
 

 تکنیک های رشد شخصی و فردی

از خدا میدر زندگی شرایطی برای ما پیش می  که  این  آید  پرسیم "چرا من، چرا برای من 
 اتفاق افتاد؟ مگر من چه گناهی کردم؟ 

 من که آزارم به کسی هم نمی رسد؟

اما باید بدانیم هیچ چیز غیر طبیعی در این زندگی همه ما با روزهای بد روبرو شده  ایم، 
توانیم  دهند. به همین خاطر نمیهای جدیدی میما درس ها به شوجود ندارد ، برعکس آن 

 .دیگران را به خاطر اتفاقات زندگی خود سرزنش کنیم

کنیم به طور مثال با خود می گوییم"من با  رسد که ما شروع به فکر کردن میزمانی فرا می
 "شوم؟توانم موفق  کنم؟" یا "چرا من از دیگران عقب هستم؟ و یا چرا نمیام چه می زندگی

آیند که در زندگی گیر کرده و افسرده شده ایم. داشتن  این نوع افکار زمانی به وجود می 
اما مهم  است  افکار خوب  آن این نوع  اجازه ندهید  که  است  این  ها روی شما  ترین چیز 

تأثیر منفی بگذارند ، برعکس باید آن ها مانند سوخت جتی برای شما باشند که شما را به 
آنجایی که ممکن است ، مثبت نگر شوید و بر سوی موفقیت س وق دهند. شما باید تا 

کنید در حال گذر از آن "مرحله بد" هستید، ما در این  توسعه خود تمرکز کنید. اگر فکر می
 پرسید چگونه؟ خواهیم به شما کمک کنیم. البد از خود می مقاله می

کند. این توسعه خودتان کمک می کنیم که به شما در  تکنیک اشاره می   15ما در مقاله به  
کند و باعث رشد شخصی و فردی شما در  نکات ذهنیت جدید و مثبتی را در شما ایجاد می

شود و در نهایت بعد از خواندن این مقاله یاد می گیرید به فرد بهتری تبدیل  زندگی می
 .شوید



 

 فرآیند مادام العمر 

این موض است.  العمر  افراد میتوسعه فردی یک فرایند مادام  که  است  توانند  وع راهی 
های خود را ارزیابی کنند، اهداف خود را در زندگی در نظر بگیرند و برای  ها و ویژگیمهارت

 .ای داشته باشندهای خود برنامه ریزی ویژه تحقق و به حداکثر رساندن پتانسیل 

دگی نیاز دارید،  هایی را که برای تعیین اهداف در زنکند مهارتاین مقاله به شما کمک می
تواند چشم انداز اشتغال شما را افزایش دهد، اعتماد به  به راحتی شناسایی کنید که می

تر و رضایت بخش تری برای شما شود.  نفس شما را باال برده و منجر به زندگی با کیفیت
آینده خود برنامه   انتخاب و تصمیم گیری های مرتبط، مثبت و مؤثر در زندگی برای  برای 

 .زی کنید تا توانمندسازی شخصی را فعال کنیدری

غیره   و  مدرسه  خانواده،  درون  گیری  شکل  اولیه  تجربیات  و  زندگی  اولیه  رشد  اگرچه 
سالی کمک کند، اما رشد شخصی نباید در هیچ مرحله از زندگی رها  تواند به ما در بزرگ می

 .تواند ما را به عقب بگرداندشود زیرا این موضوع می

ای هستند که با هم تداخل دارند و خصی" و "توانمندسازی شخصی" دو حوزه توسعه ش"
ریشه  تنیده می مانند  در هم  از دست های درخت  را  ارزشمند  مقاله  این  بنابراین  شوند، 

 .قدر مهم استندهید. اما قبل از آن باید بدانیم چرا توسعه فردی برای ما این 

 



 

 چرا توسعه شخصی مهم است؟

از آن ایده ها روند خودشکوفایی  های زیادی پیرامون توسعه شخصی وجود دارد که یکی 
 .آبراهام مازلو است

 خودشکوفایی

کند که همه افراد به توسعه فردی نیاز دارند که  ( پیشنهاد می 1970آبراهام مازلو در سال ) 
افراد بستگی به از طریق فرایندی به نام خودشکوفایی رخ میبیشتر   دهد. میزان توسعه 

این نیازها یک سلسله مراتب را به وجود می آورند. تنها  برآوردن نیازهای خاصی دارد و 
توان سطح باالتری را نیز توسعه داد. با تغییر  شود، میزمانی که یک سطح نیاز برآورده می 

افراد در زمان های مختلف نیز تغییر  در روند زندگی، سطح ن انگیزه در رفتار  ایجاد  یاز به 
 .خواهد کرد

 توسعه چشم انداز شخصی - 1

این حال،  توسعه شخصی به تنهایی و سادگی می تواند برای شما سرگرم کننده باشد. با 
باعث می  این موضوع  باشیم  داشته  برای خود  که هدفی  در صورتی  ما  از  شود  بسیاری 

انگیزه بیشتری برای رسیدن به خواسته های خود داشته باشیم. تغییر و توسعه دیدگاه  
خواهید  است که در چند ماه یا چند سال آینده میشخصی شما یک ایده واضح از این  

 .کجا باشید و چرا بخش مهمی از زندگی شما، توسعه این هدف است 

 



 

 برنامه ریزی برای توسعه شخصی خود  - 2

توانید برنامه ریزی کنید  خواهید در زندگی به کجا برسید، می مشخص شد که می  وقتی
که چگونه باید به آن برسید. تدوین یک برنامه توسعه شخصی ضروری نیست، اما باعث  

میمی شما  شود.  تر  بینانه  واقع  ریزی،  برنامه  روند  شما  برای  کسب  شود  برای  توانید 
 .برنامه ریزی را مطالعه کنید اطالعات بیشتر در این مورد، مقاله

 شروع فرآیند بهبود  - 3

المثل را شنیده  این ضرب  این ضرب ایم گه می همه ما  از خدا برکت.  از تو حرکت  گوید 
رخ   ما  زندگی  در  اتفاقی  ندهیم  انجام  اقدامی  ما  وقتی  تا  که  دارد  اشاره  این  به  المثل 

ه در باال گفتیم، اقداماتی که الزم  نخواهد داد، در نتیجه بهتر است با توجه به مطالبی ک 
است تا رشد شخصی و فردی خود را به کمک آن آغاز کنیم بنویسیم و یک برنامه برای آن  

 .تدوین کنیم

 ثبت پیشرفت شخصی خود  - 4

که موفقیت است  این  دارد  برای رشد شخصی وجود  که  بسیار جالبی  را  ایده  های خود 
که در زندگی شما اتفاق افتاده است به خود    یادداشت کنید. با نوشتن تحوالت کلیدی

های بیشتری را  کمک فراوانی کنید. این بازخورد ممکن است به شما انگیزه دهد تا مهارت
مهارت  یادگیری  هنگام  کنید  سعی  بیاموزید.  آینده  دفترچه  در  یک  خود،  دانش  و  ها 

 .یادداشت داشته باشید تا موفقیت های خود را در آن ثبت کنید

 های توسعه فردیرور و تجدید نظر در برنامه م - 5

آن  از  که  را  آنچه  را در نظر بگیرید و  که تجربیات خود  است  برای یادگیری مؤثرتر، مهم 
های  های توسعه شخصی شما و فعالیت اید در نظر داشته باشید. مرور منظم برنامه آموخته 
اید درس بگیرید. همچنین  اده دهد که ازآنچه انجام د ای به شما این اطمینان را می توسعه 

هایتان همچنان شما را به سمت اهدافتان سوق  دهد فعالیت این اطمینان را به شما می
 .دهد



 

 

 اهدافی را برای خود تعیین کنید  - 6

بیاموزید که چگونه اهداف شخصی مؤثر برای خود تعیین کنید و انگیزه الزم برای رسیدن  
آن  جوهره به  موضوع  این  بیابید.  را  این    ها   . است  فردی  توسعه  از مجموعه  ی  ای 
از تمام توان خود، در محل کار، مطالعه و هایی است که به شما کمک میمهارت کند تا 

 .زندگی شخصی خود استفاده کنید

 وزید از دیگران بیام - 7

ها را تجزیه و تحلیل کنید و از داستان موفقیت و شکست افراد یاد بگیرید. اشتباهات آن 
تواند بسیار دردآور باشد و از طرفی هم تجربه  ها درس بگیرید؛ زیرا تجربه خودتان میاز آن

ها یاد بگیرید و از  کردن تجربه دیگران خطا است، به همین خاطر بهتر است با مشاهده آن 
کنید تا هم در زمان شما صرفه جویی شود و هم در بتوانید  تجرب استفاده  ه دیگران نیز 

 .هوشمندانه تر کار کنید

 رژیم غذایی سالم  - 8

از مهم است. تغذیه سالم به شما  ترین جنبه یکی  های خودسازی، خوردن غذاهای سالم 
از سبزی کمک می کنید. پس  ارتقا پیدا  احساسی  ازنظر روحی، جسمی و  آجیل، کند  ها، 



 

ها و سایر محصوالت غذایی طبیعی استفاده کنید و از خوردن فست فود خودداری  میوه 
 رشد شخصی  .کنید

 مدیتیشن کنید  - 9

نامند. مدیتیشن به ما این امکان همان طور که می دانید مدیتیشن را تمرین مغز نیز می 
استرس و تنشرا می از  است بدهد  زندگی ممکن  در  که  بحرانی  روبرو شویم،  های  آن  ا 

شود احساس آرامش  رهایی یابیم. مدیتیشن یک فرایند شگفت انگیز است که باعث می
از  افکار منفی و بسیاری دیگر  از بین بردن  اضطراب،  این به رفع  و شادی بیشتری کنیم. 

 .کندمشکالت سالمتی کمک می 

 

 خود را با دیگران مقایسه نکنید  - 10

های خود را با دیگران مقایسه نکنید، هر کس زندگی خود را دارد، همچنین  خود و پیشرفت 
ها و شرایطی دارد که به طور کلی با شما متفاوت است. سعی کنید فقط برنتایجی  چالش 

آورید، تمرکز کنید. با این کار خواهید دید که چگونه خود را به  که خودتان به دست می
گذارد بلکه انگیزه  اید. مقایسه نه تنها بر موفقیت شما تأثیر میدهطور مؤثر بهبود بخشی 

 .بردشما را نیز از بین می 



 

 عدات بد را کنار بگذارید  - 11

رسانند، زندگی جدیدی را آغاز کنید. ابتدا  با ترک عاداتی که به هر نحوی به شما آسیب می 
ید. سپس مزایایی را که پس  ها تهیه کنهمه عادات بد خود را بشناسید و فهرستی از آن 

کنید،  از ترک آن به دست خواهید آورد را بنویسید. به عنوان مثال، وقتی سیگار را ترک می 
 .کنیدمی توانید پس انداز  بخش زیادی از پول خود را 

 از عبارات تأکیدی استفاده کنید  - 12

این کلما  اثر فرض کنید.  ت کل شخصیت و  هرگز نباید قدرت تأیید کلمات مثبت را بی 
دهد. هر روز قبل از خواب در شب یا بعد از بیدار  نگرش شما را نسبت به زندگی تغییر می 

کنید. هنگامی  استفاده  این عبارات  از  را شروع می شدن در صبح  کنید، که تمرین روزانه 
 .متوجه نتایج خواهید شد

 رشد شخصی +  ورزش کنید - 13

می  ورزش  بیشتری میوقتی  تالش  ما  بدن  به  کنیم،  بیشتری  اندورفین  نتیجه  در  و  کند 
کند. اندورفین یک ماده شیمیایی است که احساس ما را بهتر  سیستم ایمنی ما تزریق می

وخوی ما را نیز بهبود می بخشد. جدا از این، ورزش همچنین اعتماد  می کند، شادی و خلق 
 .کندو ذهنیت مثبتی را ایجاد میکند به نفس را تقویت می 

 روی پذیرش خود کار کنید  - 14

ها را تغییر دهید.  توانید آن باید بپذیرید که اتفاقات خاصی در زندگی وجود دارد که نمی  
شکست   هایی وجود خواهد داشت که شما شکست خواهید خورد، اما باید بدانید  زمان 

بیش از هزاربار شکست خورد اما وقتی    خوب است و پله ای برای موفقیت است. ادیسون
از او پرسیدند چه احساسی در مورد این موضوع داری ؛ گفت من شکست نخوردم ، فقط  

 .راه پیدا کردم که به اختراع المپ منجر نمی شد  1000



 

اگر    بپذیرید.  را  دیگران  احساسات  بپذیرید،  را  خود  گذشته  بپذیرید،  را  منفی  افکار 
از شکست  نمی  خواهید رشد کنید، می توانید همیشه در منطقه راحتی خود باشید گس 

 .نترسید و آن را راهی برای موفقیت خود بدانید

 

 چیزهای جدیدی بیاموزید  - 15

اد بگیرید، خواه این موارد سرگرمی، زبان یا هر مهارت دیگری  سعی کنید چیزهای جدیدی ی 
کند. این موضوع باعث افزایش اعتماد به نفس ما  باشد. یادگیری در ما هیجان ایجاد می 

های  می تالش  موفقیت  به  رسیدن  برای  شود  می  باعث  همچنین  موضوع  این   . شود 
 .هوشمندانه ای داشته باشیم

 کالم آخر 

انیم در زندگی خود موفق شویم نیاز داریم رشد شخصی داشته باشیم. ما برای اینکه بتو 
کنند به شدت باید روی خود کار کنید. آقای وارن بافت یکی از اکثر افراد موفق توصیه می
گوید بهترین سرمایه گذاری، سرمایه گذاری روی خودمان است ثروتمندترین افراد دنیا می

دگی خود رشد کنیم و به موفقیت فراوانی دست پیدا .به همین خاطر ما برای اینکه در زن
 .کنیم، به رشد فردی نیاز داریم

 های دیگری برای رشد شخصی وجود دارد؟ به نظر شما چه راه 


