدونساعت 

 ها را انجام دهم؟های من چیست و چرا دوست دارم آنسرگرمی 

پس از مدتی که صادقانه به ارزیابی نقاط قوت و ضعف خود پرداختید، زمان آن فرا رسیده 
 .ترین افراد خود کمک بگیرید تا در این کار به شما کمک کنداست که از نزدیک



 

6 
 

 

 ها اعتماد دارید صحبت کنیدبا افرادی که به آن - 2

اید این است مشکل استفاده از لیستی از نقاط قوت و ضعف که فقط شما تکمیل کرده
ای نسبت به خود داشته باشید. اکثر مردم بیش از حد خود را ممکن است نظر مغرضانه که 

 .دهندکنند و یا اصالً به خاطر اشتباهات خود هیچ واکنشی نشان نمیسرکوب می

 تست شخصیت - 3

اید، منابع الوه بر زمانی که از دیگران در مورد نقاط قوت خود پرسیدههای شخصیتی عتست
 .کندمفید دیگری هستند که به شما در شناسایی نقاط قوت و ضعف کمک می

 های شخصیتی استاستاندارد طالیی برای آزمون MBTI آزمون

 DISC تست شخصیت

 .به ما کمک فراوانی کندتواند در این باره های شخصیتی است که مییکی دیگر از آزمون
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 کارهای جدید را امتحان کنید -4

شود این است که اکثر افراد در این مشکلی که زمان شناسایی نقاط قوت و ضعف ایجاد می
تجربه کافی ندارند. در برخی موارد، ممکن است به لیست نقاط ضعف خود نگاه  جست وجو 

دانم، من هرگز تالش نند "من نمیکنید، ممکن است متوجه شوید که بیشتر به جالتی ما
توانید بفهمید که دارای توانایی ورزشی باشید. به عنوان مثال، چگونه می ام" پرداختهنکرده

اید کاری ورزشی یا هنری انجام دهید انتظار نداشته یا هنری هستید اگر هرگز سعی نکرده
 .باشید می توانید کسب و کار جدیدی راه اندازی کنید

اید، خود را برای رشد ترغیب معتقدیم که با انجام کارهایی که قبالً انجام نداده ما بسیار
کنید. صادقانه بگوییم، اگر تمایلی به امتحان چیزهای جدید ندارید، مشخص است که می

 .توانید برای خود کسب و کاری راه اندازی کنیدنمی

رای شما ندارد ، نقاط قوت و ضعف توانید با انجام کارهای زیر که هزینه خاصی نیز بشما می
 .خود را پیدا کنید
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 :تجربیات خالق

یک قلم مو، چند مداد رنگی ارزان و مقداری کاغذ )یا یک بوم( بردارید و  :نقاشی/طراحی
 .شروع به کشیدن نقاشی کنید

اید، اما خجالت را کنار گذاشته و شاید شما تا به حال این کار را انجام نداده :آواز خواندن
 .های مورد عالقه خود را بخوانیدبرخی از آهنگ

 چگونه نقاط قوت خود را بشناسیم؟ کالم آخر

ها آگاهی نداریم به همین خاطر کسب هایی داریم که حتی خودمان از آنخیلی از ما توانایی
توانیم کسب و کار خود را راه اندازی کنیم به و کار خوبی نداریم و از آن ناراضی هستیم و نمی

ابتدا نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کنیم تا بتوانیم با انگیزه به اهداف و  همین خاطر باید
 .های خود دست پیدا کنیمخواسته

 های دیگری برای پیدا کردن نقاط قوت و ضعف وجود دارد؟به نظر شما چه راه

 آیا دوست دارید نقاط قوت خود را پیدا کنید؟

 نبع: تیم کوچینگ ماهان تیموریم
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