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كارهايمان را به امان خدا و خلق خدا رها نكنيم  ناف زندگي بعضي ها را 
با بي مسئوليتي بريده اند

  نگين خلج سرشكي
بعضي ها از بس مس�ئوليت كار ديگران را به گردن 
مي گيرند دچار رماتيسم گردن مي شوند! از طرفي 
گردن بعضي ها هم حسابي از بي مسئوليتي كلفت 
شده است و  روي تن منطق آنها سنگيني مي كند. 
آنها بي مس�ئوليتي را حق مس�لم خود مي دانند و 
انگار لطف مكرر ديگران به ح�ق مقرر آنها تبديل 
شده است. جالب است كه به راحتي مي توانند بار 
خود را بر گردن ديگري انداخته و شب، سر آسوده 
بر بالين بگذارند. اصاًل ناف سبك زندگي بعضي ها را 

با بي مسئوليتي بريده اند. 
   

 كارها را به امان خدا رها نكنيم
بدون شك مسئوليت پذيري يكي از نقاط قوت موفقيت 
انسان هاي رشد كرده اس��ت. مس��ئوليت پذيري آدم را 
منعطف مي كند تا در هر شرايطي از پس هر مسئوليتي 
برآيد و جاي پاي خود را در مس��ير رش��د و كمال محكم 
بس��ازد. مس��ئوليت پذيري دليلي براي اعتماد به نفس 
است. چون آن كسي كه كار خود را انجام دهد و به كسي 
نسپارد ديگر زير بار منت و درخواست و حرف هاي سنگين 

ديگران نمي رود. 
مسئوليت پذيري آستانه آگاهي انسان را نيز باال مي برد. 
انسان مختار است و نبايد به اجبار كاري را بر عهده بگيرد. 
بهتر اين است كه قبل از شروع هر كاري به انتهاي آن فكر 
كنيم. وقتي با آگاهي و اختيار، كاري را آغاز مي كنيم بايد 
مس��ئوليت آن را نيز به عهده بگيريم و به پايان برسانيم، 
چراكه از قدي��م گفته ان��د كار را آن كرد ك��ه تمام كرد. 
نمي شود كه آتشي روش��ن كني و خاموش كردن آن را 
به عهده ديگران يا به امان خدا بگ��ذاري. بعضي وقت ها 
رشته كار را رها مي كنيم و مي گوييم خدا خودش درست 
مي كند. درست است كه خدا مهربان و قدرتمند است، اما 
زماني قدرت او دستگير ما آدم ها است كه خودمان كمر 
همت بسته باشيم و تالش كنيم و از او عاقبت بخيري كار 

پيش رو را درخواست كنيم. بعضي ها فكر مي كنند توكل 
به خدا يعني من كاري را آغاز مي كنم و انتهاي آن را خدا 
براي من اداره كند، اما غافل از اين هس��تند كه بنده بايد 

يك قدم بردارد و آن وقت خدا 10 قدم جلو بيايد. 
  بي مسئوليتي يك بيماري است

بي مسئوليتي بيماري واگيردار و ارثي است كه مي تواند 
از والدين به فرزندان آنها هم منتقل ش��ود؛پس پيش از 
واقعه جلوي رخ دادن آن را بگيريد. مس��ئوليت پذيري، 
ويژگي يك شخصيت سالم است پس سالم باشيد. خود را 
حساب و كتاب كنيد تا نسلي بي مسئوليت تربيت نكنيد. 
سبك زندگي جهان با تعادل و هماهنگي اجزاي آن برقرار 
است. اگر عضوي از زير كار و مسئوليت خود در برود ديگر 
عضوها بايد جور او را بكش��ند و ان��رژي منفي در كائنات 

پخش مي شود. 
ما خيلي وقت ها كور زندگي خود و بيناي زندگي ديگران 
هس��تيم. اين يعني واقعيت زندگي خ��ود را نمي بينيم 
و فقط راه��كار براي ديگران پي��دا مي كنيم. كمي هم به 
واقعيت دروني خود اهميت دهيم. واقعيت زندگي خود 

را ديدن يعني يا به ان��دازه آرزوهايت تالش كن يا در حد 
توانايي ات آرزو كن. 

از خودت انتظار بيش از حد نداشته باش. انتظار بيش از 
حد سطح توقع انس��ان را باال مي برد و چشم را به ديدن 
حقيقت مي بندد. اين امر باعث مي شود واقع گرا نباشي و 
كاري را شروع كني كه از عهده آن برنمي آيي و در ميانه راه 
دست از تالش كردن مي كشي و از مسئوليت پذيري هم 
شانه خالي مي كني. پس مهم ترين گام در رسيدن به كمال 

مسئوليت پذيري را مي توان واقع گرايي دانست. 
 چتر نجاتي به نام زمان حال

وقتي ب��ه زمان حال مي چس��بي و تمرك��زت را روي آن 
مي گذاري پس به لحظه لحظه آن پاسخگو خواهي بود و 
اين يعني مسئوليت پذيري. وقتي در برابر زمان حال خود 
مسئوليت پذير باشي پس وقتي اين حال به گذشته تبديل 
شود از يادآوري آن شاد خواهي شد چون مأموريت خود را 
به كمال رسانده اي و از زمان استفاده كرده اي،اما در آينده 
نامعلوم غرق ش��دن چيزي جز فراموش��ي حال براي تو 
نخواهد داشت و اين يعني بي توجه بودن به مسئوليت هاي 
اكنون كه بايد به آنها رسيدگي كني. پس يكي از گام هاي 
رسيدن به مسئوليت پذيري را مي توان عشق ورزيدن به 

زمان حال دانست. 
 به زندگي ات معنا بده

هميش��ه بايد انگيزه وجود داشته باش��د تا انسان بتواند 
مسئوليت پذير باشد. مسئوليت پذيري در تالش كردن و 
تاب آوري خالصه مي شود و مادامي كه براي خودت انگيزه 
و معنا پيدا نكني پس ح��س و حالي براي تالش كردن و 

تاب آوردن هم نخواهي داشت. 
امروزه افس��ردگي و در خود فرو رفتن به س��بك زندگي 
شيك و باكالس بعضي ها تبديل شده است. حس ناكامي 
و افس��ردگي باعث مي ش��ود  فرد تالش نكند و دست از 
مسئوليت پذيري بردارد. پس گام مهم ديگر در رسيدن به 

كمال مسئوليت پذيري را معني دادن به زندگي بدان. 
وقت شناسي فقط در رسيدن به موقع در يك قرار با فرد 
ديگر نيست بلكه انسان بايد اول ياد بگيرد كه وقت شناس 
زندگي خود باشد، يعني براي انجام مسئوليتت يك زمان 
معين را در نظر بگير و سر وقت به قرار با خودت و وجدانت 
برس. وجدان را مي توان عامل مسئول در مسئوليت پذيري 
دانست. پس به وجدانت ياد بده كه وقت شناس باشد و به 
هواي آينده اي نامعلوم و امروز و فرداي خانه خراب كن، 
كار زمان حال را فراموش نكند و حس��ابي به آن بچسبد. 
اين زندگي بدون هدف به ما داده نشده است پس در برابر 

آن بايد مسئول و مسئوليت پذير باشيم. 

سبك رفتار

ما خيل�ي وقت ه�ا ك�ور زندگي خ�ود و 
بين�اي زندگ�ي ديگ�ران هس�تيم. اين 
يعني واقعيت زندگي خود را نمي بينيم و 
فقط راهكار براي ديگ�ران پيدا مي كنيم

    زهرا غفاري آثار
يكي از مسيرهاي رسيدن به كمال، باور 
اين مطلب اس�ت ك�ه هيچ ك�س برتر از 
ديگري نيست و همه آدميان با شناخت 
خويش�تن و درك امور اطرافيان متوجه 
مي ش�وند به طور قط�ع همه انس�ان ها 
كامل كنن�ده خصاي�ص خ�وب و بد در 
وج�ود س�ايرين هس�تند و در تكمي�ل 
همين موضوع اگر هر انس�اني با عمل به 
ويژگي هاي مثبت و پوشانندگي و تواضع 
در امور انس�ان هاي ديگر مس�ير كمال 
را طي كند ديگر تعداد كم�ي از افراد به 
خودشيفتگي دچار خواهند شد. داليل 
متعددي در به وجود آمدن خودشيفتگي 
دخيل است كه مي توانند به عنوان شاخ 
و برگ ريش�ه اين عارضه مؤثر باش�ند. 
خال�ق تمام�ي موج�ودات آفريننده اي 
اس�ت كه همگي آدمي�ان را در يك حد 
آفريده و بنده اي به درك درست و عميق 
مي رسد كه بتواند با امور درست و انساني 
ش�خصيتي قدرتمند براي خود بس�ازد 
نه اينكه با به كارگي�ري خلقيات منفي و 
بيمارگونه دچار توه�م خودبزرگ بيني 
ش�ود و اف�رادي را حقير كند ت�ا خود به 
آن حد از بزرگي كه در تصور دارد دست 

يابد. 
ترديدي نيست كه شخص خودشيفته در 
اين عارضه خود ني�ز صدماتي را متحمل 
خواهد ش�د. مثاًل اگر ش�خصي وي را به 
حساب نياورد يا آنكه توجه تمام و كمالي 
كه مطابق خواسته اش باشد را از ديگران 
نبيند، عصبي مي شود و افسار خلقياتش 

را از دست مي دهد. 
         

   خودشيفته كيست؟
خودشيفته در اصطالح به كسي گفته مي شود 
كه خيلي عاشق خودش باشد و خود را بيش از 
حد معمول دوست بدارد. گرچه دوست داشتن 
خود ويژگي مطلوبي اس��ت ولي زياده روي در 
اين مسئله نيز باعث ش��كل گيري مشكالتي 
مي ش��ود كه نه تنها خود فرد بلك��ه اطرافيان 
وي را نيز مي آزارد، به صورتي كه اين دوست 
داش��تن افراطي مي تواند به عنوان يك مانع 
جدي در ادامه روابط فرد مورد نظر عمل كند، 
چراكه ويژگي چنين ف��ردي قطعاً به صورت 
يك عامل منفي بروز خواهد كرد كه يا روابط را 
معلق نگه خواهد داشت يا سبب طرد اطرافيان 

خواهد شد. 
   خودشيفته ها را بشناسيد

افراد خودش��يفته ديگران را ناديده مي گيرند 
و حضور اطرافيان برايش��ان حكم وسيله اي را 
دارد تا به اهدافشان برس��ند، فردي كه تا حد 
بيمارگونه مبتال به خودشيفتگي باشد كم كم 
حتي شرم و حيا را از دست مي دهد به گونه اي 
كه رفتارهايي كه باعث مي شود ديگران به طور 
طبيعي از انجام آنها احساس شرمساري كنند 
بر اين افراد تأثير مش��ابه ندارد، بنابراين بازي 
با احساس��ات ديگران و سوء اس��تفاده از آنها 
برايش��ان هيچ گونه عذاب وجدان يا ناراحتي 
به همراه نخواهد داش��ت. افراد خودشيفته به 
دليل كامل دانستن خود هيچ انگيزه اي براي 
جايگزين كردن رفتارهاي پسنديده به جاي 
اعمال ناپسند ندارند و تحقير ديگران برايشان 

عادي است. 
از عوامل ديگر شناخت اينگونه افراد اين است 
كه هميشه اطرافشان كساني وجود دارند كه 
خودشيفتگي آنها را تقويت مي كنند، هميشه 
كساني هس��تند كه جذب افراد خودبرتربين 
مي ش��وند كه آنها نيز قطعاً از اعتماد به نفس 
كمي برخوردار هستند، شخصيت شان را حقير 
مي دانند و در ارتباط با يك خودشيفته تمايالت 

خودآزارانه شان را برآورده مي كنند. 
از طرفي خودشيفته ها نيز با تحقير مداوم اين 
افراد، هم برتري خ��ود را حفظ مي كنند و هم 
ناخواس��ته با اين كار باعث اطاعت پذيري آنها 

مي شوند. 
   اسباب جاذبه يا ايجاد دافعه؟

موضوعي كه در راس��تاي يك زندگي س��الم، 
امروزه بيش از پيش مي تواند عنوان شود، لزوم 
دوست داشتن خويش اس��ت. مهم است كه 
شخص در روابط ميان فردي و اجتماعي وجود 
خود را ارزشمند بداند، به خود اهميت دهد و 
واقف بر اين مطلب باشد كه چيزي كه در هر 
رابطه اي نقش اصلي را ايفا مي كند شخصيت 
خودش است كه س��بب جاذبه يا ايجاد دافعه 
در روابطش خواهد شد. اهميت اين موضوع از 
اين حيث مي تواند مهم باشد كه هنگامي كه 
شخص متوجه ارزشمندي شخصيتش باشد 
به طور قطع در صورت آگاه��ي، تن به روابط 
ناسالم نخواهد داد و قطعاً كمتر خود را قرباني 
خواس��ته هاي غيرمنطقي و نامعقول ديگران 
خواهد كرد، اما فراموش نكنيم دوست داشتن 
خويش��تن با خودش��يفتگي بس��يار متفاوت 

است. 
چش�م  در  خودبرتربين�ي  دود     

خودشيفته ها
طبيعت��اً هم��ه افراد ت��ا ح��دي ويژگي هاي 
خودش��يفتگي را دارا هستند اما در عين حال 
افرادي به طور خاص مبتال به خودش��يفتگي 
هس��تند، بدين معنا كه خودبرتربيني به يك 
رفتار بارز در شخصيت و خلق و خوي آنان بدل 
شده است. تمامي بيماران خودشيفته با يك 
احساس عميق خودبرتربيني و نوعي بي نظير 

بودن قابل تشخيص هستند. 
در حقيق��ت برخ��ي اينگون��ه مي پندارند كه 
آدم ه��اي خاص��ي هس��تندكه  در تمام��ي 
توانايي هايشان اغراق و غلو مي كنند و محتاج 
توجه و تأييد و مهرباني افراطي هستند، بدين 
معنا كه تمامي ويژگي هاي مثبت انس��اني را 
براي خود دو يا چند برابر مي خواهند كه قطعاً 
نهادينگي اين ب��اور كه برترين فرد هس��تند 
برايشان دردسرساز خواهد شد. تحمل انتقاد 
براي اين اش��خاص بسيار س��خت است و در 
مقابلش خشمگين مي ش��وند و در ادامه فرد 
منتقد را به ناداني، عدم درك واقعيت و حماقت 

متهم مي كنند. 
بدين ترتيب فرد خودشيفته خودش را قوي، 
داناترين، كامل ترين و... قلمداد مي كند و انتظار 
اطاعت و پي��روي ديگران را ني��ز دارد و چون 
گاهي ديگران نمي توانند خواسته هاي آنان را 
برآورده كنند، به اين دليل كه خودبزرگ بيني 
شخص به قطع در تضاد با واقعيت است، روابط 
اجتماعي شان پايه هاي سستي خواهد داشت و 
آسيب هاي زيادي خواهند ديد. رفتار خود فرد 
به وجود آورنده ضعف هاي بسياري خواهد بود 
و اين در حالي اس��ت كه هيچ آگاهي و بينش 
درستي نسبت به رفتارهاي خود و برخوردهاي 
ديگران ندارد. در نهايت دود خودبرتربيني به 

چشم خودشيفته ها مي رود. 
    آيا خودشيفتگي درمان دارد؟

روان درماني اختالل خودشيفتگي بي نهايت 
مشكل است، چراكه بايد براي بهبود حالشان 
دس��ت از تمايالت خودش��يفتگي بردارند تا 
بتوانند با درمانگر خود ارتباط برقرار كنند و اين 
موضوع مستلزم آگاهي و بينش فرد نسبت به 
رفتار خودش است كه در اكثر موارد مبتاليان 

آن را انكار مي كنند. 
از ديگ��ر م��وارد درم��ان اي��ن عارض��ه، دارو 
درماني همراه ب��ا روان درماني و اس��تفاده از 
ضد افس��ردگي ها براي بهتر ش��دن احساس 
طردش��دگي و كنترل نوس��انات خلقي فرد 
خودشيفته است، بنا بر اين اوصاف اگر آدمي به 
دنبال رشد فكري باشد، بهتر است از اين به بعد 
بنگرد كه بين ما و ديگران هيچ نقطه تمايزي 
وجود ندارد ك��ه مغرورمان كن��د. اين جهل 
آدميان است كه باعث مي ش��ود گمان كنند 
برتر از ديگران هستند. در حقيقت اگر حال و 
روزمان بهتر از ديگري هم باشد، جز اين نيست 
كه خداوند متعال لطف افزون تري كرده باشد 
كه پاسخ اين لطف جز فروتني و تواضع بيشتر 
در مقابل خداوند و بندگانش نيست. در خاتمه 
بايد گفت خودش��يفته ها بيش از  هركسي به 
خودشان آسيب مي زنند پس در حالي كه فكر 
مي كنند خودشان را خيلي دوست دارند، عماًل 
با رفتارشان نتيجه هاي عكس مي گيرند و مثل 

اين مي ماند كه خودشان را دوست ندارند!

دود خودبرتربيني به چشم چه كسي مي رود؟

خودشيفته ها خودشان را دوست ندارند!

نگاه

روان درماني اختالل خودشيفتگي 
بي نهايت مش�كل اس�ت، چراكه 
بايد براي بهبود حالش�ان دست 
از ت���ماي�الت خودش�يفتگي 
بردارند ت�ا بتوانن�د ب�ا درمانگر 
خود ارتب�اط برقرار كنن�د و اين 
موضوع مس�تلزم آگاهي و بينش 
فرد نسبت به رفتار خودش است

سبك نگرش

شما به تنهايي در مقابل كاري كه مي كنيد، 
كاري كه نمي كني�د و حت�ي واكنش در 
برابر رخدادي كه براي شما اتفاق افتاده 
اس�ت، مس�ئول هس�تيد. اين طرز فكر 
قدرتمند، زندگي تان را متحول مي كند. 
برخ�ي اف�راد معتقدند آدم بدشانس�ي 
هس�تند. اين تنها يك بهانه ديگر براي 
ش�انه خالي كردن از مس�ئوليت اس�ت

بخت و اقبال مغلوب اراده توست

   الهام شريفي نيا*
ه�ر انس�اني كه ب�ه دنب�ال تكام�ل اس�ت، بايد 
مس�ئوليت پذير باش�د و احساس مس�ئوليت را 
در خودش رش�د ده�د و تقويت كند. احس�اس 
مس�ئوليت يعني احس�اس تعهد داشتن نسبت 
به اينكه من بر زندگي خ�ودم و ديگران مي توانم 
اثرگذار باشم، بنابراين برخي كارها را نبايد انجام 
دهم و در عوض برخي كارها را متعهد هس�تم كه 
از نظر انس�اني انجام دهم، چ�ون در زندگي من و 
زندگي انس�ان هاي ديگر مي توان�د اثرات مثبت 
داشته باشد. احساس مسئوليت چگونه مي تواند 
رش�د پيدا كند؟ به بيان ديگ�ر چگونه مي توانيم 
فرزندان مس�ئوليت پذيري پرورش دهيم؟ پيش 
از هر موضوعي بايد به نقش پدر و مادر در تربيت 
و رشديافتگي فرزندان تأكيد كرد. كودكان همه 
چيز را از نحوه رفتار پ�در و مادر خود مي آموزند. 
در واقع آموزش مس�ئوليت پذيري ب�ه كودكان، 
از همان دو س�ال آغازين زندگي شروع مي شود 
و پدر و مادر به ص�ورت ناخ�ودآگاه پيام هايي را 
به كودك خود القا مي كنند. پ�در و مادري كه در 
قبال رفع نيازهاي كودك خود، چه جسماني و چه 
روانشناختي، احساس مسئوليت كنند، به فرزند 
خود ياد مي دهند وقتي بزرگ ش�د، مي تواند در 

قبال رفع نيازهاي اطرافيان تأثيرگذار باشد. 
         

   فرزندم! ت�و در برابر رفتار و گفتارت مس�ئول 
هستي

كودك ما باي��د بداند و ياد بگيرد كه نس��بت به تمام 
افكار و احساسات و رفتارهاي خودش مسئول است، 
يعني در قبال همه اينها ق��درت تصميم گيري دارد 
و مي تواند انتخاب كند. به طور مث��ال بايد ياد بگيرد 
تكاليف خودش را خودش انجام دهد. بايد ياد بگيرد 
در برابر حرف هايش مس��ئول اس��ت و بايد بداند چه 
حرفي را در چه موقعيتي بزند. بايد بياموزد به ديگران 

احترام بگذارد و به احساساتشان توجه كند و بي تفاوت 
از كنارشان رد نش��ود. همچنين بايد بياموزد در كل 
نس��بت به محيط پيرامون خود احساس مسئوليت 
كند. وقتي كودك ما رشد مي كند، از طريق يادگيري 
مشاهده اي، از لحظه به لحظه رفتارهاي پدر و مادرش 
آموزش مي بيند. خيلي از پدر و مادر ها تصور مي كنند 
اگر مسئوليت كارهاي فرزندانشان را نيز خودشان به 
عهده بگيرند، پدر و مادر مهربان و فداكاري هس��تند 
و در تربي��ت فرزن��دان درس��ت عم��ل مي كنند. در 
صورتي كه اين تصور اشتباه اس��ت. كودكي كه دائم 
به مادر خود مي گويد:»اين رو بيار، اون رو بده« يعني 
نمي خواهد مس��ئوليت بپذيرد. حال اگر مادر هر چه 
او مي خواهد به او بدهد، باعث مس��ئوليت ناپذير بار 
آمدن فرزندش مي ش��ود. بعضي والدين فداكار هيچ 
مس��ئوليتي به فرزندش��ان نمي دهند و يكدفعه در 
25سالگي مي گويند:»ديگه مسئوليت ازدواج و زندگي 
با خودت!« در حالي كه كودك بايد مسئوليت پذيري 
را در طول زندگي تمرين كند. اگر بخواهيم كودكمان 
مسئوليت پذير شود، بايد فرصت دهيم كارهايي كه به 

عهده اش است را خودش انجام دهد. 
اگر مي خواهيم احس��اس مس��ئوليت را در فرزند خود 
رشد دهيم، ابتدا بايد اعتماد به نفس او را پرورش دهيم، 
بنابراين نبايد او را سرزنش يا با همساالنش مقايسه كنيم 
يا مدام حرفي را تكرار كنيم و تذك��ر دهيم. وقتي مدام 
جمله اي را تكرار مي كنيم، سيستم ادراكي كودك بسته 
و در نتيجه نسبت به آن بي توجه مي شود، بنابراين بايد با 
عملكرد خودمان احساس مسئوليت پذيري را در كودك 

رشد دهيم، نه با تذكر مداوم. 
   براي تقوي�ت حس مس�ئوليت پذيري، هدف 

گزيني كنيم
ما چگونه مي توانيم مسئوليت پذيري را در خودمان باال 
ببريم و تقويت كنيم؟ در قدم اول بايد هدف گزيني كنيم 
و پله پله مراحلي را براي رسيدن به هدف تعيين نماييم. 
هر بار كه موفق ش��ديم و يك مرحله را طي كرديم، به 

خودمان پاداش دهيم. البته بايد به اين نكته توجه كرد 
كه مسئوليت هاي ما بايد متناسب با توانمندي هايمان در 
نظر گرفته شود، در غير اين صورت عزت نفسمان را پايين 
مي آورد. همچنين اهداف ما بايد با عالقه مندي هايمان در 

ارتباط باشد تا برايمان ايجاد انگيزه كند. 
  صددرصد مسئوليت را بر عهده بگيريد!

آيا تا به حال به اي��ن موضوع فكر كرده اي��د افرادي كه 
در زندگي زناش��ويي خود موفق هستند، چند درصد از 
مسئوليت رابطه زناشويي را خودشان به عهده مي گيرند؟ 
شايد بي درنگ پاسخ دهيد:»50،50 چون هر دو طرف 
بايد مسئوليت يكساني را مقابل يكديگر داشته باشند، در 
غير اين صورت يك نفر از پا در مي آيد.« اما واقعاً اينطور 
نيست. آنها مسئوليت صددرصدي رابطه را خودشان بر 
عهده مي گيرند. در واقع شما زماني مي توانيد در زندگي 
زناش��ويي خود موفق باش��يد كه صددرصد مسئوليت 
رابطه را خودتان بر عهده بگيري��د. در اين صورت همه 
انتخاب ها به عهده خودتان است و صاحب قدرت هستيد. 
اگر اينگونه نباش��د اين رابطه هميشه در معرض آسيب  

است. 

   انگشت اتهام را به سمت ديگران نگيريم
اين خيلي س��اده اس��ت كه انگش��ت اتهام را به سمت 
ديگران بگيريم. به عنوان مثال بگوييم:»من پيش��رفت 
نمي كنم، چون رئيس بي عرض��ه اي دارم، اگر همكارم 
از پش��ت به من خنجر نمي زد، بدون تردي��د آن ترفيع 
درجه به من مي رس��يد، هميش��ه حالم بد است، چون 
بچه ها ديوانه ام مي كنند و...« در واقع اينكه انتظار داشته 
باشيم اطرافيانمان خودشان را تغيير دهند، ساده ترين 
راه حل است، اما راه درست تغيير خودمان است. اگر ما 
روش خودمان را تغيير دهيم، مطمئناً شرايط پيرامون 
و افراد زندگي مان نيز تغيير مي كنند،به همين دليل به 
جاي متهم ساختن ديگران، مي توانيم روي انتخاب هاي 

خودمان متمركز شويم. 
   تو آدم بدشانسي نيستي، سرنوشت خودت را 

به دست بگير
اگر تا به ح��ال برايتان پي��ش آمده كه ترافي��ك را عامل 
دير رس��يدن خودتان بدانيد يا گفته باشيد حالتان خوب 
نيست، چون با فرزند يا همسر يا همكارتان مشكل داريد، 
مسئوليت صددرصدي زندگي تان را بر عهده نگرفتيد!شما 
به تنهايي در مقابل كاري كه مي كنيد، كاري كه نمي كنيد 
و حتي واكنش در برابر رخدادي كه براي شما اتفاق افتاده 
است، مسئول هستيد. اين طرز فكر قدرتمند، زندگي تان 
را متحول مي كند.  برخي افراد معتقدند آدم بدشانس��ي 
هستند. اين تنها يك بهانه ديگر براي شانه خالي كردن از 
مسئوليت است. در واقع شانس چيزي نيست جز آمادگي 
)پيشرفت ش��خصي( + نگرش ها )اعتقادات و طرز فكر( + 
فرصت )چيزهاي خوبي كه در مسير شما قرار مي گيرند( 
+ عم��ل )كاري در خصوص انجام آنها(. در واقع ش��انس، 
شرايط و موقعيت ديگر نبايد برايمان اهميتي داشته باشد. 
ما بايد خودم��ان با قدرت نامحدودي ك��ه داريم، كنترل 
سرنوشتمان را در دست داشته باش��يم. فقط در صورت 
داشتن اين طرز فكر است كه مي توانيم احساس مسئوليت 

را در خود پرورش دهيم و به موفقيت نزديك شويم. 
*روانشناس و مشاور خانواده

مسئوليت صددرصدي زندگي ات را برعهده بگير

بعضي والدي�ن فداكار هيچ مس�ئوليتي 
ب�ه فرزندش�ان نمي دهن�د و يكدفعه در 
25س�الگي مي گويند:»ديگه مسئوليت 
ازدواج و زندگ�ي ب�ا خ�ودت!« در حالي 
كه كودك باي�د مس�ئوليت پذيري را در 
طول زندگ�ي تمرين كند. اگ�ر بخواهيم 
ش�ود،  مس�ئوليت پذير  كودكم�ان 
باي�د فرص�ت دهي�م كارهاي�ي ك�ه به 
عهده اش اس�ت را خ�ودش انج�ام دهد


