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 پذیری در رابطهمسئولیت

های  ذکر مراحل و گام ،ضرورت درک آن در روابط، پذیری در خصوص مسئولیت  و ارائه راهکار  هدف از این بحث، ایجاد شناخت 

 آن در روابطمان است. با حسی برای پذیرش و مانوس شدن 

سئولیت      ستیِ م ست به چی سپس به چگونگی در این مبحث نخ سان و تلقی او از زندگی و در   کارکرد پذیری و  آن در روابط ان

 نهایت روش اکتساب و گسترش این مهم پرداخته شده است.

 پذیریمسئولیت

 بینی ما مرتبط است.است که به جهان و ساختاری بنیادی ،یک مفهوم اصولی  

یدمان این روابط و اجزاء اسککت که گیری و چجهان از اجزائی تشکککیل شککده که با هم روابطی دارند و براسککاس نحوه شکککل   

 می گیرد. ساختارآن شکل

 دهنده ، رابطه میان اجزاء ، ریخت و شکل بهم پیوستن اجزاءهر ساختار شامل سه بخش است: اجزای تشکیلیعنی 

 و نحوه شکککلها، جوش ،اتصککا ت و رابطه بین این اجزاء از طریق مالتیک سککاختمان از آجرها، تیرآهن، آهک،گ ، ... و  :مثال

 تشکیل شده است. ،ریزی و طراحی شدهبرنامه نقشه آنکه از قبل  مطابق آنچهچیدمان 

 ،  کند که در رابطه معنا پیدا می )بودش(مدلی از بودن است پذیری بنابراین مسئولیت 

 پذیری نسبت به / در ِقبال / در رابطه با کارم، همسرم.......م مسئولیتگوییمی

که از  گرشی و ن مبتنی بر شناخت فرد  درک و فهمبر اساس  که ست  برقراری رابطه ی ازشکل پذیری گفت مسئولیت توان پس می

 شکل گرفته است. ،ی زندگی داراستو هدفمند معنا ،خود 

وظایفی را ها و داند که در هر مرحله از زندگی چه توانمندیآگاه است و می  ،پذیر از جایگاهی که در آن قرار داردفرد مسئولیت 

 .ه استها و مخاطراتی مواجو با چه چالش دار استعهده

 رشته ای پود و رشته ای تار است          هر کسی را وظیفه و عملی است

 که نه این کار چنگ و منقار است                   وقت پرواز بال و پر باید

 

 به چیستی آن بپردازیم.میخواهیم ابتدا پذیری مسئولیترای شناخت مفهوم ب

 ؟هستچیزی مسئولیت پذیری چه 

ست  انه و خودآگاه ویژگی بالغیک پذیری سئولیت م (1 سئولیت پذیر حریم ، حق  ا سهم  ،فرد م ، نیازهایش ، نقاط  خودش و 

 .داردو در مسیر ارزیابی و شناخت خویش گام برمی شناسدرا می هایشحساسیتو  )قابلیت(هایشاستعداد قوت،،ضعف 

سئولیت پذیر آگاه  (2 شی که در هر زمین     قرارمند وبازی  یک، ست  ا مندهدفِ  ست که زندگی یک بازی فرد م سب نق برح

 داند.پذیرد خود را مکلف و موظف بر انجام تکالیف و وظایف آن جایگاه میبازی می

سئولیت  (3 ست  پذیر متعهدفرد م سئله       ا سب مهارتهای مورد نیازش، به حل م شناختی که از خودش دارد و ک و با توجه به 

 آید.برمیخالقانه نین میپردازد و از عهده اجرای قرارها و قوا

  پککاسکککخگو    خود را  ،شکککودیککا بککا او توافق می    شکککودپککذیردر قبککال آنچککه از او خواسکککتککه می      فرد مسکککئولیککت     (4

 قابل اتکاء و اعتماد است. ،پاسخگوییبه و ضمانت  هدعتداند و به واسطه این میزان ( میResponsible=پذیر)مسئولیت
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  «خودمان»دانش و بینش ما از  و «زندگی»هرچه درک ما از  ست. پذیری مفهومی مبتنی بر شناخت و تجربه بنابراین مسئولیت 

سجام هر  در و کننده زندگی با تر برود به عنوان تجربه ساس به     مراقبت و ان سم، روان و اح سیم  «تمامیت»سه  یه ج آنگاه   ،بر

 کنیم.تر اقدام میمسئو نهبرابر احساسات،افکار و عملکردمان در 

سئولیت  شناس نبودن   )بی پذیریعدم م سخگو نبودن، وظیفه  شیل زندگی      (بودن، متوقعتعهدی، بدعهدی، بدقولی، پا شنه آ پا

 ناخشنودی  و افسردگی  .کنندثمربودن میو بی ، نارضایتی و احساس بیهودگی  دانندرشد نمی افرادیست که خود را موفق و روبه 

 نتیجه عدم احساس مسئولیت است. هایمان بدانیم،و این که بقیه را مسئول رفع نیازهای و ناراحتی

  )اصالت وجود( مو نا وجود آدمی را به درختی تشبیه کرده است که ریشه ی آن عهد و پیمان است؛

شککنی را  دقولی و عهداو ب باشد.آب  متعهدانه در خاک در جستجوی این ریشه در صککورتی محکککم و استککوار می شکود که        

 . ودشدرخت می مردادنثداند که مانع از ای میی پوسیدهمانند ریشه

 بیکخ را تیککمککار می بایکککد بکه جهد          چون درخت است آدمی و بیخ، عهد

 بککریده بکُودوز شمکار و لککطف، بککُ            عهکدفاسد، بیخِ پوسککککککککیده بود

 علم چکون قشرست و عهدش مغزِ او              مشو غکرّه به عککلکمش، عهد جو

جم ،       )         ن پ تر  ف   (1170-1166ب  662ص  د

بودن و  )حفظ مند و برنامه پذیر در راستای بقاءهای استوار ، جهتت که برداشتن قدمو ابزاریس بودش پذیرینابراین مسئولیتب

شدن (   ستن( را برای  و رشد   هست  سان در زندگیش مقدور می )ارتقاء بودن و کیفیت زی از نگاه   پذیریمسئولیت حس  سازد. ان

پذیری منجر به مسئولیت ست.  ا رسان بودن، انتخابگری و لذتبخشی  بخشی، فایده امنیت اقتدار، از جنس ارزشمندی،  یک ناظر،

 گردد.مندی میتغییر و تحول در راستای بهبودی و رضایتگسترش،  ،سازندگی، خالقیت

 است.« رهبران»یژگی و ،ابطها و روقدم شدن در فعالیتپذیری و پیشمسئولیت

 

 نیست؟چیزی پذیری چه مسئولیت

پذیری را از جنس کننده مسئله کافی نباشد، مسئولیت   از مسئله و همچنین از خودمان به عنوان حل  ر صورتی که شناخت ما  د

شدن و مورد بیگاری قرار         ،ودنب، قربانی اجبارمحدودیت ،  سلطه دیگری واقع  شدن، تحت  ستثمار  شدن، گیر افتادن، ا بدهکار 

 دانیم.می ،گرفتن

پذیری چقدر به درک و شککناخت ما از زندگی و  رش و درک ما از مسککئولیت شککویم که نگ بنابراین از این مقایسککه متوجه می 

 مرتبط است.)باورها( خودمان 

صتی  زیبا وچنانچه زندگی را موهبتی  شمند   فر سئولیت »،بدانیم ارز شدن انتخابی یعنی  نگاهدر این  «م  آگاهانه برای گذر از بودن به 

خود را در  رسالت }( Becoming) «شدن » جایگاه به}هست شدن{   ( Being) «بودن»جایگاه که قرار است انسان را از    است 

ستی پیدا کردن{   سانیت  لمس و ه صتی برای    تجربه ان ساند ، آنگاه هر لحظه را فر سب تجربه،  بر ستاوردهائی در  مهارت و ک د

 دانیم.می شادی، رهائی و عشقلمس )حسِ بودن( همراه با دستیابی به کیفیت با تری از زندگی شکوفائی و  ،مسیر رشد 

ست که می    گویدمی حافظ سئولیت ا سان را  حس م سوق دهد   تواند ان سوی عالم با   و البته که  از چنگال زمین رها کند و به 

ستی وظیفه  سایر موجودات         عرتای برای هریک از اجزای ه سان به دلیل متفکر و متکلم بودن از  سئولیت ان ست و م شده ا یف 

 تر است.سنگین

 قرعه فال به نام من دیوانه زدند بار امانت نتوانست کشید       آسمان 
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)یک فعالیت( یا کسی )یک ارتباط متقابل( معنا    پذیری در رابطه با چیزینکته مهم و حائز اهمیت اینست که مفهوم مسئولیت  

، ... یا مسئولیت پذیری نسبت   کارکردن، درس خواندن، ورزش کردن بالِپذیری در قگوئیم مسئولیت یعنی مثال می کندپیدا می

 به پدر و مادر، همسر، فرزند، دوستان....   

 شوند:ها در سه سطح مطرح میکه این مسئولیت

 پذیری دررابطه با خودمسئولیت-1

سیدن به مرحله     سئولیت ر شکوفائی "این م صالت خود   "از نگاه فروید و  "تفرد"از نگاه مازلو،  "خود ست آوردن ا از نگاه   "به د

 تعریف شده است. ایر اندیشمندان،س

 .است کفایتبردن سطح با لیاقت و  پرورش ،عزت نفسداشتن  ،پذیری در رابطه با خودشرط مسئولیت

 شو برای خود دشناس  را می شهایها و خواسته ها ،قابلیتنیازها، ضعف پذیر است  یعنی کسی که در رابطه با خودش مسئولیت  

 دارد.هدف و برنامه  ر این راستادداند که شکوفائی می است و وجودش را چون بذری آماده رشد و ارزش قائل

ن و أشکک ،هایش به خودش با انتخاب و داندخودش را انتخابگر و پاسککخگو می ،های هر راهکاریبه دسککتاوردها و هزینه قوفوبا 

 و خودساخته است. یافتهتفردیّ ،مستقل رساند.انسان بودنش آسیب نمی اعتبارِ

سب مهارت  ست دارد و از طریق  یادگیری و ک ضاع می پردازد. گالیه  شناخت و پذیرش ترس ها را دو هایش به مهار و کنترل او

پلی   هایشآموختهنکات و درسگیرد و در پذیرش کامل با جدیت از هایش درس میها و شکست  از اشتباه  .زندکند، غر نمینمی

 داند.ساسات و رفتار خود میمسئول افکار، اح مستقالًو در این مسیر خود را  سازدبرای عبور و رسیدن به خودشکوفائی می

 مسئولیت پذیری در رابطه با دیگری-2

سئولیت فرد  سد و مالحظه می   حق و حریم خود و دیگری را میپذیر در رابطه با دیگران، م  سازنده و اثربخش  تعامل .کندشنا

ند و چنانچه ناخواسته رسابا حفظ قواعد به دیگری آسیب نمی برنده، شفاف و قرارمند است.-برنده اشهای تیمیو در نقش اردد

گری را های ارزشمندی، منفعت، اقتدار، انتخاب شناس است. حس  کند. وقتبرساند، خطایش را پذیرفته و عذرخواهی می  آزاری

رسان  برد و فایدهبستگی ایمن و همدلی بهره میدر روابط به جای وابستگی از دل کند.هم به فرد مقابل و هم در رابطه ایجاد می

 .و حامی است

 ا جهان هستیپذیری در رابطه بمسئولیت-3

سئول می   ست که در ازای هر آنچه   فردی که در قبال جهان هستی خود را م صل بنیادین در طبیعت واقف ا شت  کداند بر این ا

شت( و در ازای هرآنچه دریافت می    ،میکنی شت و بردا شی   درو میکنی )کا ست چیزی ببخ ، هر  العمل()عمل و عکس کنی  زم

، تعادل طبیعت در همین تبادل اسککت همانطور که در هر تنفس دِینی داری و مسککئولیشککود در برابر آن آنچه به تو داده می

 و مانند اینها.   دهیاکسید کربن میگیری و دیاکسیژن می

سککازنده ، افزاینده ،   که با هسککتی تعاملی کردقادر خواهد  او را داندبخود را سککلولی از ابرپیکره هسککتی   بینش که فرد اینو 

 کند.یکپارچه و هماهنگ برقرار 

ست خود را ملزم می   داند تا جهان را بهتر از آنچه تحویل گرفته ، تحویل و در ازای نعمت حیات و هر آنچه از هستی بهره برده ا

از هستی ، محافظ هستی    جزئیداند و خودش را مسئو نه  همین دلیل سپاسگزار است و آفرینش را نتیجه عشق می     به ،بدهد

  ند.  دارقص با هستی می وو در صلح 
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سئولیت  شق       یعنی فرد م شادی و ع شکوفائی خود آزادی،  سطح بلوغ و  شاید بتوان گفت  را تجربه می پذیر در با ترین  کند و 

 شادی و عشق است. حس خالقیت)شکوفائی(،همین مسئولیت بشر رسیدن به درک 

شناخت  تا اینجا  سئولیت   از طریق  ضای م سئولیت   پذیری در روابط ف صیف فرد م سی      پذیر بو تو شد ح ست ر یعنی  ه گام نخ

  :رشد حسی عبارتند از. مراحل رسیدیم "درست است"

 }مرحله شناخت{ )از نظر عقلی( پذیربودن درست است.مسئولیت-1

 }مرحله مشاهده{  )پذیرش حسی( پذیری شدنی است..مسئولیت2

 }مرحله تجربه{ ید(یأامن و قابل ت مفید، )لذتبخش، اختیاردهنده، .است پذیری خوبمسئولیت-3

 }مرحله اهلی شدن{ شود.عادی و طبیعی زندگی میپذیری روال مسئولیت-4

سی    طی مراحل و در نهایت به کمک  شدح ست  ر سئولیت هر فردی قادرا شتن بهای کوچک در تجارب متعدد و تعریف م  ا بردا

 .رسدب خودآگاه و هوشمند همراه با حس اقتدار و انتخابگر به فردی مسئول،های مستمر و قدرتمند گام

شف مکالمات ها از طریق خودآگاهاین گام یمودنپ سازنده و تبدیل    ی به درون و ذهن خویش از طریق ک )زبان( و باورهای غیر 

  پذیر و خلّاقشود و از بیرون هم خودآگاهی بر رفتار و مطالعه زندگی افراد مسئولیتآنها به مکالمات سازنده و اثربخش انجام می

 بسیار موثر و آموزنده خواهد بود. به عنوان الگو،

ها نیاز دارند،  ها و منابعی که برای ارزیابی مؤثر موقعیتبه ابزار، نگرشها نهادینه شده است   در آنافرادی که احساس مسئولیت    

تر گام  تر و راحتدر مسیررشد سریع   و زنند که برای خود و اطرافیانشان مناسب است   هایی دست می مجهز هستند و به انتخاب 

   دارند.برمی

 شود.هوسرل بنیانگذار پدیدارشناسی معتقد است: بسیاری از مشکالت بشر از نوع سوال پرسیدن او شروع می

 خورم؟چرا در روابطم شکست می آدم موفقی نیستم؟را چ

شته در ذهن و    "درد چرا"و نتیجه افتادن در گرداب  ستجوی تجارب گذ شتن       و ج صر گ شدن و دنبال مق درگیر حس قربانی 

 شود.می

 درصورتیکه چنانچه ادبیات شرح مسئله و طرح سوال تبدیل شود به اینکه : 

توانم روابطم را بهبود ببخشم و  چطور و ازچه روشی می  ؟چگونه فرد موفقی بشوم؟ موفقیت برای من چگونه معنی پیدا می کند 

 م؟برنده بودن را تجربه کن-حس برنده

سوق پیدا می         سئله  سخگری و حل م سمت پا ست که ذهن به  سخگری فرد متمایل به  اینجا کند. که البته حتما در پسِ این پا

 گردد.پذیری میجستجو،کسب مهارت و تقویت مسئولیت

 افسانه صیدی

24/1/1399 


