داًطجَي ػضيض سالم:
آيب هيخَاّيذ تَاًبيي اخز تصوينّبي دسست سا دس خَد افضايص دّيذ؟ آيب دٍست داسيذ ػضت ًفس صيبد داضتِ ثبضيذ؟ آيب هيخَاّيذ
فشصتّبيي ثشاي اثشاص مفبيت خَد ثٍِجَد آٍسيذ؟ ٍ آيب هبيليذ آًچِ سا مِ احتوبالًدس مَدمي موتش آهَختِايذ اص حبال ثِ ثؼذ ثيطتش
ثيبهَصيذ؟ پس لطفبً ثِ ايي پيبم تَجِ ثيطتشي ًوبئيذ.

(مسئوليتپذيزي)
يني اص ٍيژگيّبي هْن ضخصيتي مِ دس هَفقيت هب ًقص ػوذُاي ايفب هيمٌذ،
هسئَليتپزيشي است .احتوبالً ضوب ًيض تب ثِحبل ثب افشادي هَاجِ ضذُايذ مِ ثِ دقت
ٍظبيفطبى سا اًجبم هيدٌّذ ٍ ًيبصي ثِ تزمش ديگشي ًذاسًذ ،اص طشف ديگش حتوبً
اضخبصي سا ّن هيضٌبسيذ مِ ثِ ٍظبيف خَد اّويتي ًويدٌّذ ٍ ثشاي هسئَليتي مِ
ثِ ػْذُ داسًذ ّيچ اسصضي قبئل ًيستٌذ .سٍاًطٌبسبى هؼتقذًذ مِ هسئَليتپزيشي اص
دسٍى فشد سشچطوِ هيگيشد .فشديمِ هسئَليت مبسي سا ثش ػْذُ هيگيشد ،تَافق
هيًوبيذ مِ يلسشي فؼبليتّب ٍ مبسّب سا اًجبم دّذ ٍ يب ثش اًجبم ايي مبسّب تَسط
ديگشاى ًظبست داضتِ ثبضذ.
ثسيبسي اص افشاد دٍست داسًذ مِ هسئَليتپزيش ضًَذ ،اهب فنش هيمٌٌذ مِ چَى ٍاسد
سٌيي ثضسگسبلي ضذُاًذ ،ديگش قبدس ًيستٌذ ثشاي سضذ ٍ پشٍسش ايي ٍيژگي مبسي اًجبم
دٌّذ .دسست است مِ هسئَليتپزيشي ًيض هبًٌذ ّش ٍيژگي ديگشي دس دٍساى مَدمي
سشيؼتش آهَختِ هيضَد ،اهب ايي ثذاى هؼٌب ًيست مِ اگش فشدي دس مَدمي ثِ ّش دليلي
هسئَليتپزيشي سا ًيبهَخت ،ثًِبچبس ثبيذ دس طَل ػوش خَد ثب ػذم هسئَليتپزيشي ٍ
ػَاقت ًبضي اص آى دست ٍ پٌجِ ًشم مٌذ .تحقيقبت ًطبى دادُ است مِ خَضجختبًِ
هسئَليتپزيشي اسثي ًيست ،ثلنِ هؼٌب ٍ هفَْهي قشاسدادي ،اخالقي ٍ تشثيتي است مِ
هيتَاًذ دس ّش صهبًي فشا گشفتِ ضَد.
راههبيافشايشمسئوليتپذيزي:
-1اساشتببهكزدننهزاسيد :ثِ خبطش داضتِ ثبضيذ مِ احسبس هسئَليت ٌّگبهي
دس افشاد ثَجَد هيآيذ مِ ثِ آًْب هسئَليت دادُ ضَد .دس ػيي حبل فشد ثبيذ دس هَسد
اثشثخطي پبسخّبيص ،ثبصخَسد دسيبفت مٌذ ٍ دس هَسد ساّْبي گًَبگًَي مِ دس سبيش

هَقؼيتّب هٌبست ّستٌذ ،اطالػبتي داضتِ ثبضذ .اگش اص اضتجبّبت خَيص دسس ثگيشيذ،
ػولنشد ثْتشي دس آًچِ اًجبم هيدّيذ ثِ دست خَاّيذ آٍسدّ .ش گبُ دس مبسي ضنست
خَسديذ ،اص خَدتبى ايي سؤاالت سا ثپشسيذ :چِ سفتبسّبي اضتجبّي سا هشتنت ضذُام؟ چِ
دسسْب يب آگبّيّبيي اص اضتجبّبتن ثِدست آٍسدُام؟ سپس سؼي مٌيذ ثب پبسخ دادى ثِ ايي
سؤاالت ،ثيٌص مبهل ٍ دقيقي ًسجت ثِ مبس خَد ثِدست آٍسيذ تب دس مَضص ثؼذي هَفق
ضَيذ.
-2بهعنوانمسئولبودناسديگزانكوركورانهپيزوينكنيد :ثيي هسئَليتپزيشي ٍ
تصوينگيشي ساثطِ تٌگبتٌگي ٍجَد داسد .ضل ًيست مِ هشدد ٍ ثيتصوين ثَدى يل ساُ
ثيهسئَليت ثَدى است .ثب خَد ثيٌذيطيذ مِ دس اتخبر چِ تصويوبتي دچبس تشديذ هيضَيذ ٍ
دس ايي هَضَع اص سٍش حل هسئلِ استفبدُ مٌيذ.
-3اسبزنبمهريشيغبفلنشويد :ثشًبهِسيضي ٍ تْيِ فْشستي اص مبسّب ،اّذاف ٍ ٍظبيفتبى ثِ
ضوب مول هيمٌذ تب ثِ اًذاصُ تَاًتبى تالش مٌيذ ٍ اًتظبسات غيشٍاقغثيٌبًِاي اص خَدتبى
ًذاضتِ ثبضيذّ .وچٌيي هنتَةمشدى اّذافتبى سجت هيضَد مِ آًْب سا جذيتش ثگيشيذ ٍ ثشاي
ًيل ثِ آًْب ثيطتش تالش مٌيذ.
-4احسبسقدرترادرخودافشايشدهيد :يني اص ٍيژگيّبي هشتجط ثبهسئَليتپزيشي
ػضت ًفس صيبد است ٍ ثشاي ثشخَسداسي اص آى ثِ حس قذست ًيبص داسيذ ٍ هؼٌبيص ايي استمِ
ثبيذ داساي هٌبثغ ،فشصت ٍ قبثليت تأثيشگزاسي ثش ضشايط صًذگي خَيص ثبضيذ .ثذيي هٌظَس
الصم است تالش مٌيذ مِ فشصتّبيي سا ثشاي اثشاص مفبيت خَد ثَجَد آٍسيذ.
-5ثببتقدمببشيد :ثب ثجبت ثَدى ٍ هتؼْذ ثَدى ،دٍضشط هْن ٍ اسبسي دس افضايص
هسئَليتپزيشي استّ .شقذس دس اًجبم مبس جذيتش ثبضين احتوبل دستيبثي ثِ اّذافوبى ثيطتش
هيضَد .سؼي مٌيذ هسئَليتي سا مِ پزيشفتِايذ ٍلَ ّشقذس مَچل ،ثِطَس هٌظن اًجبم دّيذ.
اًجبم دادى گبُثِگبُ يل ػول ثبػث ايجبد خستگي ٍ ثيحَصلگي ٍ دس ًتيجِ تشك آى هيضَد.
ثٌبثشايي هسئَليتپزيشي يؼٌي قبثليت پزيشش ،پبسخگَيي ٍ ثِ ػْذُگشفتي مبسيمِ اص مسي
دسخَاست هيضَد ٍ ضخص حق داسد مِ آىساثپزيشد يب سد مٌذ .دس ٍاقغ هسئَليت ،اًتخبثي
آگبّبًِ است ،دسست هثل قشاسدادي ًبًَضتِ مِ توبم اجضاي آى ثشاي فشد هطخص است.
ٌّگبهيمِ فشدي احسبس هسئَليت مٌذ ،ديگش لضٍهي ًذاسد مِ ديگشاى ثِ اٍ ثگَيٌذ مِ دس ّش
هَقؼيتي چگًَِ ػول ًوبيذ.

(ثشگشفتِ اص اًتطبسات هشمض هطبٍسُ داًطگبُ ػلن ٍ صٌؼت)

