
 یروش ساده برای تقویت مسئولیت پذیر ۷

 

داشتن بر جهان، کارمندان خود را از میان کسانی انتخاب می کنند که عالوه بزرگ ترین شرکت های 

مهارت، افراد مسئولیت پذیری باشند. ممکن است تصور کنید مسئولیت پذیری فقط به مسئولیت هایی 

داریم؛ در حالی که انواع مختلفی از مسئولیت پذیری مان  محدود می شود که نسبت به دیگران یا شغل

 وجود دارد. در این مقاله قصد داریم شما را با تعریف مسئولیت پذیری و انواع مختلف آن آشنا کنیم.

 

کنیم که مسئولیت پذیری یکی از ویژگی هایی ست که هم  هر چه بیشتر وارد اجتماع شویم، بهتر درک می

 ان را ارتقا می دهد. ت ریزندگی شخصی و هم زندگی کا

 گذارد؟ حاال سوال این است؟ مسئولیت پذیری چیست و چگونه این تاثیر را بر زندگی ما می

 

 

 

 تعریف مسئولیت پذیری:

مسئولیت پذیری یعنی قلباً به انجام کاری که بر عهده ی ماست، متعهد باشیم. مسئولیت پذیری فراتر از این 

است که به اجبار کاری را انجام دهیم؛ بلکه به این معناست که خودمان را موظف بدانیم که کارمان را با 

نکند. به عبارتی، خودمان ناظر سفت و کارمان نظارت بر کیفیت و سر وقت، به پایان برسانیم؛ حتی اگر کسی 

 سخت خودمان باشیم.

 

 پذیری و اختیار انسان:  ارتباط مسئولیت

کند. انسان موجودی مختار است و می تواند تصمیم  مسئولیت پذیری، با وجود اختیار انسان، معنا پیدا می

ا مجبور کنیم که با تمام وجود بگیرد چه کاری را انجام دهد و چه کاری را کنار بگذارد. نمی توانیم کسی ر



توانیم او را  خود، به انجام کاری پایبند باشد. شاید بتوانیم مجبورش کنیم که کاری را انجام دهد اما نمی

 وادار کنیم تا تعهدی به آن داشته باشد.

 

 تفاوت مسئولیت پذیری و از سر باز کردن:

بلکه به این معناست که متعهد شویم کار خود را با  ؛مسئولیت پذیری صرفاً داشتن یک مسئولیت نیست

به اتمام برسانیم. اینجا تفاوت مسئولیت پذیری و از سر باز کردن مشخص می شود. گاهی به اشتباه  کیفیت

کنیم اگر کاری را تمام کنیم یعنی مسئولیت خود را انجام داده ایم؛ در حالی که فردی واقعا  تصور می

 کار خود را با کیفیت به پایان برساند.مسئولیت پذیر است که 

 

مسئولیت پذیری صرفا به مسئولیت های شغلی ما محدود نمی شود. در ادامه با انواع مختلف مسئولیت 

 پذیری آشنا میشویم.

 

 انواع مسئولیت پذیری:

یست مسئولیت پذیری با توجه به موضوعی که در برابر آن مسئولیت داریم به سه نوع فردی، اجتماعی و ز

 شود.محیطی تقسیم می

 

 مسئولیت پذیری فردی: 

گاهی در شلوغی دنیای امروز، فراموش می کنیم که اولین مسئولیتی که بر عهده داریم، در قبال خودمان 

هایی که در قبال خودمان داریم، ما را از مسئولیت ،است. گاهی مسئولیت پذیری بیش از حد در برابر دیگران

قدر دیگران را مقصر می دانیم که فراموش می کنیم مسئولیت جسم و  وقات هم آنکند. گاهی اغافل می

مان بر عهده ی خود ماست؛ نه کس دیگر. اگر شما هم حس می کنید مدتی است به اندازه کافی به  روان

نکرده اید خودتان توجه نکرده اید، زمانی را با خود خلوت کنید. کارهایی را که باید برای خود می کردید اما 

 را لیست کنید. حاال وقت آن رسیده که یکی از آن ها را انجام دهید.

 

 مسئولیت پذیری اجتماعی:

. توسگردن ا، مسئولیت هایی نیز بر ع داردانسان موجودی اجتماعی است و به سبب حقوقی که در اجتما

مه ما در برابر شرایط خانواده بخشی از مسئولیت پذیری اجتماعی، مربوط به خانواده و اقوام مان می شود. ه

صله رحم که یکی از پرتکرار ترین مفاهیم در دین اسالم است، اشاره به همین نوع  ،مان مسئولیم. در واقع

کنیم صرفا با دید  مسئولیت دارد. البته صله رحم محدود به رفت و آمد نمی شود. گاهی به اشتباه تصور می



 صله رحم انجام داده ایم. ،و بازدید از اقوام

 می کند:  معنای صله رحم را مشخصعالمه طباطبایی، به وضوح  این گفتار  

د و دیدار نیست، همان گونه که قطع رحم، به ترک آمد و شد نیست. هدف از آمو  صله رحم، تنها به رفت

های گوناگونی ز راهصله رحم برقرار کردن ارتباط و پیوند عاطفی با خویشاوندان است و این ارتباط ا

 پذیر است.امکان

چه بسا مدت ها یکی از اطرافیان خود را ندیده باشید، اما زمانی که با مشکلی مواجه می شوید دلگرم باشید 

که او می تواند به شما کمک کند؛ نه فقط کمک مالی. گاهی ، گوش سپردن، کمی همدردی و یک 

 انید بکنید.راهنمایی کوچک، بزرگ ترین کمکی ست که می تو

 این است:، عالوه بر خانواده، در برابر تمام افراد جامعه و حتی جهان مسئولیت هایی داریم که مهم ترین آن

 به بهانه ی حقوق خود، حقوق دیگران را پایمال نکنیم. 

 

 محیطی:مسئولیت پذیری زیست  

وارد کرده از کل تاریخ  مار ها نشان می دهد آسیب هایی که انسان در دویست سال اخیر به طبیعتآ

بشریت، بیشتر بوده است. زمین محل زندگی همه ی انسان هاست. حفاظت از محیط زیست، در واقع 

حفاظت از بستر زندگی خودمان است. به عالوه، نوادگان ما نیز بر روی همین زمین زندگی خواهند کرد و 

 کند؛ قبل از اینکه حتی به دنیا بیایند. استفاده بیش از حد از منابع طبیعی حقوق آن ها را پایمال می



 

 

 

حال که با انواع مسئولیت پذیری آشنا شدید، باید بدانید بی مسئولیتی در برابر انواع مسئولیت ها چه آسیبی 

 کند. به شما وارد می

 

 عوارض بی مسئولیتی: 

فت شما را می گیرد. همان قدر که مسئولیت پذیری باعث رشد شما می شود، بی مسئولیتی نیز جلوی پیشر

 با سه نمونه از عوارض بی مسئولیتی آشنا می شویم:

 

 عزت نفس شما را کاهش می دهد: (۱

وقتی بارها مسئولیت خود را کامل انجام ندهید، ذهن شما باور می کند که دیگر نمی توانید هیچ کاری را 

دهد. اگر عزت نفس پایینی داشته درست انجام دهید. همین موضوع، به مرور عزت نفس شما را کاهش می 

 .باشید بیشتر از زیر مسئولیت های خود فرار خواهید کرد

 

 تان کمتر به شما اعتماد می کند: (اطرافیان۲

دنبال  اًمطمئن آن را انجام دهد. از کسی خواهش کنید دخواهی میکار بسیار مهمی دارید و فرض کنید 

دیگران  .تمام تالش خود را برای انجام آن صرف می کند ،کند دانید اگر کار را قبولگردید که می کسی می

احتمال  ،شما کارهایتان را نصفه و نیمه رها می کنید نداگر بدان .را دارند عموضین هم در برابر شما هم

 کمتری وجود دارد که به شما اعتماد کند.



 

 (مسیر ارتقای شغلی شما را ناهموار می کند:۳

حتی اگر  بی مسئولیت، فرد .می کند ایفامسئولیت پذیری نقش بسیار مهمی در ارتقای شغلی شما ایجاد 

افراد مسئولیت پذیر در  ، نمی تواند از آن استفاده کند و کار خود را به اتمام برساند.مهارت کافی داشته باشد

 پیشرفت را طی می کند.بسیار معتمد هستند و معموال بسیار سریع تر مسیر ، فضای شغلی

 

روش ساده به  ۷برای تقویت مسئولیت پذیری الزم نیست از روش های سختی استفاده کنید. ما قصد داریم 

 شما معرفی کنیم تا حس مسئولیت پذیری خود را تقویت کنید:

 

 ( از اطرافیان تان بخواهید مسئولیتی به شما بدهند:۱

پذیرفتن مسئولیت است. اگر مسئولیتی نداشته باشید نمی  اولین تمرین برای تقویت مسئولیت پذیری،

اگر در حال حاضر مسئولیتی ندارید، از اطرافیان تان  د.ییبار بیا یتوانید تمرین کنید که فرد مسئولیت پذیر

تمام  .بخواهید مسئولیتی به شما بدهند. حال نوبت آن است که با تمام توان به آن مسئولیت پایبند بمانید

ا هدور بریزید. یادتان باشد همیشه بهانه ای برای انجام ندادن کار را شود کم کاری کنیددالیلی که باعث می

 کنید که این بهانه ها جلوی شما را بگیرند یا نه. شمایید که انتخاب می این .وجود دارد

 

 ( بدانید که نسبت به چه چیزهایی مسئولیت ندارید:۲

ها مسئول ری مواجه می شویم شاید فقط چیزهایی به ذهن مان برسد که در قبال آنوقتی با مسئولیت پذی

هستیم. اما یکی از مهم ترین چیز هایی که باید بدانیم این است که در قبال چه چیزهایی مسئول نیستیم! 

، ریماگر آن را صرف چیزهای بکنیم که مسئولیتی درباره آنها ندا. مغز انسان مقدار مشخصی انرژی دارد

های خود خواهیم داشت. با خودتان رو راست باشید. آیا شما انرژی کمتری برای انجام درست مسئولیت

گفتار و تفکرات دیگران هستید؟ آیا مسئولیت اینکه تک تک افراد درباره شما چه فکر  ،مسئول اعمال

کنند بر گردن شماست؟ انرژی خود را صرف چیزهای کنید که در دست شماست. فراموش نکنید شما می

 های دیگران را مدیریت کنید مدیریت واکنش خودتان با شماست.نمی توانید کنش

 

 ه بگیرید:(از کمال گرایی فاصل۳

شود یک مسئولیت را نصف کاره رها کنیم این است که می شاید عجیب باشد اما یکی از دالیلی که باعث می

 خواهیم آن را تمام و کمال انجام دهیم!

انسان موجودی کمال گراست. دوست دارد هر کاری که می کند در بهترین حالت باشد اما گاهی این ویژگی 



دهد. چون معموال آن حد از بی نقص بودن که به دنبالش هستیم، عکس میبرنتیجه گذرد و دقیقاً از حد می

کافیست دقیقا برعکس مغزتان عمل کنید. مغزتان می گوید ، ممکن نیست. اگر با این موقعیت مواجه شدید

نه که هیچ نقصی نباید وجود داشته باشد ولی شما اجازه دهید کارتان با نقص هایش پیش برود. اگر به بها

هیچ وقت کارتان را واقعا کامل نخواهید کرد.)اگر میخواهید کمتر در دام  ،در جا بزنید ،کامل کردن کارتان

زمان مشخصی تعیین کنید. محدودیت زمانی باعث می شود ذهنتان  رهایتانکمال گرایی بیفتید برای کا

 (.فرصت نکند در جزئیات ریز شود و شما را از کلیت کارتان باز دارد

 

 

 

 (اولویت بندی کنید:۴

شوند، پیشنهاد می روانشناسان به کسانی که در انجام مسئولیت های خود سردرگم شده و دچار اضطراب می

کنند که کارهای خود را اولویت بندی کنند. کاغذ و قلم بردارید. تمام کارهایتان را بنویسید. حاال سه کاری 

مشخص کنید کدام اولویت بیشتری نسبت به  ر،همان سه کاکه بیشترین اهمیت را دارند جدا کنید. بین 

تکرار کنید. اولویت بندی کمک می کند تا ، دیگری دارد. همین روند را برای بقیه کارهایی هم که نوشته اید

 دید واضح تری به برنامه خود داشته باشید و کارهای کم اهمیت تر باعث نشود به کارهای مهمترتان نرسید.

 

 وجیه کردن بردارید:( دست از ت۵

سعی می کنند آن ها را اصالح کنند. وقتی اشتباهات  اشتباهات شان،افراد مسئولیت پذیر به جای توجیه 

خود را توجیه می کنید یعنی نپذیرفتید که مسئولیت خود را درست انجام نداده اید و ذهن شما سعی دارد 



شما را تبرئه کند. حال کاری که شما باید بکنید این است: مقابل خود بایستید و از خودتان بخواهید که 

بهترین را انجام دهید.  ،با خودتان فکر کنید که قرار نیست همیشه در اولین تالش. را قبول کندش اشتباه

 اشتباه بخش جدانشدنی زندگی است.

 

 

 ( قدرت تصمیم گیری تان را افزایش دهید:۶

همیشه مسئولیت پذیری به معنای قبول کردن مسئولیت نیست. افراد مسئولیت پذیر، کاری را که می دانند 

مواجه شدید  یام دهند نمی پذیرند. برای تقویت مسئولیت پذیری خود، هرگاه با پیشنهادد انجنوانت نمی

کند پذیری ایجاب میمسئولیت ،با شرایط شما سازگار نبود اگر .ها و زمان خود بسنجیدابتدا آن را با توانایی

 را رد کنید.آن که 

 

 ک کار را هر روز انجام دهید: ی (۷

کند تا متعهد بودن را تمرین کنید. سعی کنید کاری را انتخاب کنید  به شما کمک می ،یک کار منظم  انجام 

که بتوانید هر روز آن را انجام دهید. نماز عالوه بر برکاتی که دارد، تمرین بسیار مناسبی برای تقویت تعهد و 

خوانید و برایتان مسئولیت پذیری است. وقتی هر روز خودتان را موظف بدانید که در ساعتی مشخص نماز ب

شود به انسان متعهد تر و  باعث می ،فرقی نداشته باشد که در مهمانی باشید یا حال بلند شدن نداشته باشید

 مسئولیت پذیر تبدیل می شوید.

 

حس مسئولیت وقت آن رسیده  م،حال که با انواع مسئولیت پذیری و روش های تقویت آن آشنا شدی

 .رعت ببخشیم، سروند پیشرفت خود به را در خود پرورش دهیم و پذیری


