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خالصه کتاب برنامه رشد فردی (برف)

خالصه
این کتاب الکترونیکی رایگان به شما کمک میکند تا بتوانید یک برنامه راهبردی ،ساختیافته و هماهنگ
را در زندگی خود طرحریزی و اجرا کنید و به پیشرفتهای فوقالعاده و چشمگیر دست یابید .این برنامه
شامل نه مرحلهی رسالت ،تحلیل ،نقشه ،کارت ،همسویی ،فعالیت ،پایش ،ارزیابی ،و تغییر در زندگی است.
دوست عزیز
© کلیه حقوق مادی و معنوی این مدرک متعلق به «وبگاه چیتگرها» و فقط برای استفاده شخصی شما تهیه شده است .اما شما
میتوانید این کتاب الکترونیکی رایگان را به هر گونهای که صالح میدانید (آنالین و یا غیرآنالین) برای دیگران (حداقل یک نفر)
به اشتراک بگذارید .این کتاب الکترونیکی رایگان تحت قوانین حق تألیف است و در صورت کپیبرداری از مطالب آن بایستی به
آن ارجاع دهید.
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برنامه رشد فردی چیست؟ (جلد اول)
سالم عرض میکنم خدمت شما دو ست عزیزی که این کتاب الکترونیکی رایگان رو دریافت کردید .به دوره برنامه ر شد
فردی یا برف خوش آمدید.

من مسعود چیتگرها هستم
مدرس و مربی تغییر و نویسنده این کتاب
در این دوره میخواهیم طی  ۱۰جلسههه (مجلد) ،برنامه رشههد فردی (برف) را مرور کنیم و ببینیم چطور میتوانیم یک برنامه
زنده ،پویا ،سهههاختیافته و راهبردی را برای زندگی خود بنویسهههیم .انت ار میرود که در این برنامه ،برنامه  ۱۰جلسههههای
(مجلدی) ،شما بتوانید یک برنامه رشد فردی را برای آیندهتان بسازید.
همین ابتدا اجازه بدهید تا چند توصیه را برای خواندن این کتاب آموزشی-تعاملی برای شما داشته باشم.
نکته اول این هست که اگرچه این کتاب کوتاه و مختصر است ،یک برنامه  ۱۰روزه برای خواندن آن طرحریزی کنید .یعنی
اص هالع عجله نکنید .زیرا این کتاب یک کتاب ف آ آموزشههی نیسههت .این کتاب عالوه بر آموزش دادن ،تعاملی نیز هسههت.
تعاملی یعنی چه؟ یعنی اینکه از شههما میخواهد تا حین آموزش ،تمرینهای عملی نیز انجام دهید .این تمرینها میتواند در
برنامه موبایلی ما که از آدرس زیر دانلود میکنید میتواند انجام شود.
[آدرس برنامه موبایلی]
نکته دوم این هسههت که هر روز ف آ یک قسههمت از این کتاب را با دقت در یک محیآ آرام و با تمرکز کامل بخوانید و به
تمرینهای آن عمل کنید.
[تمرینها را به صورت کمپین در برنامه موبایلی تعریف کنید]
نکته سوم این ا ست که همزمان که این کتاب را میخوانید به فایل صوتی آن نیز گوش دهید و حداقل هر فایل صوتی را
سه بار گوش کنید تا مطالب آن در ذهن شما ماندگار ب شود .این کار باعث می شود تا مطالب در ذهن ناخودگاه شما وارد
شود و هیچگاه مطالب را از یاد نبرید.
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نکته چهارم این اسههت که حتماع و حتماع و حتماع تمرینها و کارگاههای ارائه شههده را در همان جلسهههای (مجلد) که عرضههه
میشود انجام بدهید و هیچگاه تمرینها را به روز بعد موکول نکنید.
نکته آخر و پنجم این ا ست که دو ستان عزیز موف یت و تغییر جرخهای از اندی شه ،ا شتیاق و عمل ا ست .این کتاب یا این
دوره ف آ چارچوبهای شخ صی شدهای را در حوزهی اندی شهی شما به شما ارائه میدهد .مطمئن با شید که تغییر یک
رویداد نیست ،یک رخداد یک شبه نیست .تغییر یک فرایند مستمری است که با عمل شما اتفاق خواهد افتاد.
شاید ا سم آقای پیتر دراکر ،ن ریهپرداز معروف مدیریت را شنیده با شید .معلم پیتر دراکر در سیزده سالگی سؤالی رو از او
میپرسههد و میگوید انت ار ندارم که بتوانید به پرسههم من ،همین ا ن پاسهه بدهید .اما اگر در پنجاه سههالگی هم نتوانید
پاسخی برای این پرسم بیابید در این صورت حتماع بدانید که زندگیتان را ضایع کردید .این پرسم چیست؟

«بخاطر چه چیزی باید از تو یاد کنند؟»
اجازه بدهید که همین ا ن که دارید این کتاب را میخوانید ،به سن پنجاه سالگی برویم .چند لح های چشمانتان را ببندید
و خودتان را در سن پنجاه سالگی قرار دهید و این سؤال را در ذهن خودتان ترسیم کنید.

«بخاطر چه چیزی
باید از تو یاد کنند؟»

ا ن  50سالگی شما ست و شما دارید این سؤال را از خودتان میپر سید و بعد ،بر ا ساس این سؤال برمیگردید به پنجاه
سالی که از عمرتان گذشته و از ن طه پنجاه سالگی ن اره میکنید.
برنامه رشد فردی به شما میگوید که شما چطور بتوانید برنامهای را طرحریزی کنید که در پنجاه سالگی غبطه ضایع شدن
زندگی خودتان را نخورید و همواره در م سیر ر شد و کمال قرار دا شته با شید .بنابراین ،از اینجا آغاز کنیم که خیلی وقتها
وقتی حرف از تغییر یا موف یت زده می شود قوانین و ا صول زیادی به ذهن ما میر سد ،مثل قانون جذب ،مثل هدفگذاری،
مثل پشتکار و تالشی که باید انجام بشود یا بسیاری از قوانین و اصولی که معمو ع از کتابها ،نوشتهها و نکات یا خیلی از
نوارها یا فایل هایی که ما گوش میدهیم آن ها را بارها گفتهاند یا کتاب های زیادی در این مورد خوا ندهایم؛ یا حرف های
زیادی را در این حوزه یعنی موف یت و تغییر شههنیدهایم .اما من اعت اد دارم که همه اینها زمه تغییر و موف یت هسههت ،اما
خیلی از ما کالس و کتاب و نکته و این جور مو ضوعات را زیاد پیگیری کردیم ،زیاد دنبال این حرفها رفتیم ولی متأ سفانه
شاید کمتر به نتیجه ر سیدیم .واقعاع ا شکال کار کجا ست؟ کجا شکافی وجود دارد که ما کمتر داریم نتیجه میگیریم ،بی شتر
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داریم میشنویم ،بیشتر داریم میخوانیم ،بیشتر داریم گوش میدهیم ولی کمتر نتیجه میگیریم .اجازه بدهید که از دو سطح
تغییر با شما در این جلسه (جلد اول) صحبت کنم.
بعضههی از اصههولی که در موف یت یاد میگیریم یا به آنها عمل میکنیم ،مربوط به اندیشهههها ،انگیزهها و رفتارهای ماسههت.
اجازه بدهید مثالی رو بزنم .به ما میگویند که اگر میخواهی موفق بشوی مثبت فکر کن ،مثبتاندیشی ،به خودت سیگنال
منفی نده ،خب بله من مثبت فکر میکنم .اصههالع میخواهم که مثبت فکر بکنم و سههیگنال منفی به خودم ندهم اما بعدش
چه می شود؟ این سطح رو من میگویم محتواهای خوبی که ما باید یاد بگیریم و به آنها عمل کنیم ،مثبتاندی شی ،ندادن
سیگنالهای منفی ،جذب ثروتهای ذهنی به طرف خودمان و یا بسیاری از این اصولی که من آنها را محتواهای خوب نام
گذاری میکنم .اما یک سطح با تری از موف یت وجود دارد که من به آن میگویم:

ساختارسازی
ا سمش را میگذارم ساختار سازی موف یت و تغییر .ما باید ساختارها را هم برای موف یت عوض کنیم .به عنوان مثال ،من
باید چ شماندازی برای موف یت دا شته با شم .اما ساختاری برای سنجم یا اندازهگیری یا پایم برای این چ شمانداز ندارم.
نمیدانم من ا ن به سمت چ شماندازم در حال حرکت ه ستم یا از چ شماندازم دارم دور می شوم .یا به این مثال توجه کنید
که من فعالیتهای روزانه را در راستای تح ق چشماندازم باید قرار بدهم .اما ساختاری برای اتصال و پیوند بین فعالیتهای
روزانهام با اهداف و چ شماندازم ندارم .چون ساختار ندارم .یا تغییری در ساختار ندادهام .بنابراین ،اگر ساختار ندادم یا ندارم،
بعد از مدتی برمیگردم به همان سی ستم قبلی که دا شتم .کارها و فعالیتهای قبلی را انجام دوباره انجام میدهم و کالع قید
تغییر و موف یت و این چیزها را میزنم و همه این ها را کنار می گذارم .پس باید چی کار کنم .اینجا چی میخواهم بگویم،
میخواهم بگویم تفاوت این برنامه با ب سیاری از برنامههایی که ممکن ه ست شما خوانده یا شنیده با شید یا در سمینارها و
برنامههایی از این د ست شرکت کرده با شید ،در واقع ،وجود دارد که من به سه تا از این تفاوتها که از جمله ا صلیترین
تفاوتهای برنامههاست ،به شما اشاره میکنم:
 ۱اولین تفاوت برنامه رشد فردی یا برف با سایر برنامههایی از این دست این است که این برنامه ساختارگراست .ساختارگرا
بودن یعنی چی .یعنی چارچوبهای مشخصی رو برای اجرای برنامه به شما میدهد ،به شما سیستم میدهد ،به شما شکل
میدهد تا شما خیلی کاربردی بتوانید با تمرین و تالش مستمر به سمت دستیابی به نتایج ویژه حرکت کنید.
 ۲دومین تفاوت این برنامه این هسههت که این برنامه راهبردی اسههت .راهبردی بودن یعنی چی؟ راهبردی بودن یعنی به
شهههما میگوید بین انتخاب هایتان برای آینده ،او ع تصهههمیمگیری مبتنی بر اولویتبندی اتخاذ کنید و بعد با توجه به این
ت صمیمگیری ،اقدامات آیندهگرایانهای رو اجرا کنید که شما رو به م صد مطلوبتان بتواند بر ساند .راهبرد قبل از اینکه به
شما بگوید که چه کاری رو در زندگی انجام بده میگوید چه کاری رو در زندگی انجام نده و
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سومین تفاوتی که در این برنامه با سایر برنامهها ه ست این ا ست که یک هارمونی بین همه ا صول و چارچوبهای

موف یت و تغییر ایجاد میکند .هارمونی یعنی چی؟ یعنی هماهنگی بین ایدهها و اندیشههای شما و عمل و رفتارهای اجرائی
شما ست .خیلی اوقات ما بین آنچه که میاندی شیم و آنچه که عمل میکنیم هماهنگی و سازگاری وجود ندارد .پس برنامه
ر شد فردی یا چرخهی ن امیافته و سی ستمی برای زندگی بهتر و موفقتره و ما در این ده جل سه میخواهیم در مورد برنامه
رشد فردی ن امیافته یا ساختارگرا ،راهبردی و هارمونیمدار صحبت کنیم .اجازه بدهید در اینجا چرخهی نه مرحلهای برنامه
رشد فردی رو به شما معرفی کنم.

شکل  :۱چرخهی برنامه رشد فردی (برف)
این برنامه نه مرحلهای میتواند از هر یک از این حل ههایی که برای شما توضیح میدهم ،آغاز بشود و البته بستگی به شما
دارد .البته بهترین حل های که میتواند این چرخه را راه بیندازد ،مرحله «ارزیابی زندگی» اسهههت .اما ما در این جلسهههات از
مرحله «رسهههالت زندگی» آغاز میکنیم ولی شهههما میتوانید از هر حل هی این برنامهی نه مرحلهای آغاز کنید .حا اجازه
بدهید تا یک خودارزیابی با پرسمهای زیر و برای راهاندازی این برنامه داشته باشیم .پس یک کاغذ و قلم بردارید و همین
جلسه اول با هم دیگه یک کارگاه تمرینی رو اجرا بکنیم.
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تمرین تغییر1
شههما میتوانید از اپلیکیشههن «مکتب تغییر» برای این تمرین اسههتفاده کنید .بنابراین به بازار برنامههای اندروید بروید ،نام
مکتب تغییر را جستوجو و این برنامه را دانلود کنید .یا از طریق لینک زیر این برنامه را دانلود کنید.
دانلود برنامه مکتب تغییر
هر پرسم مطرح شده را به عنوان یک وظیفه تعریف کنید و به آن پاس دهید.
؟پرسم اول :آیا من ،مأموریت خودم را تعریف کردهام؟ آیا مأموریت من منحصر به فرد هست؟
؟پرسم دوم :برای چه ارزشهایی زندگی میکنم؟ ارزشهای خودم را شفاف کردهام؟
؟پرسم سوم :آیا من چشماندازی برای آینده خودم ترسیم کردهام؟ این چشمانداز به چه میزان چالمبرانگیز هست؟
؟پر سم چهارم :برای د ستیابی به آینده خود ،تحلیل در ستی از قابلیتها ،ا ستعدادها ،توانمندیها یا ضعفها و آ سیبهای
خودم دارم؟
؟پر سم پنجم :آیا فر صتها ،چالمها و تهدیدهای خودم را برای د ستیابی به آینده مطلوبی که تعریف کردهام شنا سایی
کردهام؟
؟پرسم ششم :آیا اهداف کوتاه ،میان و بلندمدت خودم را شفاف تعریف کردهام؟
؟پرسم هفتم :ن شهای از ارتباطات بین این اهداف برای طی مسیر زندگی ترسیم کردهام؟
؟پرسم هشتم :آیا شاخصها یا سنجهها یا معیارهایی برای اندازهگیری اهداف خودم دارم؟ آیا این معیارها معنیدار هستند؟
؟پرسم نهم :در حال حاضر ،فعالیتهای زندگی من میتواند اهداف من رو مح ق کند؟
؟پرسم دهم :چه فعالیتهای جدیدی برای تح ق اهداف آیندهام باید انجام بدهم؟ آیا اینها را مشخص کردهام؟
؟پرسههم یازدهم :چه کسههانی بایسههتی از اهداف من اطاله داشههته باشههند؟ آیا با آنها گفتگو کردهام؟ آنها با من همسههو
شدهاند؟
؟پر سم دوازدهم :برنامهی زندگی خودم را پایم میکنم؟ عملکرد زندگی من چگونه گزارش می شود؟ چطور برای خودم
یک گزارش عملکرد میتوانم تهیه کنم؟
؟پر سم سیزدهم :از تح ق اهداف خود ارزیابی دارم؟ چه اهدافی مح ق شدند؟ و چرا؟ کدام یک از آنها مح ق ن شدند و
باز چرا؟
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؟پرسم چهاردهم :پیرامون من در دنیا چه تغییراتی در حال شکلگیری است که بایستی آنها را مدن ر قرار بدهم؟
؟پرسم پانزدهم رو شما بگویید و یا پرسمهایی به این پرسمهایی که تا ا ن با هم مرور کردیم اضافه کنید.
حتماع میدانید که پرسم کلید دانم است و ارزیابی با پرسمهای ن اممند میتواند شما را به شناخت بهتری برساند و در
شناخت بهتر یاری دهد.
حا ببینیم برنامه رشد فردی یا برف چیست؟ چرخه برنامه رشد فردی یا برف چرخهی ساختیافته ،راهبردی و نه مرحلهای
است که تالش دارد تا برنامه زندگی شما رو منحصر به فرد کند .این نه مرحله به شرح زیر است:
 ۱مرحله اول :رسالت زندگی ،چه مأموریت ،ارزشها ،و چشماندازی را باید در زندگی دنبال کنم؟
 ۲مرحله دوم :تحلیل زندگی ،قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها برای دستیابی به رسالت زندگی چیست؟
 ۳مرحله سوم :ن شه زندگی ،چه ن شهای از اهداف برای دستیابی به آینده مطلوب دارم و هر یک از اهداف چه ارتباطی
با هم دارند؟
 ۴مرحله چهارم :کارت زندگی ،با چه سنجهها و شاخصهایی باید اهداف زندگی خودم را اندازهگیری کنم؟
 ۵مرحله پنجم :همسهههویی زندگی ،چگونه باید افرادی که پیرامون من قرار دارند ،مثل همسهههر ،فرزندان ،پدر و مادر،
دوستان ،مدیران و سایر افراد برای دستیابی به اهداف با آنها همسو بشوم.
 ۶مرحله ششم :فعالیت زندگی ،چه ابتکارات یا فعالیتهایی را با چه اولویتی باید انجام بدهم تا به رسالت خودم نزدیک
تر بشوم.
 ۷مرحله هفتم :پایم زندگی ،چگونه یک گزارش واقعی عملکرد از زندگی روزانه ،یا هفتگی یا ماهانه خودم میتوانم
بسازم.
 ۸مرحله ه شتم :ارزیابی زندگی ،چگونه از این گزارشها و برنامهها ا ستفاده کنم و ببینم به چه اهدافی ر سیدهام ،کدام
در حال دستیابی هستند و دارم میرسم؟ و چه اهدافی رو ع ب هستم؟
 ۹مرحله نهم :تغییر زندگی ،ببینم واقعاع م سیری رو که رفتم ،همان م سیری بود که باید میرفتم یا باید بع ضی از اهداف
خودم را تغییر بدهم .چه قابلیتهای درونی و چه فرصتهای بیرونی جدیدی است که باید از آنها استفاده کنم و در برنامه
اضافه کنم.
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برای اینکه من بتوانم یک م دار چارچوب برنامه ر شد فردی رو خال صهتر به شما عرض کنم ،اجازه بدهید که سه پر سم
کلیدی رو در این مدل به شما عرضه کنم و شما به این سه پرسم ،پاس دهید:
چرایی :اولین پر سم کلیدی اینه که چرا ه ستم؟ دلیل آفرینم من چی ست؟ دلیل ا صلی این زندگی چی ست؟ این اولین
پرسم است بنام پرسم چرایی .معمو ع رهبران بزرگ ،اولین سؤال یا پرسشی که از خودشان میپرسند این هست که چرا.
چهچیزی :دومین پرسهههم کلیدی این هسهههت که چه ارزش جدیدی را در زندگی میخواهم خلق کنم .من چه تفاوت
ویژهای نسبت به دیگران دارم؟ چه چیزی باعث می شود تا دیگران نگاه متفاوتی به من داشته باشند .به این پرسم کلیدی
میگوییم :چه چیزی.
چگونگی :و سومین پر سم این ه ست که نحوه د ستیابی به ویژگی یکتا و منح صربهفرد من چی ست؟ چگونه بای ستی
م سیر کالن خودم را ک شف و طی کنم؟ به این پر سم میگوییم؛ پر سم چگونه .پس ما سه پر سم کلیدی رو در همین
ابتدا مطرح کردیم :چرا ،چه چیزی و چگونه.
تمرین تغییر2
کاغذ و قلمی رو بردارید و به سه قسمت مساوی ت سیم کنید و پاس هر پرسم را از چرا ،چه چیزی و چگونه در این کاغذ
مرقوم بفرمایید .به دنبال نو شتن متن زیبا نبا شید ،هر آنچه که بر اندی شه شما در رابطه با این پر سمها خطور میکند را
روی کاغذ بیاورید .چرا؟ چون بعداع فرصت دارید که آن را ویرایم کنید .توجه داشته باشید که واقعیتهای ذهنی خودتون را
در مورد این سه پرسم بنویسید.
پایان جلسه اول
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رسالت زندگی (جلد دوم)
این جلد دوم دوره آموزشی برنامه رشد فردی با موضوه رسالت زندگی است که ت دیم شما میشود.

هر شخ صی که به این دنیا میآید منح صر به فرد ه ست؛ بنابراین ،ر سالتش هم منح صر به فرد ا ست .در این بخم در
مورد ر سالت زندگی میخواهم با شما صحبت بکنم و ببینیم که ر سالت زندگی چی ست و یعنی چه؟ ر سالت زندگی اولین
مرحلهی برنامه ساختیافته و راهبردی برنامه ر شد فردی ا ست .ر سالت زندگی ن طه عطفی در زندگی ما ست اینکه ما از
کجا آمدهایم ،تا ا ن چگونه بودیم و اینکه به کجا میرویم و چگونه خواهیم رفت .ر سالت زندگی شما را در زمان حال نگه
میدارد .اینکه از گذشتهات متأسف نمی شوی ،یا اینکه بر آیندهات ترسی نداری همچنان که در کتاب م دس ما قرآن کریم
در آیاتی این مطلب کامالع شفاف و واضح بیان شده است.

«آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین میشوند ،همانان که ایمان آورده و پرهیزکاری ورزیدهاند.
در زندگی دنیا و در آخرت مژده بر آنان است .وعدههای خدا را تبدیلی نیست .این همان کامیابی بزرگ

است۱».

پس اگر فوض ع یم میخواهید و اگر کامیابی بزرگ میخواهید باید رسهههالت خودتان را تعریف کنید .چه پیامی برای
انسهههانهای پیرامونتان دارید ،آنها چه پیامی از تو میگیرند .آن را باید ابالغ کنید .پیامی که دیگران نگفتهاند و تو باید با
توجه به زمان فعلی و به اقتضههای شههرایطی که در آن قرار دارید ،اون پیام رو بگویید .بسههته به زمان و بسههته به مکانی که
وجود دارد.
اگر یادتان باشد در جلد اول (معرفی) به این پرسم اساسی که معلم پیتر دراکر از او پرسیده بود پرداختم:

«بخاطر چه چیزی باید از تو یاد کنند؟»
در سن پنجاه سالگی! یادتان هست؟ اینجاست که باید رسالت زندگی را تعریف کنید تا وقتی به سن پنجاه سالگی میرسید
بتوانید بگویید که من رسالتی داشتم و آن رسالت را اجرایی و عملیاتی کردم .پس رسالت زندگی ن شان میدهد که شما چه
ک سی ه ستید ،چه پیامی دارید ،و به کجا چ شم دوختهاید .ر سالت زندگی که در این برنامه و در این جلد میخواهم خدمت
شما عرض کنم شامل سه بیانیه مهم است که باید آنها را بنویسید.
 1یونس ۶۴-۶۲ /
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۱اول مأموریت .مأموریت میگوید که چه پیامی دارم .چه پیام منحصربهفردی را من باید داشته باشم.
 ۲دو ،ارزشها است ،بیانیه ارزشها .من چه کسی هستم .و
 ۳سه ،چشمانداز ،در اولین گام برای تح ق ارزشها و مأموریتام به کجا چشم دوختهام.
پس نخسههتین ویژگی کسههانی که رسههالت خودشهان را تعریف میکنند این هسههت که بر دیگران اثر میگذارند و به عنوان
رهبران جامعه ،اجتماعات پیرامون خودشهههان را هدایت میکنند .حا یک ارزیابی کنیم .آیا ما اثرگذار یا رهبری در جامعه
هسههتیم یا تأثیرپذیر و پیرو .اگر در اجتماعاتی که در آنها هسههتید مثل خانوادهتان ،مثل سههازمانتان ،و مثل دوسههتانتان
میبینید که اثرگذار ه ستید پس ر سالتی در پس پرده دارید و اگر نه فوراع باید ر سالت خودتان را تعریف و تدوین کنید .اجازه
بدهید که من از کتاب م دس قرآن کریم اسههتفاده کنم ،و سههیزده ویژگی کسههانی که رسههالت خودشهان را تعریف و تدوین
کردهاند را برای شما بیان کنم.
 ۱ویژگی و نتیجه اول چیست .چون تعریف کردید پس آرامم دارید« :ا بذکر اهلل تطمئن ال لوب»۲؛
 ۲ویژگی و نتیجه دوم ،برای تح ق آن توکل میکنید« :فالیتوکل المؤمنون»3؛
 ۳ویژگی و نتیجه سوم برای تح ق آن امداد غیبی میشوید« :جنوداع لم تروها»۴؛
 ۴ویژگی و نتیجه چهارم ،از شکست نگرانی ندارید و همواره پیروزید« :احدی الحسنیین»5؛
 ۵ویژگی و نتیجه پنجم ،حق را تشخیص میدهید و بینم و نورانیت پیدا میکنید« :یجعل لکم فرقانا»۶؛

 2رعد ۲۸ /
 3آل عمران ۱۶۰ /
 4احزاب ۹ /
 5توبه ۵۲ /
 6انفال ۲۹ /
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 ۶ویژگی و نتیجه ششم ،هیچ راهی برای شما بسته نیست و در بنبست قرار نمیگیرید« :یجعل له مخرجا»7؛
 ۷ویژگی و نتیجه هفتم ،هیچ فعالیتی را بیارزش نمیدانید و کارتان را بیهوده نمیبینید« :فمن یعمل مث ال ذره خیرا
یره»8؛
 ۸ویژگی و نتیجه هشتم ،از گفتار دیگران ملول نمیشوید و از ماللتها نمیترسید « :یخافون لومه ئم»9؛
 ۹ویژگی و نتیجه نهم ،از افراد نمیترسید« :ان الناس قد جمعوا لکم یخشوهم فزادهم ایمانا»۱۰؛
 ۱۰ویژگی و نتیجه دهم ،از طاغوت و مستکبران نمیترسید« :فاقض ما انت قاض»۱۱؛
 ۱۱ویژگی و نتیجه یازدهم ،در زندگی حیران و سههرگردان نیسههتید چون رسههالت خودتان را تعریف کردید« :یهدیهم ربهم
بایمانهم»۱۲؛
 ۱۲ویژگی و نتیجه دوازدهم ،محبوبیت دارید :دوست داشتنی میشوید« :سیجعل لهم الرحمن وداع»۱3؛ و
 ۱۳ویژگی و نتیجه آخر ،یا نتیجه سیزدهم ،فعالیتهای فانی خودتان را با رنگ الهی جاودانه میکنید« :صبغه اهلل».۱۴
پس رسالت زندگی ،میتواند این نتایج و ویژگیها را برای ما داشته باشد .حا چطور رسالت زندگی خودمان را تعریف کنیم.
اولین بیانیه در ر سالت زندگی شما ،مأموریت شما ست .شما چه مأموریتی را در زندگی دنبال میکنید .خیلی اوقات ما در
ابتدای دورهها ،دورههای زمانی مثالع اول سال میآئیم و یک سری اهدافی را برای خودمان تعریف میکنیم ،بعد از گذ شت
یک سال وقتی نگاه میکنیم که این اهداف برآورده شدند یا برآورده ن شدند ،میبینیم که واقعاع آن چیزی که باید و شاید از
 7طالق ۲ /
 8زلزال ۷ /
 9مائده ۵۴ /
 10آل عمران ۱۷۳ /
 11طه ۷۲ /
 12یونس ۹ /
 13مریم ۹۶ /
 14بقره ۱۳۸ /
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عملکرد یا تح ق اهدافمان دستگیرمان بشود ،نشده است .واقعاع مشکل کجاست؟ اشکال کجاست؟ اشکال اینجاست که
حل ههای متصل به هم را ،ما برای رسیدن به یک مأموریت نتوانستیم فراهم کنیم ،پس شما قبل از اینکه اهدافی را تعریف
کنید ،قبل از اینکه چشهههماندازی برای خودتان بگذارید ،باید بگویید که مأموریت من در این زندگی چیسهههت .من چه پیام
جدیدی را برای دیگران خواهم داشت .پس مأموریت زیرساخت برنامهی رشد فردی شماست.
خیلی از افراد فکر میکنند که مأموریت شان رو شن ه ست .من دارم این کار را انجام میدهم .اما این طور نی ست .مثالع من
ح سابدارم ،من مهندسام ،من دکترم ،من کارگرم ،من کارمندم ،بازرگانم ،من م شاور ه ستم .آیا واقعاع همین ه ست؟ برای
همین خیلی از ک سانی که مأموریت فردی خود شان را هم نو شتند ،حتی آنهایی که نو شتند ،باید بتوانند با ویژگیهایی که
حا در ادامه خواهم گفت ارزیابی کنند که آیا مأموریت من مشخص هست یا خیر.
وقتی مأموریت شما م شخص و شفاف ب شود در ب سیاری از ت صمیمگیریهای خودتان از آن ا ستفاده میکنید .پس یکی از
ویژگیهایی که مأموریت برای شما خواهد دا شت این ه ست که چه پا سخی به این پی شنهاد میدهید .چه ت صمیمی برای
این پیشنهاد دارید .آیا به این پیشنهاد آره بگویم یا نه .این بستگی دارد به اینکه مأموریت شما شفاف شده باشد .تعریف شده
باشد .شما مأموریت خودتان و محور همه کارهایتان قرار بدهید .در واقع ،مأموریت شما پیام روشن شما به دنیاست .شما به
دنیا چه پیامی را میدهید و اگر دنیای شما و سیع با شد پیام و مأموریت شما هم گسترهی و سیعی را پو شم میدهد .و اگر
دنیای شما کوچک باشد بالعکس ،مأموریت شما هم کوچک می شود .پس مأموریت شما پیامی است که شما به افرادی که
پیرامون شما هستند ،خواهید داد.
دومین بیانیه ،بیانیه ارزشها ست .اجازه بدهید که مختصری در مورد ارزشها صحبت کنم .ارزشهای بنیادی پا س به این
پرسم هست که من چگونه میخواهم عمل کنم .در واقع ،ارزشها ،قطبنمایی است که مسیر و جهت حرکت درست شما
را همواره به شما نشان میدهد .اگر بخواهیم ارزیابی کنیم که یک ارزشی ،یک موضوعی ارزش بنیادی هست یا خیر ،باید
این پرسم را از خودم داشته باشم که اگر شرایطی پیم بیاید که بخاطر پایبندی به این ارزشها ضرر کنم آیا باز هم آن
ارزش را رعایت و حفظ خواهم کرد؟ اگر پا س شما بلی با شد ،این مو ضوه یک ارزش ا ست .و اگر خیر ،این ارزش نی ست.
من همین جا میخواهم یک نکتهای رو به شما عرض کنم که ارزشهای محوری را میتوانیم به دو بخم ت سیم کنیم.
 ۱یک بخم ارزشهای فردی،
 ۲یک بخم ارزشهای حرفهای؛
ارزشهای فردی آن قبیل ارزشهایی هسهههتند که به خود شهههخص بر میگردد و درونمایهی او را تشهههکیل میدهد .و
ارزشهای حرفهای آن قبیل ارزشهایی اسههت که در رفتارهای کاری ،اجتماعی و حرفهای متجلی میشههود .پس ارزشها
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چارچوب و ا صول راهنمایی برای ت صمیمگیریها و رفتارهای فردی شما ست .حا ببینیم چطور میتوانیم ارزشهایمان را
بنویسیم.
تمرین تغییر3
یک کاغذ و قلمی را آماده کنید .این تمرین را میتوانید بعد از خواندن این بخم کتاب و یا همین ا ن انجام دهید .از شههما
میخواهم با شهیوهی پنج «چرا» ارزشهای خودتان را شهفافسهازی و تبیین کنید .اگر یادتان باشهد ،یکی از سهه پر سم
کلیدی که ما با هم در جلد اول صحبت کردیم ،پرسم «چرا» بود .چرا ،پرسم کلیدی است که همیشه برای بهبود و تغییر
میتواند بکار بگیرید .به عنوان مثال« ،چرا من باید اینگونه کار کنم ».پس میتوانید به شهههیوهی دیگری نیز کار کنید .پس
اندی شه شما به سمت جایی متمایل می شود که رفتار شما تغییر میکند .من در این تمرین میخواهم که شما پنج چرا از
خودتان بپر سید که به صورت متوالی با همدیگر پیوند میخورد .اجازه بدهید مثالی را عرض کنم .البته این مثال خیلی پیم
پا افتاده است ولی ناگزیرم که این مثال را خدمت شما عرض کنم .بارها خواستیم پولدار بشویم ،ولی شاید کمتر از خودمان
پر سیدیم که چرا من باید پولدار ب شوم .در پا س به این پر سم ممکن ا ست بگویید برای اینکه زندگی راحتتری را دا شته
با شم .یا هر پا س دیگهای را ممکن ا ست به این پر سم بدهید .حال برای این که این پا س چرایی دوم را بپر سید باید
بگویید چرا باید زندگی راحتتری دا شته با شم .و به این پر سم پا س بدهید .حا یک چرا نیز برای پا س به این پر سم
بگذارید .این کار را آن قدر ادامه بدهید تا به پرسههم چرایی پنجم برسههید .در پاسهه به این پرسههم ،یعنی چرایی پنجم،
ارزشهاتان آشکار میشود.
ارزشهایی مانند پا سخگویی ،همکاری ،تعهد ،دل سوزی ،فداکاری ،کارآیی ،تعالی ،ن شاط ،را ستی ،نوآوری ،تمامیت ،وفاداری،
اشتیاق ،کیفیت ،ارتباطات و معنویت میتواند باشد.
حا بپردازیم به بیانیه سهههوم ،بیانیه چشهههمانداز .بیانیه چشهههمانداز ،میگوید شهههما در اولین گام برای تح ق مأموریت و
ارزشهایتان باید به کجا چشهم بدوزید .م صهد شهما در اولین گام چیسهت؟ اگر بخواهید چشهمانداز را تعریف کنید ،سهه تا
ویژگی دارد.
 ۱چه سالی این چشمانداز تح ق پیدا میکند،
 ۲چه ویژگی خاصی را شما در این چشمانداز لحاظ کردید .وقتی چشماندازتان مح ق می شود چه کسی میخواهید بشوید
یا شما چه کسی هستید.
 ۳سوم ،در چه بازاری و چه محدودهای میخواهید آن مشخصه تح ق پیدا کند.
پایان جلد دوم
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تحلیل زندگی (جلد سوم)
این جلد سوم دوره آموزشی برنامه رشد فردی با موضوه تحلیل زندگی است که در خدمت شما هستم.

در دو جلد قبلی ،عرض کردم خدمت شهههما که ما برای موف یت و تغییر احتیاج به یک برنامه سهههاختیافته ،راهبردی و
هماهنگ هستیم .و در جلد دوم ،خدمت شما عرض کردم که برای اینکه بتوانیم این برنامه رو شروه کنیم ،باید از رسالت
زندگی شروه کنیم و ر سالت زندگی ما شامل سه بیانیه ا صلی بود :یک ببینیم مأموریت من چی ست؟ دو ببینیم با چه
ارزشهایی زندگی میکنم؟ و سه ،چه چشماندازی را مدن ر خودمان قرار دادیم.
این جلد من میخواهم در مورد دو تحلیل مهم برای دستیابی به مأموریت ،ارزشها و چشمانداز صحبت کنم .در واقع ما
باید برای رسیدن به آینده مطلوبمان که در بیانیه مهم تعریف کردیم ،تحلیل درستی را از محیآ بیرونی و درونی داشته
باشیم.
اولین تحلیل ،تحلیل بیرونی است و با این پرسم آغاز میشود:

«من برای دستیابی و تح ق مأموریت و چشماندازم از چه فرصتهایی میتوانم استفاده کنم».
یا این پرسم،

«چه تهدیدها و چالمهایی مانع تح ق مأموریت و چشمانداز من در آینده خواهد بود».
این فرصتها و تهدیدها ،عامل بیرونی هستند ،غیرقابلکنترل هستند و نکته کلیدی این هست که فرصتها و تهدیدها،
بال وه هسههتند .بنابراین ،تحلیل بیرونی ،تحلیلی از فرصههتها ،تهدیدها و البته چالمهایی اسههت که در بیرون از من ،و
محیآ پیرامونی من وجود دارد و برای رسههیدن و دسههتیابی به مأموریت و چشههماندازم اثر میگذارد .اجازه بدهید مثالی را
عرض کنم.
فرض کنید شما دانشجوی فلسفه هستید .باید بررسی کنید که چه شکاف یا فرصتی برای این حوزه تحصیلی وجود دارد
که شما میتوانید از این فر صت ا ستفاده کنید .مثالع شکافی که در حوزهی بحثهای فل سفی وجود دارد ،ساده سازی
مطالب فل سفی برای آحاد مردم جامعه ا ست که ممکن ا ست ا ن در جامعه ما وجود دا شته با شد .خیلی از افراد جامعه ما
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بخاطر پیچیدگی مطالب و مو ضوعات فل سفی به دنبال فل سفه نمیروند .اما اگر همین مو ضوعات و مطالب فل سفی را در
قالب داستان ،در قالب رمان ،در قالب ساده کردن خود مطالب فلسفی عنوان بشود ،این میتواند فرصتی باشد که بسیاری
از افراد به سمت این کار تشویق شوند .این فرصت یک فرصت بال وه است .هنوز ممکن بالفعل نشده باشد .پس این یک
فر صتی ا ست برای من که اگر مأموریتام را بر ا ساس این تعریف کردم میتواند برای من مزیت خلق بکند .من تحلیل
میکنم از بیرون خودم و اینکه من بر اساس این فرصتها و تهدیدها و چالمها چه ارزشی را میتوانم به جامعهای ارائه
بدهم تا مأموریتام تح ق پیدا کند .همه تحلیلها بیرونی نیست.
یک طرف دیگر قضیهام وجود دارد .این چیست؟ تحلیل درونی شماست .اینکه قوتهای شما چیست؟ چه قابلیتهایی را
دارید؟ چه توانمندیهایی را دارید ،یا ضعفهای شما ،آسیبهای شما چیست؟ پرسم اساسی این ه ست که چه موانعی
برای تح ق چ شمانداز و مأموریت شما وجود دارد؟ قوتها و قابلیتها و توانمندیها و یا ضعفها و آ سیبهای درونی
شما چی ست .برعکس تحلیل محیآ بیرونی .درون شما ست .بالفعل ه ست و همین ا ن وجود دارد .یا شما این قوت را
دارید یا ندارید؟ یا این ضهههعف را دارید یا ندارید؟ برای اینکه بتوانیم خودمان را کشهههف کنیم و یک تحلیل درونی برای
خودمان ایجاد کنیم ،خوب هست که درونم را از سه جنبه بررسی کنم.
 ۱یک ،شخصیت ما چیست؟ خیلی ساده میتونم شخصیت را اینطوری تعریف کنم :روشی که دوست دارید کار کنید و
با دیگران ارتباط دا شته با شید .ب سیاری از آزمونهای روان شنا سی وجود دارد که شخ صیت شما را به شما میگوید .آیا
شخصیت شما برونگراست یا درونگرا؟ آیا شما احساسی رفتار میکنید و ارتباط برقرار میکنید یا منط ی ارتباط برقرار
میکنید؟ آیا شههما دوسههت دارید که فرد هیجانی باشههید یا نه ،دوسههت دارید که خیلی سههرد با دیگران برخورد کنید .این
شخصیت شما را در واقع نشان میدهد و شما باید شخصیت خودتان را شناسایی کنید.
 ۲دو ،عالیق شههما چیسههت؟ چه چیزی در شههما انگیزه و اشههتیاق سههوزان ایجاد میکند؟ به چه چیزی واقعاع عالقهمند
هستید؟ و
 ۳سوم ،مهارتها و توانمندیهای شماست .استعدادهای اکتسابی و خدادادی شماست .پس مهارتها و توانمندیها آن
چیزی است که با آنها میتوانید به آسانی یک کاری را انجام دهید .این مهارت و توانمندیهای شما میشود.
پس شما سه جنبه درون خودتان را باید بشناسید .یک ،شخصیت شما چیست؟ دو ،عالقههای شما چیست؟ ممکن است
یک نفر عالقهمند به سخنرانی با شد .ممکن ا ست یک نفر ،عالقهمند به هنر با شد .ممکن ا ست یک نفر ،عالقهمند به
بحثهای پیچیده ریا ضی با شد .اینها عالی ی ا ست که شما ا شتیاق دارید که آنها را انجام بدهید .و سوم ،مهارتها و
توانمندیها یا ا ستعدادهای خدادادی و اکت سابی شما ،چه چیزهایی ا ست .ن طه م شترک این سه حوزه را باید بد ست

© کلیه حقوق مادی و معنوی این مدرک متعلق به «وبگاه چیتگرها» و فقط برای استتتفاده شتتخصتتی تهیه شتتده استتت .اما شتتما میتوانید این کتاب
الکترونیکی رایگان را به هر گونهای که صتتالح میدانید (آنالین و یا غیرآنالین) برای دیگران (حداقل یک نفر) به اشتتتراک بگذارید .این کتاب الکترونیکی
رایگان تحت قوانین حق تألیف است و در صورت کپیبرداری از مطالب آن بایستی به آن ارجاع دهید.

خالصه کتاب برنامه رشد فردی (برف)

صفحه  17از 40

بیاورید تا بتوانید یک تحلیل درستی را برای دستیابی به آینده مطلوبتان که همان مأموریت و چشمانداز هست را داشته
باشید .شکل صفحه بعد این ن طه مشترک را به صورت شماتیک نشان میدهد.

تمرین تغییر4
فرض کنید که من میخواهم یک تحلیل بیرونی و یک تحلیل درونی از خودم داشههته باشههم .چه کاری باید انجام بدهم.
بیایید بعد از اینکه محیآ بیرونم اعم از فرصهههتها و تهدیدها و محیآ درونم اعم از قوتها و قابلیتها و اسهههتعدادها و
عالیق و شههخصههیت خودم را شههناختم ،یک جدول چهار در چهار تشههکیل بدهیم .سههتون این جدول را بگذاریم قوتها،
ضههعفها ،فرصههتها و تهدیدهایی که وجود دارد .یک جدولی را از تحلیل موضههوعات زندگیمان از من رهای مختلف
دا شته با شیم .من رها یعنی همان سطرهای جدول شما ،از من ر مالی ،من چه قوتهایی را دارم .از من ر مالی من چه
ضههعفهایی را دارم .از من ر مالی چه فرصههتها یا تهدیدهایی را در واقع دارم .پس این تحلیل من ر مالی من میش هود.
من ر دوم من ر مشتری من هست .من به چه کسی خدمات میدهم .این من ر رو اسمش را میگذاریم ،من ر مشتری،
اگر دانشگاه هستم پس مخاطبهای من که دانشجویان هستند ،مشتریان من هستند .من چه خدمتی و چه محصولی را
به این مخاطبهای خودم که همان دانشجویان هستند ،عرضه کنم .پس میشود من ر مشتری .یک من ر دیگر یا من ر
سوم ،فرایندهای کاری شما یا فعالیتهای شماست .من به چه شیوهای دارم این خدمت را به مشتریانام عرضه میکنم.
اگر ا ستاد دان شگاه یا مدرس ه ستم و مخاطب من دان شجویانی ه ست که سر کالس ه ستند من با چه شیوهای دارم
مطالبم را عر ضه میکنم .چه فرایند تدری سی را دارم اجرا میکنم که مخاطب من یک ویژگی منح صر به فردی را برای
من دا شته با شد .پس من میتوانم در این من ر هم قوتها و ضعفها ،فر صتها و تهدیدها را بنوی سم .و در انتها ،من ر
رشد و یادگیری من چه ضعفهایی در رشد و یادگیری وجود دارد .چه قوتهایی را دارم .اگر من استاد دانشگاه یا مدرس
هسههتم چه قوتهایی را در حوزه تدریس دارم و اون به عنوان یک قوت برای من محسههوب میشههود .یا چه فرصههت و
تهدیدی را دارم که در من ر ر شد و یادگیری میتوانم از آن ا ستفاده کنم .وقتی شما این جدول را ،جدول چهار در چهار
را تکمیل بفرمایید (که شانزده خانه دارد) ،میبینید بع ضی از این خانهها مو ضوعات کمتر ،در بع ضی جاها ،بی شتر نو شته
© کلیه حقوق مادی و معنوی این مدرک متعلق به «وبگاه چیتگرها» و فقط برای استتتفاده شتتخصتتی تهیه شتتده استتت .اما شتتما میتوانید این کتاب
الکترونیکی رایگان را به هر گونهای که صتتالح میدانید (آنالین و یا غیرآنالین) برای دیگران (حداقل یک نفر) به اشتتتراک بگذارید .این کتاب الکترونیکی
رایگان تحت قوانین حق تألیف است و در صورت کپیبرداری از مطالب آن بایستی به آن ارجاع دهید.

www.SoftGozar.Com

صفحه  18از 40

خالصه کتاب برنامه رشد فردی (برف)

می شود .بنابراین ،این جدول به شما آدر سی را میدهد که بروید بپردازید به آن قبیل خانههایی که یا ا صالع مو ضوعی
براش ننوشتید یا کمتر نوشتید .ما نمیخواهیم در واقع موضوعات زیادی بنویسیم .بیشتر میخواهیم موضوعات را عمیق
تر بنویسیم.
امروز یاد گرفتیم که چطور برای رسیدن به آینده مطلوبمان یا رسالت خودمان ،تحلیل درستی را داشته باشیم .امیدوارم
که این درس برای شما مفید واقع شده باشد.
پایان جلد سوم
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نقشه زندگی (جلد چهارم)
این جلد چهارم دوره آموز شی برنامه ر شد فردی ا ست که در خدمت شما خواهم بود .امیدوارم جل سات پیم برای شما
مفید بوده باشد.

این جلسههه میخواهم در مورد ن شههه زندگی صههحبت کنم .در جلسههات پیم عرض کردم که ما باید از یک برنامه رشههد
فردی سههاختارگرا ،راهبردی و هماهنگ اسههتفاده کنیم .دوم مأموریت و چشههمانداز و ارزشهای خودمان را برای آینده
تمرین کنیم .تحلیل درستی را از محیآ بیرونی و درونی خودمان برای رسیدن به آینده مطلوبمان داشته باشیم .وقتی ما
تحلیل را انجام میدهیم از این تحلیل یا جدولی که خدمت شما در جلد پیم عرض کردم که شامل قوتها و ضعفها،
فرصههتها و تهدیدها ،برای رسههیدن به آینده مطلوب بود اسههتفاده میکنیم و عوامل کلیدی موف یت در آینده خودمان را
ک شف و ا ستخراج میکنیم .اینجا حرف از چگونگی زندگی ا ست .سه پر سم کلیدی ،یکی از پر سمها ،چگونگی بود.
نحوه د ستیابی بود .وقتی حرف از چگونگی زندگی ا ست ،شما باید یک ن شه راه برای زندگی تر سیم کنید .ن شهای که
بتواند شما را از وضعیت موجودی که دارید ،به وضعیت مطلوبی که در آینده میخواهید داشته باشید سوق دهد ،سمت و
سو دهد ،هدایت کند .وضعیت مطلوب همان چیزی است که در قالب مأموریت و ارزشها و چشماندازتان تعریف کردید.
برای ترسیم ن شه زندگیتان شما باید دو کار اساسی انجام دهید:
 ۱اولین کار این ه ست که اهداف زندگیتان را با توجه به قوتها و ضعفها ،فر صتها و تهدیدها ،در چهار من ر مالی،
مشتری ،فرایند ،و رشد و یادگیری برای خودتان بنویسید (تمرین تغییر .)۴بنابراین ،اهداف زندگی ،عوامل کلیدی موف یت
شما هستند که بر اساس تحلیل بیرونی و درونی شما باید نوشته شوند .در واقع ،عوامل کلیدی موف یت عواملی است که
شما انت ار دارید برای د ستیابی به و ضعیت مطلوب به آنها توجه کنید و اگر به آنها توجه نکنید عمالع نمیتوانید انت ار
داشته باشید که مأموریتتان مح ق شود .اما
 ۲دومین نکته ،دومین نکتهی کلیدی که باید مدن ر قرار بدهید روابآ علت و معلولی بین اهداف زندگی شهههماسهههت.
اگرچه تح ق اهداف زندگی بسههیار مهم هسههتند ،اما مهمتر از آنها یافتن ارتباطات بین این اهداف هسههت .اگر نتوانید
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ارتباطی بین این اهداف برقرار کنید ،عمالع برنامه های از همگسهههیختهای را انجام دادها ید که در نهایت ،به نتیجهای
نخواهد رسید .بنابراین،
تمرین تغییر5
همین حا دسههت به کار شههوید ،کاغذ و قلمی را بردارید و در یک صههفحهی زیبا ،اهداف زندگی خودتان را با توجه به
تحلیلی که در جل سهی پیم برر سی کردید ،تحلیل درونی و تحلیل بیرونی تعیین کنید .این اهداف باید در چهار من ری
که خدمت شما عرض میکنم باشد .من ر اول :مالی .من چه اهداف مالی را دنبال میکنم .چ در درآمد باید داشته باشم.
من ر دوم :کسانی که از شما خدمت میگیرند .اگر استاد دانشگاه یا مدرس هستم به دانشجویانی درس میدهم که باید
یکسری اهدافی را مدن ر قرار بدهم تا بتوانم ارزش ویژهای را ،ارزش خاصی را به آنها یعنی مخاطبمانم که دانشجویان
ه ستند ارائه دهم .من ر سوم :فعالیتهایی که منجر به این خدمات می شود .در این من ر هم من باید اهدافی رو تعیین
کنم .و در نهایت ،اهدافی که باعث رشد قابلیتها و توانمندیهای من خواهد شد.

اجازه دهید که من از یک زنجیره جدید که در تجربهی خودم به آن ر سیدم برای شما عنوان کنم .ما در زندگی خودمان
فرایندهای مختلفی داریم و انجام میدهیم .فرض بفرمائید بنده به عنوان مربی یک سری فرایندهایی را باید انجام بدهم
تا بتوانم خدماتی را به کارفرمایان خودم دا شته با شم .برای اینکه بتوانم فرایند مربیگریام را خوب انجام دهم ،به عنوان
ورودی من باید اطالعات خوبی را بدسهههت بیاورم ،مثالع م ا ت خوبی را مطالعه کنم ،کتابهای خوبی ر بخوانم ،بتوانم
اطالعات بهروز داشههته باشهم ،اطالعات قدیمی به درد کارفرماهای من نخواهد خورد .فرض بفرمایید یکی از فرایندهایی
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که بایسههتی بنده مدن ر قرار دهم ،فرایند اجرای کارگاههای آموزشههی اسههت .من با چه شههیوهای کارگاههای آموزشههی را
برقرار میکنم .یا برگزار میکنم .این شیوه چه ارزش ویژهای را به مشتریان من ارائه میدهد .و آنها چطور این ارزش را
ارزیابی میکنند .اگر من بتوانم خدمت خوبی از طریق روشهای نوین و جدید اجرای کارگاههای آموزشههی به آنها ارائه
بدهم ،پیامدها و انت ارات آنها را از برگزاری این کارگاه برآورده کردم .و وقتی این برآورده بشههود ،آنها با طیب خاطر به
من پول خواهند داد .پس شما میبینید که یک زنجیرهای به نام ورودیها ،فرایندها ،خروجیها ،پیآمدها و نتایج در اینجا
بوجود میآید .اگر من بخواهم نتیجه خوبی بگیرم باید پیآمد خوبی را به ک سانی که از من خدمت میگیرند ،عر ضه کنم،
و اگر بخواهم پیآمد خوبی را به آنها عرضههه کنم ،باید خروجی خوبی را به آنها ارائه دهم و اگر بخواهم خروجی خوبی
به آنها ارائه دهم ،باید فرایندهای درستی رو اجرا کنم و اگر فرایندها و فعالیتهای من بخواهد درست اجرا شود ،من باید
مهارتها و توانمندیهای بهروزی را داشهههته باشهههم تا به خوبی اجرا کنم .بنابراین ،ببینید یک زنجیرهای از ورودیها ،تا
رسیدن به نتایج بوجود آمد.

من چه کار باید بکنم .من باید به دنبال نتایج باشم .یکی از مشکالتی که ما در زندگیمان داریم این هست که ما بیشتر
به دنبال خروجیها هسههتیم نه نتایج .همین باعث میشههود که این خروجیها منجر به نتایج مالی نشههوند و همین باعث
سرخوردگی ما می شود و مسلماع همین سرخوردگی باعث می شود که ما نتوانیم به در ستی مسیر تغییر یا مسیر موف یت را
طی کنیم .اگر یادتان باشد یکی از مشکالتی که در حوزهی موف یت و تغییر در جلد اول خدمت شما عرض کردم این بود
که ما یک برنامه ساختارگرا نداریم ،یک برنامه راهبردی برای زندگی خودمان نداریم؛ در حوزه فردی خودمان این برنامه
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مانند زنجیرهای اسهههت که من خدمت شهههما عرض کردم .یعنی من باید فرایندهایی که در زندگیام انجام میدهم،
فعالیتهایی را که در زندگی انجام میدهم ،ورودیهای بهروزی را به آن بدهم تا بتوانم خروجیهای درسهههتی را از آن
بگیرم تا این خروجیها بتواند پیآمدهای جدیدی برای مخاطبها و م شتریان من دا شته با شد تا این پیآمدها بتواند نتایج
جدیدی را برای من به ارمغان بیاورد .بنابراین ،من بیم از آنکه به خروجیها نگاه کنم باید به نتایج نگاه کنم و وقتی به
نتایج نگاه کردم آنگاه میتوانم خروجیهای خوبی را هم ایجاد کنم.
شهههاید در وهله اول تهیه این پیمنویس ن شهههه زندگی یک م دار سهههخت به ن ر برسهههد و میدانم با یک جلسهههه و
صحبتهایی که در این جل سه شد ممکن ا ست شما ن شه خوبی را نتوانید تهیه کنید ،اما من قول میدهم که به مرور
زمان وقتی یک پیمنویسههی از این ن شههه تهیه شههود و آن را در هر روز مرور کنید و چند دقی های وقت بگذارید و مرور
بکنید میتوانید این ن شه رو و اهدف این ن شه رو تکمیل کنید .این ن شه چه مزیتی را دارد،
 ۱او ع یک صفحه تصویری است .درواقع ،یکی از مزیتهای این ن شه زندگی این هست که یک تصویری را از زندگی
شما به صورت کلی به شما نشان میدهد که در من رهای مختلف شما چه اهدافی را دارید دنبال میکنید.
 ۲دومین مزیت این ه ست که شما به خوبی میتوانید با این اهداف و این ن شه ارتباط برقرار کنید .و میتوانید هر روز
این اهدافتان را روی این ن شه ،مرور کنید.

۳

سومین مزیت این ه ست که شما در یک صفحه ن شهی کالن زندگی خودتان را تر سیم کردید .این ن شه ،یک

ن شهی تک صفحهای ا ست .یک صفحه بی شتر نی ست .برنامه چند صفحهای در واقع شما ندارید .مأموریتتان را با
مینویسههید؛ چشههماندازتان را ذیل آن مأموریت مینویسههید ،ارزشها را در پایین صههفحه مینویسههید و بین ارزشها و
مأموریت و چشمانداز ،شما اهدافتان را یا ن شه رسیدن به آینده مطلوبتان را مبتنی بر آن ارزشهایی را ترسیم میکنید
که میخواهید این ارزشها در زندگیتان رعایت شود.
 ۴چهارمین مزیتی که وجود دارد و این ن شه برای شما ایجاد میکند این هست که میتواند مسیر زندگی شما رو من م
و باانضههباط کند ،چطور؟ هر اتفاقی که در زندگی شههما میافتد ،هر پیشههنهادی که به شههما داده میشههود و شههما باید
تصمیمگیری کنید ،مبتنی بر این ن شه تصمیمگیری میکنید .سؤال اساسی این است آیا این اتفاق یا این پیشنهادی که
به من شههد یا این فعالیتی که من میخواهم انجام بدهم یا این برنامه را که من باید پیگیری کنم ،در ن شههه زندگی من
هدفی را دنبال میکند ،اگر هدفی را در ن شهی زندگی شما دنبال میکند ،پس بروید و این برنامه را انجام دهید ،بروید
این فعالیت را انجام دهید .به این پیشههنهاد آری بگویید .در واقع بروید دنبال این پیشههنهاد ،بروید دنبال این اتفاقی که در
زندگیتان افتاده و یا میخواهد بیفتد .اما اگر هدفی را در این ن شهههه زندگیتان دنبال نمیکند ،شهههما باید بدانید که این
فعالیت فعالیتی نی ست که ارزش پیگیری دا شته با شد .و این ن شه ،ن شان میدهد که شما چطور میتوانید از آن ا ستفاده
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کنید تا بتوانید با ارزشترین فعالیتها ،مهمترین برنامهها ،و بهترین تصمیمگیریها را در زندگی خودتان داشته باشید ،از
شما سپاسگزارم که در این جلسه نیز با من همراه بودید .امیدوارم که این جلسه توانسته باشد اطالعات مفیدی را به شما
عرضه بکند.
پایان جلد چهارم
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کارت زندگی (جلد پنجم)
این جلد پنجم دوره آموز شی برنامه ر شد فردی ا ست که در خدمت شما ه ستم .در این جلد میخواهم در مورد مو ضوه
کارت زندگی با شما صحبت کنم.

ا ن کجا ه ستیم؟ ا ن ما مرحله چهارم برنامه ر شد فردی یا برف ه ستیم .شناخت پیدا کردیم که برنامه ر شد فردی
یک برنامه راهبردی اسههت .مأموریت و چشههمانداز و ارزشهای خودمان را تعریف کردیم .یک تحلیل از محیآ بیرون و
درون خودمان برای ر سیدن به آنها دا شتیم و مهمتر از همه بر ا ساس این تحلیل و مأموریت و چ شمانداز یک ن شه
زندگی برای رسهههیدن به آینده مطلوبمان ترسهههیم کردیم .امروز میخواهیم ببینیم که ما چطور این ن شهههه زندگی را،
اندازهگیری کنیم .ما باید در کارت زندگی شههاخصها ،یا سههنجههایی را برای اندازهگیری اینکه آیا ما به سههمت اهداف
راهبردی که در ن شهههه زندگی مان گذاشهههتیم ،حرکت میکنیم یا نه .از اهداف راهبردی مان در زندگی مان داریم دور
میشههویم .ما به این در واقع شههاخصها و سههنجههایی که روی این ن شهههی زندگیمان قرار میدهیم کارت زندگی
میگوییم .ما یک کارت اندازهگیری باید داشته باشیم و مبتنی بر این کارت اطالعاتی را جمعآوری کنیم تا بگوییم که آیا
ما به اهدافمان داریم نزدیک میشویم یا از اهدافمان داریم دور میشویم .در واقع ما باید با کارت زندگی و با شاخصها
و سنجههایی که در ن شهی زندگیمان میگذاریم بتوانیم میزان تح ق اهدافمان رو دا شته با شیم .برای این کار ،اندازه
گیریمان را در چهار من ر مالی ،مشتری ،فرایند و یادگیری ت سیم میکنیم.
 ۱اولین من ر ما من ر مالی هست .ما یکسری اهداف را در ن شه زندگیمان در من ر مالی گذاشتیم .چه اهداف مالی را
دنبال میکنیم و از خودمان باید بپرسیم که چه میزان این اهداف مالی مح ق شده مثالع رشد درآمدهای من چ در است.
این می شود یک سنجهای که ما میتوانیم در من ر مالیمان دا شته با شیم .یا میزان کاهم هزینههای زندگی من چ در
ه ست .به چه میزان من باید کاهم هزینههای زندگی را دا شته با شم و این را اندازهگیری کنم .یا اگر بدهی دارم به چه
میزان بدهی دارم و چطور میتوانم این بدهیام را کاهم بدهم .یا چ در توانسهههتم از دارایی های خودم درآمدزایی کنم.
منفعت کسههب کنم و بسههیاری از سههنجههایی که با توجه به اهدافی که شههما گذاشههتید ،اهداف راهبردی ،میتوانید این
سنجهها را بررسی و انتخاب کنید.
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 ۲دومین من ر ،من ر مشتری است .اینکه مشتری من چه کسانی هستند .و چگونه برای آنها ارزش خلق میکنم .چه
ارزشههی را به آنها میدهم .با توجه به مأموریتی که تعریف کردهام ،در زندگی پیرامون خودمان ،مشههتریانمان میتوانند
مختلف باشههند و ما باید به همه این مشههتریها بپردازیم .مثل کارفرمایی که برای او کار میکنیم .یا که با آنها در ارتباط
هستیم ،مشتری ما هستند .چ در از ما راضی هستند؟ کارفرمای ما از کار ما چ در راضی هست؟ میتوانیم یک سنجه و
یک شاخص برای اینکار داشته باشیم .یا چه انت ارات و نیازهایی را آنها دارند که ما در جهت تح ق انت ارات و نیازهای
آنها گام برداشتیم .این میتواند به عنوان یکی از سنجهها و شاخصهایی باشد که به ما نشان میدهد که آیا مشتری از
ما راضی شده یا راضی نیست.
 ۳سههومین من ری که در واقع ما باید شههاخصها و سههنجههایی برای آنها داشههته باشههیم ،من ر فرایند هسههت .اینکه
فعالیتها و روشهای زندگی من چگونه ا ست و چگونه باید آنها را بهبود بدهم .مثالع طرز برخورد با هم سرم ،فرزندانم،
کارفرما و بسههتگان نزدیک و میزان ارتباطات من با آنها چگونه هسههت .آیا روش یا سههازوکاری برای ایجاد نوآوری در
زندگیام داشتم؟ میتواند یکی از سنجهها و شاخصهایی که اندازهگیری میکنیم ببینم به اهدافم نزدیک شدم یا نه ،این
هسههت که میزان نوآوری در زندگی من به چه میزانی اسههت .به چه میزانی من دارم نوآوری انجام میدهم و بسههیاری از
اندازهگیریهایی که شما با خودتان میتوانید این کار را انجام بدهید .و
 ۴چهارمین من ر ،من ر یادگیری ا ست .اینکه چه قابلیتها ،مهارتها و توانمندیهایی برای ر شد خودم باید یاد بگیرم.
آیا یادگیری من در جهت ارزشآفرینی ا ست .مثالع در حوزهی کاری خودم چه ابزار یا سازوکارهای جدیدی را شنا سایی
کردم و چه برنامهای برای یادگیری آنها دارم .هر کدام از اینها میتواند اندازهگیری بشههود که آیا این مهارت را من باید
در چه زمان و چه مدتی یاد بگیرم تا بتوانم برای کسانی که خدمت به آنها عرضه میکنم ،ارزش خاصی رو ایجاد کنم .یا
مهارتهایی مثل رهبری ،مهارتهایی مثل کار تیمی ،مهارتهایی مثل ارتباطات و مذاکره یا ب سیاری از این مهارتها را
چطور اولویتبندی کنم تا بتوانم آنها را گام به گام ت ویت کنم .یا چه شایستگیهایی را باید من ارت اء بدهم در خودم تا
بتوانم از محل این شای ستگیها فعالیت زندگیام را بهبود بدهم .این کارت زندگی یا این ارزیابی به ما ن شان میدهد که
من چطور دارم به سمت رشد و کمال و تعمیقبخشی زندگی خودم حرکت میکنم.
مطلب دومی که من در این جل سه میخواهم خدمت شما عرض کنم این ه ست که من باید دقی اع اهداف کمی خودم را
در مورد هر کدام از اهدافی که در ن شههه زندگی تدوین کردم ،تن یم کنم .فرض بفرمایید که یکی از اهداف من افزایم
درآمد هسههت .من میخواهم ببینم که تا پایان این ماه دقی اع چند صههدهزارتومان ،یا چند میلیون تومان میخواهم درآمد
داشته باشم یا من در پایان این ماه چه مهارتها و شایستگیهایی را باید به خودم اضافه کنم .در واقع ،به آن میگوییم
ن شانگاههای خودمان را تن یم کنیم .اهدافی که در ن شه زندگی شما ایجاد کردید و تدوین کردید ،اهداف کیفی ه ستند.
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شههما باید در کارت زندگیتان اهداف کمی و نشههانگاههای دقی ی را تن یم کنید تا بدانید در هر مرحله و یا دورهی زمانی
که دارید این ن شه را اجرا میکنید ،به چه اهداف کمی میخواهید برسید .در واقع ،شما در کارت زندگیتان باید از عدد و
رقم حرف بزنید .از کمیت حرف بزنید .دیگه کیفی بودن اهداف برای شما مهم نیست .بلکه اینجا میخواهید دقی اع بگویید
من به چه اهدافی میخواهم دسهههت پیدا کنم .خیلی ممنونم که در این جلسهههه هم با من همراه بودید و به عرایض من
توجه فرمودید امیدوارم که این جلسههه هم برای شههما مفید باشههه و با تمرین نکاتی که خدمت شههما عرض کردم بتونید
کارت زندگی یا کارت اندازهگیری خوبی را برای زندگی خودتان داشته باشید .امیدوارم که این درس برای شما مفید واقع
شده باشد.

پایان جلسه پنجم
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همسویی زندگی (جلد ششم)
این جلد ششم دوره آموزشی برنامه رشد فردی است که با موضوه همسویی زندگی ت دیم شما میشود.

در هم سویی زندگی ما چه کار میخواهیم بکنیم .هم سویی زندگی به ما میگوید که اگر تو مأموریت را تعریف کردی آیا
با خودت این مأموریت را بارها و بارها تکرار کردید و همه اجزاء و عناصههر و جزء جزء روح و جان ،قلب ،اندیشههه و تن و
کالبد خودتان را با این مأموریت همسو کردید؟ بنابراین ،ابتدا من باید همه اجزاء و عناصر درونی خودم را با این مأموریت،
با این ن شه زندگی هماهنگ و هم سو کنم .پس اولین قدم برای اینکه من بتوانم مأموریت و چ شمانداز خودم را مح ق
کنم این هست که خودم با این مأموریت و چشمانداز و ن شه زندگی که ترسیم و تدوین کردهام همسو بشوم.
تمرین تغییر6
همین ابتدا یک تمرین را انجام دهیم .همین تمرین کافی است تا شما بتوانید همسویی را به بهترین وجهی انجام دهید.
نام این تمرین «گفتوگوی با خویشهههتن» اسهههت .یک سهههری قرار مالقاتهایی را با خودتان بگذارید .تنهای تنها و با
خودتان به گفتوگو بن شینید .این گفتوگو میتواند هر چیزی با شد .من کی ستم؟ چه ن اط قوتی را دارم؟ چه ن اط قابل
بهبودی را دارم؟ چه رفتارهایی را دارم که باید این رفتارها ادامه پیدا کنند .چه رفتارهایی را دارم که باید این رفتارها ترک
شوند .اگر این گفتوگو را در م ابل آینه قرار بدهید ،بسیار واقعیتر به ن ر میرسد .جلوی یک آینهای بنشینید به خودتان
در آینه نگاه کنید و این سههؤا ت را از خودتان بپرسههید .آیا مأموریتی که تعریف کردم ،واقعاع همون مأموریتی اسههت که
میخواهم م شتاقانه ،برای تح قاش تالش کنم؟ آیا این مأموریت با شخ صیت وجودی که من دارم سازگار ه ست؟ آیا
عالیق من نشهههان میدهد که من میتوانم این مأموریت را مح ق کنم؟ چه مهارتها و توانمندیهایی را ندارم که باید
آنها را بدست بیاورم تا بتوانم این مأموریت و چشمانداز را مح ق بکنم.
این جلسه خیلی جلسه کوتاهی است ،زیاد نمیخواهم وقت شما را بگیرم.
 ۱اولین گام در همسههویی یا مرحله همسههویی زندگی این هسههت که من چطور میتوانم با خودم و خودم را با برنامهام
همسو کنم.
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 ۲دومین گام گفتوگو با خانواده اسهههت .من اگر بخواهم برنامهای را مح ق کنم احتیاج دارم که خانوادهام ،شهههامل
همسههرم ،فرزندانم ،پدر و مادرم با من همسههو شههوند .من باید کلیات برنامهام را با آنها در میان بگذارم .با آنها ارتباط
برقرار کنم .آنها از کلیات برنامه من شامل مأموریت من ،شامل چ شمانداز من ،شامل اهداف زندگی من اطاله دا شته
باشهههند .نمیخواهم زیاد وارد جزئیات با آنها بشهههوم ولی من باید با آنها ارتباط برقرار کنم و آنها بتوانند ن طه ن رات
خودشههان را در مورد برنامه به من بدهند و من هم با آنها در جهت حمایت و همکاری برای تح ق این برنامه همسههو
ب شوم ،هم آنها با من در حمایت و همکاری برای تح ق این برنامه هم سو و هم جهت ب شوند .پس گام دوم این ه ست
که من با خانواده خودم همسو بشوم .بتوانم این همسویی را در خانواده خودم برای اجرای این برنامه مدن ر قرار بدهم.
 ۳سومین گام همسویی یا گفتوگو با ذینفعان است .ذینفعان چه کسانی هستند؟ ذینفعان مختلفی را شما میتوانید در
برنامهتان شنا سایی کنید .ذینفعان آن قبیل افرادی ه ستند که از تح ق برنامه شما برای موف یت خود شان منافعی را در
ن ر گرفتهاند .فرض بفرمایید که شههما جایی کار میکنید و مدیر با دسههت شههما از برنامه شههما خبر نداشههته باشهد .حا
نمیخواهم بگویم کل برنامه زندگیتان را جزء به جزء برای ایش هان تشههریح کنید (که نشههدنی و نباید هسههت) ولی او به
عنوان یکی از ذینفعان شما ،بایستی از مأموریت و چشمانداز و کلیات برنامه شما اطاله داشته باشد تا بتواند خودش را با
شما یا شما با انت اراتی که او از کار و چیزی که دارد همسو بشود .پس مدیر یا رئیس شما میتواند یک ذینفع برای شما
با شد .شما باید برنامه و کلیات این برنامه را با او به گفتوگو بن شینید .ن طهن رات او را بگیرید .حمایت او را و همکاری
او را در جهت تح ق اهداف و ن شه خودتان مدن ر قرار بدهید .یا دوستان شما ،دوستان شما ذینفعانی هستند که ممکن
ا ست ن طهن راتی را دا شته با شند حا ممکن ا ست محدودههای مختلفی را در دو ستی دا شته با شید ،دو ستان صمیمی
دا شته با شید ،دو ستانی دا شته با شید که زیاد با آنها صمیمی نی ستید ولی در دایره دو ستی دو ستان صمیمی که با شما
ارتباطات نزدیک را دارند باید اطاله از کلیات برنامه شههما داشههته باشههند ،ن طهن رات شههما را بگیرند ،یا ن طه ن راتی را
برای برنامه شهههما بدهند تا ببینید چطور میتوانند آن ها از برنامه شهههما حمایت کنند ،همکاری کنند ،و میتوانند این
همکاری را در آنجا داشته باشند.
بنابراین ،ما در سهههه جهت باید برای برنامهمان گفتوگو کنیم .یک ،گفتوگو با خودمان داشهههته باشهههیم .آیا واقعاع این
مأموریتی که تر سیم کردیم ،تن یم کردیم ،ن شهای که طرحریزی کردیم ،واقعاع همان چیزی ا ست که باید دنبال کنیم.
یک م دار باید با خودمان روراسهههتتر برخورد کنیم در طرحریزی و اجرای برنامههای خودمان .دوم ،با خانوادهمان .یک
م دار بنشههینیم در مورد برنامههایمان ،مأموریتمان ،ن شههههایمان ،با خانوادهمان بهتر و نزدیکتر گفتوگو کنیم .آنها
میتوانند ما را حمایت کنند .میتوانند ما را کمک کنند .میتوانند ما را یاری دهند .میتوانند با ما همکاری کنند در تح ق
برنامهمان ،و سوم هم سویی ،ذینفعانی ا ست که از محل تح ق برنامهی ما نفع میبرند .مثل مدیرمان ،مثل رئیس کاری
ما ،اینها ک سانی ه ستند که م ست یم از محل برنامهی ما نفع نمیبرند ولی غیرم ست یم از محل برنامهی ما نفع میبرند.
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مثال بزنم ،این که شما یک مهارتی را میخواهید بیاموزید آیا این مهارت همسو با مهارتهای کاری است که کارفرمای
شما یا مدیر شما به ن رش ه ست ،ه ست یا خبر؟ این میتواند این بحث هم سویی با مدیر یا رئیس یا دو ستان شما را
مدن ر و موردتوجه قرار بدهد .خیلی متشههکرم از اینکه امروز هم جلد شههشههم این کتاب را خواندید و امیدوارم نکاتی که
عرض کردم برای شما مفید باشد.
پایان جلد ششم
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فعالیت زندگی (جلد هفتم)
این جلد هفتم دوره آموزشی برنامه رشد فردی است که با موضوه فعالیت زندگی به شما ت دیم میشود.

من امروز در مورد ت سیمبندی فعالیتها و برنامهها برای تح ق برنامه شما یا مأموریت و ن شه زندگی شما میخواهم
صحبت کنم .اجازه بدهید من ابتدا م دمهای را خدمت شما عرض کنم .با من موافق ه ستید که ما در طول روز فعالیت
های مختلفی را انجام میدهیم .از طرف دیگر ،ما در این برنامه ،طبق بحثهایی که در جل سات پی شین دا شتیم ،اهدافی
را در قالب یک ن شه زندگی برای آیندهمان دنبال کنیم .مسلماع اگر فعالیتهایی که امروز انجام میدهیم با اهدفی که در
آینده داریم دنبال میکنیم پیوندی برقرار نکند ،مطمئ ناع آینده ما آن طوری که ما میخواهیم تح ق پیدا نخواهد کرد.
بنابراین ،برای تح ق آینده مطلوب ،فعالیتهای زندگی به سه دسته کلی ت سیم میشود:
 ۱دسته اول فعالیتهای عادی .این قبیل فعالیتها ،چه فعالیتهایی هستند ،این قبیل فعالیتها ،فعالیتهایی هستند که
در زندگی شما روتین شده هستند .این فعالیتها ن م کمی در تح ق آینده مطلوب ما دارند .در انجام این فعالیتها تبحر
و تسهههلآ زم و کافی را داریم .همین ا ن چه فعالیت هایی را دارید انجام میدهید .مثالع در محیآ کار میتوان فرض
بفرمایید که دارید یک سههری فعالیتهایی را به صههورت روتینشههده انجام میدهید .این فعالیت ،برای ش هما فعالیتهای
عادی هست.
 ۲دسههته دوم از فعالیتها را به نام بهبود میگذارم ،فعالیتهایی هسههتند که نصههف و نیمه بلدیم ،اما باید آنها را بهبود
بدهیم .فرض بفرمایید کالسهای مختلف زبان رفتیم ولی ا ن نمیتوانیم مکالمه کنیم .موقعیت و فرصتی هم داریم که
احتیاج دارد که ما مکالمه روانی را دا شته با شیم .پس این فعالیت می شود فعالیت بهبود .ن صف و نیمه بلدیم ،و باید آن را
بهبود بدهیم .در انجام این فعالیتها ممکن ه ست شما دانم زم را دا شته با شید ،اما مهارت کافی را در اجرای آنها
ندارید .یک دانشههی را از زبان انگلیسههی دارید .گرامر بلدید .بسههیاری از لغات و وا ههایی که در مکالمات روزمره از آن
ا ستفاده میکنیم بلدیم .ولی ممکن ا ست نتوانیم مکالمه کنیم .یا مکالمه در ستی را نتوانیم انجام بدهیم .این می شود آن
فعالیتهای بهبود .پس دانمش رو داریم .اما مهارت کافی برای اجرای آن را پیدا نکردیم.
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 ۳د سته سوم فعالیتها ،فعالیتهای نوآوری ه ستند .فعالیتهای نوآوری چه فعالیتهایی ه ستند؛ فعالیتهایی ه ستند
که تاکنون انجام ندادهاید و برای تح ق آینده مطلوب شما ضروری هستند .در این فعالیتها نه تنها دانم زم را نداریم،
بلکه مهارت کافی را هم برای اجرای آن ها نداریم .در حالی که این فعالیت ها در تح ق آینده مطلوب ما ن م حیاتی را
بازی میکنند .اگر شما بخواهید آینده مطلوبتان به درستی دنبال بشود ،تح ق پیدا کند و جشن بگیرید ،شما باید شصت
درصههد زمان خودتان را در فعالیتهای نوآورانه ،سههی درصههد زمانتان را در فعالیتهای بهبود و تنها  ۱۰درصههد زمان
خودتان را در فعالیتهای عادی صرف کنید .این که میگویم ش صت در صد یا این در صدها را اعالم میکنم ،به تجربه
دریافتم که در واقع شما باید این در صدها را به این صورت به فعالیتهایتان ت سیمبندی کنید .حا من میخواهم یک
سهههری فعالیتهایی را انجام بدهم .چطور زمانی را که دارم به این فعالیتها ،تخصهههیص دهم .این یکی از گلوگاههای
موف یت هست که من چطور بتوانم زمان خودم را که باارزشترین منبع زندگی من هست به فعالیتها تخصیص بدهم.
تمرین تغییر7
یک کاغذ و قلم آماده کنید و اولویتبندی فعالیتها را گام به گام با هم در این تمرین انجام دهیم.
گام اول :ده مسههئلهای را فهرسههت کنید که از آنها تاکنون فرار کردهاید .فعالیتهایی را فهرسههت کنید که از آنها فرار
کردهاید .ما در اولویتبندی فعالیتها کدام فعالیت را میخواهیم اولویتبندی کنیم .فعالیت هایی که از جنس بهبود یا از
جنس نوآوری هستند .پس در گام اول ،شما ده مسئلهای را فهرست میکنید که از آنها تا ا ن فرار میکردید.
گام دوم ،یک جدول پنج ستونی را جلوی این فهرست ترسیم کنید.
گام سوم ،روی هر ستون معیارهایی را بنویسید و به مسائل خود براساس آنها امتیاز دهید .اولین معیار ارزش هست .اگر
این فعالیتها را انجام بدهم چه ارزشههی برای من ایجاد میکند .بین  ۱تا  5امتیازی را درج کنید .یک یعنی ارزش پائین،
پنج یعنی ارزش با  .دومین معیار که در سههتون دوم این جدول مینویسههید ریسههک هسههت .میزان مخاطرات انجام این
فعالیت چی ست؟ باز بین یک تا پنج یک امتیازی را درج کنید .اگر یک میدهید یعنی ری سک با یی را دارد .اگر پنج می
دهید ،یعنی ریسک پائینی را دارد .سومین معیار ،هزینه است و در ستون سوم درج کنید .حل این مسئله چ در برای من
هزینه دارد .اگر یک بدهید یعنی هزینه با یی را دارد و اگر پنج بدهید یعنی هزینه پائینی را دارد .پس بر اسهههاس هزینه
هم به فعالیتها و مسههائلتان امتیاز بدهید .معیار چهارم زمان هسههت .حل این فعالیت یا حل این مسههئله یا انجام این
فعالیت ،چ در زمان میبرد ،بین ( ۱زمان زیاد) تا ( 5زمان کم) یک امتیازی را در واقع بدهید .در گام چهارم ،این امتیازها
را با هم جمع کنید و در ستون پنجم بنوی سید .فرض بفرمایید فعالیت  ۱را نو شتید ،برای ارزش ،ری سک ،هزینه و زمان
امتیازی را دادید ،در سههتون پنجم این امتیازها را جمع میکنید و در سههتون پنجم مینویسههید .بین این ده تا فعالیت یا
م سئلهای که نو شتید و امتیازبندی کردید دو م سئله یا فعالیتی را انتخاب کنید که با ترین امتیاز را بر ا ساس این معیارها
ک سب کرده ا ست .یعنی ارزش با یی ایجاد میکند ،ری سک و هزینه پائینی را دارد و زمان کمی برای انجام آن صرف
خواهید کرد .در گام ش شم ،یک برنامه عملی و واقعی برای این دو فعالیت یا حل این دو م سئله طرحریزی کنید .در گام
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هفتم ،از هفته آینده اجرای برنامههای خودتان را تا حصهههول نتیجه پیگیری کنید .اگر این هفت گام را انجام دهید ،من
فکر میکنم شما میتوانید فعالیتهای روزانه و هفتگی را اولویتبندی کنید و بر اساس این سه تیپ فعالیتهای نوآوری،
بهبود و عادی ،آنها را میتوانید انجام دهید.
پایان جلد هفتم
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پایش زندگی (جلد هشتم)
این جلد هشتم دوره آموزشی برنامه رشد فردی است که در خدمت شما هستم.

این جلسه من میخواهم موضوه پایم زندگی را برای شما عرض کنم ،ا ن میخواهیم چه کار کنیم ،ا ن ما باید بیاییم
دادهها ،اطالعات ،و شههواهدی را جمعآوری کنیم که ببینیم آیا ما در جهت تح ق مأموریت ،چشههمانداز و اهداف حرکت
میکنیم یا خیر .دو تا جمله معروف در بحث مدیریت وجود دارد .جمله اول این هست که:
«اگر چیزی را نتوانید اندازهگیری کنید نمیتوانید مدیریت کنید».
باید اطالعات و شواهدی برای اندازهگیری آن داشته باشید وگرنه نمیتوانید زندگیتان را مدیریت کنید .دومین جمله این
هست که:
«هر آنچه که اندازهگیری کنید ،میتوانید بدست آورید».
ما در پایم زندگی میخواهیم بگوییم که باید دادهها ،اطالعات و شواهدی را جمعآوری کنیم که به ما ن شان دهد آیا ما
به سههمت مأموریت و چشههماندازمان در حال حرکت هسههتیم یا خیر .وقتی داده و اطالعات جمعآوری میشههود ،ما یک
داشبوردی را مثل داشبورد ماشین پیم روی خود خواهیم داشت .به عنوان مثال ،در خودرو ،یک داشبوردی را دارید ،یک
سههرعتسههنجی را دارید ،یک معیار یا یک سههنجهای را دارید که نش هان میدهد که مثالع بنزین دارید یا خیر ،و چه اندازه
بنزین دارید ،و تا جایگاه بعدی بنزین مثالع چ در فا صله دارید .هماهنگ میکنید ،آیا میزان گرمای رادیاتور موتور شما در
حد معمول هست یا نه ،زیاد گرم شده است ،و اگر زیاد گرم شده است باید مجموعهای از اقدامات را برای آن کار انجام
دهید.
پس شواهد و اطالعات به ما ن شان میدهد که آیا ما در جهت د ستیابی به اهداف خود ه ستیم یا خیر ،این میتواند یک
داشههبوردی را از شههاخصهای مختلف زندگی به ما نشههان بدهد که این شههاخصها در ارتباط با همدیگر هسههتند .زیاد
نمیخواهم پیچیده کنم .میخواهم یک معیار برای این داشبورد به شما بدهم.
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 ۱اگر تا  9۰درصههد به با شههما اطالعات و شههواهدی را کسههب کردید که دارید به هدف نزدیک میشههوید رنگ آن
اندازهگیری را یا رنگ اون معیارتون رو سبز کنید .یعنی من دارم به هدفم نزدیک میشوم.
 ۲اگر بین  75یا  8۰تا  9۰بودید رنگ آن اندازه را ،رنگ آن اطالعات را زرد کنید .یعنی من نزدیکم که آن اهداف را
مح ق بکنم؛ و
 ۳اگر اطالعات به شما ن شان میدهد که شما زیر  8۰در صد ه ستید ،رنگ این اندازهها و سنجهها و معیارها را قرمز
کنید.
این رنگبندی سبز و زرد و قرمز ،مانند رنگبندی چراغ راهنما ،به
شما ن شان میدهد که شما باید در مورد هر یک از اهدافتان چه
اقداماتی را انجام بدهید .آنهایی که سهههبز هسهههتند ،اقدامی نباید
انجام بدهید ،آنهایی که زرد هستند باید تالش و اقدامات بیشتری
را انجام بدهید .و متأسههفانه آنهایی که قرمز هسههتند را باید یک
سری اقدامات ا صالحی یا ا صالع راهکارهای جدیدی پیدا کنید تا
بتوانید آنها را به سمت سبز شدن هدایت کنید.
پس این چراغهای راهنمایی سبز و زرد و قرمز به شما ن شان می
دهد که شما چطور میتوانید زندگی خودتان را پایم کنید .زندگی
خودتان را داشههبورد کنید ،بتوانید زندگی خودتان را در یک سههطح
که به صورت ت صویری به شما ن شان میدهد که در چه و ضعیتی
هستید نشان دهید .این وضعیت نشان میدهد که آنهایی که سبز
هسهههتند دارند به سهههمت موف یت پیم میروند ،آنهایی که زرد
هستند ،هنوز مشخص نیستند که آیا به سمت موف یت داریم پیم میرویم یا به سمت بحران ،و آنهایی که قرمز هستند
م سلماع ن شان میدهند که شما در این قبیل اهداف به سمت بحرانی شدن دارید حرکت میکنید و زودتر باید اقدامات و
تصمیمهایی را اتخاذ کنید تا بتوانید آنها را به سمت موفق شدن حرکت دهید.
اینکه ما در چه دورههایی باید پایم را انجام دهیم بستگی به اهداف شما دارد .خیلی اوقات مثالع اهداف ما در من ر مالی
میتواند در دورههای کوتاهمدت اتفاق بیفتد .مثالع هفتگی یا هر دو هفته یک بار یا به صهههورت ماهیانه .اما یک سهههری
اهداف ما در من ر ر شد و یادگیری چون احتیاج به زمان بی شتری دارد تا ما مهارتها و توانمندیهای جدیدی را ک سب
© کلیه حقوق مادی و معنوی این مدرک متعلق به «وبگاه چیتگرها» و فقط برای استتتفاده شتتخصتتی تهیه شتتده استتت .اما شتتما میتوانید این کتاب
الکترونیکی رایگان را به هر گونهای که صتتالح میدانید (آنالین و یا غیرآنالین) برای دیگران (حداقل یک نفر) به اشتتتراک بگذارید .این کتاب الکترونیکی
رایگان تحت قوانین حق تألیف است و در صورت کپیبرداری از مطالب آن بایستی به آن ارجاع دهید.

صفحه  35از 40

خالصه کتاب برنامه رشد فردی (برف)

کنیم یا یاد بگیریم ممکن هست احتیاج به دورههای طو نیتر وجود داشته باشد .مثالع اینکه ما بتوانیم دو ماهه یا فصلی
یا حتی به صورت شم ماهه یا سالیانه آنها را اندازهگیری کنیم،
بنابراین ،ما در این مرحله که پایم زندگی ه ست احتیاج داریم که یک سری اطالعات و شواهدی را برای ن شان دادن
موف یت خودمان جمعآوری کنیم .دوم اینکه یک دا شبوردی را به عنوان چراغ راهنمایی سبز و زرد و قرمز در هر یک از
اهدافمان داشته باشیم که به ما نشان بدهد که آیا ما به اهدافمان داریم نزدیک می شویم به صورت تصویری یا داریم
از آنها دور می شویم یا خدای نکرده ممکن ه ست دچار بحران در آینده ب شویم و سوم اینکه دورههای پایممان را در
هر یک از این اهداف بسههته به اینکه این اهداف چطور باید اندازهگیری بشههوند ،آنها را مشههخص کنیم .بعضههی از این
دورهها کوتاهمدت ،بعضی از این دورهها میانمدت هست و بعضی از این دورهها بلندمدت.
پایان جلد هشتم
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ارزیابی زندگی (جلد نهم)
این جلد نهم دوره آموزشی برنامه رشد فردی یا به اصطالح برف است که در خدمت شما هستم .امروز در مورد موضوه
ارزیابی و تغییر زندگی با هم صحبت میکنیم.

در جلسه پیم من از یک داشبورد برای شما صحبت کردم .داشبوردی که با توجه به اطالعات و شواهد دورهای به شما
نشههان میدهد که چه اهدافی دارند مح ق میشههوند ،و چه اهدافی در حال تح ق هسههتند و حا چه اهدافی متأسههفانه
مح ق نخواهند شد.
ما برای اینکه بتوانیم از م سیر تح ق برنامه خود ارزیابی دا شته با شیم ،باید دو نتیجه ا سا سی از این دا شبوردها دا شته
باشیم .در واقع نتیجه این ارزیابی نهایتاع به دو مسیر ختم میشود.
 ۱مسههیر اول ،مسهیری اسههت که میبینیم در بعضههی از موارد و اهداف خوب عمل کردیم و بایسههتی راه را در این گونه
موارد ،ادامه دهیم .اما
 ۲مسیر دیگر مسیری است که در بعضی از موارد و اهداف میبینیم که عملکرد خوبی را نداشتیم و بایستی راه ،روش یا
سازوکارمان را تغییر دهیم.
ببینید دو ستان ،برنامه ر شد فردی ،همانطور که گفتم ساختیافته ا ست ،سی ستمی ه ست ،ن اممند ه ست ،یعنی چی
ن اممند؟ یعنی پویا اسهههت .یعنی قبل از اینکه یک اتفاقی در آینده بیفتد ،با توجه به اینکه ما در هر دوره اطالعات و
شواهدی را جمعآوری میکنیم تا اندازهگیری کنیم که آیا این اتفاق در آینده خو شایند ه ست یا ناگوار ،ن شان میدهد که
این برنامه از پویایی و زنده بودن برخوردار ه ست .بنابراین ،یکی از ویژگیهای برنامه ر شد فردی این ه ست که ما این
برنامه پیمگیرانه اسههت و قبل از اینکه اتفاق بدی بیفتد؛ ما پیمگیری میکنیم از اینکه این اتفاق بد برای ما رخ بدهد.
چطوری؟ با جمعآوری اطالعات و شهههواهد و روندهایی که میبینیم اگر به همین صهههورت ادامه دهیم ،ما راه به جایی
نخواهیم برد .حا باید ما عملکردمان را اندازهگیری کنیم .بخشی از این عملکردها ،گذشتهنگر هست ،فرض بفرمایید که
میزان درآمدهای خود را برا ساس دورههای گذ شته اندازهگیری میکنیم .اما برخی از این معیارها یا شاخصها ،آیندهنگر
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هسههت ،مثالع اگر ما به همین صههورت روشهای فروش را ادامه دهیم ،انت ار داریم که فروش ما افزایم پیدا کند .این با
جمعآوری اطالعات و شواهد نشان میدهد که ما اگر به همین صورت ادامه دهیم میتوانیم امیدوار باشیم که این اتفاق
خواهد افتاد.
اما یک طرف دیگر قضههیه این هسههت که اگر این اتفاق نیفتاد چه کار کنیم؟ از کجا بفهمیم که این عملکرد به سههمت
اتفاق ناخوشههایند یا اتفاق ناگوار و بد در حال حرکت اسههت .ما یک معیاری را میتوانیم ارائه دهیم .ما باید به دنبال این
باشههیم که اگر عملکردهای ما با ی پنجاه درصههد موارد مطلوبیت زم را داشههت ما باید از بهبودهای تدریجی اسههتفاده
کنیم .بهبودهای تدریجی یعنی چه؟ یعنی ما بتوانیم سهههازوکار قبلی را نگه داریم ،در برخی از جزئیات بتوانیم تغییراتی را
اعمال کنیم تا بتواند ما را به سمت هدفی که قرار دادیم یا تن یم کردیم ،بر ساند .اما زمانی ه ست که عملکرد زیر پنجاه
در صد مطلوبیت ا ست که ما انت ار داریم .این جا دیگه نمیتوانیم به دنبال بهبودهای جزئی و تدریجی با شیم .اینجا باید
به دنبال یک سری تغییرات عمده یا عمیق با شیم .اگر یادتان با شد در جل سه پیم خدمت شما عرض کردم که از یک
چراغ راهنمایی سبز ،زرد و قرمز استفاده کنیم .اگر شما چندین دوره اندازهگیری کردهاید ،اطالعات و شواهدی را در مورد
یک هدف جمعآوری میکنید که نشهههان میدهد در منط ه قرمز هسهههتید ،یک م دار هم بهبود دارید ،ولی این بهبودها
باعث نشههده تا به منط ه زرد یا سههبز برسههید ،پس احتیاج دارید که روشتان را تغییر دهید .سههازوکارتان را عوض کنید.
بنیادی بیائید ،یک فکر اساسی برای آن هدفتان ،روشهای رسیدن و دستیابی به هدفتان داشته باشید.
پایان جلسه نهم
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تغییر زندگی (جلد دهم)
این جلسه دهم و آخر دوره آموزشی برنامه رشد فردی یا برف است که در خدمت شما هستم.

در این جلسه از دو رویکرد تغییر میخواهم صحبت کنم:
 ۱یک رویکرد تغییر به صههورت تدریجی اسههت و در مواردی اسههت که عملکردهای ما در منط ه زرد قرار دارد ،در اینجا
باید بهبودهای جزئی و تدریجی انجام دهیم تا به منط ه سبز برسیم .اما
 ۲یک رویکرد دیگر وجود دارد به نام تغییرات بنیادی یا ریشهههای ،این تغییرات بنیادی در مواردی اعمال میشههود که
شما در منط ه قرمز ماندهاید و نتوان ستید اهدافتان را مح ق کنید .در اینجا باید به صورت عمده و به صورت بنیادیتر،
تغییراتی را ایجاد کنید که بتوانید از آن منط ه قرمز به سمت منط ه زرد و از زرد به منط ه سبز برسید.
در واقع ،اگر از سازوکارهای تغییرات بنیادی و ریشهای در مواردی استفاده کنید که باید از بهبودهای جزئی استفاده کنید،
انر ی زیادی را خرج کردید و نباید این کار را انجام دهید و از طرف دیگر ،اگر از بهبودهای جزئی و تدریجی در مواردی
اسههتفاده کنید که باید تغییرات عمیق یا بنیادی انجام دهید ،ریسههکتان را با بردید و عمالع اهدافتان مح ق نخواهند
شد .پس ارزیابی و تغییر به شما ن شان میدهد که آیا روشها و رویکردهای موف یت شما برای تح ق اهدافتان هنوز
اعتبار دارند و میتوانند شما را به سمت آینده مطلوبی که تر سیم کردید ،رهنمون با شند .اگر این گونه ا ست که اعتبار
دارند ،و با اندک بهبودی میتوانید در شیوههای زندگی خودتان مسیر را ادامه دهید .اما اگر این گونه نیست ،باید قدمهای
زیر را دنبال کنید:
تمرین تغییر8
گام اول :مجدداع موضوعات پیرامونی و روندهای در حال رشد را تحلیل و پیگیری کنید.
گام دوم :از میان این موضوعات ،فرصتهای قابل مالح ه و فوقالعادهای را کشف کنید.
گام سوم :از میان این فرصتها ،بهترین فرصتی را انتخاب کنید که برای شما مزیت بیشتری را خلق میکند و شما را به
سمت اهدافتان حرکت میدهد.
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گام چهارم :دوباره چرخهی برنامه ر شد فردی را برای دورهی دیگری آغاز کنید .میخواهم بگویم برنامه ر شد فردی یک
چرخه حل هبسههته اسههت که در واقع آخرین مرحله که تغییر هسههت ،به اولین مرحله که رسههالت زندگی هسههت متصههل
میشود.
در گام پنجم ،مأموریت ،چ شمانداز ،یا هدف راهبردی که برای پرورش قابلیتها یا تح ق این فر صت ارزشآفرین هست
را مجدداع بازتعریف کنید.
این پنج گام را انجام دهید تا بتوانید یک تغییر عمده و بنیادی و عمیق در اجرای برنامه داشته باشید.
در انتهای کتاب میخواهم یک بار دیگر مروری بر برنامه رشد فردی داشته باشم و توصیههایی را برای شما داشته باشم.
ما با یک مسیر ده جلسهای که مسیری ساختیافته ،راهبردی و هماهنگ بود ،در خدمت شما بودیم و فکر میکنم ا ن
ت ریباع بدانیم که یک برنامه رشههد فردی را برای خود بسههازیم .البته مطمئن هسههتم که هر کاری احتیاج به تمرین دارد،
مهارت برنامهریزی فردی هم ،احتیاج به تمرین دارد .خ صو صاع این م سیری که با هم رفتیم .با تمرین ه ست که مهارت
برنامهریزی شما ،افزایم پیدا میکند و من هم به شما تو صیه میکنم که حتماع تمرین را فراموش نکنید و اگر بخواهید
مهارتهای شما افزایم پیدا کند ،توصیهام این هست که تمرین ،تمرین و باز تمرین.
اجازه بدهید تا خال صهای از کل  9جل سهی قبلی را مرور کنیم .ابتدا گفتم که برنامه ر شد فردی یک برنامه ساختیافته،
راهبردی ،و هارمونیمحور ا ست .در جل سات قبلی خدمت شما عرض کردم که این برنامه ،برنامهای ا ست که با ر سالت
زندگی و مأموریت و چشمانداز شروه می شود .یک تحلیل برای دستیابی به آینده مطلوب باید داشته باشیم .ن شه راهی
را برای تح ق آن آینده تر سیم کنیم .این ن شه را با شاخصها و معیارهایی سنجم کنیم ،خود ،خانواده ،و ک سانی که
ذینفع این برنامه ه ستند را با این برنامه هم سو و همجهت کنیم .فعالیتهای زندگی خود را باید اولویتبندی کنیم تا در
جهت تح ق این برنامه پیوند برقرار کند .بتوانیم این برنامه را پایم کنیم ،و در نهایت ،ارزیابی کنیم که عملکرد ما اگر
مطلوبیت زم را دارد ،آن را ادامه دهیم و اگر مطلوبیت زم را ندارد در دو جهت بهبودهای عمده و عمیق حرکت کنیم.
و اما توصیهها:
 ۱توصیه اول من این است که حتماع و حتماع و حتماع برنامهای که میخواهیم تدوین کنیم را در یک صفحه خالصه کنید.
حا این یک صفحه میتواند یک صفحه  A3باشد یا حتی میتواند یک صفحه  A4باشد .برنامه بیشتر از یک صفحه
به ن ر من مطلوبیت زم را نخواهد داشت.

© کلیه حقوق مادی و معنوی این مدرک متعلق به «وبگاه چیتگرها» و فقط برای استتتفاده شتتخصتتی تهیه شتتده استتت .اما شتتما میتوانید این کتاب
الکترونیکی رایگان را به هر گونهای که صتتالح میدانید (آنالین و یا غیرآنالین) برای دیگران (حداقل یک نفر) به اشتتتراک بگذارید .این کتاب الکترونیکی
رایگان تحت قوانین حق تألیف است و در صورت کپیبرداری از مطالب آن بایستی به آن ارجاع دهید.

خالصه کتاب برنامه رشد فردی (برف)

صفحه  40از 40

 ۲توصههیه دوم این هسههتم که این یک صههفحه برنامهای که انجام دادید را با سههلی ه خودتان خوشههگلسههازی کنید.
رنگآمیزی کنید .از رنگهای شاد و متنوه برای برنامه ا ستفاده کنید .از شکلهای مختلف و از یک طراحی منح صر به
فرد برای برنامهتان استفاده کنید.
 ۳توصیه سوم این هست که این برنامه یک صفحهای را در جایی نصب کنید که در هر روز صبح به صبح یا آخر شب
بتوانید مشههاهده کنید و مرور کنید .اگر یک صههفحه باشههد میتوانید در جیب خودتان یا در کیفتان قرار دهید یا اگر یک
صفحه هست در صفحه دسکتاپ لپتاپ یا کامپیوترتان قرار دهید که هر وقت خواستید دسترسی داشته باشید و بتوانید
کل برنامه را با یک نگاه داشته باشید.
 ۴توصههیه چهارم این هسههت که جایی را در برنامه قرار بدهید که بتوانید یادداشههتها یا نکات اجرایی را خالصههه و به
صورت فرازگونه در آنجا بنویسید و از این یادداشتها و نکات اجرایی برای بهبود یا بازنگری برنامه استفاده کنید.
 ۵توصههیه پنجم این هسههت که در هر روز یک گزارش عملکرد از برنامه خودتان داشههته باشههید .کدامیک از اهدافتان
تح ق پیدا کرد ،کدامیک از برنامهتان دچار مشکل شد ،کدام مشکالت و موانعی را در برنامهتان میبینید که باید آنها را
حل کنید .پس تو صیهام این ه ست که در هر روز ،یک گزارش عملکرد از برنامه خودتان تهیه کنید .این گزارش عملکرد
یک گزارش عملکرد واقعی باید باشد .و

۶

تو صیه ش شم یا تو صیه آخرم این ه ست که همواره به پویایی و تغییر برنامه فکر کنید .برنامه ر شد فردی برنامهی

ایستا نیست ،برنامه ساکن نیست ،برنامه پویا است ،اگر فکر میکنید هدفی را باید تغییر بدهید یک لح ه تردید در تغییر
آن هدف نداشته باشید ،اگر فکر میکنید فعالیتی را از برنامه باید حذف کنید و به این تصمیم رسیدید ،حتما آن فعالیت را
حذف کنید .خیلی اوقات ما در برنامهها نمیتوانیم تصههمیمهای سههخت بگیریم و همین عدم تصههمیمگیریهای سهخت،
باعث میشود که برنامهی ما به کندی پیم برود.
همواره برای شهههما دوسهههت عزیزی که این کتاب را خواندید و به آن توجه کردید آرزوی بهروزی و موف یت میکنم و
امیدوارم این کتاب و این دوره آموزشی برای شما مفید بوده باشد.پیروز و سربلند و کامیاب باشید .خدا نگهدار شما.
پایان دوره آموزشی برنامه رشد فردی
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