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چکیده
مفهــوم  شناســایی  راســتای  در  پژوهــش  ایــن 
مســئولیت پذیری و اســتخراج مؤلفه هــای آن از 
منابــع اســامی از جمله آیــات، روایــات و نظرات 
اندیشــمندان اســامی انجــام گرفــت. روش این 
تحقیــق، تحلیــل محتــوای کیفــی متــون دینــی 
کــه در آن ابتــدا بــه  بــا رویکــرد تفســیری اســت 
آن  مترادف هــای  و  مدنظــر  واژه  جســت و جوی 
در فرهنگ هــای لغــت پرداختــه شــد. در مرحلــه 
بعــد لغــات یافته شــده را در منابع اســامی یافته 
و پــس از جمع بنــدی یافته هــا، از برآینــد آیــات 
بــا  ســپس  شــد.  برداشــت  مؤلفه هــا  روایــات،  و 
ارائــه مؤلفه هــای به دســت آمده به کارشناســان 
متخصص در روان شناســی و علوم دینی، میزان 
مســتندات  بــرای  مؤلفه هــا  ضــرورت  و  ارتبــاط 
از  مؤلفه هــا  اســتنباط  صحــت  همچنیــن  و 
شــد.  ارزیابــی  پژوهشــگر-  -توســط  مســتندات 
تأییــد  مؤلفه هــای  کارشناســان،  نظــر  براســاس 

Abstract
This research was conducted in order 
to identify the concept of responsibility 
and extract its components from Islamic 
sources - including verses, hadiths 
and opinions of Islamic thinkers. 
The method of this research is qualitative 
content analysis of religious texts with 
an interpretive approach in which the 
word in question and its synonyms 
in dictionaries were first searched. 
In the next stage, the words found 
were found in Islamic sources and 
after summarizing the findings, the 
components were taken from the results 
of verses and hadiths. Then, by presenting 
the obtained components to experts 
in psychology and religious sciences, 
the level of relevance and necessity of 
the components for the documents as 
well as the accuracy of the inference of 
the components from the documents 
were evaluated by the researcher. 
According to experts, the approved 
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مقدمه
امروزه مشکات مختلفی مانند مشکات اقتصادی، سیاسی، حقوقی، خانوادگی، اخاقی و... 
در جامعه وجود دارد که تأثیر منفی در رشد و پیشرفت جامعه گذاشته  است. عوامل متعددی 
می تواند سبب ایجاد این مشکات باشد، اما یکی از مهم ترین عوامل این مشکات، نبود یا 
گر هرکسی مسئولیت خودش را به صورت  کمبود مسئولیت پذیری در میان آحاد جامعه است. ا
کامل انجام می  داد، این مسائل دامن گیر جوامع نمی شد؛ لذا می بایست نسبت به  صحیح و 
تربیت افراد مسئولیت پذیر اقدام نمود. به طور کلی سامتی و تباهی وضعیت اجتماعی و کلیه 
امور اجتماعی به احساس مسئولیت و وظیفه شناسی بستگی دارد )عبادی، ترجمه محمود 

خوش خبر، 1387، ص 14(.
به همین منظور نخست باید مشخص شود مسئولیت پذیری چیست و سپس مؤلفه های 
آن را شناسایی نمود تا بتوان با تطبیق آن بر افراد، افراد مسئولیت پذیر را از مسئولیت نا پذیر 

بازشناخت و نیز با ایجاد این مؤلفه ها در افراد، آن ها را مسئولیت پذیر ساخت. 
که  گونه ای  به  است؛  روان شناسی  در  واالیی  و  ارزشمند  جایگاه  دارای  مسئولیت پذیری1 
آورده اند. به عنوان مثال بنای شیوه  از آن سخن به میان  روان شناسان، در نظریات خود، 
واقعیت درمانی۲ در روان شناسی بر مسئولیت پذیری اشخاص متکی است. آلپورت3، »مهارت 

1. Responsibility.
2. Reality Therapy.
3. Allport, G.

شــده مســئولیت پذیری عبارتنــد از: مؤلفه هــای 
مســئولیت(،  بــه  نســبت  )هشــیاری  شــناختی 
عاطفی )پایداری در مسئولیت و دغدغه مندی( 
و رفتــاری )مراقبــت، پاســخ گو بــودن، وفــای بــه 
مســئولیت، اتقــان در عمــل، مجاهــدت و عــدم 

سستی، تکلیف  محور بودن و عذر نیاوردن(. 
مؤلفه هــای  مســئولیت پذیری،  کلیدواژههــا:   
مســئولیت پذیری،  مفهــوم  مســئولیت پذیری، 

تعهد، وظیفه، تکلیف.

components of responsibility are cognitive 
components )awareness of responsibility(, 
emotional )persistence in responsibility 
and concern( and behavioral components 
)care, accountability, fulfillment of 
responsibility, perseverance in action, 
struggle and Lack of laxity, being task-
oriented and not making excuses(.
Keyword: responsibility. Components 
of responsibility. The concept of 
responsibility. obligation. Duty. 
homework
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کار را با احساس  و وظایف« را یکی از ویژگی های شخصیت سالم برمی شمرد و حس تعهد به 
مسئولیت و تداوم مثبت زندگی، دارای پیوند می داند )شولتز1، 1977، ترجمه گیتی خوشدل، 
کار و مسئولیت به زندگی معنا و دوام می بخشد و بدون  1388، ص 30(. وی معتقد است 
داشتن کاری مهم و ارزشمند و ایثار، تعهد و مهارت های کافی برای انجام دادن آن، رسیدن 
میان  اینکه  ضمن  وی  همچنین   .)31 ص  )همان،  نیست  میسر  روانی  سامت  و  بلوغ  به 
کی از حس  وجدان بالغ و وجدان نابالغ یا روان نژند۲ فرق می گذارد، می گوید: »وجدان بالغ حا
از  جنبه  چهار  به  فروم3،   .)33 ص  )همان،  است«  دیگران  و  خود  به  نسبت  وظیفه شناسی 
»عشق  می گوید:  سپس  است.  بارور4  عشق  آن ها،  از  یکی  که  می کند  اشاره  سالم  شخصیت 
بارور از چهار ویژگی برخوردار است: توجه، مسئولیت پذیری، احترام و شناخت« )فروم، 1955، 
نسبت  گرفتند،  قرار  مزلو6  مطالعه  مورد  که  خود5  تحقق  خواستاران  دیگر  طرف  از   .)31 ص 
بیشتر  که  بودند  شدیدی  وظیفه شناسی  حس  از  سرشار  همگی  بودند.  متعهد  کارشان  به 
نیرویشان را در راه آن صرف می کردند. خواستاران تحقق خود7 با ایثار یا حس تعهد نسبت به 
کار می توانند فرا نیاز ها را به چنگ آورند یا محقق سازند )شولتز، 1977، ترجمه گیتی خوشدل، 
1388، ص 105 و 106(. از نظر فرانکل8، سه عامل، جوهر وجود انسان را تشکیل می دهد: 
معنویت، آزادی، و مسئولیت؛ و وی باید مسئولیت انتخابش را هم بپذیرد )فرانکل، ۲00۲، 
ترجمه صالحیان و میانی، 1393، ص 101، 113 و 139(. وی چندین نوع نوروز را تشخیص 
کردن معنی  می دهد و بعضی از آن ها )نوروزهای زودرس9( را به شکست بیماران برای پیدا 
از  سالم  اشخاص   .)8 ص   ،1963 )فرانکل،  می کند  معنا  او  وجود  در  مسئولیت  احساس  و 
دیدگاه پرلز10، می توانند مسئولیت زندگی خویش را بپذیرند. یعنی خودشان مسئول هستند، و 
مسئولیت کسی یا چیزی را که مسئول آن هستند، بر دوش پدر و مادر، همسر، تقدیر یا هیچ 

1. Schultz, Duane P.
2. Neurotic.
3. Fromm, E.
4. Productive Love.
5. Self-Actualization.
6. Maslow, A. H.

7.  از این اصطالح در برخی منابع به »خودشکوفایی« و »خویشتن سازی« تعبیر شده است )زینتی، 1379(.
8. Frankl, V.
9. noogenic Neuroses. 
10. Perls, F.
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گذاری مسئولیت  منبع بیرونی نمی گذارند. البته وی معتقد است اشخاص سالم، ضمن عدم وا
گیتی  را نمی پذیرند )شولتز، 1977، ترجمه  خویش به دیگران، مسئولیت هیچ کس دیگری 
خوشدل، 1388، ص 193(. این بدان معنی است که پرلز احساس مسئولیت نسبت به خود 
نه نسبت به دیگران را نشان  دهنده سامت شخصیت می داند. از طرف دیگر، افراد دارای 
کنند و تمایل  کنترل  خ می دهد  که می توانند آنچه را برایشان ر مکان کنترل1 درونی معتقدند 
دارند اعمالی انجام دهند که به این تصور جامه عمل بپوشاند، و مسئولیت نتایج عمل خود 

را بپذیرند )گتزلز۲ و دیگران، 1976، ترجمه یوسف کریمی، 1386، ص ۲۲5(. 
انسان، دارای رشد و تحول  مسئولیت پذیری مانند سایر صفات شخصیتی در طول عمر 
است. لیکونا3 )1994، به نقل از جان بزرگی، 1391، ص ۲3( به ارائه رفتارهایی می پردازند 
از این رفتارها، دادن مسئولیت های واقعی به  را پایه تحول اخاقی می داند. یکی  که آن ها 
کودکان است. رفعتیان )1385( معتقد است مسئولیت پذیری بخش مهمی از رشد شخصیت 
کودک از سن دو تا سه سالگی متوجه وجود دیگران می شود و می فهمد  کودک است. معمواٌل 
او  از  که  انتظاراتی  به  و  نیازهایشان اهمیت بدهد  و  آن ها  به  باید  و  نیاز دارد  که به دیگران 
که  ایجاد می کند  کودک  را در ذهن  از خود  ایده آل  روند یک تصویر  این  دارند پاسخ بدهد؛ 
باعث رشد شخصیت او شده و حس مسئولیت پذیری را در او ایجاد می کند. از نظر وی برای 
مسئولیت پذیری باید هویت فرزند و این که »من کسی هستم« برای او مشخص شده و شکل 
گرفته باشد. در مرحله دوم نظام تحولی بوهلر4 )مرحله نوجوانی از 15 تا ۲5 سالگی( نوجوان 
متوجه می شود که زندگی او به خود او تعلق دارد. تجربه های گذشته خود را مورد تحلیل قرار 
می دهد و به نیازها و ظرفیت های آینده خود می اندیشد )منصور، 1385، ص5۲(. در حقیقت، 
گذشته  مسئولیت زندگی خود را خودش به عهده می گیرد و خود را مسئول تمام اشتباهات 
می داند و تاش می کند آن را جبران کند. این مفهوم در خال مراحل دوم، سوم و چهارم این 
نظام به چشم می خورد. در مرحله سوم  نظام اریکسون5 ) از 3 تا 6 سالگی( فرد برای وظایف 
سازنده و سازماندهی عمل برای یک فعالیت معین آماده  می شود )همان، ص 53(. جدول 

1. locus of control.
2. Getzels, Jacob W.
3. Lickona, T.
4. Buhler, Karl.
5. Erikson, Erik.
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اجتماعی  و  شخصی  تعهد  و  تعمیق  و  سالگی(   11 تا   6( شدن  اجتماعی  فرایند  هال1  و  شل 
)40 تا60 سالگی( را بیان می دارد )همان، ص 56(. همچنین مرحله پنجم روان تحلیلگری 
)نهفتگی و رکود- از 7 سالگی تا بلوغ( را مرحله آمادگی برای مرحله تناسلی -که مرحله آماده 
شدن برای پذیرش زندگی اجتماعی و رعایت اصول اخاقی است می داند )همان، ص 9۲(. از 
طرف دیگر در کودکی سوم، کودک با عدول از ضوابط اخاقی خود، احساس گنهکاری می کند 

و این نشان دهنده این است که او مسئولیت کار خود را پذیرفته  است )همان، ص 186(. 
و  آمادگی  که  دارد  این  بر  عقیده  مسئولیت پذیری،  زمینه  در  ح  مطر نظریه پرداز  برونر۲، 
آموزش هر امری به کودک به شرط آنکه به زبان خود کودک گفته  شود، مؤثر است؛ به عنوان 
که خودش غذا بخورد؛ اما والدینش به دالیل مختلفی این  کودک 15 ماهه عاقه دارد  مثال 
اجازه را به کودک نمی دهند که از همین جا اعتماد به نفس را در او از بین می برند، در  حالی  که 

اعتماد به نفس در مسئولیت پذیری تأثیر به سزایی دارد )نیکروح متین، 1390(.
آیات و روایات بسیاری در باب مسئولیت و مسئولیت پذیری وارد شده است که نشان  دهنده 
که از مسئولیت، سخن به میان  اهمیت فوق العاده باالی این موضوع است. در  میان آیاتی 
انبیا 1، اسراء 34 و 36 و 369، فرقان 16، صافات ۲4 و  آورده اند می توان به »قیامت 36، 
که ایمان  کسانی  تحریم 6« اشاره نمود. مثا در آیه 6 سوره مبارکه تحریم، می فرماید: »ای 
کنید«3،  که هیزم آن مردم و سنگ ها هستند محافظت  آورده ا ید خویش و اهلتان را از آتشی 
از مسئولیت سنگین مؤمنین درباره اهلشان صحبت به میان می آورد؛  و در ضمِن این آیه، 
مسئولیت حفظ اهل، از آتش جهنم )هدایتی، 1396(. همچنین در برخی روایات به مفهوم 

مسئولیت پذیری اشاره  شده  است. مانند: »فیض االسام، خطبه 174، ص 564«. 
و  مفهوم  استخراج  امکان  می توان  مسئولیت پذیری،  درباره  روایات  و  آیات  وجود  با 
مؤلفه های آن را از متون اسامی، اثبات نمود. این مسأله، در منابع دینی با واژه هایی مانند 

مسئولیت، وظیفه، تکلیف، تعهد و... بیان گردیده  است )آذر  مهر، 1389(.
با توجه به اینکه نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه مسئولیت پذیری، ناهماهنگی 
، آن را ویژگی شخصیت  و تعارض دارند )و برخی از روان شناسان، مانند آلپورت، فروم و پرلز

1. Schell, R. E. & Hall, E.
2. Bruner, Jerome.

جاَرة« )تحریم، 6(. ِ
ْ

اُس َو ال  َوُقوُدَها الّنَ
ً
ْهلیُكْم نارا

َ
ْنُفَسُكْم َو أ

َ
ذیَن آَمُنوا ُقوا أ

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
3 »یا أ



88                                                                                                                                                      / سال پنجم، شماره دوم، پیاپی 1۲، پاییز و زمستان 139۸

سالم می دانند، برخی مانند آلپورت، آن را جزئی از وجدان بالغ می دانند و برخی دیگر مانند 
پایان نامه ها،  و  کتب  مقاالت،  بررسی  با  دیگر  طرف  از  و  خودشکوفایی(  ویژگی  را  آن  مزلو، 
انجام  جامعی  و  کامل  تحقیق  آن  مؤلفه های  و  مفهوم  درباره  که  است  مشهود  نکته  این 
زمینه  این  در  روان شناسان  دیدگاه  تبیین  به  یا  شده،  انجام  پژوهش های  و  نگردیده 
پرداخته  و از دیدگاه اسام غافل بوده اند؛ مانند پودینه )1396( یا صرفًا به بررسی دیدگاه 
اسام پرداخته و جنبه روان شناختی آن مغفول مانده است؛ مانند عامری )1395( و فتحی 
که بدون توجه به وجوه روان شناختی مسئولیت پذیری، ویژگی های آن را از  اصل )1396( 
که این تحقیق  قرآن و روایات استخراج نموده اند. به  همین دلیل ضروری به نظر می رسد 

گیرد. انجام 
۲010، ص 1303؛  کسفورد1،  )آ انگلیسی معادل »Responsibility« است  در  که  مسئولیت، 
گاسبی۲، 1995، ص 1488 و ربر3، 1985، ص 667(، در لغت، به  معنای »قابل یا  سامرز و 
شایسته بازخواست بودن انسان« )سّیاح، 1366، ج 1، ص 664(، »به گردن انسان، در عهده 
و »عهده دار وظایف،  بودن« )دهخدا، 1390، ج ۲، ص ۲714(  او  پایندانی  و  او، در ضمان 
اعمال و افعال شدن« )عمید، 1389، ص 1118( است و در اصطاح به  معنای »پاسخ گویی و 
پذیرفتن عواقب امور انسان در برابر وظایف و اعمالی که به عهده دارد« )خواص و دیگران، 
1385، ص 110(، »توجه به خواست ها و احساسات دیگران، افزون بر در نظرگرفتن خواست ها 
هنجار های  چارچوب  در  مناسب  تصمیم گیری  با  درست  انتخاب  و  خویش  احساسات  و 
تکالیف«  دادن  انجام  »خوب  ص9(،   ،1390 )ابراهیمی،  معمول«  انتظار های  و  اجتماعی 
)فاحیان و همکاران، 1397، ص 6( و »قابلیت پذیرش، پاسخ گویی و به عهده گرفتن کاری 

که از کسی درخواست می شود« )رفعتیان، 1385، ص 1۲(.
مفهوم مسئولیت پذیری در نظریه های مختلف روان شناسی دارای معنای متفاوتی است 
و هر روان شناس بر اساس دیدگاهی که از ماهیت انسان دارد به آن پرداخته است )احمدی 

آخورمه، 139۲(. 
کردن نیازهای شخصی، در  گاسر در واقعیت درمانی، مسئولیت پذیری را »توانایی برآورده 

1. Oxford.
2. Summers, D & Gadsby, A.  
3. Reber, A. S.
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صورتی که فرد، دیگران را از برآورده شدن نیازهایشان محروم نکند«، معرفی می کند. از دیدگاه 
کرده اند افراد غیرمسئولند،  کلینیک ها را پر  که زندان ها و بیمارستان های روانی و  او افرادی 
کافی و غیرواقعی برای برآوردن نیازهایشان است )گاسر، ترجمه  رفتار آنها تاشی ناقص، نا
کردن تمرکز  مرتضوی، 1380(. همچنین وی در نظریه انتخاب، بر  روی مسئولیت انتخاب 
می کند )کوری1، ترجمه سید محمدی، 1387(. او با اعتقاد به اینکه روانکاوی به مردم یاد 
گذشته  با نگاه به  بلکه  را برعهده بگیرند،  انتخاب هایشان  و  زندگی  که مسئولیت  نمی دهد 
دیگران را سرزنش می کند، واقعیت درمانی را به وجود آورد )شارف، ترجمه فیروزبخت، 1381(. 
در  افراطی  مسئولیت پذیری  کلیدی  نقش  به  خود  شناختی  نظریه  در  سالکووسکیس۲ 

اختال وسواس اعتقاد داشت  )رمضانی، 1391(.
فرد  در  ایجاد مسئولیت  را  اهداف درمان  از  در دیدگاه منطقی هیجانی3 خود یکی  الیس 
کنند. وی معتقد  را می توانند حل  که مردم تندرست، مشکات خود  می داند و معتقد است 
و  )پروچسکا  کرد  کار  او  شناخت  روی  بر  باید  شود  مسئولیت پذیر  فرد  اینکه  برای  است 

نورکراس4، ترجمه سید محمدی، 1385(. 
کردن است  انتخاب  توانایی خویش جهت  اتکا به  گشتالت درمانی، مسئولیت پذیری،  در 

)شارف، ترجمه فیروزبخت، 1381(. 
عاقه  و  پرداخته  انسان  ماهیت  به  اجتماعی  دیدگاهی  با  آدلر6  فردنگر5،  روان شناسی  در 
دیدگاه  در  است؛  دانسته  برابر  دیگران  با  همدلی7  و  همانندسازی  احساس  با  را  اجتماعی 
بر  باید  ما  که  بود  معتقد  آدلر  آنهاست.  روان  سامتی  نشانه  انسان ها  اجتماعی  عاقه  او 
برقرارکردن  اجتماعی(،  )تکلیف  دوستی  روابط  برقراری  یابیم؛  تسلط  همگانی  تکلیف  سه 
صمیمیت )تکلیف عشق- ازدواج( و مشارکت داشتن در جامعه )تکلیف شغلی(. پس از آن، 
دو تکلیف زندگی دیگر تفاهم داشتن با خود )خودپذیری( و پرورش بعد معنوی خودمان )از 
جمله ارزش ها، معنی، اهداف زندگی و رابطه با جهان( را به آن اضافه کردند. این تکالیف به 

1. Curey, Gerald.
2. Salkovskis, Paul.
3. Logical-Emotional Perspective.
4. Prochaska & Norkross.
5. Individual psychology.
6. Adler, Alfred.
7. Sympathy.
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قدری مهم اند که اختال در هر یک از آن ها اغلب شاخص اختال روانی است )کوری، ترجمه 
سیدمحمدی، 1387(. وی روان نژندی را نتیجه محدودیت »من«1 در برابر حس مسئولیت 

بیان می کند.۲ 
از نظر فروید3 انسان مسئول اعمال و رفتار خویش نیست، بلکه هرچیزی که ما انجام 
گریزناپذیر  می دهیم یا می اندیشیم و حتی در رؤیا می بینیم، از پیش به وسیله نیروهای 
و نامرئی درون ما رقم خورده است )بشیری، غروی و فتحی آشتیانی، 1388(. در واقع، 
از نظر وی انسان هیچ مسئولیتی ندارد چه رسد به اینکه مسئولیتی را به عهده بگیرد. 
باید توسط  که  یا تکلیفی نیست  فروم )۲004( معتقد است مسئولیت پذیری صرفًا وظیفه 
خود  توسط  که  است  حالت  و  احساس  نوعی  بیانگر  برعکس،  بلکه  بگیرد،  انجام  فرد  یک 
کنش فرد نسبت به نیازهای دیگران به  فرد برانگیخته شده و حامل و دربردارنده پاسخ و وا

صورت آشکار یا پنهان است.
شود:  شامل  را  مسائلی  باید  کامل  »روان شناسی  که  بودند  معتقد  انسان گرا  روان شناسان 
آزادی و خاقیت، انتخاب و مسئولیت، ارزش ها و تحقق« )رسنیک، وارموث و سرلین4، ۲001، 

ص 79(. 
مزلو مسئولیت پذیری و آزمودن شیوه های جدید را به جای چسبیدن به راه های راحت و 
امن برای رسیدن به خودشکوفایی الزم می داند )توباسیک و میلر5، 1991، به نقل از هژبریان 

و همکاران، 1393، ص ۲۲3(.
آلپورت، »مهارت و وظایف« را یکی از ویژگی های شخصیت سالم برمی شمرد، و در توضیح 
کار با احساس مسئولیت و تداوم مثبت  که حس تعهد به  این ویژگی، اینطور بیان می دارد 

زندگی، پیوند دارد )شولتز، 1977، ترجمه گیتی خوشدل، 1388، ص 30(.
کنترل  خ می دهد  که می توانند آنچه را برایشان ر افراد دارای مکان کنترل درونی معتقدند 
مسئولیت  و  بپوشاند  عمل  جامه  تصور  این  به  که  دهند  انجام  اعمالی  دارند  تمایل  و  کنند 
یوسف  ترجمه   ،1976 دیگران،  و  )گتزلز  بپذیرند  بد،  چه  و  خوب  چه  را،  خود  عمل  نتایج 

1. Id.
2. https://fa.wikipedia.org.
3. Freud, z.
4. Resnick, S., Warmoth, A., & Serlin, I. A.
5. Tobacyk & Miller, M.
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کریمی، 1386، ص ۲۲5(.
روان شناسی انسان گرایانه معاصر یک »ترکیب هماهنگ« از سه هستی شناسی است: 

که بر آزادی، بازاندیشی تجربی )از جمله پدیدارشناسی( و مسئولیت .1 روان شناسی وجودی 
کید دارد. تأ

کید دارد..۲ روان شناسی فراشخصی که بر معنویت، تعالی و کنش اجتماعی تأ
گاهی سیاسی و معنای فردی تمرکز دارد )اشنایدر، .3 روان شناسی ساختاری که بر فرهنگ، آ

پیرسون و بوگنتال1، ۲015، ص ۲3-18(. 
 .)۲۲ ص  )همان،  دارد  کید  تأ مسئولیت  و  تجربی  تأمل  آزادی،  بر  وجودی  روان شناسی 
با  صادقانه  برخورد  و  خودمان  به  انتخاب ها  متعلق بودن  را  مسئولیت پذیری  وجودگرایان، 
آزادی می دانند. مطابق نظریه وجودگرایی، مسئولیت پذیری امری وجودی است که از طریق 
گاه تر باشد بیشتر احساس مسئولیت  تعلیم و تربیت شکوفا می گردد. از این رو هر چه انسان آ
کهام۲، ۲01۲(.  گاهی، انسان نیز همواره احساس مسئولیت می کند )با خواهد کرد و با تداوم آ
فرد  متعارف4(،  )اخاق  کلبرگ3  اخاقی  رشد  نظریه  دوم  سطح  از  دوم  مرحله  در 
مسئولیت پذیری را یاد می گیرد )اسات5، ۲010، ص 1۲9-131، به نقل از سبحانی  نژاد و آب 

نیکی، 1391، ص 65(.
دیوی6 معتقد بود سه نگرش الزم برای عمل بازتابنده )تفکر انتقادی( وجود دارد: ذهنیت 

باز7، مسئولیت پذیری و صمیمیت )دیوی، 1933، ص 30، 31 و 3۲(.
تعهد  و  الزام  »یک  به  را  مسئولیت پذیری   )8 ص   ،1395 فیاض  از  نقل  به   ،1989( سرتو 
درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت هایی که برعهده او گذاشته شده است« 

تعریف می کند.
متوجه  نوجوان  سالگی(   ۲5 تا   15 از  نوجوانی  )مرحله  بوهلر  تحولی  نظام  دوم  مرحله  در 
می شود که زندگی او به خود او تعلق دارد. تجربه های گذشته خود را مورد تحلیل قرار می دهد 

1. Schneider, Kirk. J., Pierson, J. Fraser., and Bugental, James, F. T.
2. Blackham, H. J.
3. Kohlberg, Lawrence.
4. Conventional Morality. 
5. Slote.
6. Dewey, J.
7. Open-mindedne.
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در حقیقت،  ص5۲(.   ،1385 )منصور،  می اندیشد  خود  آینده  ظرفیت های  و  نیازها  به  و 
گذشته  مسئولیت زندگی خود را خودش به عهده می گیرد و خود را مسئول تمام اشتباهات 
می داند و تاش می کند آن را جبران کند. این مفهوم در خال مراحل دوم، سوم و چهارم این 

نظام به چشم می خورد. 
احساس  خود،  اخاقی  ضوابط  از  عدول  با  کودک  سوم،  کودکی  در  اریکسون،  نظام  در 
پذیرفته  است  را  خود  کار  مسئولیت  او  که  است  این  دهنده  نشان  این  و  می کند  گنهکاری 

)همان، ص 186(.
مکتب معنادرمانی1، انسان بودن را به معنای مسئول بودن می داند. مسئول پاسخ گویی و 
پاسخ گو بودن به وضعیت های زندگی و پاسخ گویی به چگونگی تفسیر زندگی، یعنی تفسیری 
در راستای خداپرستی یا بی خدایی )فرانکل، ۲00۲ ، ترجمه احمد صبوری و عباس شمیم، 
خ  ص 113(. از نظر فرانکل، معنادرمانی، آموزش مسئولیت هاست )فرانکل، 1946، ترجمه فر
سیف بهزاد، 137۲، ص 31(. البته وی، پیش از هر چیز، انسان را نسبت به وجدان خویش 

مسئول می داند )همان، ص 39(.
ح است که از دیدگاه اسام و روان شناسی، مسئولیت پذیری دارای  در اینجا این سؤال مطر
که هم جنبه روان شناختی دارند و هم در منابع  چه مفهوم و مؤلفه هایی است؛ مؤلفه هایی 

اسامی، به عنوان جزئی از ساختار مفهومی مسئولیت پذیری هستند.

روشپژوهش
که  کتابخانه ای3 است  از لحاظ روش،  و  بنیادی۲  روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، 
 ،1395 نیا،  )حافظ  می پذیرد  صورت  کتابخانه ها  در  محقق  تاش  تمام  تقریبٌا  آن،  در 
دینی  متون  در  کیفی  محتوای  تحلیل  داده ها،  گردآوری  نحوه  حسب  بر  و   )196 ص 
منابع  از  مسئولیت پذیری  با  مرتبط  آموزه های  روش  این  در  است.  تفسیری  رویکرد  با 
بررسی می شود.  و به صورت منطقی، اجتهادی و تحلیلی  گردآوری، دسته بندی  اسامی 
مفهوم  و  معنا  نظر  از  که  مفاهیمی  یعنی  می شود؛  تکیه  معنایی  قرابت  بر  روش  این  در 
گزاره  یک  اینکه  تبیین  برای  می شود.  داده  قرار  مؤلفه  یک  عنوان  تحت  دارند،  قرابت 

1. Logo therapy.
2. Basic )Pure(.
3. desk research.
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و  منطقی  ل  استدال از   ، خیر یا  برساند  را  مسئولیت پذیری  مؤلفه  و  مفهوم  می تواند  دینی، 
لت های صریح، ضمنی و التزامی آیات، روایات و عبارات دانشمندان استفاده می شود.  دال
نظر  از  خیر  یا  هست  مسئولیت پذیری  مؤلفه  شده،  استنباط  مؤلفه  اینکه  تعیین  برای  و 

کارشناسان بهره جستیم.
کتابخانه ای است. در این نوع مطالعه، حوزه  گردآوری اطاعات در این پژوهش،  روش 
کار پژوهشگر منابع کتابخانه، اسناد و مدارک )منابع چاپ  شده( و نیز وبگاه ها و بانک های 
اطاعات،  این  آوردن  دست  به  برای   .)۲06 ص   ،1393 )پور شافعی،  است  اطاعاتی 
از فیش ها و نرم افزار جامع االحادیث  که در این پژوهش  ابزاری بهره جست،  از  می بایست 

نور استفاده شد. 
البته در پژوهش، چگونگی تأمین روایی )اعتبار( و پایایی )اعتماد( ابزار گرد آوری اطاعات 
مهم است. موضوع روایی و پایایی آن است که ابزار )وسیله( جمع آوری اطاعات در پژوهش، 
با توجه به نظر خبرگان و  باید  روایی  نیز اعتماد الزم برخوردار باشد.  و  اعتبار  از دقت،  باید 
کارشناسان تأمین شود و پایایی، وابسته به نمونه است و باید روی نمونه اجرا شود تا بتوان 
آوردن  دست  به  از  پس  کار،  این  برای   .)۲08 ص  )همان،  کرد  استخراج  را  مربوطه  ضرایب 
محاسبه  زیر  فرمول  براساس  محتوا  روایی  نسبت  کارشناسان،  به  آن ها  ارائه  و  مؤلفه ها، 

می شود:
= CVR

مؤلفه ای  برای  را  »ضروری«  گزینه  که  است  کارشناسانی  تعداد  رابطه،  این  در 
عامت زده اند و N تعداد کل متخصصان است )حاجی زاده و اصغری، 1390 و محمدبیگی، 

محمدصالحی و علی گل، 1393، ص 116۲(.
که امتیاز الزم را به دست آورد به عنوان  پس از محاسبه CVR و CVI، هرکدام از مؤلفه ها 
مؤلفه مسئولیت پذیری شناخته می شود. جدول 1  نشان دهنده میزان امتیاز الزم برای تأیید 

مؤلفه است.

CVRجل مساوبنادرواییمحتاا)اقتبامازمحمدنیگم، جدول1-حداقلمقادیل
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محمدصامحموعلمگل،1393،ص1162(

تعداد ارزیابانحداقل مقدار نسبت روایی محتوی

0/99         5

0/996

0/997

0/758

0/789

0/6۲10

0/4915

0/4۲۲0

0/37۲5

0/3330

0/3135

0/۲940

جامعه این پژوهش شامل آیات و روایاتی است که واژه  »سؤال«، مشتقات و مترادف های آن است 
و نمونه آن، عبارت است  از آیات و روایاتی که بیانگر مسئولیت پذیری یا مؤلفه های آن هستند.

برای انتخاب نمونه، روش های مختلفی وجود دارد؛ اما در این پژوهش از روش نمونه گیری 
نظر  و  قضاوت  براساس  جامعه،  از  بخشی  نمونه گیری،  روش  این  در  شد.  استفاده  هدفمند 
گونه ای  کارشناسی خود پژوهنده یا تأیید افراد صائب، نمونه انتخاب می شود. این نمونه به 
که تا حد امکان ویژگی های جامعه واقعی را داشته باشد. پس پژوهش گر، با  انتخاب می شود 
توجه به آشنایی قبلی با جامعه برای رسیدن به هدف خود )یعنی درک عمیق پدیده مورد نظر(، 
که اطاعات و درک آن ها در زمینه مورد بررسی  به صورت قضاوتی افرادی را انتخاب می کند 
بسیار  زیاد و عمیق است )سید عباس زاده، 1389، ص ۲55(. بر  همین  اساس، به آیات و روایات 
مراجعه شد و آنهایی انتخاب شد که شامل واژگانی بودند که در حوزه معنایی مسئولیت پذیری 
بودند و قابلیت تبیین  کنندگی برای مفهوم و مؤلفه های مسئولیت پذیری را داشتند؛ لذا 15199 
مفهوم  که  روایات،  و  آیات  این  از  تعدادی  و  شد  استخراج  جامعه-  -به عنوان  روایت  و  آیه 

مسئولیت و مسئولیت پذیری از آن قابل برداشت بود، به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شد.
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یافتهها
در مرحله نخست، برای به دست آوردن تمام آیات و روایاتی که شامل مفهوم »مسئولیت« و 
»مسئولیت پذیری«، با مراجعه به لغت نامه ها و معاجم لغوی، واژه »سؤال« و »مسئولیت« و 
مترادف ها و معادل های آنها پیدا شد. بعد از یافتن واژه مورد نظر، مترادف ها و معادل های 
که این لغات در آنها  کتب لغت -با مراجعه به قرآن و منابع روایی- آیات و روایاتی را  آن از 

وجود دارد پیدا شد.
جدول2-تازیشفلاوانمواژگادرپیاتوروایات

واژهریشه
فراوانی

جمع
روایاتآیات

س أ ل

116۲416۲5سؤال

564۲647مسئول و مسوول

000مسئولیة و مسوولیة

000مسئولیت و مسوولیت

ض م ن

010581058ضمن

0713713ضمان

033ضمانت و ضمانة

0188188مضمون

011101110ضامن

و ظ ف
05858وظف و موظف

01616وظیفه

ک ل ف
کلف، یکّلف، تکّلف، نکّلف، 
814601468مکّلف، مکّلفین و متکّلفین

0115115تکلیف

ع ه د
337۲137۲46عهد، تعهد، متعهد و عهدة

عاهد، عاهدَت، عاهدتم، 
1194195۲عاهدوا، تعاهد، یعاهد و معاهدة

581514115199جمع
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شایان ذکر است که محقق در فرآیند جست وجو، به آیات و روایاتی برخورد نمود که در عین 
حالی که حاوی این واژه ها نبودند، اما امکان استنباط مفهوم مسئولیت پذیری و مؤلفه های 
آن از آنها وجود داشت؛ لذا برای کامل تر شدن کار، آن ها را نیز به عنوان یافته ها آورده است. 
از  جامعی  تعریف  ارائه  به  مربوط،  روایات  و  آیات  یافتن  و  منابع  در  جست وجو  از  بعد 
مسئولیت پذیری و استخراج مؤلفه های آن پرداخته شد. برای استخراج و استنباط مؤلفه ها 
از این منابع، با بررسی نقاط مشترک و عناصر معنایی آیات و روایات، از هر چند آیه یا روایِت، 
روش  از  استفاده  با  پژوهشگر  واقع،  در  شد.  استنباط  مؤلفه  یک  مشترک،  مضمون  حاوی 
تحلیل محتوای کیفی، ابتدا کدگذاری باز و بعد از آن، مقوله بندی کرده  و به کدهای محوری 

)مؤلفه ها( رسید )جدول 3(.
جدول3-ماتسداتمؤم ههاازپیاتوروایات

نمونه روایاتنمونه آیاتمؤلفهردیف

یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و مراقبت1
اهلیکم نارًا  )تحریم، 6(

فانتبه أیها اإلنسان لنفسک و اعلم أنک مسئول  عن 
القلیل و الکثیر و النقیر و القطمیر و الفتیل و الذرة و 

الحرف و... )أعام الدین فی صفات المؤمنین، کام 
للمؤلف فی محاسبة النفس، ص ۲40(

تکلیف محور ۲
بودن

ُقل ما أسَئُلکم علیه ِمن أجٍر و ما 
فیَن )ص، 38( أنا من الُمَتکّلِ

عن أبی جمیلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه 
قال: خطب رسول اهلل ... فقال: یا أیها الناس... إنی 

ألظننی أوشک أن أدعی فأجیب، و إنی مسئول  و 
إنکم مسئولون، فهل بلغُتکم فما ذا أنتم قائلون قالوا: 
ک  نشهد بأنک قد بلغَت و نصحَت و جاهدَت، فجزا

اهلل عنا خیرا )تفسیر العیاشی، ج  1، ص 4(

اتقان در عمل3

ا َبْعُد َفِإّنِی  ّمَ
َ
ِحیِم*...أ ْحمِن الّرَ َکَتَب ِإَلْیِه  ِبْسِم اهلِل الّرَ

 َتَتَجاَوْز َما َقِدْمُت ِبِه 
َ

ُکْنَت َتِلیِه... َو ال ْیُتَک َما 
َ
َقْد َوّل

ْمرًا ... )إرشاد 
َ
 َتْبَتِدْع ِفیِه أ

َ
 َتَدْع ِمْنُه َشْیئًا َو ال

َ
ِإَلْیَک َو ال

القلوب، ج  ۲، ص 3۲1(.

وفای به 4
مسئولیت

َکاُنوا َعاَهُدوا اهلَل ِمْن َقْبُل  َوَلَقْد 
ْدَباَر َوَکاَن َعْهُد اهلِل 

َ ْ
وَن األ

ُ
 ُیَوّل

َ
ال

 )احزاب، 15(
ً

َمْسُئوال

ْنُفِسَنا اْلَوَفاَء ِبَما اْشَتَرْطَنا ِمْن َغْیِر 
َ
ْوَجْبَنا َعَلی أ

َ
...أ

ِنَیٍة َو اْلُمْؤِمُنوَن 
َ

 َعا
َ

اْسِتْثَناٍء ِبَشْی ٍء َیْنُقُضُه ِفی ِسّرٍ َو ال
ِعْنَد ُشُروِطِهْم َو اْلَعْهُد َفْرٌض َمْسُئوٌل  ... )عیون أخبار 

الرضا، ج  ۲، ص 138(.
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پاسخ گو بودن5

ِبی َعْبِد اهلِل؟ع؟ َقاَل: َقاَل اْلَخِضُر ِلُموَسی ع َیا 
َ
َعْن أ

ّیُ 
َ
َماَمَک َفاْنُظْر أ

َ
ِذی ُهَو أ

َ
ْصَلَح َیْوَمْیَک اّل

َ
ُموَسی ِإّنَ أ

َک َمْوُقوٌف َو َمْسُئوٌل   َلُه اْلَجَواَب- َفِإّنَ
َ

ِعّد
َ
َیْوٍم ُهَو َو أ

)الکافی )ط- اإلسامیة(، ج  ۲، ص 459(.

ْنَت َعْنُه َمْسُؤوٌل )عیون الحکم و دغدغه مندی6
َ
 ِبَما أ

ً
ُکْن َمْشُغوال

المواعظ )للیثی(، الفصل السادس، ص 391(.

مجاهدت و 7
عدم سستی

قد نّبه علیه الّسام أّن للوالی مسئولّیة عند اهلل و 
مسئولّیة عند الناس، و ال بّد له من االجتهاد فی 

الخروج عن کلتا المسئولّیتین حّتی یعذره اهلل و یعذره 
ح نهج الباغة  خلق اهلل... )منهاج البراعة فی شر

)خوئی(، ج  ۲0، ص 3۲1(.

عذر نیاوردن8

امیرالمؤمنین به مالک اشتر: .. و بپرهیز از افزون طلبی 
در آنچه مردم در آن برابرند و اظهار بی خبرى از آنچه 

تو مسئول  آن هستی و براى دیگران آشکار است؛ 
که تو به کار دیگران مؤاخذه می شوى... )منابع فقه 

شیعه، ج  ۲۲، باب 41، ص 661(.

9
هشیاری 
نسبت به 
مسئولیت

وال تقف ما لیس لک به علم إن 
السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک 

کان عنه مسئواًل )اسرا، 36(

 َناِظٍر َمْسُئوٌل  
َ

ُکّل ا َعَرْفَتُه َفِإّنَ  َک َو اْلُوُقوَف َعّمَ ا ِإّیَ
َعْن َعَمِلِه َو َقْوِلِه َو ِإَراَدِتِه )عیون الحکم و المواعظ 

)للیثی(، الفصل الخامس، ص 95(.

پایداری در 10
مسئولیت

قال رسول اهلل: ... یا ابن مسعود دع نعیم الدنیا و 
کلها و حاوتها، و حارها و باردها، و لینها و طیبها، و  أ
ألزم نفسک الصبر عنها، فإنک مسئول  عن هذا کله، 
ِعیمِ  )الوافی،  قال اهلل تعالی  ُثّمَ َلُتْسَئُلّنَ َیْوَمِئٍذ َعِن الّنَ

ج  ۲6، ص ۲15(.

بعد از استنباط مؤلفه ها از منابع دینی؛ برای سنجش فهم آیات و روایات و صحت و دقت 
ساحت  دو  هر  در  -که  مربوطه  کارشناسان  به  را  مؤلفه ها  ابتدا  شده،  استنباط  مؤلفه های 
روان شناسی و دین، تخصص داشتن - ارائه و سپس به محاسبه میزان روایی محتوا  پرداخته 

شد )CVR1< 49/0 و CVI۲< 78/0(. نتیجه CVI و CVR در جدول 4 ارائه گردیده است. 

1. Content Validity Ratio )CVR(.
2. Content Validity Index )CVI(.
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جدول4-میزاCVIوCVRبهدو پمدهنلایهلمؤم ه

CVICVRمؤلفه هاردیف

0/940/888مراقبت1

1000/777%تکلیف محور بودن۲

0/940/777اتقان در عمل3

0/940/555وفای به مسئولیت4

0/940/888پاسخ گو بودن5

1000/67%دغدغه مندی6

0/940/777مجاهدت و عدم سستی7

0/940/647عذر نیاوردن8

0/8880/666هشیاری نسبت به مسئولیت9

0/8880/555پایداری نسبت به مسئولیت10

)n=10( 0/940/7۲میانگین

همانطور که ماحظه می شود در این جدول نتایج مربوط به محاسبه CVI و CVR هرکدام 
میزان  و   0/78 مؤلفه  هر  برای   CVI حداقل  اینکه  به  توجه  با  است.  شده  آورده  مؤلفه ها  از 
CVR برای هر مؤلفه می بایست از 0/49 بیشتر باشد )برای ۲0 نفر کارشناس(؛ این مؤلفه ها از 

میان 1۲ مؤلفه ارائه شده به کارشناسان، تأیید شدند.

بحثونتیجهگیلی
مفهومی  تعریف  ارائه  و  مسئولیت پذیری  مؤلفه های  استخراج  حاضر،  پژوهش  عمده  هدف 

برای این مفهوم، منابع اسامی است. 
مفهوم  از  جامع  تعریفی  ارائه  دنبال  به  پژوهشگر  نخست،  وهله  در  کار،  این  برای 
مسئولیت پذیری، از منابع اسامی است. تعریف به دست آمده، عبارت است از: »حالتی روانی 
دغدغه  آن  به  نسبت  پذیرفته،  را  خود  مسئولیت  گاهانه  آ حالت،  آن  دارای  فرِد  که  فرد،  در 
می کند،  عمل  خویش  مسئولیت  به  بودن  مکلف  بخاطر  صرفًا  است،  وفادار  و  دارد  ذهنی 
عذر  خود  مسئولیت  انجام  در  می دهد،  انجام  صحیح  و  کامل  صورت  به  را  خود  مسئولیت 
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و بهانه نمی آورد، پاسخ گوی عواقب آن است، تمام تاش خود را در جهت انجام آن صرف 
می کند و در انجام آن صبور و پایدار است«. این نوع تعریف، تعریف به مؤلفه هاست. برخی 
مانند رفعتیان )1385، ص 1۲(، خواص و دیگران )1385، ص 110(، ابراهیمی )1390، ص 9( 
و سلحشور )1394، ص 9( نیز آن را به همین شیوه تعریف کرده اند؛ اما تفاوت این تعاریف در 

مؤلفه های به کار رفته در آن است.
این در حالی است که برخی تعریف به مؤلفه نکرده اند؛ مانند سرتو )1989، به نقل از فیاض 
از مارنات،  گاف۲ )1968، به نقل  1395، ص 8(، مرگلر1 )۲007، ص 71 و ۲007، ص 66(، 

1951، ترجمه حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو، 1374(، عامری )1395، ص 18(. 
در مرحله بعد، ضمن تبیین مؤلفه های به دست آمده از منابع اسامی، از نظر روان شناسی 
مؤلفه های  روان شناسی،  در  معمول  روش  براساس  ابتدا  کار،  این  برای  شد.  بررسی  نیز 
مسئولیت پذیری -به دست آمده بر اساس نظرسنجی از کارشناسان- به سه دسته مؤلفه های 
دغدغه مندی(  و  مسئولیت  در  )پایداری  عاطفی  مسئولیت(،  به  نسبت  )هشیاری  شناختی 
عدم  و  مجاهدت  عمل،  در  اتقان  مسئولیت،  به  وفای  بودن،  پاسخ گو  )مراقبت،  رفتاری  و 

سستی، تکلیف  محور بودن و عذر نیاوردن( تقسیم گردید.  

الف- هشیاری نسبت به مسئولیت

به  نسبت  هشیاری  دینی،  اصطاح  در  و  است3  گاهی«  »آ معنای  به  لغت  در  هشیاری 
گاهانه؛ نه از روی جهل و نه به صورت  مسئولیت، یعنی پذیرفتن مسئولیت خویش به طور آ

اجباری. 
به  کامل  »آشنایی  معنای  به  و  است   »Awareness« واژه  معادل  انگلیسی  در  هشیاری 
ک یا دانش از چیزی  تکالیف و وظیفه« است.4 این اصطاح در روان شناسی به معنای »ادرا
که درک شده یا شناخته شده است« می باشد )واندن بوس5،  گزارش دهی دقیق از چیزی  و 

۲015، ص 101(.
مطابق نظریه وجودگرایان، مسئولیت پذیری امری وجودی است که از طریق تعلیم و تربیت 

1.  Mergler, Amanda G.
2. Gauff.
3.  https://dictionary.abadis.ir.
4. https://dictionary.abadis.ir.
5. VandenBos, Gary R.
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گاه تر باشد بیشتر احساس مسئولیت خواهد کرد و با  شکوفا می گردد. از این رو هر چه انسان آ
گاهی، انسان نیز همواره احساس مسئولیت می کند )آلوک، کوئین و ویلسون1، ۲016(. تداوم آ
گاهی، قرین  گاهی و هشیاری تفاوت گذاشته و این گونه بیان می گوید: آ البته چالمرز۲ میان آ

و همبسته روان شناختی هشیاری است )کرک، ۲007، ص 70(.

ب- دغدغه مندی

و  کامل  بصورت  مسئولیت  انجام  فرد،  ذهنی  دغدغه  تمام  اینکه  یعنی  دغدغه مندی 
بار  از  انجام مسئولیت و فراغت  کیفیت  او همیشه مشغول تفکر درباره  صحیح است. ذهن 

سنگین آن است.
مزلو،   .)3۲4 ص   ،1389 )فیروزبخت،  است   Concern معادل  انگلیسی  در  دغدغه مندی 
کانادایی بهداشت روان4، داشتن دغدغه بهروزی همه آدمیان یا احساس  چاهن3 و انجمن 

مسئولیت نسبت به دیگران را بسیار مهم دانسته اند )سبحانی نیا، 1388(.
و   )1395( بهرامی  و  کاویان فر  کردلو،  پژوهش  در  تعهد«  »احساس  مؤلفه  می رسد  نظر  به 

پرسشنامه 4۲ سؤالی کالیفرنیا )1987( بیانگر این مؤلفه باشد.

ج- پایداری در مسئولیت

پایداری در مسئولیت است عبارت است از اینکه فرد مسئولیت پذیر »در انجام مسئولیت 
خود، صبور و پایدار است و مشکات و سختی ها او را از انجام مسئولیت خویش بازنمی دارند«.
پایداری در انگلیسی معادل واژه های »permanency« و »persistence« است )فیروزبخت، 
1389، ص 158(. واندن بوس این واژه را این گونه تعریف نموده است: »1. تداوم یا تکرار یک 
کیفیت یا وضعیت حفظ  رفتار، فرآیند یا فعالیت خاص با وجود قطع محرک شروع کننده، ۲. 
یا  یا دلسردی(  با وجود موانع )مانند مخالفت  اتمام آن  و  کار  یا نگه داشتن  یک دوره عمل 

تاش درگیر آن« )۲015، ص 158(.

1. Aulak, D. S., Quinn, B., & Wilson, N.
2. Chalmers, David J. 
3. Chauhan, S. S.
4. Canadian Mental Health Association
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بر پایداری  کاسدورپ۲ و والین3 در یک مطالعه تجربی، تأثیر احساس مسئولیت  کالمن1، 
احساس  و  خوی  و  خلق  که  داد  نشان  نتایج  کردند.  بررسی  ک  دردنا جسمی  کار  یک  در  را 
مسئولیت به طور مستقل بر پایداری وظیفه تأثیر می گذارد )کالمن، کاسدورپ و والین، ۲013(.
مید4 پایداری در کوشش و انجام وظیفه را از صفات بارز فرد مسولیت پذیر می داند )به نقل از 

حسینی قمی، 1391، ص 17(. 

د- مراقبت

حفظ  معنی  به  مراقبت  است.5  کردن«  نگهبانی  »مواظبت،  معنای  به  لغت  در  مراقبت 
واقع،  در  است.  معنوی  و  مادی  ضررهای  از  خویش،  به  مرتبط  اشیای  و  افراد  و   خویش 

مسئولیت پذیری بدون مراقبت، معنا و مفهومی ندارد.
واژه  این   .)597 ص   ،1389 )فیروزبخت،  است   »Care« معادل  انگلیسی  در  مراقبت  واژه 
این گونه تعریف شده است: »تأمین آنچه برای سامتی، رفاه، نگهداری و محافظت از شخصی 
یا چیزی ضروری است«.6 این مؤلفه در نهج الباغه به عنوان مؤلفه مسئولیت پذیری اجتماعی 
ح گردیده است )عباسی، 1393(. یکی از مفاهیم روان شناختی مرتبط با این مؤلفه، مفهوم  مطر
و  سامت  حفظ  برای  ما  اینکه  یعنی  خود،  از  مراقبت  خودمراقبتی یعنی  است.  خودمراقبتی7 

شادابی خود، کارهای روزمره کوچکی انجام دهیم تا زندگی بهتر و سالم تری داشته باشیم.8
یا  کردن  رفتار  خود  میل  به  مانند  اصطاحاتی  با  می تواند  اوقات  گاهی  خود،  از  مراقبت 
کار روزانه، حساب  گرفته شود؛ اما هیچ کدام از این ها نیست، بلکه یک  خودخواهی، اشتباه 

شده و از پیش اندیشیده و فرایند توجه به ذهن، بدن و روح است )لی9، 1396(.
پیکرینگ  و  روکاوینا  رایت،  لی،  توسط  یافته  تغییر  اجتماعی  مسئولیت پذیری  پرسشنامه 

)۲008( نیز این مؤلفه را به عنوان مؤلفه مسئولیت اجتماعی بیان کرده است.

1. Ceulemans, Ken.
2. Karsdorp, Petra A.
3. Vlaeyen, Johan W.S. 
4. Mead, Margaret. 
5.  https://dictionary.abadis.ir.
6.  https://translate.google.com .
7. Self-Care.
8.  https://mehcom.com.
9. Li, Kristian. 
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هـ- تکلیف محور بودن

فرد مسئولیت پذیر به خاطر داشتن مسئولیت و مکلف بودن، به  مسئولیت خویش عمل 
که  هرجا  طرفی  از  و  و...؛  رودربایستی  درآمد،  پاداش،  مثل  دیگر  دالیل  خاطر  به  نه  می کند 

تکلیفی احساس کرد اقدام می کند.
تکلیف محور بودن در روان شناسی معادل واژه »task orientation«، به معنای تکلیف گرایی 
است )فیروزبخت، 1389، ص 651(. واندن بوس ) ۲015، ص 1067( آن را این گونه تعریف 

کرده است: »تمرکز انگیزشی بر تسلط بر یک کار«.
پرسشنامه  در  و  درونـی  تعهد  عنوان  با   )1397( جعفری  اسدی  پژوهش  در  مؤلفه  این 
احساس  بر  منطبق  و  مقررات  و  نظم  بر  مبتنی  رفتار  عنوان  با   )1987( کالیفرنیا  سؤالی   4۲

مسئولیت ذکر شده است.

و- اتقان در عمل

کند  که شخص در انجام مسئولیت خویش محکم کاری  اتقان در عمل بدین معنی است 
و کار را با کیفیت و  به طور کامل و صحیح، انجام دهد نه به طور ناقص، باخطا و بی کیفیت. 
»أتقنُت  و   )158 ص  14۲8ق،  )فیروزآبادی،  أحکمه«  األمر:  »أتقن  می نویسند:  لغت  کتب 
الشیَء أحَکمُته« )ابن فارس، 14۲9ق، ص 156(؛ یعنی وقتی می گوییم فان شخص، فان 
کار را اتقان کرد )و به صورت متقن انجام داد(، آن را محکم کاری کرده است. در واقع، اتقان 

امر به معنای ِاحکام آن است به صورتی که نهایت صحت و کمال را داشته باشد. 
)فیروزبخت،  »صحت«  معنای  به   »accuracy« معادل  دو  آن،  مقابل  در  روان شناسی  در 
دارد.  وجود   )73 ص  )همان،  »استحکام«  معنای  به   »consolidation« و   )447 ص   ،1389
تعریف روان شناختی آن عبارت است از: »صحت یا آزادی از خطا« )واندن بوس، ۲015، ص 9(.

با توجه به بررسی های انجام شده، این مؤلفه در هیچ پژوهشی عنوان نشده است.

ز- پاسخ گو بودن

که دارد و نیز در صورت  با توجه به منابع اسامی، پاسخ گویی یعنی فرد در قبال مسئولیتی 
بروز خطا و به نتیجه نرسیدن آن، قادر به پاسخ گویی است و از پذیرفتن عواقب آن ابایی ندارد.
 APA است. این واژه در دیکشنری »responsiveness« پاسخ گو بودن در لغت معادل واژه
که شرکای تعامل در آن به نیازها، خواسته ها و شرایط  این طور تعریف شده است: »فرآیندی 
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یکدیگر کمک می کنند و به طور پشتیبانانه پاسخ می دهند و از این طریق بهزیستی یکدیگر را 
ارتقا می بخشند« )واندن بوس، ۲015، ص 913(.

آن  با  مترادف  را  مسئولیت   )1388( سبحانی نیا  که  است  حدی  به  مؤلفه  این  اهمیت 
دانسته است. از نظر پول1 پاسخ گویی یعنی شخص برای رفتار خویش در برابر کسانی که حق 
قضاوت در خصوص رفتار او را دارند پاسخ گو است )پول، 1991(. کات و ماری )۲000( اعتقاد 
ارزیابی  و  گزارش دهی  اندازه گیری عملکرد،  کی جهت  باید به عنوان ما که پاسخ گویی  دارد 
پاسخ گویی   )1373( متوسلی  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  غیرانتفاعی  و  دولتی  سازمان های  در 
زمان  طی  ارجحیت ها  و  منافع  در  تغییرات  به  نسبت  دادن  نشان  موقع  به  عکس العمل  را 
می داند. پاسخ گویی یکی از راه های ایجاد اعتماد عمومی است )الوانی و دانایی فرد، 1380(. 
کلیدی فشار وارد می آورد تا در قبال  که بر بازیگران  پاسخ گویی نیروی پیش برنده ای است 
عملکرد خود، مسئول باشند و از عملکرد خوب خدمات عمومی اطمینان حاصل کند )ترنر و 
کردن  هیوم۲، ترجمه عباس منوریان، 1379( و در نهایت پاسخ گویی یکی از عوامل مردمی 

نظام اداری می باشد )مصطفایی، 138۲، ص 8(.
کارهای خود دارد توجه  که انسان در قبال  در اسام و روان شناسی به نقش و مسئولیتی 
شده است. این نگرش به اعمال سبب می شود که در موقع لزوم و نیاز به اصاح عملکردها، 
کارها و وظایف خود را به عهده دیگران نیانداخته و خود برای  تنها خود را مسئول دانسته و 

اصاح رفتار خویش تاش کند )جعفری، 1395، ص 115(.
گاسر )1390، به نقل از صاحبی، زالی زاده و زالی زاده، 1394، ص 117( به عنوانی روان شناسی 

وجودگرا، پذیرفتن پیامدهای رفتار خود را یکی از مؤلفه های مسئولیت پذیری می داند.
ایشان  است.  مسئولیت پذیری  اصلی  عنصر  پاسخ گویی  پژوهشگران،  از  برخی  اعتقاد  به 
رمضانیان  و  )درویش  کرده اند  معنا  دیگران«  حقوق  به  دادن  »اصالت  به  را  پاسخ گویی 
مسئولیت ها،  بر  اشاره  پاسخ گویی  اصطاح  وی  نظر  از  همچنین   .)5 ص   ،1397 فهندری، 

نتایج و پیامدهای خاص آن دارد )همان، ص 6(. 
حبیبی، وظیفه دوست و جعفری )1395( از این مؤلفه به عنوان مؤلفه مسئولیت پذیری 

اجتماعی نام برده است.

1. Paul, s.
2. Turner, Mark and Hume, David. 
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ح- مجاهدت و عدم سستی

کردن و تمام وسع  اجتهاد در لغت به معنی »َبذل الُوسع« است؛ یعنی »در حد توان تاش 
و توان را مصروف داشتن« )جوهری، 14۲9ق، ص 194 و فیروزآبادی، 14۲8ق، ص ۲43(.

برنامه ریزی  و  هدفمند  »تاش های  معنی  به  و   »effort« معادل  روان شناسی  در  واژه  این 
شده جهت دستیابی به یک هدف خاص« )واندن بوس، ۲015، ص 1071( است. 

کرده است  گاف در پرسشنامه مسئولیت پذیری خود، از آن به عنوان یک مؤلفه استفاده 
)مارنات، 1951، ترجمه حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو، 1374(.

همچنین برهانی نژاد )1395( و پرسشنامه 4۲ سؤالی کالیفرنیا )1987( در پژوهش خود، از 
سخت کوشی به عنوان مؤلفه مسئولیت پذیری یاد کرده اند.

ط- عذر نیاوردن 

عذر نیاوردن بدین معنی است که فرد با عذر و بهانه های مختلف از زیر بار مسئولیت شانه 
خالی نمی کند و برای نپذیرفتن مسئولیت، عذرتراشی نمی کند. 

عذر نیاوردن در انگلیسی معادل واژه »not excuse«، به معنی »عدم وجود دلیل قابل قبول 
انتساب آن به منبع دیگری« است )واندن بوس،  یا  رفتار غیرمسئوالنه  گرفتن  نادیده  برای 

۲015، ص 709(. 
کارهای  افرادی مانند سلیگمن و دیگران در فضای مثبت اندیشی می گویند افراد خوش بین 
خوب و موفقیت ها را به خود و کارهای بد و شکست ها را به غیر خود اسناد می دهند و افراد بدبین 
موفقیت ها را به دیگران و شکست ها را به خود منتسب می کنند )یوسفی، 1391، به نقل از جعفری 
1395، ص 116(. در واقع، انسان خوش بینی که در انجام مسئولیت خود دچار شکست می شود، 
مسئولیت این شکست را به عهده نمی گیرد و با عذرهایی واهی، دیگران را مسئول شکست خود 

می داند. این در حالی است که از نظر اسام انسان مسئول تمام اعمال خویش است. 

ی- وفای به مسئولیت

وفای به مسئولیت یعنی اینکه فرد مسئولیتی را که پذیرفته است، حتمًا انجام می دهد و به 
تعهدی که نسبت به انجام آن دارد وفادار است. 

وفای به مسئولیت در انگلیسی معادل واژه »fidelity« است )فیروزبخت، 1389، ص 713(.
این مؤلفه در پژوهش اسدی جعفری )1397( با عنوان تعهد بیرونی ذکر شده است.
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