آموزشی جدید از هوشبرتر ایرانیان

چکلیست بدست آورد ارزشهای اصلی زندگی
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مقدمه
چگونه ارزشهای زندگی خود را مشخص کنیم؟
تفاوتی ندارد که آیا برای زندگی کرد هدف خاصی دارید و آن را دنبال میکنید یا خیر .در
هر صورت همه ما ارزشهایی در زندگی داریم که خواهناخواه آنها را در طول حیات خود
دنبال میکنیم .این ارزشها در واقع نیرویی هستند که به زندگی ما جهت میدهند و مسیر
ما را دستخوش تغییر میکنند .پس نتیجه میگیریم که ارزشهای ما در زندگی بسیار بسیار
مهم هستند .اما اصال چرا حرف خود را با ارزشها شروع کردیم؟ عجله نکنید ،چرا که در
ادامه با شما از اهمیت آشنایی با ارزشها خواهیم گفت.
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پیدا کردن ارزشها چه اهمیتی دارد؟
احتماال همه ما در طول زندگی خود با این سوال روبرو شدهایم که "باید چه راهی رو برای
آیندم انتحاب کنم؟!" یا "چه شغل و رشته تحصیلی بیشتر مناسب منه" .معموال افراد در
هنگام روبرو شدن با این  2سوال ،یا بیخیال آنها شده و بدون پاسخ دادن به آنها به
مسیر خود ادامه میدهند (که بزرگترین اشتباه را مرتکب میشوند!) و یا سعی میکنند
پاسخی برای این سوالهای پیدا کنند.
اما سوال این است که ما چه کاری باید
انجام دهیم؟ بد نیست بدانید که آشنا
شدن با ارزشهای اصلی زندگی و پیدا
کردن آنها به ما کمک خواهد کرد که
بهترین تصمیم را در قبال آینده خود
بگیریم .میپرسید چرا؟ چون پیدا کردن
ارزشهای اصلی باعث خواهد شد که
شما بتوانید به خوبی و بدون هیچ ابهامی در مورد آینده خود تصمیم بگیرید .به زبان دیگر:
پیدا کردن ارزشها یعنی پیدا کردن دالیلی که ما برای آنها زنده هستیم و زندگی
میکنیم!
پس ماموریت اول ما پیدا کردن پنج ارزش اصلی زندگیمان خواهد بود .اگر دوست دارید
بدانید چگونه ،با ما همراه باشید.
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نگرش شما ،مسیر زندگیتان را تغییر میدهد
هنری هودینی ،شعبدهباز معروف نقل قول مشهوری دارد که میگوید  ":هرآنچه که چشم
میبیند و گوش میشنود ،مغز باور میکند ".برای اینکه ارزشهای ما تبدیل به نیروی
محرکه زندگیمان شوند و ما را به جایی برسانند که به آن تعلق داریم هم ،باید نگرش خود
را بر اساس آنها تعریف کنیم .نگرش شما همان چیزی است که هر روز صبح که بیدار
میشوید ،از دریچه آن به دنیا نگاه میکنید .در نتیجه تمام افکار و اعمال روزانه ما باید از
فیلتر ارزشهایمان عبور کنند .البته ،اگر دوست داریم پیشرفتی در زندگیمان حاصل شود!
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ارزشها چگونه عمل میکنند؟
یکی از اشتباهاتی که ما در طول زندگی خود مرتکب میشویم ،از شاخهای به شاخه دیگر
پریدن است .بسیاری این اتفاق را به پای رشد و بلوغ میگذارند .به این معنا که با گذشت
زمان و بالغتر شدن ما ،چنین تغییر نظراتی طبیعی است .در حالی که حقیقت چیز دیگری
است.
موضوع اصلی در چنین شرایطی این است که شما معموال به دلیل آشنا نبودن با ارزشهای
اصلی خود و عدم شناسایی آنها ،قادر نیستید مسیر درست را برای خودتان پیدا و انتخاب
کنید .مثال ممکن است که سالها در رشته متالوژی تحصیل کرده باشید ،آن هم بدون اینکه
عالقهای به آن داشته باشید و یا فرصتهای شغلی موجود برای آن با روحیات و ارزشهای
شما هماهنگی داشته باشد .چنین اتفاقی که متاسفانه در کشور ما کم هم نمیافتد،
میتواند آینده شخص را تباه کند.
حال آنکه با شناسایی و عمل کردن بر اساس ارزشها ،فرد میتواند به حداکثر پتانسیل
خود دست پیدا کند .میپرسید چرا؟ چون در ارزشهای اصلی زندگی ما شور و میل به
زندگی نهفته است .این یعنی وقتی آنها را پیدا کنیم ،عالوه بر اینکه میتوانیم زندگی خود را
بر پایه آنها بنا کنیم ،این توانایی را خواهیم داشت که چیزها و کارهایی که با آنها منطبق
نیستند را هم کنار بگذاریم.
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مثال کسی که یادگیری و دانش را به عنوان ارزشهای اصلی زندگی خود مشخص میکند،
هیچگاه دست از آموزش نخواهد کشید .چرا که وقتی متوجه شد ارزشهای زندگی او کدام
است ،برای داشتن آرامش کافی و رسیدن به اهدافی که در راستای پنج ارزش اصلی و
بنیادی او هستند ،هر کار ی انجام خواهد داد.
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چگونه گوسفندان سیاه خود را پیدا کنیم؟
چوپانها معموال در بین هر  100گوسفند سفید ،یک گوسفند سیاه در گله خود قرار
میدهند .اینگونه هر وقت که از دور به دسته گوسفندان خود نگاه میکنند ،از روی
گوسفندان سیاه گله آنها قابل تشخیص است .اما این چه ربطی به ارزشهای ما دارد؟ آقای
 Brant Menswarدر کتاب فوقالعاده خود به نام گوسفند سیاه ،ارزشهای اصلی ما را به
همان گوسفندان سیاه تشبیه کرده ،چرا که پیدا کردن آنها به ما کمک میکند که مسیر
زندگی خود را تشخیص دهیم .در واقع این ارزشها به ما کمک خواهند کرد تا  100درصد
توان و انرژی خود را صرف چیزهایی کنیم ،که واقعا برای ما مهم هستند اما شاید تا به حال
به سادگی از کنار آنها میگذشتیم.
جستجوی خود را شروع کنید :
معموال همه از ما در مورد "چرایی"
یک موضوع سوال میکنند .مثال این
که چرا در فالن رشته تحصیل کردیم
و یا چرا همسرمان را انتخاب کردیم.
اما این در حالی اتفاق میافتد که
سوال اصلی چیز دیگری است .شما
در چنین مواردی باید از شخص مقابل بپرسید "چه" معیارهایی باعث انتخاب او شده
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است .دانستن این موضوع به ما در پیدا کردن ارزشهای اصلیمان کمک خواهد کرد.
همچنین هنگام هدف گذاری نیز چنین سواالتی باعث هدفگذاری دقیقتر ما خواهد شد.
مسیر یافتن اهداف اصلی زندگی شما از صفحه بعد آغاز خواهد شد .توجه داشته باشید که
شناسایی ارزشها کاری بسیار مهم و حیاتی است .پس به شما پیشنهاد میکنیم که :
 -1با خودتان صادق باشید.
 -2از خود انعطاف پذیری نشان دهید.
 -3در انتخاب موارد ،اگر اولویت شما هستند ،درنگ نکنید.
 -4بعد از پیدا کردن ارزشهای اصلی ،زندگی خود را حول محور آنها بچینید.
 -5و در نهایت حتما به ارزشهای خودتان پایبند باشید.
خب ،حاال که کامال آماده هستید ،وقت آن است که به سراغ مراحل یافتن ارزشها برویم.

مرحله اول
در این گام شما باید از بین ارزشهای زیر ،مواردی که واقعا در زندگی خود بیشتر از سایرین
به آنها اهمیت میدهید را انتحاب کنید .در عین حال که سعی میکنید تنها موارد مهم را
انتخاب کنید ،بد نیست بدانید که در انتخاب کردن محدودیتی نخواهید داشت .هرچند باز
هم توصیه میکنیم که با دقت انتخاب کنید تا در مراحل بعد دچار مشکل نشوید.
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مرحله دوم
بعد از اینکه ارزشهای خود را انتخاب کردید ،نوبت به آن میرسد که آنها را در ستونهای
زیر دسته بندی کنید .اگر دقت کرده باشید هر کدام از ارزشها رنگ مخصوص به خود را
دارد ،پس تنها کاری که شما الزم است انجام دهید ،قرار دادن آنها در این ستونها است.
سبز
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مرحله سوم
از بین ارزشهای موجود در هر ستون ،یک ارزش را انتخاب کرده و این پایین بنویسید .با
توجه به اینکه هر یک از این ستونها موارد مشابه و هم خانوادهای را در بر میگیرند،
انتخاب هر یک از موارد موجود در آنها یعنی انتخاب مهمترین ارزش موجود در هر گروه.
ارزش اول

ارزش دوم

ارزش سوم

ارزش چهارم

ارزش پنجم

مرحله آخر
با توجه به این ارزشها ،برای زندگی خود برنامهریزی کنید .فراموش نکنید که این برنامه
باید حول محور پنج ارزش اصلی که با هم آنها را پیدا کردیم نوشته شود .با عمل کردن به
این برنامه و دنبال کردن ارزشهایتان ،خیلی زود زندگی شما متحول خواهد شد.
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جمع بندی
فراموش نکنید که این پنج ارزش و یا گوسفند سیاه در واقع مهمترین دغدغههای فکری
شما را تشکیل میدهند (یا خواهند داد) .پس بهتر است که بعد از مشخص کردن آنها،
اول اهداف خود را مشخص کنید .مشخص کردن اهداف به شما کمک میکند تا بتوانید به
صورت آنی چارهاندیشی کنید .در قدم بعدم باید بر اساس ارزشها و اهداف خود،
برنامهریزی انجام دهید .فراموش نکنید که برنامه ریزی شما باید دقیق باشد و تاریخی
برای انجام و تحویل هر پروژه یا مسئولیت تعیین شود .و بعد از همه این کارها هم زندگی
جدید خود را آغاز کنید .زندگی که در آن شما باید همه چیز را از فیلتر ارزشهایتان عبور
دهید ،تا به همان فردی تبدیل شوید که استحقاقش را دارید .پس از همین حاال ،کار خود
را شروع کنید.
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