


ــت آن  ــه، وق ــرد؟ اگرن ــد ک ــه خواهی ــده چ ــال آین ــج س ــد پن ــا می دانی آی
ــد. ــزی کنی ــه برنامه ری ــت ک اس

ایجــاد برنامــه توســعه شــخصی خــود نه تنهــا بــه شــما کمــک می کنــد تــا بــه طــور مؤثــر بــرای 
ــه  ــد ب ــه می توان ــد، بلک ــت کنی ــری و توســعه خــود را مدیری ــد و یادگی ــزی کنی ــده برنامه ری آین

شــما جهــت دهــد و بــه شــما کمــک کنــد تــا در حرفــه خــود پیشــرفت کنیــد.

ــد  ــه می توان ــت و چگون ــخصی چیس ــعه ش ــه توس ــوی برنام ــن، الگ بنابرای
بــه شــما در دســتیابی بــه موفقیــت کمــک کنــد؟

ایــن الگــوی برنامــه توســعه شــخصی بــه شــما کمــک می کنــد تــا بفهمیــد چگونــه از قبــل فکــر 
ــری  ــور مؤثرت ــه ط ــود را ب ــداف خ ــد و اه ــزی کنی ــر برنامه ری ــود را کارآمدت ــای خ ــد، ماه ه کنی

ارزیابــی کنیــد.

۱
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1 - اهداف اصلی خود را تعیین کنید
ایــن اهــداف می توانســت ســال ها در پــس ذهــن شــما قــرار داشــته باشــد، فقــط منتظــر زمــان 
ــرای دیگــران، ممکــن اســت کمــی جســت وجوی  ــرای ظاهــر شــدن باشــید - امــا ب مناســب ب

روحــی الزم باشــد.

اگــر گیــر کرده ایــد، ســؤاالت زیــر را از خــود بپرســید: "در کجــا می خواهــم در شــغلم پیشــرفت 
کنــم؟"، "آیــا در شــغلی متفــاوت خوشــحال تر خواهــم بــود؟"، "چــه مهارت هــا و دانــش جدیــدی 
ــرای  ــتاوردهایی ب ــوع دس ــه ن ــه، "چ ــر از هم ــود؟"؟ و مهم ت ــن می ش ــتر م ــت بیش ــث رضای باع

مــن مهــم هســتند؟"

هنگامــی کــه اهــداف خــود را کنــار گذاشــتید، آنهــا را اولویت بنــدی کنیــد و 
ســعی کنیــد بــه طــور هم زمــان بــه بســیاری از آنهــا نپردازیــد.

در مــورد آنچــه می خواهیــد بــه دســت آوریــد واقع بیــن باشــید و بــه یــاد داشــته باشــید کــه 
ایــن اهــداف می تواننــد از کوتاه مــدت تــا بلندمــدت، بــزرگ یــا کوچــک باشــند.

مثال ها:
"من می خواهم 100000 دالر در سال به دست بیاورم."

"من می خواهم در حرفه خود پیشرفت کنم و یک مدیر شوم."

اهداف اصلی:

۲
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2 - نقاط قوت فعلی خود را شناسایی کنید
هنگامــی کــه در مــورد اهــداف اصلــی خــود تصمیــم گرفتیــد، زمــان آن اســت کــه نقــاط قــوت 

خــود را در نظــر بگیریــد.

ــا مهارت هــای  ــد؟ آی ــه تحقــق ایــن هــدف کمــک کن ــد ب چــه ویژگی هایــی داریــد کــه می توان
قابــل انتقالــی وجــود دارد کــه بتوانیــد از آن اســتفاده کنیــد؟

ــد، یــک  ــان در آن هســتند نداری ــه اهدافت ــه ای ک ــه مســتقیمی در زمین ــچ تجرب ــر هی ــی اگ حت
ــه یــک  نقطــه قــوت می توانــد هــر چیــزی باشــد، از فــداکاری، ذهــن خــالق، عالقــه شــدید ب

ــی. ــی مهارت هــای انســانی عال ــا حت حــوزه تخصصــی خــاص، ی

شناســایی نقــاط قــوت شــما همچنیــن می توانــد شــما را بــه مناطــق بالقــوه بــرای بهبــود هدایــت 
. کند

ــانی  ــع انس ــای مناب ــه در نقش ه ــیعی از تجرب ــف وس ــت طی ــن اس ــما ممک ــال، ش به عنوان مث
)قــدرت( داشــته باشــید، امــا فاقــد شــرایط الزم بــرای تعییــن کمیــت مهارت هــای خــود )ضعــف( 

باشــید.

و اینجاست که زمینه های توسعه پیدا می شود.

مثال ها:
"مــن در صحبــت بــا مــردم و درک نیازهــای آنهــا عالــی هســتم و طیــف وســیعی از تجربــه در 

ــتری دارم." ــات مش ــر خدم ــی ب ــای مبتن نقش ه

"مــن اغلــب در اوقــات فراغــت خــود نقاشــی می کشــم و عالقــه زیــادی بــه پروژه هــای خالقانــه 
دارم."

نقاط قوت فعلی که به من در رسیدن به هر هدف کمک می کند:

۳
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3 - در زمینه های کلیدی خود برای توسعه تصمیم بگیرید
اگــر اغلــب در مــورد ســؤال رایــج مصاحبــه، "نقــاط ضعــف شــما چیســت؟" یــک جــای خالــی 

ــد. ــورد کمــک کن ــن م ــد در ای ــن بخــش از الگــو می توان می کشــید. ای

حوزه هــای اصلــی شــغل یــا مهارت هایــی را کــه بــرای دســتیابی بــه اهدافتــان نیــاز بــه بهبــود 
دارنــد، شناســایی کنیــد و از آنجــا بــه اقدامــات واقع بینانــه ای دســت خواهیــد یافــت تــا نقــاط 

ضعــف خــود را بــه نقــاط قــوت تبدیــل کنیــد. 

مطمئــن شــوید کــه حوزه هایــی کــه بــه کار نیــاز دارنــد مســتقیمًا بــا اهداف 
اصلــی شــما مرتبــط هســتند، بنابرایــن در واقــع انگیــزه خواهیــد داشــت تــا 

در آن هــا پیشــرفت کنید.

مثال ها:
"من فاقد شرایط معتبر برای یافتن شغلی در حسابداری هستم."

"مهارت هــای طراحــی وب مــن ابتدایــی اســت و بــرای پیشــرفت در ایــن زمینــه بایــد بیشــتر 
باشــد."

زمینه های کلیدی برای توسعه برای دستیابی به اهداف من:

۴
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۵

ــاز  ــود نی ــداف خ ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــی ک ــورد مهارت های 4 - در م
ــد. ــق کنی ــد، تحقی داری

تحقیقــات عمیقــی در مــورد آنچــه بــرای دســتیابی بــه اهدافتان الزم اســت 
ــه شــما کمــک  انجــام دهیــد، و اینکــه چــه نــوع مهارت هــا، دانــش یــا صالحیت هایــی ب

می کنــد بــر نقــاط ضعــف کلیــدی خــود غلبــه کنیــد.

به عنوان مثــال، اگــر می خواهیــد مــددکار اجتماعــی شــوید، امــا تجربــه قبلــی نداریــد، احتمــاالً 
ــر و  ــرد کامل ت ــا شــاید رویک ــدرک تخصصــی ی ــه کســب م ــدن دوره ای ب ــا گذران ــد ب می خواهی

مطالعــه یــک موضــوع مرتبــط در دانشــکده

ــد در آن  ــه می خواهی ــه ای ک ــی را در زمین ــی و تجرب ــه عمل ــد تجرب ــر، می توانی ــرف دیگ از ط
ــید. ــته باش ــد، داش ــری کنی برت

مثال ها:
"من باید یک دوره فشرده برنامه نویسی برای توسعه وب بگذرانم"

"قبــل از اینکــه بتوانــم بــه یــک آژانــس بزرگ تــر بپیونــدم، بایــد حداقــل یــک ســال تجربــه در 
زمینــه بازاریابــی را نشــان دهــم."

مهارت ها / دانش / شرایط الزم برای رسیدن به اهدافم:
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5 - شروع به اقدام کنید

بــا شناســایی همــه مــوارد فــوق، بایــد آمــاده انجــام اقدامــات مشــخصی باشــید کــه شــما را در 
مســیر درســت بــرای دســتیابی بــه اهدافتــان قــرار می دهــد.

اقدامــات شــما بایــد به شــدت بــر اســاس نقــاط ضعــف و زمینه هــای بهبــود شــما باشــد، و بــه 
ــرای  ــاز داریــد. مقــدار اقداماتــی کــه ب ــرای تحقــق جاه طلبی هــای خــود نی چــه مهارت هایــی ب
هــر هــدف تعییــن می کنیــد، صرفــًا بــه شــما، برنامــه فــردی و پیچیدگــی اهــداف شــما بســتگی 

دارد.

بنابرایــن، تحقیقــات خــود را انجــام دهیــد و اقدامــی را کــه بــرای شــما مناســب اســت انتخــاب 
ــک  ــام ی ــاص و انج ــوع خ ــک موض ــورد ی ــدن در م ــد از خوان ــات می توان ــن اقدام ــد. ای کنی

کارآمــوزی گرفتــه تــا گذرانــدن یــک دوره یــا یادگیــری یــک مهــارت جدیــد باشــد.

مثال ها:
"من یک دوره مربی تناسب اندام شخصی خواهم خواند."

"من سه ماه تجربه بدون دستمزد در یک انتشارات کسب خواهم کرد."

۶
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6 - برای هر هدف یک بازه زمانی مشخص به خود بدهید

ــه شــما یــک هــدف قابــل مشــاهده  ــرای هــر یــک از اهدافتــان ب تعییــن یــک ضرب االجــل ب
بــرای دســتیابی می دهــد و اطمینــان حاصــل می کنــد کــه در کل فراینــد در مســیر درســت قــرار 

داریــد.

ــر  ــه ه ــد ک ــر بگیری ــید و در نظ ــن باش ــود واقع بی ــی خ ــای زمان ــورد چارچوب ه ــن، در م بنابرای
ــد  ــه می توانن ــوه ای را ک ــع بالق ــد موان ــن بای ــد. همچنی ــول می کش ــدر ط ــه چق ــدام جداگان اق
شــما را در طــی ایــن مســیر بــا مشــکل مواجــه کننــد، در نظــر بگیریــد، زیــرا ممکــن اســت کارهــا 

ــرود. ــد پیــش ن ــه می خواهی همیشــه آن طــور ک

تاریخ رسیدن به هر هدف:

۷
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7 - پیشرفت خود را ردیابی کنید

در نهایت، شما همیشه باید توسعه خود را ردیابی کنید.

ایــن نه تنهــا بــه تأکیــد بــر اینکــه کجــا پیشــرفت کرده ایــد )کــه اعتمادبه نفــس و انگیــزه شــما 
ــی  ــه زمینه های ــد در چ ــان می ده ــما نش ــه ش ــه ب ــد، بلک ــک می کن ــد( کم ــش می ده را افزای
عالــی هســتید و در چــه زمینه هایــی ممکــن اســت بــه کار و تــاش بیشــتر نیــاز داشــته باشــید.

بــا شــناخت موانــع، اقدامــات جدیــدی را انجــام دهیــد یــا اقدامــات فعلــی خــود را به گونــه ای 
تغییــر دهیــد کــه بــا اهــداف اصلــی شــما مطابقــت داشــته باشــد.

پیشرفت من:

۸

کاری از گروه آموزشی زندگی نوینکاری از گروه آموزشی زندگی نوین
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