
 ؟ چگونگی دستیابی به خودآموزی

 مقدمه 

 یابیدست ندیبه فرآ نیماسلو انجام شده است. ا میابراه ییکایمفهوم است که توسط روانشناس امر کی یخودآموز

عالوه بر  -کند  یعشق و تعلق، و عزت نفس اشاره م ت،یو امن یمنیا ،یکیولوژیزیف - ازهایسلسله مراتب ن کیبه 

خواب، پناهگاه و ثبات  ژن،یغذا، آب، اکس یاساس یازهاین نکهیبا در نظر گرفتن ا خود،به توان بالقوه  یابیدست

در  یینها یبه معنا دنیرس یو تالش برا ییبا شناسا دیتوان یتر قرار گرفته است، م نییدر سطح پا یاجتماع

 .دیبشناس تیخود، خود را به رسم یزندگ

 گام اول 

 خودتان ندهیاتصال به آ

 یزیکه چه چ دیاست که تصور کن نیا یبه خودآموز دنیتنها راه رس.  دیریبگ را که می خواهیدی میتصم – 1

 یبه اهداف شخص یابیمهم در دست یخود، گام ندهیبه خود آ وستنیخواهد کرد. پ میترس یخود را به صورت واقع

 عبارتند از:  دیخود ارتباط برقرار کن ندهیبا آ دیتوان یاست. دو راه که م

 از  یکه خالصه ا -با عکس و کاغذ  ای نیآنال ای - دیکوالژ را آماده کن دید رهیمد ئتیه کی جادیا

 یو جستجو برا نیآنال یگالر ایمجله  قیشود. مرور از طر لیکه تبد دوارمیام آماده کنید خود را ندهیآ

. می کنید لیتبد به آن خود را و دیکن یکه شما تصور م است یو عبارات که نشان دهنده فرد ریتصاو

 .دیبزرگتر از خودتان را نشان ده ریتصو کیتا  دیو کلمات را با هم بچسبان ریتصاو نیا ی ههم

  ندهیآ"نامه  کیشما با  ندهیارتباط با خود آ جادیا یقدرتمند برا یاز راه ها گرید یکینامه.  کینوشتن 

 ایو  دیکن یخود افتخار م ندهیآ ، یا که شما در مورد خود ییزهایاست. در مورد تمام چ "من زیعز

 . دیسیالهام بخش است، به طور کامل بنو

 انیبه پا دیخواه یکه م ییاز جا یکل دهیا کیکه شما  ی. هنگامدیکن ییخود را شناسا یشخص یارزش ها - 2

تواند  یشما م یشخص یارزش ها نیی. تعدیابیآن را ب افتیدرو نحوه  دیبازگرد یکه به طرح نقاش دیدار ازیبرسد ن

نقشه  کیخود را به عنوان  یدهد. ارزش ها رشما قرا اریشما در اخت یها دهیاعتقادات و ا مات،یدرباره تصم ینشیب

 ریخود را با انجام موارد ز ی. ارزش هادیریکند، در نظر بگ یم تیخود هدا ندهیکه شما را به سمت آ یجاده ا

 :دیکن ییشناسا

 



 د؟یکن یم فیتوص آنها ی ازاتیکنند چه خصوص یم نیکنم از دو نفر که شما را تحس یفکر م 

 چه خواهد  د،یده رییتغ یجهان به طور کل ایخود  یدر مورد جامعه محل یزیچ دیتوان یاگر شما م

 بود؟

  ،سه چیز که باید انتخاب می کردید چه بود ؟اگر خانه شما در آتش بود 

 موضوعات  نیچرا ا د؟یکن یواقعا در مورد آن صحبت م ای دیاز موضوعات را در مورد خود دار کیکدام

 ند؟یآ یبه شما م

 دیگرد یخود م یبه دنبال تم ها در پاسخ ها د،یت / اظهارات را در نظر گرفته اسواال نیکه ا یهنگام .

 بگذارد. ریشما تأث یممکن است بر ارزشها یهر موضوع تکرار

در حال حاضر،  . دیکن سهیمقا خود ندهیآرا با  نیخود، ا ریمقاد لیو تحل هیپس از تجز دیکن یتضادها را بررس - 3

 کند؟ یشما را امتحان م تیارزش ها و شخص ریمقاد نیا ایدهد. آ یو اصول روزمره شما را بازتاب م دیرفتارها، عقا

 شود،  یبه شما آشکار م ندهیدر آ ایدارند و  تیشما اهم یرا که برا ییاگر در حال حاضر ارزش ها

 .دیهدف را انجام ده میو تنظ یاز بازساز یتعداد دیبا د،ینکن یزندگ

 گام دوم 

 شما یزندگ یارزش ها

شما منطبق نباشد، مانند  یکل ریکه با مقاد یداشتن اهدافه با چشم انداز شما سازگار است.اهداف ک میتنظ - 1

اهداف الهام بخش  دیتوان یضرب وشتم است. شما م نیا -با دو اسب است که در جهت مخالف قرار دارند  دنیدو

 .خواهد  ینم را شما تیکند، موفق ینم یبانیخود را پشت یشخص یارزش ها اما اگر آنها ،داشته باشید یتر

 است.  یدخالت جامعه، صداقت و رهبر شیارزش ها نیشود که بزرگتر یبه عنوان مثال، جو متوجه م

 یو آموزش را برا یلیصاست که بورس تح یانتفاع ریسازمان غ کیاو، سرپرست  یدر کار فعل

 کیوجوه به عنوان دانشجو به عنوان  یآموزد که همه  یدهد. او م یارائه م تیکم جمع انیدانشجو

جامعه در نظر  یخود را در مورد مشارکت و رهبر یارزش ها یو نکهیشود. با وجود ا ینم فکروقت 

اهداف  دی. جو باستین یکپارچگیسازمان  نیا رایباشد؛ ز یجو ممکن است از کار خود ناراض رد،یگ یم

 برساند. یهماهنگ باشد و او را به تعادل و خوشبخت شیرا دنبال کند که با ارزشها یدیجد

      اهداف  جادیاSMART - و به موقع  نانهیواقع ب ،یابیکه خاص، قابل سنجش، قابل دست یکسان

 یابیتواند به شما در دست ید، مالزامات مطابقت دارن نیکه اهداف شما با ا نیاز ا نانیهستند. اطم

 .دیشو کینزد ییاهداف شما کمک کند و به خودکفا عتریسر



 ریاهداف و مقاد لیاز تکم قیتعادل دق کی یخودآموز دیکن یابیخود را دوباره ارز شرفتیدر طول زمان پ - 2

شما  ی. به عنوان مثال اگر ارزش هادیکن ینیارزش و اهداف خود را بازب دیاست. هر گاه فرد ناامن شود، شما با

 جادیمطابقت دارند، ا دیجد یارزش ها نیبا ا هرا ک یدیاهداف جد دیبا د،یخانواده دار کیشما  رایکند، ز یم رییتغ

 .دیکن

به  یابیدر دست یینها یمادام العمر گام رندهیادگی کیشدن به  لیتعهد به تبد . دیریبگ ادیبه طور مداوم  - 3

خود و  یکند تا افق ها یاست که از اطالعات و تجربه استفاده م یمادام العمر کس رندهیادگیاست.  یخودآموز

 توسط:  عمرطول  رندهیادگی کیشدن به  لیاش را براساس آن گسترش دهد. تبد یزندگ

 دیو از خودتان بپرس دیتعصبات نامشخص فکر کن ایباورها  ۀدو بار دربار -شما  یها هیسوال کردن فرض 

 د؟یدار یچه مدارک هیفرض نیبر خالف ا ایمدرک و  یبرا" ای« توانم فرض کنم؟ یم یگرید زیچه چ»

 یسرگرم کیشما از  لیتحص ایاطالعات از حرفه  ایکه آ نیا - گرانیآموخته شده به د یآموزش مهارت ها 

 کند یبه شما کمک م دیشناس یم گرانی. آموزش آنچه شما به ددیگرفته شده است، به آن آموزش ده

و دانش  دینگاه کن گرانیبه د صصمتخ کیدهد به عنوان  یبه شما اجازه م د،یریمعرض قرار بگ آن درتا 

 .دیده شیخود را در مورد موضوع افزا

 خواندن کتاب 

 روابط با روشنفکران تیتقو 

 مجله 

 شنیتیمد 

 در حل مسئله مشارکت 

 به سازمان وستنیپ 

 در کارگاه ها شرکت 

 شدن با پروژه ها ریدرگ 

 


