
 درس هفتم: تاثیر ارزشها در تصمیم گیری

 :رود پس از مطالعه این درسانتظار می طالب فراگیراز 

 تعریف کنند در تصمیم گیری را ارزش بتوانند مفهوم. 

 شرح دهند را و معیار زش وت ارتفا بتوانند. 

 ی کامالً متفاوت دو مقوله هاشناخت سلسله مراتب ارزش و هاشناخت ارزش که باور کنند و به خاطر داشتته باشند

   .هستند

 های خود در زندگی اختصاص دهندارزش ارزیابی و مرور فرصتی هر چند کوتاه را به. 

 

ما در  .شیینامیییمها را به خوبی نمیمانیم، الزاماً به این علت نیسییت که گزینههای خود مردد میها و انتخابگر بسیییاری از ما در تصییمیم گیریا

دانیم و شنامیم، بلکه تبعات و نتایج انتخاب هر گزینه را هم تا حد خوبی میدانیم و میها را به خوبی میهایمان، نه تنها گزینهبسیاری از تصمیم

 .توانیم حدس بزنیممی

آنچنان که  های خودمان راها و ارزشاولویت این امیییت که ترسِ ما از تصیییمیم گیری علیت واععی بسیییییاری از تردییدهیای میا و 

  .شنامیمو نمی دانیمنمی باید

حصیل نکات مثبت و منفی تکسی که برای ادامه تحصیل به هجرت به شهر دیگری فکر می کند، به احتمال زیاد با کمی پرس و جو، می تواند 

 در شهر مقصد را و نیز نکات مثبت و منفی زندگی در آنجا را تشخیص دهد و با وضعیت فعلی خود مقایسه کند و مپس تصمیم بگیرد.

ارزش  باما اگر با دانسیتن این االالعات هنوز نمی تواند تصمیم به هجرت بگیرد احتما  بخ  مهمی از تردید او در شناخت ضعی  ملسله مرات

 های  ریشه داشته باشد. 

 :ها توجه کنیدبه عنوان مثال، در مورد مهاجرت به این موال

 ؟و وطن اصلی خودم بودن در کنار خانواده برای من در اولویت امت یا کیفیت باال در تحصیل آیا 

 ؟کار طلبگییل و صتحکم بودن فشار  برای من در اولویت عرار دارد یا عالم شدن و اخذ درجه اجتهاد آیا 

 ؟با اهداف تبلیغی ارتباطات گسترده اجتماعی برایم بیشتر اهمیت دارد یای در طلبگی پیشرفت فرد 

اما عبل از هر چیز باید  .بپردازیم هاستتلستتله مراتب ارزش ی بررمیییدر زمینه یمییاده اما مهم ر این درس، تصییمیم داریم به تمریند

 :را تعری  کنیم هاو ارزش سلسله مراتب معیارها و ارزش و معیار مفهوم

بنابراین اگر  .شودمحسوب می معیار ی نهایی شما حائز اهمیت امت، یککه وجود یا عدم وجود آن در گزینه عاملیدر تعریفی بسییار ماده، هر 

شما  یریمیم گمعیارهای تص از جمله ممکن است کنیم، موارد زیرصحبت می رشته یا مرکز تخصصی برای ادامه تحصیلدر مورد انتخاب 

 :باشند

 حوزوی بودن یا دانشگاهی بودن آن مرکز تخصصی 

https://motamem.org/%d9%81%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/
https://motamem.org/%d9%81%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/


 نزدیکی یا دوری آن مرکز یا دانشگاه حوزوی به محل زندگی شما 

 ارائه رشته مورد عالعه شما 

 وضعیت اماتید و اعتبار مدرک آن مرکز تخصصی و یا حتی مشرب میامی مومسان آن مرکز 

مت چپ نمودار م .نامید های ماارزش ها راتوان آنتری ریشیه دارند که میانتخاب ما، در خاک عمیقو  گیریمعیارهای تصتمیم معمو ً

یی را دید که به آن معیارها منتهی هاارزش تواندر مییمت رامییت، می .دهدیک نفر را نشییان می معیارهای فرضتتی خرید خودرو زیر،

 .اندشده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .رها، مشکل چندانی نداریمما معموالً در تعیین و بررسی معیا

ی خود را به نفع هاارزش ایم که باید یکی ازای عرار گرفتهشیییویم، آگاهانه یا ناآگاهانه در نق هعموماً وعتی در تصیییمیم گیری دچار تردید می

 .دیگر، کنار بگذاریم و عربانی کنیم ارزش یک

 

 چه چیزهایی برای شما ارزش هستند؟

 .خواهید در مورد آن تصمیم گیری کنید، با ی آن بنویسیدروبروی خود عرار دهید و یکی از موضوعاتی را که میاکنون، یک برگه کاغذ را 

های مختلفی را که برای شما مهم و م رح هستند، روی این برگه یادداشت کنید. برای کمک به شما، در اینجا فهرمت کوتاهی معی کنید ارزش

 :ایمنظر در تصمیم گیری، تنظیم و ارائه کردههای مورد ی ارزشبه عنوان نمونه



 

های مورد توجه در تصیمیم گیری هستند و ممکن امت بسته به موضو،، برخی از آنها بی معنا هایی از ارزشبدیهی امیت که اینها صیرفاً نمونه

، صداعت همسرل، شاید برای یک نفر، در انتخاب به عنوان مثا .اندارائه نشده های دیگری وجود داشیته باشد که در این فهرمت،باشیند یا ارزش

 را مدنظر عرار ندهد.، این مسئله هم مباحثیک ارزش باشد اما در انتخاب 

 های خود را اولویت بندی کنید؟توانید ارزشآیا می

مین معیشییت خود عزت تعیین ارزش ها کار چندان دشییواری نیسییت. چال  اصییلی اولویت بندی آن هامییت. مثال اگر مجبور شییویم به خاالر تا

 نفسمان را زیر پا بگذاریم چه می کنیم؟

 روش اول:

 در را نآ و کنید انتخاب را هاارزش از یکی که باشد این بندی اولویت برای – هاروش تریناثربخ  از یکی حال عین در و –ترین شیاید میاده

بلی ع مورد زیر ای با تر را آن اهمیت، به بسییته و کنید مقایسییه عبل مورد با و کنید انتخاب را هاارزش از دیگر یکی مییپس. بنویسییید کاغذ میانه

 .ای از فهرمت خود بیفزاییدها را بر اماس میزان اهمیت آن به نق هتوانید در هر مرحله، یکی از ارزشمی.بنویسید

 



 روش دوم:

توانید دو مناریوی ذهنی الراحی کنید که در یکی از شدید، میدچار تردید  ب( و ال  )مختل  معیار یا دو ارزش ی دوهر زمان که در مقایسیه

تامین (  ال  )به صورت کامل تامین شده و)ب( به هیچ وجه تامین نشده امت. در مناریوی دوم،  )ب( به صیورت کامل تامین شده و)ال (   آنها

 .تر خواهد بودانتخاب شما راحت نشده امت. در این حالت، احتما ً

 استعداد درسی برایم اولویت دارد یا نظم ،انتخاب کسی که می خواهم با او مباحثه کنمدانم در نمی

در نهایت به چند معیار منتهی یک هم بحث خوب های عاعدتاً ارزش .تا با او مباحثه کنیم هسیییتیم هم بحثفرض کنیم در حیال انتخیاب یک 

 .رمیم(بندی نهایی نمیکنیم به جمعتر امت )هر چه فکر میدانیم کدامیک مهماما نمی .، دو مورد از آنهامتنظم و استعداد اند کهشده

ظم در مرتبه هم مر وعت و منرا در نظر بگیرید که حتی یک  با استعدادفرد  یکهم بحث جدید، در انتخاب یک  نظم و امتعدادبرای مقایسه 

محل  همیشه اولین نفر درمقایسه کنید که  کم استعداد و با درک ضعیف فرد بستیار حا  او را با یکحلقه مباحثه حاضیر نشیده امیت. 

 .دهیدترجیح می هم بحث خودحا  تصمیم بگیرید که در صورت اجبار به انتخاب بین این دو، کدام را به عنوان  .مباحثه حاضر امت

 :تمرین درس سلسله مراتب ارزشها

برایتان م لوب امییت( با تعارض مواجه شییدید و مجبور شییدید یکی را به خاالر دیگری رها  آخرین باری که در انتخاب بین دو ارزش )که هر دو

 ارزش های دوگانه آن انتخاب را با دو روش فوق اولویت بندی کنید. کنید چه زمانی بود؟

 


