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چکیده کتاب
تمــام موجــودات دنیــا بــه ســمت کمالــی کــه برایشــان در نظــر گرفتــه شــده اســت ،در حرکتنــد و همــه شــرایط و امکانــات
الزم بــرای رســیدن بــه کمــال ،از ســوی خالــق دانــا برایشــان پیشبینــی شــده و در اختیارشــان قــرار گرفتــه اســت .امــا همــه
آنهــا جــز انســان ،نــه علــم بــه هــدف دارنــد و نــه راه را خــود انتخــاب کردهانــد ،بلکــه ایــن خداونــد حکیــم اســت کــه
جهــان هســتی را ایــن گونــه تنظیــم کــرده کــه هــر موجــودی بــه ســوی غایــت نهایــی خــود رهســپار باشــد و چــارهای جــز
ایــن نــدارد.
يکــی از ارزشــمندترین آموزشهایــی کــه میتوانــد ســبب پیشــرفت انســانها شــود ،آمــوزش «مســئولیتپذیری»
اســت .مســئولیتپذیری یکــی از نشــانههای رشــد و اعتمــاد بــه نفــس اســت کــه بــه شــخص کمــک میکنــد تــا
تصمیمهــای مناس ـبتری را اتخــاذ کنــد .کســانی کــه از حــس مســئولیتپذیری برخــوردار هســتند بــه موفقیتهــای روز
افــزون و پاداشهــای ناشــی از آن دســت خواهنــد یافــت کــه ایــن خــود بــه افزایــش اشــتیاق در ارتباطــات و یادگیــری
منجــر خواهــد شــد.
مســئولیتپذیری نوعــی نگــرش اکتســابی اســت کــه از ابتــدای زندگــی (حــدود ســه ســالگی بــه بعــد) بــه تدریــج
ایجــاد میشــود .بنابرایــن والدیــن بــه عنــوان نخســتین متولــی ایــن امــر بهتــر اســت در ایجــاد و رشــد چنیــن حســی در
فرزنــدان خــود کوشــش کننــد .مســئولیتپذیری فرزنــدان بســتگی زیــادی بــه تجــارب آنــان در خانــواده دارد .والدیــن بــه
عنــوان سرمشــق و الگویــی قــوی میتواننــد خــود بــا رفتــاری حاکــی از مســئولیتپذیری و بــا اتخــاذ تدابیــر آموزشــی
مناســب زمینــه پــرورش ایــن حــس را در فرزنــدان بوجــود بیاورنــد و تــاش کننــد موقعیتهــای مناســبی را بــرای قبــول
مســئولیت آنــان فراهــم کــرده و انتظــارات خــود را متناســب بــا سنشــان بــه طــور دقیــق و روشــن بیــان کنن ـد.
در ایــن کتــاب ،فراینــد دعــوت بــه مســئولیتپذیری ،گام بــه گام و بــا مثالهــای متعــدد توضیــح داده شــده اســت .در
ابتــدا از چهــار پرســش  .1چــه میخواهــی؟  .2االن بــرای رســیدن بــه آن چــه میکنــی؟  .3آیــا کاری کــه میکنــی موثــر
اســت؟  .4چــه کار دیگــری میتوانــی انجــام دهــی و برنامـهات چیســت؟ شــروع شــده و بــا بررســی نیازهــا و خواســتهها،
ادراک و احساســات ادامــه مییابــد .ایــن رونــد چنــان بــه ســادگی توضیــح داده میشــود کــه بــرای همــه بــه راحتــی قابــل
اجــرا اســت.
خواننــده میتوانــد ایدههــای مطرحشــده در ایــن کتــاب را بــا نــگاه آزمایشــی بنگــرد .ابتــدا آن را در زندگــی و کار
خــود بیازمایــد ،اگــر در زندگــی و کارش مفیــد و ســودمند و قابــل قبــول بــود ،آنگاه آن را بــا مراجعــان ،دانشآمــوزان،
کارکنــان یــا همســر خــود نیــز بــه کار گیــرد .افــرادی کــه اســتفاده از مفهــوم «مســئولیتپذیری» در زندگــی خــود را آغــاز
میکننــد ،شــاهد تغییــرات مثبــت بســیاری خواهنــد بــود.

