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 ت یموفق   یبرا   ی طرح توسعه شخص

 برای دانلود(  نمونه ها و الگوها )همراه با 
 مقدمه 

  ی خود را با تمرکز بر برنامه توسعه فرد   یو آرزوها   اهایرو   دیتوانیمکه    دیدانستیم  ایآ
 د؟ یکن لیتبد تی خود به واقع یشخص

سرما  لیپتانس و  است  نامحدود  توسعه شخص  یگذار   هیشما  تحت   یبرا  یراه  ی در 
 فراوان شماست.  یاستعدادها درآوردنکنترل 

 مدت کوتاهدر    دیخواهیمکه    یجای به  -  دیبه آن برس   دی خواهیمآنچه    یاهداف برا  نییتع
 شما را بهبود بخشد.  یشخص شرفتی پ تواندیم  -  دیبرو  بلندمدت  ای

به چه معناست    یتوسعه شخص  دیراهنما، من به شما کمک خواهم کرد که بفهم   نیدر ا
 ک یو چگونه    د،یآن را بساز  دیو چرا با   ستیچ  یآن، برنامه توسعه شخص  ت یو اهم

 . دیسیبنو ی برنامه توسعه شخص

خود را با شما به اشتراک خواهم گذاشت تا    یبرنامه توسعه شخص  یالگو  نی من همچن
  یبرا   دیو منابع مف  هامثالخود، با    یبه اهداف توسعه شخص  دنیرس  ریشما را در مس

 از شما، شروع کنم.   تیحما

 : فهرست مطالب 

 ست؟ی( چPDP) ی برنامه توسعه شخص .1
 یدسته توسعه شخص  7 .2
 م؟ یکن جادی ا یبرنامه توسعه شخص کی چرا .3
 میکن نییرا تع یاهداف توسعه شخص چگونه .4
 د یرا دانلود کن برایان تریسی یبرنامه توسعه شخص  رایگان یالگو .5

 ست؟ ی ( چPDP)  ی برنامه توسعه شخص   -  1
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 شماست.   ندهی آ تیو موفق  یزندگ یراهنما  ی برنامه توسعه شخص

به    نیآگاهانه است. ا  یهاتیفعال عادات و    قیبهبود خود از طر  ند یفرا  یتوسعه شخص
   . د یآیم  تان ی و آرزوها  اهایبه رو   دن ی و رس  یزندگ   تیفیک  ی ارتقا  یبرا   یدنبال رشد شخص

شخص  کیکه    یهنگام توسعه  تعر  ،دی کن یم  جاد ی ا  یبرنامه  به  فرد   فیشروع    ی نوع 
  یی و دستاوردها  دیداشته باش  دی خواهیمکه    ییهامهارت  د،یباش  د یخواهیمکه    دی کنیم

تحقق   یخود را برا  مدتکوتاهو    بلندمدتسپس اهداف  و    دیبه آن برس  دیخواهیمکه  
  د یخواهیم که    یزمان  یرا برا  ییهایبند زمانو    دیکنیم  میآرزوها ترس  نیبه ا  دنی بخش

 . دیکنیم  نییتع دیبه آنها برس 

به    تواندیم که    یشخص  یهانهیزم از    یعدم آگاه  لیاز افراد در شغل خود به دل  یار یبس
 . ستندیکمک کند، در شغل خود موفق ن یا نهیزمتسلط در هر 

کار   یبرا ی نیگزیجا  چ یکه ه دانندیمو    کنندیمرهبران مؤثر بر بهبود مستمر خود تمرکز 
 سخت وجود ندارد. 

  د، ی کن  نیآن نظم و انضباط را تمر  یو کار روزانه رو   یز یهدف، برنامه ر  نییبا تع  یوقت
 بود.  د یخواه و پیشرفت در حرفه خود ی شاهد توسعه شخص

 ی توسعه فرد   ت یاهم 

 1عکس سایت 

  یا . از لحظهدیشویماست که    یز یهمان چ  د یکنیماوقات، آنچه در مورد آن فکر    شتریب
که    ی ز یهر چ  د، ی بندیروز چشمان خود را م  انی که در پا  یا تا لحظه  دیشویم   داری که ب

 در رشد شما نقش دارد.  دیکنیتجربه م

  ت ی خود را هدا  یشخص  شرفتی پ  دیتوانیم   د، یخود دار  اتیبر تجرب  یشتر یکنترل ب  یوقت
شتاب    د،یبشو   دیخواهیبه سمت آنچه م  د،یآن را به شانس بسپار  نکهیا  جایبهو    دیکن

 . بگیرید
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امکانات جد  ییایدن  ،یبه اهداف توسعه شخص  دنیتالش و رس  ن،ییتع برا   دی از   ی را 
 . دهدیمشما قرار  اریدر اخت  یزندگ تیفیک  شیافزا

نتمثالعنوانبه در  پ  جادی ا  جهی ،  توسعه شخص  یرو یو  برنامه  است    یاز  ممکن  خود، 
دستمزد باالتر    گرفتن یرا برا  ییها فرصتو   د یکار به دست آور  یبرا  یشتر یب   تیمسئول
کند تا    طی بهتر واجد شرا  یشغل  ریمس  کی   یشما را برا  تواندیمرشد    نی. اد ی کن  کسب

را    تانخانوادهخود و    موردنظر  ی زندگ  کردنفراهم    احتمالو    یشغل  تیرضا  ، ی کل  یشاد
 دهد.   شیافزا

تا    دهدیم به شما    یبهتر   یر یگ  میتصم  ییتوانا   ن یهمچن  تانیشخص  شرفت ی تمرکز بر پ
اکنون شما را عقب    ایکه ممکن است در گذشته شما را آزار داده    یاز مشکالت  دیبتوان

 . د ینگه داشته است، اجتناب کن

  د ی کن  جاد ی ا  یشتر یب  ی شی مثبت اند  کندیم به شما کمک    یروز، توسعه شخص  انیدر پا
 شما را متحول کند.   یزندگ تواندیکه م دی و از قدرت افکار مثبت استفاده کن

رشد    یوقت بر  تمرکز  شخص  ایحرفهبا  خود  یو  به  دل  ، د یدهیمزمان    تانخود    ل یبه 
 . دیابیخود دست  از یتر موفقبه نسخه  دیتوانیمبهتر   یشخص شرفتیپ

 ( ی خودساز )   ی هبودب   - د در مقابل خو  ی توسعه شخص 

 مشکل باشد.  یکم  تواندیم  یشخص  شرفتیو پ  یخودساز   نیتفاوت ب صیتشخ

به اهداف شما و بهبود   یابیهستند که هر دو در دست  هینظر شب  نیآنها از ا  کهیدرحال
و برنامه توسعه   یهبودب  -د  برنامه خو  نیب   ید یکل  یهاتفاوتهستند،    دیمف  اریخود بس

 وجود دارد.  یشخص

شخص برا   یکار   یتوسعه  شما  که  خود    یاست  کردن  انجام    صورتبهمتحول  روزانه 
  کل ی نگرش، ه  ،یدر کار، سبک زندگ  شرفتی پ  یاست که برا   ییهاتالش  نی. ا د یدهیم

 . دیده یخود انجام م یر یپذ و جامعه
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 یتا از هر فرصت  کندیم برنامه به شما کمک  کی  جاد یو ا  یاهداف توسعه شخص  نییتع
 تیخود نها  لیو از پتانس  دیاستفاده را ببر  تینها  دیا یب  شیپ  تانیکه ممکن است برا

 . بکنیداستفاده را 

 

 ( Self-improvementی ) خودساز 

درون  کی  یخودساز  ا  یتحول  انگ  کی  نیاست.  با    ت، یبهبود شخص  یبرا  زهیمطالعه 
 دانش فرد با تالش خود است.  ا ی تیموقع

عادات    رییتغ  یبرا  ییهامداوم راه  یالعمر است که در جستجومادام  یندیفرا یخودساز 
 . دیخود برس لیبه حداکثر پتانس د ی تا بتوان دیخود هست

برا  یخاص  یهاتالش،  گری دعبارتبه شخص  یکه  م  یتوسعه  به    د، یدهیانجام  منجر 
 . شودیم  یخودساز 

 دانلود الگو برنامه توسعه شخصی 

 ی دسته توسعه شخص   هفت  -   2

و قدرت    ی رشد شخص  ،یشخص  ی هامانند مهارت  یتوسعه شخص   یهاتمرکز بر مقوله
 کند.  جادیا ی بهبود شخص یبرا یعادات تواندیم  یشخص

آموزش و تجربه، سطح مهارت و    قیبر آموزش و مهارت است. از طر  یمبتن  یرشد فرد 
 . دیدهیم شیدر رشته خود افزا تی موفق  یخود را برا ییتوانا

 : وجود دارد   ی توسعه شخص   ی هفت دسته اصل 

 ( Personal Skills)  ی شخص   ی هامهارت   -  1

شده  ییهامهارت  توانندیم  یشخص  ی ها مهارت متولد  آن  با  شما  که  و    دیاباشند 
 عنوان به. آنها اغلب  دی ابه دست آورده  آگاهانه  نیتمر  قیکه از طر  ییهامهارت  نیهمچن
 . شوندیمشناخته  نرم  ی هامهارت 
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 از:    اند عبارت   ی شخص   ی هامهارت از   یی ها نمونه 

 و ارتباطات.  یسازمانده ،یم یکار ت ،یر یگ میتصم

  ی ها مهارت  یرو   دیکن  یسع  د،یخود در محل کار هست  یهامهارتبه رشد    مندعالقهاگر  
هستند که بر    یافراد در رشته خود کسان  نی و برتر  نی. پردرآمدتردیخود کار کن  یشخص
 . کنندیمخود تمرکز  یشخص  یهامهارترشد 

  د ی دار   شرفتیبه پ   ازی ن  هانهی زمو در کدام    دیهست  یعال  ییهانهیزمدر چه    نکهیدانستن ا
 است.  دیمف  اریشما بس ایحرفهو   یشخص  یدر زندگ

 ( Personal Growthی ) رشد شخص   -   2

بهبود خود و خارج شدن از    یبرا  هاگام  نی از اول  یکی  ی برنامه رشد شخص  ک ی داشتن  
 است.  امن منطقه 

  ی : شما همان فرددی انسان و ذهن انسان دائمًا در حال تکامل است. در مورد آن فکر کن
  ، د یاکردهبه طرق مختلف رشد    ، د یاآموخته  شتری. شما بدیبود  شیسال پ  کیکه    دیستین

خود    ینیب جهانباورها و    ت،یشکل دادن به شخص  یرا برا   یشتر ی ب  یزندگ  یدادها یو رو 
 . دیا کردهتجربه 

از    یامروز نسخه بهتر   دیکن  یسع  د،ی را تجربه کن  یو رشد شخص  شرفتیپ  نکهی ا  یبرا
 . دی خود باش روزید

 ( Personal Powerی ) قدرت شخص   -   3

و   دیخاص دار  یهاتیمعتقدند شما در موقع  گرانیاست که د  یاقتدار   یقدرت شخص
 . شودیم تی شما تقو یمال تی، دانش و وضع ارتباطاتتوسط 

 ، ی و رشد مال  شتری، به دنبال کسب اطالعات بو ارتباطات   هاتماساز    یارهیدا گسترش  
 . دهدیم  شیافزا  را گذارندیبازم شما   یبه رو گرانی را که د ییتعداد درها 
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که به    دهدیمگسترش شبکه، پایگاه دانش و وضعیت مالی خود به شما این امکان را  
توسعه و   ی هافرصتدیگران کمک کنید تا همین کار را انجام دهند و قدرت شخصی و  

 .رشد شخصی خود را افزایش دهید

 ( Personal Improvementی ) بهبود شخص   -  4

 . شودیم یمثبت ناش یخوب و داشتن نگرش ذهن یاز عادات کار  یبهبود شخص

مهم است.   اریبس  ی شخص  شرفتیاز پ  یاد یز  میزان  جاد یا  یفکر کردن قبل از اقدام برا
  ک ی را در    هاتیاولو  د یکن  یسع  ، خودتان در زمینه فکر کردن قبل از اقدامکمک به    یبرا

 .دیری آن را در نظر بگ یو قبل از شروع، عواقب احتمال  دیکن نییتع ستیل

را که   یمدت زمان  نیمثبت همچن  ینگرش ذهن  کی  جادیو ا  یبهبود شخص  یکار بر رو 
 . دهدیمکاهش  نیاز دارید رابه اهدافتان  یابی دست یبرا

 ( Personal Empowermentی ) شخص  ی توانمندساز   -  5

 3عکس سایت 

ا  یبه قدرت شخص   هیشب  ی شخص  یتوانمندساز  با    ، ی تفاوت که توانمندساز   نیاست، 
 نه مربوط به نحوه نگاه و نگرش نسبت به شما.   ،دی نیبیم است که در درون خود    یقدرت

و    ریتصو  جیترو  زندگ  تیخالق  ی ر یکارگبهمثبت  برا   تواندیمروزمره    یدر  الزم    ی زمان 
 بخشد.  ع یو اهداف شما را تسر یشخص یبه توانمند  دنیرس

 د ی و خالقانه باش دیجد یهاخود، به دنبال راه  یشخص یتوانمند  شیکمک به افزا  یبرا
روش  یاپروژه  هر  تا به  پاارزان  ایتر  آسان  تر،ع یسر  یرا  به  ا  د،یبرسان  انیتر    نکه یبدون 
 . د یندازیرا به خطر ب یینها جهینت

 ی( شخص   ل ی تحلی ) شخص   ل ی تحل   -  6

  د ی آگاه باش   د یاستعداد دار  یعیکه به طور طب  ییهاحوزهمهم است که نسبت به    اریبس
 ن ی. به اد یکن لیو تحل هیتجز دی دار شرفتیبه پ ازیرا که در آنها ن ییهاحوزه نیو همچن

 .یشخص لیتحل ندیگویم
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حرکت به جلو   یقدم برا  نیاول  دی استادهیاکه در حال حاضر    ییصادق بودن در مورد جا
با شما  ارز  دیاست.  مداوم  طور  رس  دیکن  یابیبه  با  رابطه  در  و    دنیکه  اهداف  به 

 . دیخود کجا هست هایطلبیجاه

 ( Personal Objectivesی ) اهداف شخص  -   7

هدر    یزمان  یطلبجاه ه  رودیمبه  روشن  چیکه  توسعه   انداز  در چشم   ی هدف  نباشد. 
  ک ی   عنوانبهآنها و رشد    یدر تحقق واقع  یاساس  یگام   بلندمدتو    مدتکوتاهاهداف  

 فرد است. 

الزم    یهایاستراتژ از    یتا درک روشن  کندیم برنامه مشخص به شما کمک    ک یداشتن  
 . دیخود داشته باش موردنظربه مقصد  دنیرس یبرا

 م؟ ی کن   جاد ی ا  ی برنامه توسعه شخص   کی چرا    -   3

برنامه    کی   جادی است که ا  نیا   دیدار  ازین  ی برنامه توسعه شخص  ک یشما به    نکهیا  لیدل
که به    دیکن   یادآور یو به خود    دی داشته باش   یبهتر   یر یگ   میتا تصم  کندیمبه شما کمک  

 .برسید  دیخواهیمکجا 

آمدن    شیپ   و خطر  دهدیم  شی را افزا  تی خوب، احتمال موفق  یآمادگ  ،گری دعبارتبه
 . دهدیمرا کاهش  ریاشتباه در مس

 یبر زندگ  ی تا کنترل بهتر   کندیمبه شما کمک    یتوسعه شخص  ی برنامه برا   کی  جادیا
 . کندیم آماده  ،دی آ شیپ ممکن است که یز یهر چ  یو شما را برا  دی خود داشته باش

 : د ی ر ی را در نظر بگ  ی برنامه توسعه شخص   کی داشتن    ی ای مزا   ن ی ا

 . کندیمنزدیک   تی شما را به واقع دید ▪
ر  دهدیم  را  نانی اطم  نیا ▪ برنامه  و  اقدامات مناسب    ی شده منطق   یز یکه شما 

 . دیدهیمانجام  
 د یتا بتوان  دیزمان خود را بهبود بخش  ت یریمد  یها مهارتتا    کندیمبه شما کمک   ▪

 .د یبه اهداف خود برس
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به   دی شو  میتسل  دیخواهیمکه    یاست که زمان  شرفتیپ  ی ر یگیپ  یبرا  یا برنامه ▪
 . دهدیم زهیشما انگ 

کاهش    ثابت  ▪ را  استرس  که  است  زندگدهدیم شده  در  تعادل  بهبود   ی،  را 
   .دهدیم شیو اعتماد به نفس را افزا  بخشدیم

 جاد ی و شکست تفاوت ا  تی موفق  نیب  تواندیمکار    یبرا   یتوسعه اهداف توسعه شخص
تفاوت    یبه معنا   تواند یمشما    یشخص  ی زندگ  یبرا  فردیبرنامه رشد    کی  جادیکند. ا

 باشد.  ی مانی و پش  العمرمادام  یشاد  نیب

 ی اهداف توسعه شخص   ن یی نحوه تع   -  4

و به سواالت    دیکن  یش یخوداند  یکم  دیبا  د، ی کن  میبرنامه تنظ  کی   دیبتوان  نکهیقبل از ا
 . دیپاسخ ده یهدف شخص

 از:   اند عبارت   د یکن   جاد ی برنامه اقدام خاص ا   کی قبل از طرح   د ی که با   ی چند سوال 

 بسازم؟  خواهمیم  امیزندگاز  یز یچه چ ▪
 ست؟یمن چ های طلبیجاهو   اهداف ▪
راه من برا  یز یحال حاضر چه چ  در ▪ ا  دنیرس  ی بر سر    قرار گرفته اهداف    نیبه 

 است؟ 

که شامل    دی کن  جاد یا  یبرنامه شخص  کی  دی توانیمسؤاالت،    نیپس از پاسخ دادن به ا
 است.  یدیچند جزء کل

خاص است که دائمًا   جهینت  کی داشتن    د،یآن تمرکز کن  یرو  دیکه با  یدیکل  یهامؤلفه
به   یابیدست  یرا برا  یر یو مس  دی کن یم  یز یر برنامه  د،یکن یبه آن تالش م  دنیرس  یبرا

تر پشت اقدامات خود را درک  بزرگ   زهیو انگ  دیکنیبه موانع توجه م  د،یکنیآن هموار م 
 . دی کنیم

ا توسعه شخص  کی  جادیهنگام  با  یبرا   یبرنامه  تمرکز    SMARTاهداف    یرو   د ی کار، 
 Specific  ،"Measurable"  ،"Achievable"،  ""Relevantمخفف    SMART.  دیکن
 است.  "Time-Bound"و 
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 سایت  4عکس 

  د یتوان ی م هدف،    ن یی به خاطر سپردن در هنگام تع   ی مخفف آسان برا  ن ی از ا   ی رو ی با پ
 : د یخود را بهبود بخش   ای حرفهو    ی شخص  ی زندگ 

 و واضح باشند. قیو گسترده، دق یکل جایبهکه  دیسیرا بنو یاهداف  : ی اختصاص 

که به هدف خود   دهدیمکه به شما اطالع    دیکن  نییرا تع  ینقاط عطف  : ی ر ی اندازه گ  قابل 
 . دیرسیم

  نانه ی هستند اما به طور واقع ب  ز یکه چالش برانگ  دیکن  نییرا تع  ی اهداف   :ی افتن ی دست 
 هستند.  یابی قابل دست

 . دی خود هماهنگ کن ی اهداف خود را با برنامه بهبود شخص :مرتبط 

به هدف خود   دیخواهیمکه تا آن زمان    دی را انتخاب کن  یانیپا   خیتار  محدود:  زمان 
 . دیبرس

 د یکن   ن یی اهداف تع  ای حرفه   ی زندگ  ی برا 

  ک ی  دی با  د،ی کن  یر یگی خود مشاهده و پ  ایحرفه  یدر زندگ   دیکه بتوان   یشرفتی پ  یبرا
 . دی خود مستند کن یتوسعه شخص ی برا قیبرنامه عمل دق

 است:  ر ی کار شامل پاسخ به سؤاالت ز  یبرا  ی طرح توسعه شخص  ی ها از نمونه   ی برخ

 رم؟ یبگ  ادی خواهمیم  یز یچه چ ▪
 بکنم؟   دی با کارچه ▪
 خواهم داشت؟ ازین یو منابع یبانیچه پشت  به ▪
 را بسنجم؟  تیموفق چگونه ▪

شما   شرفتیپ  یابیباشد، رد  ترقی دق. هرچه  دیباش  قی دق   تانیهاپاسخ  یدبا  تاحدامکان
 است.  ترآسان

پ  نکهیا  دن ید نت  اینکه  و  دیاکرده  شرفتی چقدر  ،  دهد یم  جهیکار سخت شما چگونه 
 . دهدیمبه شما  تیو احساس موفق   کندیم  تینفس شما را تقواعتماد به 
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  یی غذا  میو رژ   ییاز ساعت طال  اند عبارتکار    یبرا  یچند نمونه از اهداف توسعه شخص
 .یروزه ذهن  21

 یی قانون ساعت طال 

 . کندیم تی روز شما را هدا ریمس  ییقانون ساعت طال

را زود شروع کن   د، یکن  یگذار   هیخودتان سرما  ی ساعت اول را رو  کی و    دیاگر روزتان 
  د ی را در روزتان خواه  یمثبت  جیو نتا  کند یم  جادیدر احساس شما ا  یاالعادهفوقتفاوت  

 . دید

 ی شخص  شرفتیکرد و پ   دیخواه  ترمثبت  انینور  فضای  کیخود در    دن ی شما شروع به د
 داد.   دیخود را بهبود خواه

 روزه   21  ی ذهن  یی غذا  م ی رژ 

 دیشو  داری است که زود ب  یمعن  نیروزه به ا  21  یذهن  میرژ  یشخص  یمثال برنامه رهبر 
 . د یکن یگذار  هیخودتان سرما یو حداقل دو ساعت اول روز را رو

به آنها در    دنیرس  یبرا   دیتوانیم که    دیکن  نییرا تع  یاهداف روشن   ،ی زمان اضاف   نیبا ا
شما را بهبود بخشد و به شما    یی و کارا  یبهره ور   تواندیم  نی. ادیمحل کار تالش کن

 . دی را به دست آور خود موردنظر حقوق شیافزا ای  ع یترف  تاکمک کند 

  شتر ی ب  دی با  شتری کسب درآمد ب  یباشد. برا   زین  لیاهداف شما ممکن است شامل تحص
 . دیریبگ  ادی

الهام بخش    ای  یزشیانگ   ،یمطلب آموزش  کی قبل از رفتن به محل کار، هر روز    دیکن  یسع
 . دیبخوان

 د یکن   ن یی را تع   ی روزمره خود اهداف   ی در زندگ 

.  د یتمرکز کن  زین  یاز اهداف شخص  یبرخ  یمهم است که بر رو   ،یکار   یدر خارج از فضا
به اهداف خود   دنیرس  یتا برا  کندیمشما را ملزم    یبرنامه شخص   ،یمشابه برنامه کار 

 . دیتمرکز کن یدینکات کل یبر رو 
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 : ذکر شده است  ی نمونه طرح توسعه شخص   کی   نجا ی در ا 

 ست؟یچ  دیبه آنها برس دیخواهیمکه  یاهداف مهم  ▪
 است؟  ی شده شما چه زمان نییتع مهلت ▪
 ست؟ینقاط قوت شما چ نیتربزرگ  ▪
 هستند؟  یشما چه کسان  داتیتهد نیتربزرگ  ▪

از    نیچند شخص  یهارشتهجنبه  صح  یتوسعه  توسعه  صورت  در  که  دارد    ح، یوجود 
 . کندیمرا ممکن   تیبه موفق   یابیدست

ا  یتعداد تع   هارشته  نیاز  ر  نییشامل  برنامه  سازمانده  یز یهدف،  بر   ،یو  تمرکز  و 
 با ارزش شماست.  یها تیفعال

 هدف   ن یی تع 

 ویدئو 

 . رد یگیماز روز شما را    قه ی در صبح زود انجام داد و تنها چند دق  توانیمرا    یهدف گذار 

در   ادداشتیدفترچه    کی  دیخر   یسادگبه  تواندیم  کار  نیا ده هدف خود  نوشتن  و 
و    کند یم  ی ز یرناخودآگاه شما برنامه  ریدر ضم  قاً ی کار آنها را عم  نی هر روز باشد. ا  ی ابتدا

 . دیکن تالشانجام آنها  برایتا   کندیبه شما کمک م

 د یکن   ی ز یروز خود را برنامه ر 

بهتر    ندهی روز آ  یبه شما کمک کند تا برا  تواندیمروز    انیدر پا  یو سازمانده  ی ز یبرنامه ر
 .د یآماده شو

  ی کارها  دی توانیم  ،دی آوریمکاغذ    یآن را رو   ،دی کنیم  ی ز یکه روز خود را برنامه ر  یهنگام
 . د یکنیمآنها تالش    لیتکم  یکه در طول روز برا  دیو مطمئن شو  د یمهم خود را تجسم کن

 د یبا ارزش خود تمرکز کن   ی هات یفعال بر  

کارها  یها تیفعال ارزش،  م  ییبا  انتخاب  روز  طول  در  که  ب  دیکن یهستند   ن ی شتریو 
 کردن شما به اهدافتان خواهند داشت.  ترکینزد یبرا  تانیهارا در تالش یبازده
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  اندازه بهو    دیتا تمرکزتان را حفظ کن  کندیبا ارزش به شما کمک م  یهاتیتمرکز بر فعال
 . کند یشما کمک م  تی به موفق د،یتوسعه ده دیتوانیکه م یگر ی هر رشته د

باالتر  ی هاتیفعال   جیترو  به آنها و   ی ابیدر سرعت دست  ی تفاوت قدرتمند  ،ارزش  نیبا 
 .کند یم  جادی اهداف مرتبط با آنها ا

 دی را دانلود کن   ی س ی تر   انی برا   ی برنامه توسعه شخص  گان ی را  ی الگو  -  5

 منبع: 

briantracy.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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