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ایــن اثــر یــک کتــاب کار اســت کــه بایــد آموزههــای آن را بــه کار گرفــت .بــه قــول بــودا« :اگــر بــرای شــما ســودمند بــود،
ادامــه دهیــد و بــه دیگــران نیــز توصیــه کنیــد و اگــر ســودمند نبــود ،آن را بــه ســادگی بــه ســطل زبالــه بیندازیــد».
علی صاحبی در پیشگفتار این کتاب مینویسد:
بــه نظــر مــن معضــل اصلــی جامعــه ایــران ،در ســطح شــخصی ،خانوادگــی و اجتماعــی،
ضعــف مســئولیتپذیری و وجــود مفرهــای شــخصی ،اجتماعــی و ملــی بــرای
مســئولیتگریزیهای فــراوان اســت.

این کتاب با الهام از آموزههای تئوری انتخاب و روانشناسی کنترل درونی نگاشته شده است .علی صاحبی بر این باور است
که وقتی در زندگی خود روانشناسی کنترل درونی (مسئولیتپذیری) را جایگزین روانشناسی کنترل بیرونی (عذر و بهانه و
دلیلتراشی) میکنیم ،بدون این که در جهان بیرونی اتفاق خاصی رخ بدهد ،زندگی ما غنیتر ،خوشآیندتر و معنادار میشود
و احساس کنترل مؤثری بر زندگی خواهیم داشت.
در این کتاب با درک مفهوم مسئولیتپذیری میآموزیم که:
1 .من مسئول انتخابها و اعمالم هستم.
2 .من مسئول شیوه اولویتبندی زمان و انرژی خود هستم.
3 .من مسئول آن سطح از حضور ذهن ،هشیاری و توجهی هستم که به محل کار میآورم.
4 .من مسئول مراقبت الزم یا بیتوجهی نسبت به بدنم هستم.
5 .من مسئول حفظ رابطهای هستم که انتخاب کردهام در آن پای بگذارم یا به آن استمرار بخشم.
6 .من مسئول چگونگی برخورد با دیگران هستم؛ مثل فرزندان ،والدین ،همسر ،خواهر ،برادر ،همسایه ،رفقا ،فروشندهها
و کارمندان ادارهها.
7 .من مسئول معنادهی یا شکست در معنادهی به وجودم در این کره خاکی هستم.
8 .من مسئول خشنودی و رضایتمندی خود هستم.
9 .من مسئول تمام جنبههای زندگی خود ،اعم از مادی ،احساسی ،شناختی ،فکری و معنوی هستم.
10.من مسئول پیامد تصمیمها و اقدامها یا بیتصمیمی و انفعال خود هستم.

