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اشتاین در سال ( توسط دیوید پی. برنBLSاِشتاین )ای نقاط قوت بِرنگزینه ٨٤( و لیست BSSاِشتاین )مقیاس نقاط قوت بِرن

عادی و افراد  )بزرگسال سالم( در تهیه و تدوین گردیده است. هر دو پرسشنامه به منظور شناسایی و یافتن نقاط قوت ٩١٠٢

در دانشگاه ماستریخت در هلند  "پزشکی قانونی"درمانی ( و استاد روان٠٢۵٦اشتاین )متولد اند. دیوید برنشدهساخته بیماران 

المللی اش، به عنوان رئیس انجمن تحقیقات اختالالت شخصیت، نایب رئیس انجمن بیناشتاین در سوابق اجراییبرن است.

 ( فعالیت کرده است.ISSTلی طرحواره درمانی )الملبررسی اختالالت شخصیت و نایب رئیس انجمن بین

 

های مرتبط با طرحواره درمانی برای اختالل شخصیت ای شناخته شده در پژوهشدر حوزه طرحواره درمانی، او چهره

های های ذهنیتاش با زندانیان بوده است. به غیر از دو پرسشنامه مذکور، کارتضداجتماعی به واسطه کارهای ارزنده

 ( از جایگاه معتبری در میان طرحواره درمانگران سراسر جهان برخوردار است.iModesتاین )اشبرن

 

اند، کاربرد فراوانی در فرایند درمان دارند و به بیش از پانزده زبان مختلف ترجمه شده BLSو  BSSهای از آنجاییکه پرسشنامه

المللی، این دو پرسشنامه را و با احترام به قوانین کپی رایت بیناشتاین بر آن شدیم تا با کسب مجوز رسمی از دکتر دیوید برن

 به زبان فارسی ترجمه نموده و در اختیار طرحواره درمانگران عزیز و همکاران گرامی قرار دهیم. 

 

مهمی هدف نهایی طرحواره درمانی، پیدا کردن و تقویت بزرگسال سالم است، زیرا این ذهنیت در کلیه مداخالت هیجانی نقش 

کند. اکثر بیماران در شروع درمان، از بزرگسال سالم ضعیفی برخوردارند که پس از شرکت در جلسات درمانی، رفته ایفا می

ی تخصصی، اکنون خلع گردد. خوشبختانه این دو پرسشنامهها توسط درمانگر رشد یافته و تقویت میرفته بزرگسال سالم آن

ها برای درمانگران و ل سالم )قبل و بعد از طرحواره درمانی( را پر کرده و استفاده از آنموجود برای سنجش و ارزیابی بزرگسا

گردد. امید است که در آینده نزدیک بتوانیم اعتباریابی نسخه فارسی این دو پرسشنامه را ، توصیه میISSTپژوهشگران توسط 

 نیز خدمت همکاران محترم تقدیم نماییم.

 

 فروز غالمیادکتر امیر عسکری و گل

 انستیتو طرحواره درمانی ایران

 ٠٩٢٢آبان 

 

  

 

 

 

 



 های چالش برانگیزتان در زماناستفاده از نقاط قوت

 های یافتن نقاط قوتراهنمایی کوتاه درباره استفاده از پرسشنامه

 

 بخش بزرگسال سالم چیست؟

کند. نیازهایمان از راه سالم و سازگار کمک میما همگی یک بخش بزرگسال سالم داریم، بخشی از ما که در ارضای سالم 

کند. خصوصا زمانی که شما با شرایط سخت و غیر معمول بخش بزرگسال سالم هیچ کس، به صورت کامل و عالی کار نمی

د دهند و ایجاهایی که جنبه سالم ما را تشکیل میشوید. هدف، شناسایی و تقویت نقاط قوتی است که داریم، ویژگیمواجه می

 ها، شما نیز عملکرد بهتر و احساس بهتری دارید.های کوچکی جهت ارضا نیازهایمان است. در انجام این گامگام

 توانم از دو پرسشنامه استفاده کنم؟ام چگونه میبرای پیدا کردن نقاط قوت

ای گزینه  ٨٤( و لیست BSSاشتاین )ام: مقیاس نقاط قوت برنتان، من دو پرسشنامه شکل دادهجهت پیدا کردن نقاط قوت

های خواهد به عباراتی که توصیف کننده ویژگیاشتاین از شما می(. مقیاس نقاط قوت برنBLSاشتاین )نقاط قوت برن

گر نقاط هایی را دارد که بیاناشتاین، تعدادی از صفتای نقاط قوت برنگزینه  ٨٤شخصیتی شما هستند، نمره دهید. لیست 

توانید نمره هر دو پرسشنامه را کشید. شما میای که بهترین توصیف را از شما دارد خط میشما دور گزینهقوت شما هستند. 

 کنند.با یکدیگر مقایسه نمایید، چرا که آنها مسیرهای مکملی جهت ارزیابی نقاط قوت خودتان فراهم می

 نقطه قوت بزرگسال سالم چه هستند؟ ٠٦

های زندگی سازگار سازند در برابر چالشهای مثبت و نقاط قوتی هستند که ما را قادر میینقطه قوت بزرگسال سالم، ویژگ ٠٦

اند که تعداد بسیاری از پردازان، خویشتن یا شخصیت را به عنوان یک سیستم پویا تعریف کردهعمل کنیم. بسیاری از نظریه

و نگهداری تنظیم هیجانی )از جمله عزت نفس(، رساند؛ به دست آوردن هویت فردی، حفظ وظایف زندگی را به انجام می

های زندگی در جوامع انسانی. براساس این دیدگاه، تسهیل رابطه هیجانی با افراد دیگر و مذاکره و صحبت در باره پیچیدگی

ست ما خویشتن به دلیل طبیعت بنیادین ما به عنوان حیوانات اجتماعی تکامل پیدا کرده است، به خصوص در جایی که نیاز ا

 های پیچیده اجتماعی سازگار نماید.را با محیط

شناختی، من چهار عامل )ابعادی( را زیستی روانپس از بررسی گسترده ادبیات و پیشینه روی عملکرد بزرگسال سالم و به

 ام، مدل بزرگسال سالم که شامل نقاط قوت است، برای مثال در ادامه آمده است:توسعه داده

 کند.خود و مسیر زندگی خود را دنبال می -نقطه قوت(  ۵مندی ): خود جهت٠عامل 

 سازد.هایی که او را متمایز میدرک واضحی از خود دارد و همچنین ویژگی -. هویت ٠

 گذارد. به ورطه آزمایش می توانایی بررسی خود را دارد، صحت و سقم احساسات، باورها و رفتارهای خود را -ارزیابی  . خود٩

 .ها، نقاط قوت و قضاوتباور داشتن به خود، اعتماد داشتن به توانمندی -ماد به نفس . اعت٩

 .مندانه از حق و حقوق خود، نیازها و باورهایش دفاع کردنجرات –مندی . خود جرات٨

آینده را تصور نماید، سناریوهای ها استفاده میخالق و مدبر است، از ذهن برای اکتشاف مشکالت و راه حل -. تصویرسازی ۵

 کند.می



 و رفتارافکار  ها،تکانهتنظیم هیجانات،  -نقطه قوت(  ۵: خود تنظیمی )٩عامل 

 .بهبودی سریع پس از برانگیختگی هیجانی هیجانات را در تعادل نگه داشتن، محوری، خود –. تعادل هیجانی ٦

 .بازگشت دوباره تن،خم شدن اما نشکسها را مدیریت کردن، ها و سختیاسترس –آوری . تاب٧

 .توانایی به تعویق انداختن تمایالت و مدیریت ناکامی ،قبل از عمل توقف و تفکر -خودکنترلی  .٤

 .زیستیو به مراقبت کردن از سالمت جسمانی و هیجانی؛ -. خودمراقبتی ٢

 .و عینی باشندمنطقی  ،هستند که برمبنای واقعیت اتیادراک احساسات، ها،بررسی ایده -.آزمون واقعیت ٠١

 

 طرفه و دو معنادارروابط  – نقطه قوت( ٨) ارتباط: ٩عامل 

 .توانایی درک امور از دیدگاه دیگران کنند،آنچه افراد دیگر حس می احساس درک کردن و -. همدلی ٠٠

شفقت خود نسبت به  شوق کمک به دیگران را دارد، مراقب است و ،نشان دادن محبت ،های دیگرانکاهش رنج –. شفقت ٠٩

 دارد.

کند. از اهمیت مسائل تعریف میدار و جوک گذرانی، موضوعات خندهعاشق خوشسرگرم کننده،  بازیگوش، –. شوخ طبعی ٠٩

 آور برای خود و دیگران در زندگی مطلع است.خنده

 دارد.تعهد پذیرد و با جدیت به آن هایش را مینقش قابل اتکا، ،قابل اطمینان معتمد، -ئولیت پذیری مس. ٠٨

 

 کند.انسانی دنبال می را در روابطاهداف و معناهای واال در زندگی  -نقطه قوت(  ٩) متعالی: ٨عامل

، قدردان را حق مسلم خود بداندهمه چیز به جای اینکه  خوشحال است، هایشداشتهاز  است، شکرگزار – قدردانی. ٠۵

 هایش است.داشته

 گیرد.از تجربه ها درس می قضاوت خوبی دارد، نش است،دابه دنبال حقیقت و  -. خردمندی ٠٦

 

 د؟نشوعامل بزرگسال سالم مرتبط می ٨نقطه قوت به  ٠٦چگونه این 

 وجود دارد. ٠نقطه قوت در عامل  ۵ به عنوان مثال، د.نکندر هر عامل به قدرت کلی آن عامل کمک می ،نقاط قوت خاص

قوت  هر چه نقاط د.نکمک کنبهتر گیری جهتو  تان،در دنبال کردن مسیر زندگیبه شما د نتوانهرکدام از این نقاط قوت می

این به این معنا البته  گیری خود را در زندگی پیدا کنید.انید جهتتوبهتر می نها استفاده کنید،شما بیشتر باشد و بیشتر از آ

حتی داشتن یکی از این  نقاط قوت نیاز دارید. این گیری زندگی خود، به همه یا حتی بیشترِکردن جهت نیست که برای پیدا

 تواند به شما کمک کند.نقاط قوت می

ما نقاط  این یک مساله طبیعی است. های دیگر است.حوزه ها بیشتر ازقوتی دارند که در برخی از حوزهبیشتر افراد نقاط 

های حمایت شویم،هایی که با آن مواجه میچالش مان،هایمان، تربیتدهیم: ژنهای زیادی رشد میمان را بر مبنای عاملقوت



که متوجه شویم در متداول است  این یک موضوع کامالً مان داریم و به همین ترتیب.نقش الگوهایی که در زندگیاجتماعی، 

. "استنیمه پر لیوان را دیدن "مان نیت در اینجا های دیگر داریم.شد و پیشرفت بیشتری نسبت به حوزهمشخص ر یک حوزه

توانیم آنها را حرکت داده و برای ارضا بنابراین می کنیم،حال حاضر داریم شناسایی و درک می را در ای که نقاط قوتیحوزهدر 

 مان استفاده نماییم.نیازهای فوری

 م؟ی نیازهایم به حرکت درآورتوانم نقاط قوتم را برای ارضاچگونه می

همه ما دارای نقاط قوتی  را دارید کمک کننده است. هاقوتی که در حال حاضر آنشروع با نقاط  نقاط قوت، برای ساختن

های نامطلوب به شما در زماند نتوانورید، میبه حرکت درآچنانچه بتوانید آنها را  کنیم.از آنها استفاده نمی هستیم که غالباً

اما این یک فرآیند طوالنی مدت  نقاط قوتی بسازیم،رشد هستند،  در حالکه  هاییتوانیم از حوزهما همچنین می د.نکمک کن

 تواند به کمک ما بیاید.ارتباط می در شرایط نامطلوب، به عنوان مثال: است.

یا شما  با این حال،گاهی از اوقات، و شفقت را دارید.همدلی  شاید شما فردی باشید که نقاط قوتی از جمله شوخ طبعی،

شاید شما از آن دسته افرادی باشید که در کمک کردن به  .حمایت بگیریداز دیگران  د تاگذاریمییا وقت نو  فراموش کرده 

اما به راحتی برای خودتان از دیگران طلب کمک  شما شنونده خوبی باشید(، ممکن است )مثال، کنندمیدیگران خوب عمل 

 نکنید.

 نقاط قوت خودتانبرداشتن گام های کوچک برای به حرکت درآوردن 

سپس مسیر از جمله نیاز به ارتباط.  اولین قدم آگاهی از آن چیزی است که شما به آن نیاز دارید، شروع کوچکی داشته باشید.

با  تان باشند که مدتی استدوستان قدیمیبرخی از ممکن است  ید نیازتان را برآورده کنید.اهکوتاهی را تصور کنید که توانست

 سپس گام کوچکی در جهت. یداهتان جذاب بوده مالقات کردفردی را که برای یا اینکه شما اخیراً اید.اط نبودهآنها در ارتب

ا اینکه یک گام ی یک گزینه آسانتر را برای شروع انتخاب کنید، اگر قدم برداشتن خیلی ترسناک باشد، نیازتان بردارید، یارضا

 اگر شما فردی با نقاط قوت شوخ طبعی، قاط قوت خود را به خاطر بسپارید.ن های کوچکتر تقسیم کنید.بزرگ را به گام

نیازهایتان برای ارتباط   یچنانکه به سمت ارضا ها پاسخ دهند. همتوانند به این ویژگیافراد دیگر می ،شفقت هستیدهمدلی و 

 کند.این روند به احساس اعتماد به نفس شما کمک می ،کنیدحرکت می

 از جمله نیاز به ارتباط، زمانی که شما نیازی دارید، فکر کنید. "جزایر نقاط قوت خود"به عنوان  تانمثبت هایبه ویژگی

اینجا مکانی است که  قوت شخصی خود را در آن دارید. ای که نقاطجزیره خود را مالقات کنید، "جزیره نقاط قوت"توانید می

نقاط  کند که غالباً ازاین به ما یادآوری می با جزیره نقاط قوت یک استعاره است.مالقات  توانید خود را تغذیه و شارژ کنید.می

به این معنا است که کار کوچکی  چنانچه شما جزیره نقاط قوت خود را هرروز مالقات کنید، کنیم.داریم استفاده نمیکه قوتی 

ی استفاده کردن از نقاط قوتی که دارید جهت های کوچکی براگام دهید.روزه انجام می برای تغذیه و پرورش خودتان هر

 نیازهایتان بردارید. یارضا

 

  !موفق باشیددر مسیر سفرتان 

 

 

 


