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 مقدمه

 های زندگی خود را مشخص کنیم؟چگونه ارزش 

کنید یا خیر. در تفاوتی ندارد که آیا برای زندگی کرد هدف خاصی دارید و آن را دنبال می

را در طول حیات خود  هاناخواه آنهایی در زندگی داریم که خواههر صورت همه ما ارزش

دهند و مسیر ها در واقع نیرویی هستند که به زندگی ما جهت می کنیم. این ارزشدنبال می

های ما در زندگی بسیار بسیار  گیریم که ارزش کنند. پس نتیجه میما را دستخوش تغییر می

ا که در  ها شروع کردیم؟ عجله نکنید، چرمهم هستند. اما اصال چرا حرف خود را با ارزش

 ها خواهیم گفت.ادامه با شما از اهمیت آشنایی با ارزش 
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 دارد؟ اهمیتی چه  هاارزش کردن  پیدا

"باید  چه راهی رو برای ایم که احتماال همه ما در طول زندگی خود با این سوال روبرو شده 

ر آیندم انتحاب کنم؟!" یا "چه شغل و رشته تحصیلی بیشتر مناسب منه". معموال افراد د

ها شده و بدون پاسخ دادن به آنها به  سوال، یا بیخیال آن 2هنگام روبرو شدن با این 

کنند شوند!( و یا سعی میدهند )که بزرگترین اشتباه را مرتکب میمسیر خود ادامه می

 های پیدا کنند.  پاسخی برای این سوال

اما سوال این است که ما چه کاری باید 

ید که آشنا انجام دهیم؟ بد نیست بدان

های اصلی زندگی و پیدا  شدن با ارزش 

کردن آنها به ما کمک خواهد کرد که 

بهترین تصمیم را در قبال آینده خود 

پرسید چرا؟ چون پیدا کردن بگیریم. می

های اصلی باعث خواهد شد که  ارزش 

 دیگر:  شما بتوانید به خوبی و بدون هیچ ابهامی در مورد آینده خود تصمیم بگیرید. به زبان

هستیم و زندگی  ها یعنی پیدا کردن دالیلی که ما برای آنها زنده پیدا کردن ارزش 

  کنیم!می

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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 دهد می تغییر را  زندگیتان مسیر شما، نگرش

گوید :" هرآنچه که چشم  باز معروف نقل قول مشهوری دارد که میهنری هودینی، شعبده

های ما تبدیل به نیروی کند." برای اینکه ارزش شنود، مغز باور میمیبیند و گوش می

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 

کنید. در نتیجه تمام افکار و اعمال روزانه ما باید از میشوید، از دریچه آن به دنیا نگاه می

  هایمان عبور کنند. البته، اگر دوست داریم پیشرفتی در زندگیمان حاصل شود!فیلتر ارزش 
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 کنند؟می عمل چگونه هاارزش

ای به شاخه دیگر  شویم، از شاخه یکی از اشتباهاتی که ما در طول زندگی خود مرتکب می 

گذارند. به این معنا که با گذشت پای رشد و بلوغ میپریدن است. بسیاری این اتفاق را به 

تر شدن ما، چنین تغییر نظراتی طبیعی است. در حالی که حقیقت چیز دیگری  زمان و بالغ 

  است.

های در چنین شرایطی این است که شما معموال به دلیل آشنا نبودن با ارزش  موضوع اصلی

اصلی خود و عدم شناسایی آنها، قادر نیستید مسیر درست را برای خودتان پیدا و انتخاب 

ها در رشته متالوژی تحصیل کرده باشید، آن هم بدون اینکه  کنید. مثال ممکن است که سال

های های شغلی موجود برای آن با روحیات و ارزش و یا فرصت  ای به آن داشته باشیدعالقه

افتد،  شما هماهنگی داشته باشد. چنین اتفاقی که متاسفانه در کشور ما کم هم نمی

  تواند آینده شخص را تباه کند.می

تواند به حداکثر پتانسیل ها، فرد میحال آنکه با شناسایی و عمل کردن بر اساس ارزش 

های اصلی زندگی ما شور و میل به  پرسید چرا؟ چون در ارزش د. میخود دست پیدا کن

توانیم زندگی خود را زندگی نهفته است. این یعنی وقتی آنها را پیدا کنیم، عالوه بر اینکه می

بر پایه آنها بنا کنیم، این توانایی را خواهیم داشت که چیزها و کارهایی که با آنها منطبق  

 ریم. نیستند را هم کنار بگذا 
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کند، های اصلی زندگی خود مشخص می مثال کسی که یادگیری و دانش را به عنوان ارزش

های زندگی او کدام هیچگاه دست از آموزش نخواهد کشید. چرا که وقتی متوجه شد ارزش 

است، برای داشتن آرامش کافی و رسیدن به اهدافی که در راستای پنج ارزش اصلی و  

 ی انجام خواهد داد. بنیادی او هستند، هر کار 
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 کنیم؟ پیدا  را خود   سیاه گوسفندان چگونه

در گله خود قرار  گوسفند سیاهگوسفند سفید، یک  100ها معموال در بین هر چوپان 

کنند، از روی  گونه هر وقت که از دور به دسته گوسفندان خود نگاه میدهند. اینمی

های ما دارد؟ آقای گله آنها قابل تشخیص است. اما این چه ربطی به ارزش  گوسفندان سیاه

Brant Menswar های اصلی ما را به ، ارزشگوسفند سیاهالعاده خود به نام در کتاب فوق

کند که مسیر تشبیه کرده، چرا که پیدا کردن آنها به ما کمک می گوسفندان سیاههمان 

درصد  100ها به ما کمک خواهند کرد تا زندگی خود را تشخیص دهیم. در واقع این ارزش 

توان و انرژی خود را صرف چیزهایی کنیم، که واقعا برای ما مهم هستند اما شاید تا به حال 

 گذشتیم.  به سادگی از کنار آنها می

  : جستجوی خود را شروع کنید

معموال همه از ما در مورد "چرایی" 

کنند. مثال این یک موضوع سوال می

که چرا در فالن رشته تحصیل کردیم  

و یا چرا همسرمان را انتخاب کردیم. 

افتد که  اما این در حالی اتفاق می

سوال اصلی چیز دیگری است. شما 

"چه" معیارهایی باعث انتخاب او شده   در چنین مواردی باید از شخص مقابل بپرسید
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مان کمک خواهد کرد. های اصلی است. دانستن این موضوع به ما در پیدا کردن ارزش 

 تر ما خواهد شد. همچنین هنگام هدف گذاری نیز چنین سواالتی باعث هدفگذاری دقیق

اشید که مسیر یافتن اهداف اصلی زندگی شما از صفحه بعد آغاز خواهد شد. توجه داشته ب

 کنیم که : ها کاری بسیار مهم و حیاتی است. پس به شما پیشنهاد می شناسایی ارزش 

 با خودتان صادق باشید. -1

 از خود انعطاف پذیری نشان دهید.   -2

 در انتخاب موارد، اگر اولویت شما هستند، درنگ نکنید. -3

 های اصلی، زندگی خود را حول محور آنها بچینید.بعد از پیدا کردن ارزش -4

 های خودتان پایبند باشید. در نهایت حتما به ارزش و -5

 ها برویم.خب، حاال که کامال آماده هستید، وقت آن است که به سراغ مراحل یافتن ارزش 

 مرحله اول 

های زیر، مواردی که واقعا در زندگی خود بیشتر از سایرین در این گام شما باید از بین ارزش
کنید تنها موارد مهم را  دهید را انتحاب کنید. در عین حال که سعی میبه آنها اهمیت می

انتخاب کنید، بد نیست بدانید که در انتخاب کردن محدودیتی نخواهید داشت. هرچند باز 
 دقت انتخاب کنید تا در مراحل بعد دچار مشکل نشوید. کنیم که با میهم توصیه 

 تاثر  هوش تاثیرگذاری  دستاورد داشتن
 نتیجه گرایی عدالت  کارایی  مسئولیت پذیری 

 ایمنی  مهربانی  هوش هیجانی ماجراجویی 
 راضی کردن دیگران  دانش همدلی دقت

 امنیت رهبری  شادمانی اصالت 
 از خود گذشتگی یادگیری  برابری زیبایی 
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 خود آگاهی  عشق  برتری  آرامش 
 اتکا به نفس  وفاداری  عقالنیت  اهمیت دادن

 حساسیت  معنا ایمان  چالش 
 متانت شایستگی خانواده تغییر 

 خدمات  پول آزادی خیر رسانی 
 گرایی ساده یگانگی دوستی مرتب بودن 

 راه حل گرایی  آزاد بودن بخشش  همکاری 
 سرعت  مثبت اندیشی مهربانی، لطافت  تعهد 
 روح و روحانیت  میهن پرستی  حسن نیت  روابط 
 ثبات  صلح  قدرشناسی  اجتماع 

 مقام و مرتبه  کمال کوشیسخت  تسلط و تبحر 
 توان رشد فردی شادی رقابت 

 موفقیت پشتکار  تناسب و توازن  اهمیت به دیگران 
 کار گروهی لذت بردن سالمت ارتباطات
 تناسب، بجایی  قدرت افتخار  تعاون 

 صبر و حوصله  کاربردی بودن  امید  هماهنگی
 سنت  امانت داری گرایی انسان خالقیت 
 آرامش  حریم شخصی  اثر داشتن قاطعیت

 اعتماد پیشرفت  اصالح و رشد  اراده
 حقیقت  دست و دلبازی  فرا گیرندگی دموکراسی
 اتحاد  وقت شناسی  استقالل انضباط
 متنوع نظم و قاعده فردگرایی  تنوع 

 ثروت  اعتبار و اعتماد  آرامش درونی  پویندگی 
 سالمتی کاردانی نوآوری  تحصیالت

 خرد  احترام  یکپارچگی  درک متقابل 
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 مرحله دوم 

های رسد که آنها را در ستونهای خود را انتخاب کردید، نوبت به آن میبعد از اینکه ارزش

ها رنگ مخصوص به خود را  دقت کرده باشید هر کدام از ارزش زیر دسته بندی کنید. اگر 

 ها است.دارد، پس تنها کاری که شما الزم است انجام دهید، قرار دادن آنها در این ستون

 

 

 بنفش  زرد  قرمز آبی سبز
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 مرحله سوم

بنویسید. با های موجود در هر ستون، یک ارزش را انتخاب کرده و این پایین از بین ارزش 

گیرند، ای را در بر میها موارد مشابه و هم خانوادهتوجه به اینکه هر یک از این ستون

 انتخاب هر یک از موارد موجود در آنها یعنی انتخاب مهمترین ارزش موجود در هر گروه. 

 ارزش پنجم  ارزش چهارم  ارزش سوم  ارزش دوم  ارزش اول 

     

 

 مرحله آخر 

ریزی کنید. فراموش نکنید که این برنامه  ها، برای زندگی خود برنامهبا توجه به این ارزش

ها را پیدا کردیم نوشته شود. با عمل کردن به  باید حول محور پنج ارزش اصلی که با هم آن

 هایتان، خیلی زود زندگی شما متحول خواهد شد.  این برنامه و دنبال کردن ارزش 
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 بندی  جمع

های فکری نکنید که این پنج ارزش و یا گوسفند سیاه در واقع مهمترین دغدغه فراموش

دهند )یا خواهند داد(. پس بهتر است که بعد از مشخص کردن آنها،  شما را تشکیل می

کند تا بتوانید به  اول اهداف خود را مشخص کنید. مشخص کردن اهداف به شما کمک می

ها و اهداف خود، بعدم باید بر اساس ارزش  اندیشی کنید. در قدمصورت آنی چاره

ریزی انجام دهید. فراموش نکنید که برنامه ریزی شما باید دقیق باشد و تاریخی  برنامه

برای انجام و تحویل هر پروژه یا مسئولیت تعیین شود. و بعد از همه این کارها هم زندگی 

هایتان عبور  را از فیلتر ارزش  جدید خود را آغاز کنید. زندگی که در آن شما باید همه چیز

دهید، تا به همان فردی تبدیل شوید که استحقاقش را دارید. پس از همین حاال، کار خود 

 را شروع کنید.  
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