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 2022سال   ی برا   ( PDPی ) الگو و قالب برنامه توسعه شخص   چند 

 مقدمه 

اهداف   دستیابی سریع به  منظوربهشروع    یبرا  یبرنامه توسعه شخص  یالگو  کی به دنبال  
 د؟یخود هست

شد   د یروبرو خواه  ییهاچالشبا    تیکه در نها  ردک  نیتضم  توانیم  با  یتقر  ،یزندگ  مسیر  در
 . دهندیمقرار  ش یآزما در محک شما را تی موفق زانیکه م

 ی ها جنبهکنترل فشار در تمام    یکه برا  شودیم باعث    یبرنامه توسعه شخص   ک یداشتن  
 .دیمجهزتر شو ،خود  یزندگ

 ست؟ ی چ  قا  یدق  ی اما برنامه توسعه شخص 

خود  نیا همان  ابزار  یا  شخصسازی  توسعه  مPDP)  ی برنامه  کمک  شما  به  تا   کند ی( 
سر   یکه زندگ  ییهابا چالش  ییارو یو رو   دیخواهیبه آنچه م   دنیرس   یبرا  دیمشخص کن 

مربوط   تواندیم  دیخواهیم . آنچه شما  دیکار کن  یز یچه چ  یرو   دیبا   دهد،یراهتان قرار م
به    دنیرس  ای  د،یهستاز آنچه    یشدن به نسخه بهتر   لیشما، تبد   یزندگ   تیفی به بهبود ک

 شما باشد.  یروابط شخص  ای تانیانتخابحرفه  شغل و باالتر در درجات

باشد که به    ییهافرصت  ی رایپذ  ذهنتان  شودیم باعث    ،شما  ینوشتن برنامه توسعه شخص
انجام چگونه    کار  نیکه ا  دهدیم  ح ی. علوم اعصاب توضکندیمتحقق اهداف شما کمک  

 . شودیم

اگر واقعا     ، دی س ی خود را بنو   توسعه شخص   اهداف   د ی که چرا با  دهد ی م  ح یعلوم اعصاب توض 
 : ( منبع )   د یبه آنها برس   د ی خواهی م

 دانم یم.  دی کن  ادداشتیآن را    دیبا  د،یبرس  یبه هدف  دیخواه یمکه اگر    آیا اطمینان دارید
 . کندیمکار  واقعا   این روش، اما رسدیمبه نظر  یا شهی کل یکه کم
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هدف" نشان داد که هم مردان و هم    نییو تع  یتیاز مطالعات من به نام "شکاف جنس  یکی
در نوشتن اهداف خود انجام دهند )اگرچه مردان در   یشتر یب  اریکار و تالش بس  دیزنان با

از شرکت کنندگان در مطالعه خواسته    بهتر از زنان عمل کردند(. )منبع(  یموضوع کم  نیا
)شامل   ینوشتار   صورتبهواضح    ی دهند: "هدف من به قدر   ازیامتسوال    نیشد که به ا 

 ی واقع   یآن را به معنا   توانمیمشده است که    فی( توصره ی و غ  هاینقاش،  هاعکس  ر،یتصاو 
به    دنیرس  ی درک کنند که من در تالش برا   قا  ی نشان دهم و آن افراد دق  گریکلمه به افراد د

از    هستم.  یز یچه چ کمتر  آنها "هم  20متأسفانه،  اهداف  که  گفتند  از مردم  " شهیدرصد 
 نوشته شده است.  وضوحبه

ف مرتبط اهدا   در دستیابی به  تی با موفق  شدتبهمکتوب    صورت بهواضح اهدافتان    فیتوص
 1.2  نی، بکشند یم  ریتصو  به  ای  کرده  فیاهداف خود را توص  خیلی شفافکه    یاست و افراد

.  رسند یم  تی خود با موفق  اهداف  به   ، کنندینمکار را    نیکه ا   یاز افراد   شتریبرابر ب  1.4تا  
تکه   کی  یفقط با نوشتن اهداف شما رو  ،به هدف  یابی در دست  یاد یز  اریتفاوت بس  نیا

 . کند یمایجاد  کاغذ 

 ی علم  نظر دالیل کارایی نوشتن هدف و برنامه توسعه شخصی از  

 .  یو رمزگذار  ی: حافظه خارج دهدیماثر خود را نشان  در دو سطح   زهاینوشتن چ

 ی حافظه خارج

با  آسان است: شما اطالعات موجود در  یخارج  یساز رهیذخ  یفضا  حیتوض هدف   رابطه 
آن در هر زمان   یو بررس  یتکه کاغذ( که دسترس  کی)مثال     دی کنیم  رهیذخ   یخود را در مکان

. د یکن  نصب  رهیو غ  خچالتانی  یو آن کاغذ را در دفترتان، ر   دیتوانیآسان است. م   اریبس
)معروف    ینشانه بصر   کید که اگر هر روز به  یبدان  باشید تا  شناس  عصب  کی  ستین  یاز ین

 آورد. دیخواه خاطر بهرا بهتر  یز یچ د،یشو رهی( خادآور یبه 

 ی رمزگذار 
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 یکیولوژیب  فرایند  ی. رمزگذار یدر حال وقوع است: رمزگذار   زین  یگر ید  ترقیعم  دهیاما پد
و در آنجا   روندیممغزمان    پوکامپ ی هبه    میکنیمکه ما درک    ییزهایاست که در آن چ  ای
در حافظه بلندمدت    یز یکه چه چ شودیم  یر ی گ   م ی تصم آنجا   در.  شوندیم  لیو تحل هیتجز

را بهبود    یرمزگذار   فرایند  ن یا  ،شوند. نوشتن  خته یدور ر  باید   ییزهای شود و چه چ  رهیما ذخ
را    یوقت  ،گری دعبارتبه.  بخشدیم ب  د،یکن یم  ادداشتیآن   خاطربه  یبرا  یشتر یشانس 

 د. یدار مطلب مورد نظر سپردن

 تولید اثر  

 د یگو یاند که اساسا  مکرده  ییرا شناسا  (generation effectتولید" )اثر  "   شناسان  عصب
که صرفا    ینسبت به مطالب  یتر یقواند حافظه  کرده   دیکه خودشان تول  یمطالب  در موردافراد  

م  ، اندخوانده مزدهندینشان  داشتن  وقت  خواندن،  تی.  و  است  را   یخوب  خود  هدف 
را   تانکه هدف   ی: اول، زماندیکنیم   دا یپ  ی" دسترستولیددو بار به "اثر    ،د یکنیم   ادداشتی
و دوم، تصویرسازی ذهنییا همان    دیسازیمخود    ذهندر    یر ی )تصو  دیکنیم  جادیا  ،)

آن    یبازساز   ایشما اساسا  در حال پردازش مجدد    رای. زدی کنیم  ادداشتیکه آن را    یزمان
کاغذ    یآن را رو   ،قرار دهیدنظر    دی تجد  مورد  خود را  یذهن  ریتصو  دی. شما با دیهست  ریتصو

حاالت    د،یآنها فکر کن  ییبه روابط فضا  د،یکن  یبند   اسیآنها را مق  د،یده  قراررا    ایاش   د،یاوریب
که واقعا  هدف   دیآوریمبه دست    یمضاعف  قدرت. در اصل، شما  رهیو غ  د،یکن  میچهره را ترس 
   .ثبت کنید تانرا در مغز

  ، آنها را د یکنیم ادداشت یرا  زهایچ  یکه وقت دهند یمنشان  متعدد  یها آزمونات و  مطالع
به   ا  دیخواه  اد یبهتر  موضوعات  طور معمول،  به  مطالعات،    نیآورد.   یآموزاندانشنوع 

که    یاز محققان افراد   ی، گروهحالنیباا.  کنندیم  برداری  ادداشتی   ،هستند که در کالس
  ی . وقت)مصاحبه کنندگان( را مورد بررسی قرار دادند  دادندیمانجام    یمصاحبه استخدام

 کردند، یم  یبردار ادداشتی از نامزدها    کیخود با هر    یهاکنندگان در مورد مصاحبهمصاحبه
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ب  23حدود    توانستندیم اطالعات  مصاحبه  یشتر ی درصد  افراداز  به  نسبت  را  که   یها 
 . اورندیب خاطربه کردند،ینم یبردار ادداشتی

 کرد.  میخواه یرا بررس دانلودو قابل  یعال یقالب برنامه توسعه شخص چندمقاله،  نیدر ا

 د ی دار   از ی ن   ی برنامه توسعه شخص   ک یبه    نکه ی ا  ی برا ل ی سه دل 

 را به همراه دارد: ریز یا یمزا  یتوسعه شخص برنامه یبر رو کار 

 برد ی م را باال   ی شما خودآگاه   –  1

رو  بر  فرصت  یتوسعه شخص  یکار  میزان    خود  یابیارز  ی برا  یشما  افزایش   خودآگاهیو 
 قی . از طرکندیمبه بهبود دارند جلب    ازیاز خودتان که ن  یی هاجنبهاست. توجه شما را به  

 یواقع   یشتنو با خو  دیکن یم  جاد یخود ا  یاصل   ی هاارزش از    یتر واضح  ریتصو  ن، یتمر  نیا
 . ابدییم افزایش   تان یخودآگاهو  دیریگیمقرار  تماسخود در 

 کند ی م   تی اعتماد به نفس شما را تقو   -  2

 ی. هنگام دیآور یمبه دست    یشتر یب  اعتماد به نفس بهبود خود،    مثبت  جیبا مشاهده نتا
 ل یتبد  خود  یآنها را به نقاط قوت شخص  دیتوانیم  ،د یکنیمنقاط ضعف خود کار    یکه بر رو

 . پیدا کنید یشتر یب نانیاطم خود  یهاییتوانابه از این طریق و   دیکن

 کند ی م  ت یتقو   کرده و   تر ی قو  را   شما   -  3

بهبود نقاط   یرو   عتا  یطب  ،دیدهیم خود ادامه    شخصی  بهبود  یکه به کار بر رو   طورهمان
از آنچه در آن   دیخواه  ادیکرد. شما    دیکار خواه  نیز   خود  ید ی کلقوت   گرفت که چگونه 
 . دیشو ترکینزدخود  اهدافتا به  دیاستفاده کن دیدار مهارت 

 شخصی برنامه توسعه   ی اجزا

به   یابیتا به شما در دست  کندیم  ی رو یپ  یمؤثر از ساختار خاص  یبرنامه توسعه شخص  کی
 خود کمک کند.   پیشرفت فردی یبرا اهدافتان
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 شامل:   فرایند این  

 مشخص کردن و بیان اهداف  ▪
 ها تیاولو نییتع ▪
 زمانی  مهلت نییتع ▪
 کنند یمبه اهدافتان کمک    یابیکه به شما در دست  ییهامهارتو    نقاط قوت  ییشناسا ▪
 کردن  اقدام ▪
 شرفت یپ ی ر یگ  اندازه ▪

پیشبرد برنامه پیشرفت  تا به شما در    میاکرده  یرا گردآور   هاقالبو    هااز الگو  یتعداد  ر،یدر ز
 . میکمک کن   تانیشخص

 ی برنامه توسعه شخص  ی الگوها   ن ی بهتر چند نمونه از  

 ساله   5برنامه    ک ی  ی مرحله برا سه   -  1

 ( منبع) عکس و لینک دانلود به زبان فارسی

  تعیین   و   یزندگ   نحوه  ن یبرنامه پنج ساله و همچن  ییکمک به شما در شناسا  یالگو برا   نیا
 شده است.  یاهداف روزانه طراح

 اهداف شما مشخص کرده است:    ی الگو پنج دسته را برا  ن ی خالق ا 

 ی شخص .1
 ی اجتماع/ یخانوادگ .2
 یمال .3
  لیست آرزوها .4
 ی شغل .5
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تعیین    یاهداف خود را در رابطه با گروه بند  د ی توانیممشخص وجود دارد که    یفضا   کی
 . دیسی بنو ،شده

بخش    نی. اد یکن  ادداشتیخود را    یزندگ  یها برنامه   دیالگو، ابتدا با   نیهنگام استفاده از ا
 نشان دهنده اهداف بلند مدت شماست. 

 !دی کن یاپرداز یرو  دی توانیمتا 

پنج ساله شامل مراحل   برنامه  بعد،  با  ییها گامو  در مرحله  که  به    دن یرس  یبرا   دیاست 
باشد که شما را   یادورهثبت نام در    یممکن است به معنا   نی. ادیخود بردار  یاهداف زندگ

 . آماده کند ،د یاگرفتهکه برای خود در نظر  یا حرفه یبرا

 معادل اهداف کوتاه مدت شماست.   هابرنامهاین  ،یهدف گذار در اصطالح 

 ویدئوی اهداف کوتاه مدت 

 دن یتا به شما در رس  دیانجام ده   دی است که با  یشامل تمام اقدامات  ،برنامه روزانه   ت،یدر نها
 کمک کند.   تانسالهپنجبه برنامه 

 مثال: 

در دستور    دیبا این زبان    روزانه  نیتمر  پس  د؟یبه زبان فرانسه مسلط شو  دیخواهیم  ایآ
گیرد  تانکار بخواهقرار  است  ممکن  برا  کیاز    دی.  بر    یبرنامه  تسلط  به  زبان    کیکمک 

 . دیاستفاده کن یخارج

شما    یهانهیهز  ی ابی رد  د؟یعمده در مدت پنج سال انجام ده  دیخر  کی  دیخواهیم  ایآ
 هدف باشد.  نیبه ا ی ابیدست یگام برا  نیاول تواندیم

 ( Sepia Personal Development Plan)  ا ی سپ  ی طرح توسعه شخص   -  2

 ( منبع )   ی دانلود به زبان فارس   نکی عکس و ل 
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رنگ    یالگو  نیا نظر تا    کندیمبه شما کمک    یاقهوهبا  مورد  برا   موارد  را  توسعه   یخود 
وجود   ،شده  ینیب  شیهدف پ  لیتکم  خیتار  نوشتن  یبرا  نیز  یی. فضاد یکن  ییشناساشخصی  

 دارد. 

عناصر   ریسا  دیتوانیموجود دارد که    زین  ییفضاها  ،از برنامه توسعه شخصی  نهی هر زم  یبرا
 دیسیمرتبط با تحقق هدف خود را بنو 

 مانند: 

 ( داد خواهم  کار را انجام نیبرنامه اقدام شما )من ا ▪
به بهبود دارد    ازیاست که ن  یادهنده حوزهخاص که نشان  ی هاتیموقع  ییشناسا ▪

 ( افتد؟یم ی)اکنون چه اتفاق
 ؟(امبوده)چگونه بفهمم موفق  تیموفق  ی نشانگرها ▪
 (شرفت ی پ) شرفت یپ یها شاخص ▪

 ( Plan of a Winner)  برنده   کی طرح    -  3

 ( منبع )   ی دانلود به زبان فارس   نکی عکس و ل 

نشان دهند که در   توانندیمآنها  .  هستند  نقشه راه  کیمانند    یتوسعه شخص  یها برنامه
هست کجا  در  حاضر  همچندیحال  مس  ن،ی.  تمام  و  شما  مقصد  که    یممکن  ی رهایآنها 

 . دهندیمشما را به آنجا ببرند را نشان   توانندیم

از   یکی   شده است و   برگرفته(  Mind of a Winnerسایت ذهن یک برنده )  الگو از  نیا
  اضافهبه  یفهرست کردن سه طرح اصل  ی برا  ی کاف  ی است. فضا  تیراه موفق   یهانقشه  نیا

 وجود دارد:  ریموارد ز

 برنامه هر  االجل ضرب ▪
 انجام شود )تا پنج مورد در هر برنامه(   د ی به برنامه با  یابیدست  یکه برا  یاقدام   مسیر ▪
 از یدانش مورد ن و   مهارت ▪
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 پیشرفت  ▪

 ( Simple Excel Template)   قالب اکسل ساده   -  4

 ( منبع )   ی دانلود به زبان فارس   نکی عکس و ل 

 ایآ  د؟یفاقد جهت هست  دیکنیم، احساس  رسدیم  تانیشخص   شرفتی نوبت به پ  یوقت  ایآ
 ؟ رودیمشما به هدر  ی هاتالشکه  دی کنیماوقات احساس  یگاه

 د یدهیکه انجام م  یرا در کار   یتر قیعم  یتا معنا  کندیساده به شما کمک م   یالگو  نیا
شما   یشاد  دیکه کل  نقاطیبه    .کندیممتصل    زهایچ  نی ترمهمشما را به    نی. ادیکن  دایپ

 هستند. 

  ت ی به موفق  فردی  نکهی ا  یمثال، برا  نیدارد. در ا  یمنبع الهام منحصر به فرد  شخصیهر  
 : کندتوجه  ریز یهاجنبهبه  دیبا ابد،یدست  یشخص

 خانواده ▪
 دوستان  ▪
 ی امور مال ▪
 یسرگرم ▪
 ی سالمت ▪
 و شغل  کار ▪

 ؟ انجام دهید یشتر ی ب اقداماتکه   کندیمشما را وادار   یز یچه چ

 دی باش  د ی خواهی م  قا  یدق   که  ییرفتن به جا   -  5

 ( منبع )   ی دانلود به زبان فارس   نکی عکس و ل 

تا به شما در    کندیمسؤال راهنما را فهرست    نی چند  یتوسعه شخص  یا برنامه  کاربرگ   نیا
 کمک کند.  مدتتانکوتاهاهداف ارزشمند بلندمدت و   نییتع
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به دست   یزندگ در    دیخواهیمآنچه واقعا     یتا رو  کندیم به شما کمک    قالب یا الگو  نیا
 . دیتمرکز کن دیآور

به آنها   شودیم از شما خواسته    اهدافتانکاربرگ در رابطه با    نیکه در ا  یاز سواالت  یبرخ
 از: اند عبارت دی پاسخ ده

 "کار را انجام دهم؟ نیا خواهمیمچرا " ▪
 "کار را انجام خواهم داد؟ نیا قا  ی چگونه دق" ▪
 "؟شودیممحسوب  تیموفق   یز یچه چ " ▪
 "بدانم؟ شتریب  یز یدوست دارم در مورد چه چ" ▪
 داشته باشم؟"  ییهامهارت"دوست دارم چه نوع  ▪

ن طول    میحدود  ده  کشد یمساعت  پاسخ  سواالت  به  پر   طورهمان.  دیتا  را  کاربرگ  که 
 ! دیآماده کن برای خود یچا ایقهوه   یمقدار  ،دی کنیم

 ( Minimalist PDPی ) ست ی مال ی نی م  PDPبرنامه توسعه شخصی یا    –  6

 ( منبع )   ی دانلود به زبان فارس   نکی عکس و ل 

  د، ی خود هست  ی برنامه توسعه شخص  یبرا   )ساده گرا(  یستی مالی نی م  یالگو  کیاگر به دنبال  
 . دیامتحان کن  (Myrko Thum) توم رکویمسایت  قالب را از نیا دی ممکن است بخواه 

توسعه   دیخواهیمکه  تان  خود  یرا در زندگ  ییهاحوزهبود    دیطرح، شما قادر خواه  نیدر ا
 . دیکن ییشناسا  د،یده

Myrko Thum    کند ی م حداقل هفت حوزه را فهرست : 

 ذهن .1
 بدن  .2
 معنویت  .3
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 ی اجتماع .4
 سرگرم کننده، مانند مسافرت و جشن( یزهای)چ سرگرمی .5
 و شغل  حرفه .6
 یگذار  هیسرما امور مالی و   ،ییدارا .7

 ن ییتع  یبرا  یگر یدستون  و    دیبه آنها برس  دیخواه یمکه    یاهداف   یستون برا  کی  نیهمچن
 وجود دارد.  آن اهدافبه  یابیدست یضرب االجل برا

بس  الگوها  یار یمانند  دیگراز  ای  ن   نی،  گیری  یبرا  یستون  یدارا  زیالگو   ی ارها یمع  اندازه 
به هدف خود   و چگونه   یکه چه زمان  دیکن   یر یاندازه گ   دیتوانیم  نیاست، بنابرا   تیموفق 
 . دیادهیرس

جایی نیز برای  و    وجود دارد  شما  یات یعمل  یهابرنامهاز    کی هر    یستون برا  کی  ت،یدر نها
لحاظ شده است  یاختصاص  ادداشتیچند  نوشتن   اهم  ردیف  الگو بدون شماره  نی.   و 

 . دیفهرست کن  ،دیخواهیمهر تعداد هدف را که  دیتوانیم شما  نیاست، بنابرا 

 نتیجه گیری

 ها PDP  برنامه توسعه شخصی یا   در مورد  یی نظرات نها 

برا  کی داشتن   مدون  خود،    ی برنامه  شخص  ژه ی و بهاهداف  توسعه  با  مرتبط    ، یاهداف 
 .کند یم ترآسانبه آنها را   یابیدست

به شما    میکرد   یمعرف   در این مقاله که    یتوسعه شخص  برنامه  یالگوها  که نمونه  میدواری ام
از خودتان   یشدن به نسخه بهتر   لی تبد  ی به هدف خود برا  تیتمرکز و الهام بخشد تا در نها

 . دیبرس

 ! دیرا متوقف نکن شرفتیهرگز پ
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 منبع: 

developgoodhabits.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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