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   مقدمه 

مديران بيش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مديريت قرار گرفته  امروزه اخالق و مسئوليت هاي اجتماعي

را که عالوه بر داشتن مباني واقعيت، مستلزم قضاوت ارزشي و اخالقي نيز هست، اتخاذ مي  يماتياست. مديران تصم

است که هر تصميم مدير مي تواند طي يك روند سلسله وار دير يا زود سرنوشت تمامي نهادهاي جامعه  واضحکنند. 

در کشور ما به خاطر شرايط خاص و نياز به توسعه موضوع به ويژه  نينمايد. ا رييکم يا زياد دستخوش تغ را به مقدار

به اهداف اجتماعي خود حرمت نگذارند، مانها سازاگر مديران  اقتصادي و صنعتي از اهميت بيشتري برخوردار است.

محيط شان را فراخواهد گرفت و اگر با اندکي دورانديشي به قضيه ننگرند،  ،بسامانيآلودگي محيط، بيماري، تبعيض و نا

 مشكالت آخراالمر گريبان خودشان را خواهد گرفت.  نيا

يك سازمان اشاره دارد. مسئوليت پذيري مي مسئوليت پذيري در محيط کار به تعهد يك فرد به وظايف خود در 

تواند به شما کمك کند تا به يك رهبر و مدير قابل اعتماد و موثر تبديل شويد، زيرا مسئوليت پذيري در مديريت 

 نان از رهبري موفق و احتراميبه اطم ،فراتر از انجام وظايف است. بنابراين تمرين مسئوليت پذيري در مديريت

 به هم تيمي ها کمك مي کند و باعث بهبود عملكرد سازمان در دستيابي به اهداف مي گردد.در بين همكاران 
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 ؟چیستپذیری مسئولیت 

-يعني احساس دروني که از سوي فرد براي به انجام رساندن تمام فعاليت Responsibilityپذيري يا مسئوليت

 شود.هايي که به وي سپرده شده به گروه يا افراد القا مي

 يشخص هر گريبه عبارت د .معكوس است زينسبتا مبهم است و جهت آن در سلسله مراتب ن يکلمه ا تيمسئول

 سازمان، مسئول اقدامات کارکنان مدير كي. ه داردنان را بر عهدآاقدامات  تي، مسئولباشد يم دست ريز يکه دارا

 هستند و يزيآنها مسئول چه چ که ستيروشن ن قايبه سبب آن است که دق شتريبودن آن ب مبهم باشد. يخود م

 د. ابي يم ادامه يتا ک تيمسئول نيا

شود؛ بلكه جلب اعتماد ديگران را نيز در پي دارد مسئوليت پذير بودن نه تنها موجب انجام بهتر و صحيح امور مي

نفس را همواره در وجود  . فرد مسئوليت پذير ارزشمند بودن و عزتبخشدو ميزان اعتبار افراد را نيز ارتقا مي 

ه برجسته تري نسبت به ديگران برخوردار مي شود اخود احساس نموده و به دليل کسب اعتبار اجتماعي از جايگ

 و مسير ترقي و پيشرفت را سريع تر طي مي کند.

کارگزاران  نهج البالغه بسيار گسترده تعريف کرده و به 167امام علي )ع( حيطه مسئوليت پذيري انسان را در خطبه 

اِتَّقُوا اللّه َ في عِبادِهِ و بِالدِهِ وليت پذير بودن نسبت به کليه کارها و اقدامات مي فرمايد: ئخود در خصوص مس

از خدا بترسيد درباره بندگان او و سرزمينهايش؛ زيرا شما حتى نسبت . ونَ حتّى عنِ البِقاعِ و البَهائمِمسئولفإنّكُم 

 . چارپايان نيز بايد پاسخگو باشيدبه قطعه هاى زمين ها و 

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا سوره حج پيرامون مسئوليت پذير بودن انسان چنين آمده است:  41در آيه 

کنند( آنهايي آنان که خدا را ياري مي)». الْأُمُورِ وَِللَّهِ عَاقِبَةُ ۗ الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

دهند و امر به معروف دارند و زکات ميهستند که اگر در روي زمين به آنان اقتدار و تمكين دهيم نماز به پا مي

 «.تکارها به دست خداسدانند که( عاقبت ترسند چون ميکنند و )از هيچ کس جز خدا نميو نهي از منكر مي
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که او اين شرايط را احراز ت پذيري مقدمات و شرايطي دارد و زماني مي توان مسئوليتي را به فردي سپرد مسئولي

 کرده باشد؛ لذا در ادامه مختصرا به اين شرايط پرداخته مي شود:

مسئوليت پذيري زماني تحقق مي پذيرد که رسالت و تكليفي در کار باشد؛ يعني انسان قبال کارهايي را با  .1

و اختيار خويش پذيرفته باشد و سپس مسئوليت انجام آن را به عهده گيرد؛ نه کارهايي که تحت تاثير اراده 

 جاذبه ميل ها و دافعه خوف ها انجام مي دهد.

آگاهي که تميز و ادراک باشد؛ لذا انسان نااعتبار مي شود که فرد، داراي قدرت  داراي ييامسئوليت در ج .2

 د را نمي توان ملزم به انجام کاري کرد و به او مسئوليتي سپرد.داراي قدرت درک و فهم نمي باش

زماني مي توان فرد را در مقابل وظيفه اي که داشته است مورد بازخواست قرار داد که آن فرد، قبال مسئوليت  .3

 خود را شناخته باشد و اين مستلزم رسايي پيام و دريافت آن توسط فرد مكلف مي باشد.

ا مسئول دانست که او با اختيار و اراده خود، انجام يا ترک کاري را به عهده گرفته باشد زماني مي توان فرد ر .4

 نه اينكه مجبور به اين کار شده باشد.

و اين مقدمات از شرايط اساسي بدون شروط باال، مسئوليت دادن به کسي و بازخواست کردن از او معنايي ندارد 

 مسئوليت پذيري مي باشد.

از امانت الهي به همان تعهد و قبول  ،از چنان اهميتي برخوردار است که در بسياري از تفاسيرمسئوليت پذيري 

اين بود که او اين قابليت را داشت و  ؛مسئوليت ياد شده است و علت اينكه اين امانت عظيم به انسان سپرده شد

 معبود اليزال سير کند؛  مي توانست واليت الهي را پذيرا گردد؛ يعني در جاده عبوديت و کمال به سوي

 چنانكه خداوند در قرآن مي فرمايد: 

 ظَلُومًا کَانَ إِنَّهُ ۖ  وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ  إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

 .اجَهُولً
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ها و زمين و کوههاي عالم )و قواي عالي و داني ممكنات( عرض امانت کرديم )و به آنها نور معرفت ما بر آسمان»

و طاعت و عشق و محبّت کامل حق يا بار تكليف يا نماز و طهارت يا مقام خالفت و واليت و امامت را ارائه 

ن را بپذيرفت، انسان هم )در مقام داديم( همه از تحمّل آن امتناع ورزيده و انديشه کردند و انسان )ناتوان( آ

 .(72)احزاب  «ودآزمايش و اداء امانت( بسيار ستمكار و نادان ب

سف يکه در دانش نامهاي  (، در مقالهR. A. Duff. دوف )ي. اآر س يفل ست ت ده،يراتلج به چاپ ر الش کرده ا

سخ»وجوه گوناگون  س»و  «ييگوپا ضوعات با نو يرا بكاود. هر چند مترجم در برخ «يريپذ تيلئوم  سندهيمو

 .دانديم يو ضرور ديمف يرا به زبان فارس ييهادگاهيد نياختالف نظر دارد، اما انتقال چن

 . ناظر به گذشته ايو  اندندهیناظر به آ ای هامسئولیتدر مورد آن است.  گو بودنپاسخ ،يزيچ يدرباره تيلئومس

به  ايکه  ييهاتيولئمسئئ .ميهسئئتند که بر ماسئئت به آنها توجه داشئئته باشئئ ييآنها ،ندهيناظر به آ يهامسئئئوليت

ما به  يبرعهده ايپزشكان( و  يهامسئوليتپدران و مادران و  يهامسئوليتخاص وابسته است )مثل  يهانقش

 انسان است.  اي يعنوان فاعل اخالق

سئوليت شته يهام ست که انجام داده ييدر مورد کارها ،ناظر به گذ ها و در مورد آثار فعل م،ياترک کرده اي مياا

 ها. ترک

مسئئئوليت دارم و  ،امکه مانع از وقوعش نشئئده يانيز ايشئئده  ينيبشيپ يجهيکه من در مورد فالن نت نيا گفتن

 ايآثار  نيچگونه انجام دادن آن کار به ا يبرا يريگميتصم نديدر فرا ديمعناست که من با نيگو هستم، به اپاسخ

 .شوديم نييتع مانندهيناظر به آ يهامسئوليتبا  الجملهيما ف يناظر به گذشته يهامسئوليتتوجه کنم.  هاانيز

صورت من سئول يتنها در  ستم که آن چ يزيچ م شد. گاه چن اريبه فرمان من و تحت اخت زيه ستدالل  نيمن با ا

 ميما بتوان سئئتيندارم، اما معلوم ن يمسئئئوليت يو شئئانسئئ ياتفاق يمن در مورد رخدادها نيکه بنابرا شئئوديم

 . ميرا کامالً از اتفاق و شانس جدا ساز مسئوليت



 

 

7 

 

سئوليت صرفاً فرد يهام سئوليت زيها نسازمان يبلكه ما به عنوان اعضا ست،ين يما  سازمان ميدار ييهام  ييها)

سئول شانفيوظا يکه خود در محدوده ضوع، ا نياند(. ام سش را به وجود م نيمو که تا چه حد ما  آورديپر

 .مياها وابستهکه بدان ميهست ييهاسازمان ايها گروه يکارها مسئول

 ناظر به گذشته یهامسئولیتو  ندهیناظر به آ یهامسئولیت ①

 xالف در مورد »اسئئت  نيچن اشيانيکه صئئورت ب ميسئئر و کار دار ييهامسئئئوليتجا، با اسئئناد  نيدر ا ما،

زلزله )»کاربرد دارد  زين يعلّ يهامسئئئوليتاسئئناد  يالبته برا يايانيصئئورت ب نيچن«. دارد ]داشئئت  مسئئئوليت

مورد نظر  داند،ياش معمل يگوسکه فاعل را پا ،يارزشئئ يجا اسئئنادها ني، اما در ا«(هاسئئتيخراب مسئئئول

 ماست.

که بر من است به  ياز وقوع حادثه دارم؛ موضوعات شيهستند که من پ ييآنها ،من يندهيناظر به آ يهامسئوليت

 ديدارد. من شئئا ونديپ يخاصئئ يهابا نقش هامسئئئوليت نيباشئئم. ا اريآنها توجه داشئئته، نسئئبت به آنها هوشئئ

شته باشم،  ايبه عنوان آموزگار، پدر و مادر،  ييهامسئوليت ان دوست، به عنو زين ييها مسئوليتما  اماپزشك دا

سان )برا يشهروند و حت صالح د يان سان گريتوجه به م به  يدادن عمل تياهم ي)برا ارهيس نيساکنان ا ايها(، ان

هم  -وصئف  كيحق  يهسئتند که متناسئب با ادا ييمن آنها يندهيناظر به آ يهامسئئوليت. ميآن( دار يندهيآ

 .من است يبرعهده -و انسان  درچون آموزگار، پدر، ما

 ايوقوع آن حادثه  ليهسئئتند که بعد از وقوع حادثه، به دل ييها مسئئئوليتمن  يناظر به گذشئئته يهامسئئئوليت

انجام  امندهيناظر به آ يهامسئئئئوليت يادا يعنوان فاعل، اسئئئت. من در مورد آنبه برا ن، بهمتوجه م جش،ينتا

مورد  نيدر ا کند،يرا معالجه م يماريبکه  يناظر به گذشئئئته دارم. پزشئئئك مسئئئئوليت کنم،يترک م اي دهم،يم

مرگ اسئئت. به نحو  نيا مسئئئولشئئود،  ماريعدم درمان( او موجب مرگ ب ايدارد؛ و چنانبه درمان ) مسئئئوليت

که آگاهانه و عامدانه انجام  يتر از همه، اعمالاعمال خود و روشئئئن پيامدهاي يبرخ مسئئئئولما الاقل  تر،يکل
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ست م،يدهيم سئولبكشم،  را v. اگر من ميه ستم. البته الف را  م سئولمرگ او ه ستن به معنا ياواقعه م  نيا يدان

شا ديکه با ستين سو رايز م،يسرزنش بدان يستهياو را  ست به جا يياز  شا يممكن ا  شيستا يستهيسرزنش 

اما  ام،تهشرا ک v)من عامدانه  ابدي يياز سرزنش رها شيبا موجه ساختن کار خو توانديم گريد يباشد و از سو

س xبودن در مورد  مسئولدفاع از جان خود(.  يبرا ست. م خگوپا در  حيتوض يمرا برا توانيبودن در مورد آن ا

ممانعت نكردن از وقوع  اي ،يخود را در مورد انجام کار تيمورد آن فراخواند، تا ماوقع را شئئئره دهم و مجرم

 .رميبپذ ايآن، رد کرده 

سئوليت شا يهام شد. اگر من  يدر پ زين ييها تيمحكوم ديناظر به گذشته،  شته با سئولدا س م س دنيد بيآ  يک

شم، به دل س نيا ليبا شده، به جبران آن  بيآ شناخته  ساندن احتماالً مجرم  ست عفو محكوم خواهم  اير درخوا

 شد.

ما سرچشمه  يو روابط اخالق فيوظا افتياز در اي نده،ياعم از ناظر به گذشته و ناظر به آ ،ييها مسئوليت نيچن

ست آنها نه اخالق ني. با اشوديم فيتعر ينظام حقوق كيدر  ايو  رديگيم شند و نه حقوق يحال، ممكن ا : يبا

سابقه ش يداور م سئوليتمثال،  يبرا ،يورز شته دارد، اما ا ندهيناظر به آ يهام سئوليت نيو ناظر به گذ نه  هام

 .يحقوق ياست و نه موضوع ياخالق يموضوع

شئئمرده شئئود. کاربرد  مسئئئولناظر به گذشئئته،  اي ندهيبه نحو ناظر به آ تواند،ياسئئت که م يکسئئ مسئئئول فاعل

 يبرا تواندياست که م يکس مسئول. شخص شيها مسئوليت، مربوط است به نگرش فاعل به «مسئول»متفاوت 

سئوليتانجام  ش نيام اشندهيناظر به آ يهام سته  سئوليتود و و قابل اعتماد دان شته را بپذ يهام  رد؛يناظر به گذ

 يرا جد شيها مسئئئوليتاسئئت که  يندارد، بلكه کسئئ ييهامسئئئوليتکه  سئئتين يکسئئ مسئئئوليتيشئئخص ب

 .رديگينم

 مسئولیتقلمرو   ②
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سش عموم كي سئوليت يدرباره يپر ست: ما در مورد  ياخالق م ستره و قلمرو آن مربوط ا شته، به گ ناظر به گذ

 ما وابسته است. يندهيناظر به آ يهامسئوليت حيبه توض الجمله،يپرسش، ف نيپاسخ به ا م؟يمسئول يزيچه چ

 ديکنش خود به سمت پد يريگم. من با جهتمسئول ش،ياعمال خو ميمستق جيتمام، نسبت به نتا يبه روشن من

سئولرا در مورد آنها  شيخو ج،ينتا نيا آوردن س ن،ي. من همبنسازميم م که  ياز حوادث ياريالاقل، در مورد ب

ش يدارم. کس مسئوليتاعمال من هستند،  مديامطمئنم پ سان نيکه ا دانديو م افروزديم يکه آت را  يآتش جان ان

 خواستار آن نباشد. ماً،يمرگ اوست، هر چند، مستق مسئول رد،يگيم

سئوليت نييخاص ما، که ما را در تع يهانقش تمام، ما را از  يبه روشن دهد،يم ياريخود  يندهيناظر به آ يهام

سترش هم قيطر سط و گ سئوليت نيب سئوليت نييدر تع ها،م شته يهام . کنديکمك م زين ش،يخو يناظر به گذ

ست  يهانقش سئوليتما ممكن ا نامه را رد  انيپا نيکه اگر ا دانميمن م ال،مث يمحدود کند. برا زيما را ن يهام

من، به  مسئوليتمصرّ باشم که  دياز دست خواهد رفت، اما شا يشغل دانشگاه يبرا اشسندهينو يکنم، نامزد

ست که در مورد پا نيممتحن، ا كيعنوان  شان داور يهيها بر پانامه انيا ستحقاق  صم يکنم، و آثار بعد يا  ميت

که مرا  سئئتين يزي، چفرد ني)مردود شئئدن ا سئئتيدر قبال آنها متوجه من ن يمسئئئوليتو  ردبه من ندا يمن ربط

 اش کند(.نامه انيپا رفتنيملزم به پذ

 ها و کردن فعل فيو ناظر به گذشته، ما را در چگونه توص ندهيناظر به آ يهامسئوليتما از  يهابرداشت

 بيرا تخر بميرق»که  رمينپذ ديشا گران،يبر خالف نظر د ام،ي. من چون بازارکنديکمك م گرانيد يهاترک فعل

 ايخود دارم  بيرق بيدر قبال تخر يمسئوليتمن  اياست که آ نيوابسته به ا يفيتوص نيچن رشيپذ راي، ز«امکرده

ز که ا« را انجام نداده است y» اي« اتفاق افتد xاجازه داده » فردگفت فالن  توانيم يتنها در صورت ن،يابنابر ر؟يخ

 را انجام دهد. yشود يا  xمانع از وقوع  او انتظار رود
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 یجمع مسئولیت ③

 ييهامسئوليتها؛ گروه ايها سازمان يهامسئوليت م؛يو مشترک توجه کن يجمع يهامسئوليتبه  ديبا نيهمبن ما

ست و ا كي يکه متوجه افراد، به عنوان اعضا سئوليتما  يبرا توانديم هاتيعضو نيا ايکه آ نيسازمان ا در  ،يم

 نه. ايبه وجود آورد  گران،يقبال اعمال د

ها ما در سئئازمان يهانقش يلهيبه وسئئ الجمله،يو ناظر به گذشئئته، ف ندهيناظر به آ يفرد يهامسئئئوليت غالباً،

 داشته باشم. ريمدو  همبون آموزگار، کارمند ييهامسئوليتکه من  نيمانند ا شود،يم فيتعر

. اما به شوديم نييآن تع يهاخود سازمان و برحسب اهداف و ارزش يلهيدر آغاز، به وس ،ييهامسئوليت نيچن

ناظر به  يهامسئوليتباره وجود دارد که  ني( در اياخالق يبحث و مناقشه )غالباً مناقشه يهم برا ييوضوه جا

ما  يعمل يهاما، که از نقش ياخالق يهامسئئئئوليت رتودر پ تواننديآنها م ايکه آ نيچه باشئئئد، و ا ديما با نقش

 .يشوند و در چه زمان يبازخوان روند،يفراتر م
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 تفاوت تعهد و مسئولیت پذیری 

شود. به عنوان مثال، تعهد والدين براي مراقبت از کودک يا تعهد کاري است که بر اساس درستي آن انجام مي

آيد. به عنوان همراهش تعهد ميپزشك براي مراقبت از بيمار است. مسئوليت کامالً برخواسته از درون است و به 

شويد که مواردي را که گيريد و بر همين اساس متعهد ميمثال، شما مسئوليت مديريت کارمندان را بر عهده مي

 را فراهم کنيد. ،کندبه ارتقاي آنها کمك مي

 پذیری در محیط کارمعنای مسئولیت 

هاي شرکتي، امنيت، است. وظايف شغلي، دستورالعملها مورد نياز در محل کار، مسئوليت در بسياري از زمينه

هاي شما از پذيري نياز دارند. معموالً مسئوليتهايي هستند که به مسئوليتحريم خصوصي و غيره از نمونه زمينه

شود، در فايلي که در جايي روي سرور ذخيره شده است و گهگاه تان مربوط ميآنجايي که به انجام وظايف شغلي

 شود، اما مسئوليت شخصي هميشه آن قدر دقيق ترسيم نشده است.شود، براي شما مشخص مياني ميروزرسبه

 پذیری در مدیریتاهمیت مسئولیت 

کنند که مديران پاسخگو باشند. وقتي کساني که در نقش مديريتي هستند نه تنها بر ها زماني پيشرفت ميسازمان

دستيابي به هدف نيز پاسخگو باشند،  دراقدامات خود  و كآنبه مسئول هستند، بلكه در مورد چگونگي کم

 دهد.اتفاقات بزرگي رخ مي

دهد. کارمندان، رهبران خود را زير نظر هاي غيرمهم را کاهش ميپذيري زمان صرف شده براي فعاليتمسئوليت

رفتارهاي رهبر آنها دارند تا بفهمند چه چيزي قابل قبول است و خودشان چگونه بايد عمل کنند. هنگامي که 

دهد، به احتمال زياد کارکنان آنها نيز همين پذيري و نحوه انجام آن را به صورت روزانه نشان مياهميت مسئوليت

 کنند.پذيري ايجاد ميدهند و سازماني متمرکز بر مسئوليتکار را انجام مي
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دهيد. در هر موقعيتي، ت خاص پاسخ ميتوان به عنوان روشي در نظر گرفت که شما به يك موقعيمسئوليت را مي

پذيري انتخابي به اين معني است که شما مالكيت نتيجه آن نحوه پاسخ دادن شما انتخاب شماست. جنبه مسئوليت

کنيد، يكپارچگي پذيري شخصي رفتار ميگيريد، خوب يا بد. وقتي با مسئوليت و مسئوليتها را به عهده ميانتخاب

 کند.آيد. يادتان باشد شخصيت قوي نتايج قوي ايجاد ميقت، اعتماد و احترام به وجود ميکنيد و صداايجاد مي

شود کارکنان با دقت و تمرکز باالتري وظايف خود را انجام دهند و پذيري در محيط کاري باعث ميمسئوليت

 است.هايي هستند که در نظر ساير افراد سخت و غيرقابل حل يي با چالشروبيشتر آماده رويا

 وري باالتري دارند.شود که در آن اعضاي تيم بهرههايي ميهمبنين در مديريت و رهبري باعث ايجاد محيط

دهند، بازدهي بيشتري با مشاهده خواهند کرد و اين مسبب پذيري را در تيم خود پرورش ميرهبراني که مسئوليت

 شود. ايجاد تيمي فعال و به دنبال نتايج قوي مي

  کار محیط پذیری درمسئولیت اهمیتدالیل 

تواند شغل شما را ارتقا دهد، دهد، مياي بودن شما را نشان ميپذيري در محل کار مهم است. زيرا حرفهمسئوليت

دهد که شما فرد ارزشمندي نشان مي سازمانکند و به رهبري اي با همكاران کمك ميبه ايجاد پيوندهاي حرفه

توانند به شما دانند که ميپذير هستند ارزش قائل هستند. زيرا ميرهبراني که مسئوليتهستيد. کارمندان براي 

اي که هر روز در جهت اهداف حرفه ،ايافرادي هستند با اخالق کاري حرفه ،پذيراعتماد کنند. مديران مسئوليت

 دهند.خود اقداماتي را انجام مي

کنند وظايف روزانه خود را خوبي انجام تالش و سعي مي پذير براي پيشبرد موفقيت شرکتمديران مسئوليت

کنند که باعث پيشرفت مشاغل فردي و افزايش پذيري را ايجاد ميپذير فرهنگ مسئوليتدهند. مديران مسئوليت

 شود. وري شرکت ميبهره
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 هاي ذکر شده در زير براي شما مفيد باشد.تواند به روشپذيري در کار ميمسئوليت

 کند.ت شما را آشکار میشخصی -1

دهد ، نشان ميپذيردهنده اخالق کاري شماست. مدير مسئوليتمسئوليت شما در قبال وظايف محل کارتان نشان

کنند و کند. کارمندان نيز به شما به عنوان يك مدير قابل اعتماد و متكي به خود نگاه ميکه به کار خود افتخار مي

 دارند.هاي شما ايمان به توانايي

 کند.به حفظ موقعیت شما کمک می -2

کند. اخالق کاري قوي و ماهيت قابل اعتماد شما کمك مي سازمانيك فرد مسئول به ايجاد ثبات و امنيت 

شويد دهنده ارزش شماست. با پذيرفتن مسئوليت خود در محل کار، به يك دارايي براي سازمان تبديل مينشان

 يد.آورو امنيت شغلي به دست مي

 دهد.تان را نشان میپاسخگویی -3

پذيري به اين معناست که شما عواقب اعمال خود را بپذيريد، چه خوب و چه بد. کارکنان به صداقت مسئوليت

توانند اشتباهات را بپذيرند و اقدامات الزم براي اصاله آنها را انجام دهند، ارزش قائل هستند. در مديراني که مي

شوند. تالش براي تصحيح گيرند و به خاطر آنها بهتر ميهستند، از اشتباهات خود درس مي مديراني که پاسخگو

ها و دانش شما را خطاهاي خود و پذيرفتن تحسين براي کاري که به خوبي انجام شده است، اعتماد به مهارت

 دهد. نشان مي
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 کند.اعتماد را ایجاد می -4

وردهايشان به ايجاد اعتماد آاخالقي براي تشويق ديگران به خاطر دست صداقت هنگام اعتراف به خطا و شخصيت

کند. اگرچه الزم نيست در شغل خود با همه دوستان صميمي باشيد، اما يادگيري در مورد در محل کار کمك مي

ل را با ساير گذاريد. احترام متقابدهد که براي فرديت آنها ارزش قائل هستيد و به آنها احترام ميديگران نشان مي

 همكاران ايجاد کنيد تا اعتماد، اعتبار و فرهنگ شرکت سالم را تقويت کنيد.

 کندشما را برای پیشرفت آماده می -5

هايي را تواند کارفرماي شما را تحت تأثير قرار دهد و فرصتپذيري درمحل کار مهم است. زيرا ميمسئوليت

 براي پيشرفت شغلي باز کند.
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 پذیری در مدیریت مسئولیت 

اشتن تعهدات در قبال ديگران در سازمان اشاره دارد. اين تعهدات شامل اقدامات پذيري در مديريت به دمسئوليت

 دهيد.عضو يك سازمان انجام مي خاصي است که شما براي ايفاي نقش خود به عنوان مدير و

 : است هبري قوي در يك مدير آورده شدهپذيري و ردهنده مسئوليترفتار اصلي نشان 3در ادامه 

 تعیین انتظارات واضح -1

هاي هر يك از اعضاي تيم را به وضوه بيان کنند. با وجود اهدافي که به راحتي ها و مسئوليتمديران بايد نقش

 کند.ايد دست پيدا ميقابل شناسايي هستند، تيم شما به احتمال زياد به اهدافي که براي آنها تعيين کرده

 ارائه بازخورد معنادار -2

موقع ارائه دهد. اين بازخورد  پذير موظف است در مورد عملكرد کارکنان بازخورد منسجم و بهيك مدير مسئوليت

براي بهبود عملكرد هر فرد در طول زمان بسيار مهم است که مستقيماً بر موفقيت فردي و اهداف گروهي تأثير 

 گذارد.مي

 تب محل کارایجاد سلسله مرا -3

مهم است که مديران يك سلسله مراتب محيط کار واضح را ترسيم کنند و به آن پايبند باشند. اطمينان پيدا کنند 

 از اينكه کارکنان درک درستي از نحوه عملكرد سلسله مراتب و نحوه پشتيباني آن از مأموريت کلي شرکت دارند. 
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 پذیرتبدیل شدن به رهبران مسئولیت نکات 

 :اف گروهي دانند اهدجلسات تيمي مكرر برگزار کنيد تا مطمئن شويد که همه مي تیم خود را سازماندهی کنید

  و اهداف فردي آنها چيست.

 :دادن فعال را تمرين کنيد. د که هنگام تعامل با ديگران، گوش توجه داشته باشي گوش دادن فعال راتمرین کنید

ها يا سؤاالت کننده بپرسيد تا تعهد خود را به شنيدن نگرانيت روشنارتباط چشمي خود را حفظ کنيد و سؤاال

 آنها نشان دهيد.

 :هاي خود در صورت امكان، به افراد تيم خود استقالل بدهيد. به آنها اجازه دهيد ايده به تیم خود اعتماد کنید

 را به اشتراک بگذارند و همه را به عنوان يك متخصص مستقل ارزشمند در نظر بگيريد. 

 اشتباهات خود را به عنوان يك مدير آشكارا تشخيص دهيد و در مورد  پذیری شخصی را نشان دهید:مسئولیت

ايد، چگونه مشكل را برطرف کردهکنيد در مورد چيزي اشتباه آنها صادق باشيد. با شناسايي اينكه چرا فكر مي

 کنيد، خود را مسئول نگه داريد. آينده اين اشتباه را تكرار نمي کنيد و چگونه درمي

 :هاي روزانه اطمينان حاصل کنيد که تيم شما منابع الزم براي موفقيت در فعاليت ابزارهای الزم را فراهم کنید

شود. با برآورده ب، تخصص و مستندات مورد نياز نقش آنها ميخود را دارد. اين شامل دسترسي به تجهيزات مناس

در توانند بر روي وظايف در دست اقدام و مسئوليت شخصي خود شدن نيازهاي اوليه کاري خود، کارمندان مي

 آميز آنها تمرکز کنند.تكميل موفقيت
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 پذیریمزایای مسئولیت 

 دیگران ایجاد کنید.توانید روابط قوی و طوالنی مدت با شما می -1

توانيد و ميخواهيد دوستان و اعضاي خانواده شما به شما ايمان داشته باشند؟ مسئوليت اعمال خود را بپذيرد مي

 مند شويد.و طوالني مدت با ديگران بهره از مزاياي مشارکت قوي

مرتكب اشتباه خواهيد شد، به ياد داشته باشيد که هيچ کس کامل نيست و احتماالً در مراحل مختلف زندگي خود 

مانند، گيرند و در قبال کارهاي روزمره خود پاسخگو مياما کساني که مسئوليت اشتباهات خود را بر عهده مي

تواند به عنوان پايه اي براي توانند اعتماد دوستان و اعضاي خانواده را تقويت کنند و در نهايت، اين اعتماد ميمي

 کند.  روابط پاداش با ديگران عمل

 توانید نسبت به دیگران دلسوزی نشان دهید.می -2

پذير به دهند و شايد درک دليل آن آسان باشد. يك فرد مسئوليتمسئوليت و همدلي اغلب دست به دست هم مي

دهد. دهد و براي حمايت از دوستان و اعضاي خانواده خود هر کاري که الزم است انجام ميديگران اهميت مي

تواند در کفش شخص ديگري قدم بزند تا ديدگاه او را بهتر درک کند و مطابق با يك فرد همدل مي در مقايسه،

 آن عمل کند.

توانيد به عنوان يك شانه قابل اعتماد براي دوستان و اعضاي خانواده در مواقع پذير، ميبه عنوان يك فرد مسئوليت

قرار دادن ديگران را باالتر از خود و کمك به دوستان ضروري خدمت کنيد. بنابراين، شفقت و همدلي الزم براي 

 و اعضاي خانواده در زماني که نياز به کمك دارند، خواهيد داشت. 

 دیگران را مدام مقصر نمی داند. -3

زندگي ممكن است گاهي ناعادالنه به نظر برسد، اما به عنوان يك فرد مسئول، هرگز ديگران را به خاطر مشكالتي 

 سرزنش نخواهيد کرد. ؛يندآکه پيش مي
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هاي ها و دامبود و در حالي که اين مسير پر از چالش هيچ کس هرگز نگفته است که راه موفقيت آسان خواهد

 داند که چگونه بدون سرزنش ديگران در مسير خود باقي بماند.پذير ميمختلف است، يك فرد مسئوليت

 رين استفاده را ببرد و با نزديك شدن به هر مشكلي کنار بيايد.کند از هر موقعيتي بهتدر واقع، اين فرد سعي مي

شود، اما کساني که مسئوليت دارند هرگز ديگران را شود، هيچ کس برنده نميوقتي نوبت به بازي سرزنش مي

 حل براي اين مسائل تمرکز خواهند کرد.دانند و در عوض بر يافتن راهمقصر مشكالت نمي

 ند.بیهوده شکایت نمی ک -4

دارند، اما اگر سعي کنيد  حضوراگرچه شاکيان تقريباً در همه جا آيد. هيچ کس از افراد شاکي خوشش نمي

 کنيد کمتر شاکي باشيد.پذيرتر شويد، سعي ميمسئوليت

کنند عالئم مثبت را در تواند سخت باشد، اما سعي ميدانند که زندگي گاهي اوقات ميپذير ميافراد مسئوليت

توانند به ديگران کمك هاي منفي پيدا کنند. آنها واقعاً يك نژاد کمياب هستند و به همين دليل حتي ميموقعيت

 کنند تا نظرات منفي شاکيان را بررسي کنند.

 شود.توانید تشخیص دهید که چه زمانی شرایط از کنترل شما خارج میمی -5

شود. يك فرد مسئول اين را تشخيص نترل ما خارج ميما فقط انسان هستيم و مواقعي وجود دارد که شرايط از ک

 تواند به صورت روزانه کنترل کند.کند فقط آنبه را که ميدهد و سعي ميمي

کنند شرايطي را که به سادگي طاقت فرسا باشد، به ويژه براي کساني که سعي مي زا وتواند استرسدنيا مي

ترين موقعيت پذير اغلب حتي در پراسترسديگر، افراد مسئوليت توانند کنترل کنند، مديريت کنند. از سوينمي

 در هر زمان چه چيزي الزم است. دانند که براي کنترل شرايط مانند. زيرا ميها آرام و خونسرد باقي مي
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 ها را کشف کنید.حلتوانند بهترین راهشما می -6

ريزي معموالً برنامه ،کنند. عالوه بر اين، افراد مسئولعمل مي قطب مسئوليت و به تعويق انداختن کار به عنوان دو

ها را براي توانند بهترين راهميکنند تا مطمئن شوند که کنند و اهدافي را ايجاد ميها را تعيين ميکنند، اولويتمي

  انجام چند کار روز به روز کشف کنند.

 کار محل راهکارهای ایجاد مسئولیت در 

 آگاهی  -1

-پذير هستيد، اولين قدم را با اطمينان از آگاهي کامل از مسئوليتکنيد تا نشان دهيد يك فرد مسئوليتوقتي کار مي

آگاه باشيد. کارکنان براي  برنامهخود را مرور کنيد و از اهداف فعلي  وظايفشره  هاي شغلي خود برداريد.

ند و بر انجام وظايف خود به بهترين شكل تمرکز کنمديراني ارزش قائل هستند که دامنه کار خود را درک مي

هاي دارند. اطمينان حاصل کنيد که قبل از انجام وظايف اضافي يا کمك به ديگران، در هنگام اجراي مسئوليت

 شغلي خود بهترين کار را انجام دهيد.

 صداقت -2

صداقت از يك کد اخالقي قوي صداقت يك مهارت و ويژگي است که توسعه آن به زمان نياز دارد. افراد با 

و  سازمانتوان به آنها اعتماد کرد تا تصميماتي را اتخاذ کنند که اخالقي باشد و به نفع کنند و ميپيروي مي

تواند توجه کارکنان شما را جلب کند و شما را اطرافيان باشد. اين مهارت براي رهبري مؤثر ضروري است و مي

اي داشته باشيد تا ماهيت وب و منطقي خود را بيان کنيد و با ديگران رفتاري حرفهبراي ارتقا آماده کند. قضاوت خ

 صادقانه خود را نشان دهيد.

 

 



 

 

20 

 

 پذیریانعطاف -3

پذيري، اراده براي ادامه دادن در هنگام مواجهه با موانع و استقامت براي ادامه کار پس از شكست، منجر انعطاف

دانند که رشد تنها پس از شكست شود. مديران قوي ميپويا و رو به رشد مي سازمانيبه کارمندان موفق و فرهنگ 

بخش استفاده افتد و شكست معلم بزرگي است. از اشتباهات خود درس بگيريد و از آنها به عنوان الهاماتفاق مي

 کنيد تا دفعه بعد بهتر عمل کنيد.

 پاسخگویی -4

پذيري و پاسخگويي با هم مرتبط هستند، پذير باشيد. اگرچه مسئوليتعواقب اقدامات خود را بپذيريد تا مسئوليت

پذيري در محل کار براي وظايف خود به معناي انجام اقدام است، در حالي که اما يكسان نيستند. مسئوليت

 قدرداني را بپذيريد و ياتحسين  ،کيفيت پاسخگويي نتيجه اين اقدامات است. دانستن اينكه چگونه براي کار با

پذيري هستند. پاسخگو دو شكل مسئوليت هر ،کند، پذيرفتن سرزنشزماني که اقدامات شما مشكل ايجاد مي

 کند تا به شما اعتماد کنند.يا بحث در مورد پيامدها به افراد کمك ميو بودن براي اعمال خود 

 قاطعیت -5

دهيد. قاطع بودن به معناي اتخاذ تصميمات وقتي بايد در محل کار تصميمي بگيريد، اين کار را با اطمينان انجام 

 آگاهانه و داشتن اطمينان از انجام آنها است.

 عزم و اراده -6

هايي براي توسعه عزم و انگيزه شما براي موفقيت گواه تعهد شما به شغل و صنعت است. وقتي به دنبال فرصت

 پشتكار شما را خواهند ديد. هاي نرم خود هستيد، کارکنان شما استقامت وهاي سخت و مهارتمهارت
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 اهمیت اخالق و مسئولیت های اجتماعي مدیران 

هاى شديد و گسترده است. امروزه، يكى از شاخص ها و تغييراتي هاى جهان امروز، بروز ناپايدارييكى از ويژگ

 بخواهيم. اگر باشدي اجتماعى م پذيرى سرمايه اجتماعى، برخوردارى اعضاى جامعه از مسئوليت مهم در کيفيت

پذيرى و در  اقدامات کاهش مواجهه و آسيب پيامدهاى مخرب مخاطرات را در سطح جامعه کاهش دهيم، بايد

 سئوليت. مگسترش دهيم پذيرى را در همه سطوه از ايجاد خطر بالياى جديد و مسئوليت نتيجه، پيشگيرى

ن بحران، به کمك مديران بيايد. مسئوليت زما تواند دري اجتماعى و رعايت اخالق، مهمترين عاملى است که م

با بحران، تحت تأثير قرار  يكى از بارزترين اقالم ارزيابى عملكرد اجتماعى نيز در زمان مواجه اجتماعى به عنوان

از خود نيازمند رعايئت  ويژه سازمانهاي عمومى براي حفظ تصوير مثبت ها به همه سازمان امروزه. خواهد گرفت

حفظ،  اجتماعى مجموعه وظايف و تعهداتى است که بايستى در جهت عى هستند. مسئوليتمسئئوليت اجتما

انجام گيرد. مسئوليت اجتماعى سازمانها در رابطه با  شود،ي اى که در آن فعاليت م مراقبت و کمك به جامعه

 مسئوليت از مسئوليتکنند و اين ي م رابر جامعه، انسانها و محيطى است که سازمانها در آن فعاليتب مسئوليت در

سود و منفعت  فراتر رفته است. مسئوليت اجتماعى فعاليتى است که در راستاى هاى اقتصادى و مالى سازمان

هاى اجتماعى و رسيدگى به وظايف اجتماعى نقش  مسئوليت باشد. اجراىي اجتماعى و فراتر از منافع سازمان م

 .نمايدي ايفا مدر ايجاد و بهبود برند سازمانها در جامعه  مهمى

سئوليت اجتماعي  مالن ست مديريت م ست. وي مي  سازمانمانند اداره کردن ديگر بخش هاي  سازمانمعتقد ا ا

اگر فرآيند مديريت . گويد شئئئما مي توانيد آن را به خوبي انجام دهيد و هم مي توانيد آنرا به بدي انجام دهيد

شما از انجام ديگر ا شود که  سئوليت اجتماعي باعث  شكال از م ست که ا مور مهم باز بمانيد، اين به معني آن ني

شكال از نحو ست بلكه، ا سائل اجتماعي ا صحيح  ،انجام آن کار هنفس مديريت م ست. مديريت  شما سط  تو

صادي  سئوليت هاي اجتماعي مي تواند از اهداف اقت شتيباني نمايد، مي سازمانم تواند روابط خوبي با به خوبي پ
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ستسرمايه گذاران که  سيار مهم ا شان در رابطه با کار ب بنا نمايد و مي تواند هزينه هاي  ،در مواقع بحراني نظر

 را کاسته و سودآوري را افزايش دهد.  سازمان

 البته اهميت مسئئئوليت اجتماعي و اخالقي مديران بر هيچ کس پوشئئيده نيسئئت. امروزه کسئئاني که به هر نحو

اقدماتي که موجب  آگاه هسئئتند که اعمال مسئئئوالنه و منصئئفانه وبه خوبي  ؛درگير کارهاي اقتصئئادي هسئئتند

شودبهبودي کيفيت زندگي افراد ذي سود آوري براي هر دو  ،نفع مجموعه مي  صادي يعني  سعه اقت منجر به تو

شد ستفاده از راهكارهاي الزم در. طرف معامله خواهد  سئوليت اجتماعي  با ا  بر روش تأثير ها،سازمانزمينه م

 اند. آن مشغول فعاليت هستند را تغيير داده محيطي را که در در سطح باالتر حتي جامعه و ومشتريان کارمندان، 

سازمان زماني مي سئوليت به تواندمدير يك  سازمان عمل خود اجتماعي م صادي اهداف در وي نمايد که   و اقت

سئوليت شد موفق خود سازماني قانوني هاي م شد؛ اين از غير اگر و با سلماً با سئوليت به تواند نمي مدير م  م

سئوليت ورود با حال. نمايد عمل خود اجتماعي ضافه آن به اخالقي چهارچوب يك اجتماعي م بر  که شود مي ا

هايي اقدام مي کنند که وضئئع جامعه را بهتر کرده، از انجام کارهايي که باعث بدتر اسئئاس آن مديران به فعاليت

 پرهيز مي کنند.  ؛گردنديت جامعه ميعشدن وض

تار،  مسئئئئوليت اجتماعي جنبه هاي عملي، مديريت اخالقيات، محيط کار، نكات تدوين کدهاي اخالق و رف

 .دهدمي پوششغيره را  راهكارهاي حل معضالت اخالقي و کردن خط مشي ها و رويه ها، روزامد
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 پاسخگویي 

تصويري از عدالت، برابري، اعتماد و انصاف را به ذهن متبادر پاسخگويي يكى از ارکان اصلي مديريت است که 

 يآمادگ يوهيم «ييپاسخگو»تواند براي بهبود شرايط و اثربخشي مديريت مورد استفاده قرار گيرد.  يسازد و م يم

است،  ييپاسخگو ي(، مقدمهمسئوليت) تنبازخواست شدن است. بازخواست شدن و مورد سؤال قرار گرف يبرا

 يپاسخگو باشد؟ هر کس کار دياست و با مسئول ياست که بدون پرسش، پاسخ معنا ندارد. اما چه کسروشن 

و هم  يها هم به صورت فردگو باشد، انساندر مورد آن پاسخ دياست و با شيخو يکرده مسئولرا انجام دهد، 

 يها نه تنها نسبت به کارهاگو باشند. انسانپاسخ ديو با اندشيخو عمالا مسئول يو سازمان يبه صورت جمع

 اند.مسئول زين شيخو يندهيآ يخود، که نسبت به کارها يگذشته

که از جانب جمع  است يماتيتصم يبرا تيمشروع يمبنا واگذار شده است. تيتعهد در مقابل مسئول ييپاسخگو

آن قابل  يمنظر خاص برا كياز  يليدال ييمشروع خواهد شد که از نظر عقال يزمان ميتصم كي، شود يگرفته م

. ردياقدام را بپذ كيانجام  اي ميتصم كياز اخذ  يناش شيستا ايسرزنش  ديشخص با يعني ييپاسخگو. باشد هيارا

مقام ارشدتر از خود  كيرده در برابر  ني، تا باالتررده نيتر نييکارکنان سازمان از پا از كيهر  ب،يترت نيبه ا

که هر  ينحو از قدرت خود را به ي، بخشآن يمبادله است که ط ينوع ييپاسخگو ستميس كي. پاسخگو هستند

 گرانيبرنده است که بر باز شيپ يروين ييپاسخگو. کنند ي، مبادله مباشند داشته ازين يگريبه د نياز طرف كي

بوونز  يآقا. ندينما تيمسئول احساس از آن نانيآورد تا در برابر ارا ئه عملكرد خوب و اطم يفشار م يديکل

 داند. ي، اعتماد و انصاف مي، برابراز عدالت يريرا تصو ييپاسخگو

 مختلف هاي وجود واژه ( به1998). اولسون باشد يو قابل تأمل م دهيبيپ ،يوجه چند يمفهوم ،ييمفهوم پاسخگو

 نيكترينزد وجود ندارد و يياز کشورها، واژه پاسخگو يدر زبان بعض ديگو يو م کند يمفهوم اشاره م نيبراي ا

 . متعدد اما همسو ارائه شده است فيتعار يياست. براي پاسخگو تيواژه به آن مسئول
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 :شود يبه چند نمونه از آنها اشاره م ريدر ز

 مقابل رفتاري در هيدفاع از نظر اي يابيشناخته شده براي ارز ازين»عنوان ه را ب ييپاسخگو يلموسكيو ک نكيفر

 يم دگاهيد نيکه از ا کنند ي. آنها ادعا مکنند يم فيتعر «مجازات کردن دارند اي يدهکه قدرت پاداش يمخاطبان

 (1993) سيگري و جان ک .نمود فياي از انتظارات رفتاري مشترک تعر عنوان مجموعهه سازمان را ب توان

 تيو پاسخ دادن به مسئول ييجوابگو تعهد و التزام به منظور يوجود نوع»عبارت است از  ييپاسخگومعتقدند که 

  «.بر عهده او بوده است ها تيانجام شده توسط فردي که آن مسئول هاي

 دانان، خيشده است. تار ريتفس يهاي مختلف نظران علم، به گونه و صاحب پردازان هينظر دگاهياز د ييپاسخگو

 نه ييمعتقدند که پاسخگو دانان خياند. تار کرده ريآن را تفس يهاي مختلف و ... هر کدام به صورت روانشناسان

 به کار برده شده است. حضرت زين يقرون وسط ييو دولتهاي روم و اروپا لين يهاي نواح دولت لهيبه وس تنها

 به اداره هياداره شب نيکرد. ا جاديبه نام دارالقصاص ا اي را اداري، اداره يياز پاسخگو نانيبراي اطم (ع) يعل

 سوء عملكرد کارکنان اداره ايشهروندان در باب سوءاستفاده  اتيشكا دنيامروزي است که براي شن نافياست

 يعنياست.  ياثر مثبت و منف دو داراي هر يفرهنگ غرب دگاهيحداقل در د ييپاسخگو. شده است ليتشك

 فيانجام وظا سكير نيمع طيشرا وري باشد و هم تحت بهره شيبراي افزا يليهم پتانس تواند يم ييپاسخگو

 شيحال ممكن است باعث افزا نيع عملكرد را کاهش دهد. در يبه طور واقع ن،يدهد و بنابرا شيرا افزا نيمع

  .ها شود سطح استرس در سازمان

قدرت  از نظر ديگري است و براي اين منظور بايستيپاسخگويي به منزله ادراک از دفاع يا توجيه رفتار يك فرد 

 اند که اجتماعي هاي پاداش يا بازخواست بسته به ارزيابي از رفتار انجام شده وجود داشته باشد. سازمانها، نظام

 از بابت اقداماتشان هاي اجتماعي انتظارات مشترکي همبون هنجارهاي اخالقي را دارند. افراد فعال در چنين نظام
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انتظاراتشان، طريقي که رفتار  هايشان هستند. اشخاص به واسطه حقوق، قوانين و خگو بوده و مسئول فعاليتپاس

 انتظارات مطره شده، پاسخگو شود و از طريق سازوکارهاي نظارت اجتماعي همبون يا عملكردشان ارزيابي مي

 .هستند

 است شايد عدم اشتراک به اتفاق نظر به اينگونه تعريف واحد از پاسخگويي نيامده  در متون در دسترس هيچ

 پاسخگويي مفهوم. ي پيشرفته مدتي زيادي نگذشته استدليل باشد که از طره اين مفهوم حتي در کشورها

 هاي مشخصي از اي دارد و برحسب همين پيبيدگي هر صاحب نظري به فراخور برداشت ابعاد و جنبه پيبيده

 نظران بر اين نكته اتفاق نظر دارند که اکثر صاحب ،دهد اما به صورت عام آن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي

 بر دارد و نشانگر يك رابطه است و از ها، نتايج و پيامدهاي خاص آن را در اصطاله پاسخگويي بر مسئوليت

 باشد که انواع پاسخگويي را همبون پاسخگويي ابعاد متفاوت نشانگر انواع خاصي از روابط دوجانبه مي

 اي است که بايد آورد و از آنجا که پاسخگويي شامل وعده اي و ... به وجود مي سياسي، اخالقي، قانوني، حرفه

  .دو عامل با بيشتر در نظر بگيريم انجام شود طبيعي است که پاسخگويي را به عنوان يك رابطه ميان

 ها از پيش تعيين ارزشها و اصولهاي مبتني بر  اي از فعاليت پاسخگويي ديني است در قبال انجام مجموعه

 ها و تعهداتي که تعدادي از بازيگران در اي از مسئوليت پاسخگويي عبارت است از جوابگويي به مجموعه .شده

 آوري برخي توافقات در اهداف عمومي، پاسخگويي به طور معمول نيازمند جمع .مقابل يكديگر دارند

 سازوکارهايي براي ،ها آوري و تفسير اطالعات جهت تعيين نقش عهاي جم استانداردهاي قابل قبول و اجرا راه

 نفعان جهت پاسخگويي صادر مي ها، فرامين و دستوراتي که به طور معمول به وسيله ذي دستيابي به آن نقش

 .باشدمي ؛شود
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 در سازمانها یياهداف پاسخگو 

 عبارت است از: يينهفته در پاسخگو نكته پنج

 پاسخگوي تعهدات خود باشند. ديهردو با نيطرف ييدو طرفه است در پاسخگواي  رابطه ،ييپاسخگو 

 است. جيداد بر نتا داد و درون به جاي برون ياصل ديامروزه تأک .است يمتك جيبه نتا ييپاسخگو 

 مداوم و در مورد هر نكته مبهم و تعارض ديبا يده گزارش نيا .است يده مستلزم گزارش ييپاسخگو 

 رديبگ صورت. 

 و کندي م جاديا رييپذ تيمسؤل ،ييالزام در پاسخگو .است يمعنيکامالً ب ،کار امديبدون پ ييپاسخگو 

 کار. امديپ رشيپذ يعني رييپذ تيمسؤل

 شود يباعث بهبود عملكرد م ييپاسخگو. 

 ييو شناسا مشكالت با يياروينقطه شروع حل مشكل در رو نييتع بلكه ؛ستيمقصر ن نافتيبه دنبال  ييپاسخگو

 .گردد يموجب بهبود عملكرد م ليدل نيموانع عملكرد مطلوب است. به هم

 رفتارهاي خاص، افراد احتماال ً ييدر پاسخگو .باشد يکل ايها ممكن است خاص  در سازمان يياز پاسخگو هدف

از  اي گسترده ادن دامنهبه نشان د ازيافراد احساس ن ،يکل ييدر پاسخگو كهيدر حال دهند يرا نشان م يخاص

 . کنند يم ؛باشد يرا که خاص نم يرفتارهاي
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 رویکردهای پاسخگویي

 رويكرد هنجاري 

  رويكرد توصيفي 

اى از استانداردهاي اخالقي است که به منظور ارزيابي  مجموعه ، پاسخگويي متشكل ازرويكرد هنجاريدر 

پاسخگويي يا پاسخگو  در اين معنارود. ي هاى مختلف به کار م در حوزه عملكرد مديران و کارکنان سازمانها

ان دولتي در برتري و به منزله يك ويژگي مثبت براي سازمانها، مديران و کارگزار بودن به عنوان يك فضيلت و

 . شودي نظر گرفته م

شود که بر اساس ي سازوکارهايي تاکيد م جاي تمرکز بر رفتار کارگزاران، بر فرايندها و به رويكرد توصيفى در

 .باشدي مخواه و رفتارش به پاسخ گو، ملزم و يا متعهد به ارائه توضيح درباره تصميماتآن پاسخ

 رویكرد هنجاری:

بنيادين و  اى از هنجارهاى در بردارنده مجموعه ،در اين رويكرد، پاسخگويي پاسخگویی به عنوان یك فضیلت:

 سازمانها و کارگزاران، مديران دولتي و نيزرفتاري بسيار زيادي است که براي ارزيابي عملكرد  استانداردهاي

اى از هنجارها و بايد و نبايدهاي رفتاري  اين استانداردها، مجموعه. گيردي دولتي مورد استفاده قرار ممؤسسات 

هايشان آنها را به ي گيرمديران و کارگزاران دولتي در انجام امور و تصميم هستند که شهروندان انتظار دارند که

استانداردهاي رفتاري است که شهروندان عملكرد مديران و سازمانهاى دولتي را  ببندند و بر اساس همينکار 

 قابل تأمل است حجم و تعداد اين استانداردها است که بسيار وسيع. آنبه دهندي قرار م مورد ارزيابي و تحليل

مسئوالنه  توان براي رفتاري نداشته و نم داى که هيچ گونه توافقي بر روي آنها وجو باشد، به گونهي و گسترده م

پاسخگويي و  و پاسخگو استانداردهاي مشخصي را تعيين و آنها را تعميم داد. فيشر معتقد است که الزامات
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مكان ديگر و از فردي  استانداردهاي رفتار مسئوالنه، از نقشي به نقش ديگر، از زماني به زمان ديگر، از مكاني به

 .به اين معنا مفهومي است جهت ارزيابي و نه تحليل به طور کلي پاسخگويي. وت استبه فرد ديگر متفا

 :رویكرد توصیفى

از  اى در اين رويكرد پاسخگويي نه به عنوان مجموعه :پاسخگویی به عنوان یك سازوکار یا رابطه اجتماعی

 گرفته عنوان سازوکاري در نظر استانداردهاي رفتاري جهت ارزيابي عملكرد کارگزاران و مديران دولتي بلكه به

ي م پاسخگويي را خواه است. بدين معنازم يا متعهد به پاسخگويي به پاسخشود که بر اساس آن پاسخگو ملي م

ارش تبيين و توجيه رفت توان به عنوان يك رابطه اجتماعي دانست، که بر اساس آن، يك کارگزار جهت تشريح،

 از انديشمندان جزئيات بيشتري از اين رويكرد را تشريح . برخى ديگرنمايدي نسبت به ديگران احساس تعهد م

 ىا خواه است، رابطهبا پاسخ دارند، که پاسخگويي به معناي ارتباط ميان پاسخگوي کنند. آنها اظهار مي م

 احساس خواهکه بر اساس آن پاسخگو براي تشريح و توجيه کليه اقدامات و حتي تصميماتش نسبت به پاسخ

سؤال نموده و  تواند در برابر توضيحات پاسخگو، کليه ابهامات را از اوي خواه منمايد و از طرفي پاسخي م تعهد

 .هاى پاسخگو قضاوت نمايددر برابر پاسخ
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 انواع پاسخگویي 

کرده  يبند ميتقس يمال ييو پاسخگو يقانون يي، پاسخگوكيدموکرات ييرا به پاسخگو ييپاسخگو (1987مارشال )

 ييپاسخگو ،يعموم يي، پاسخگوياسي، سيتيريمد ييرا شامل پاسخگو يي( انواع پاسخگو1988) كسيه است.

 نموده است. يمعرف ،يقانون ييو پاسخگو يدولت يها سازمان کارکنان يحرفه ا

و  كي، دموکراتاستهايدر برابر عملكرد و س يي، پاسخگوي، ماليرا به انواع قانون يي( پاسخگو2000) ولف

 .کرده است يبند ميتقس ياخالق ييپاسخگو

 :گردد يم هيارا ليرامزک به شره ذ ييمدل معروف پاسخگو ،ييانواع پاسخگو از

 ياستقالل عمل در چهار دسته سلسله مراتب زانيرا با توجه منابع کنترل کننده آن و م ييرامزک انواع پاسخگو

 :شده است صمشخ ريکند که ارتباط آنها در شكل ز يم يبند ميتقس ياسيو س ي، حرفه ايقانون ،(ي)سازمان
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 است. يکنترل داخل يو نوع رويرهبرو پ اطي( بر اساس ارتي)سازمان يسلسله مراتب ييپاسخگو اول

 برآوردا سازمان انتظار ها ر يها تيفعال ايآ نكهياست در مورد ا يمقامات قانون ي، بررسيقانون ييپاسخگو دوم

 نه. ايکرده است 

 نكهينه و ا ايخواهند پاسخگو باشند  يم ايکه آ رنديبگ ميدارند تصم ارياخت راني، مدياسيس ييپاسخگو سوم

 .باشند چگونه پاسخگو

 ماتيمستقل اند و تصم ارياست که در کار خود بس يمربوط به کار افراد متخصص يحرفه ا ييپاسخگو چهارم

 کنند. يشده انجام کار اتخاذ م يدرون يهنجارها خود را بر اساس

 يم جاديرا ا يمتفاوت يکند و توقعات رفتار يم ديتاک يبه ارزش خاص ييکند که هر پاسخگو يم ديتاک رامزک

 .ديسازمان بوجود آ كيممكن است داخل  ييچهار نوع پاسخگو نيهر کدام از ا ينظر و به کند.

گرفتن  ها با در نظريبند دسته گرفته است، که هر يك از اينهاى متعددي درباره پاسخگويي صورت ي ندب تقسيم

 اند:  ادوارد و هولم پاسخگويي را به دو بخش کلي تقسيم کرده معيارها و متغيرهاي خاصي صورت گرفته است.

 اى پاسخگويي دروني يا وظيفه 

 پاسخگويي بيروني يا استراتژيك 

است، که بر اساس آن کارکنان و مديران در برابر اقدامات  درون سازمانه اى مربوط ب پاسخگويي دروني يا وظيفه

دهند. اما پاسخگويي بيروني يا استراتژيك مربوط به بيرون ي سطوه باالتر پاسخ م هايشان به مديران و مسئوليت

 .دباشي ميافته سازمان توسط مديران ارشد  با ميزان اهداف تحقق سازمان و در ارتباط

گويي پاسخ، فته است. او پاسخگويي، را به پاسخگويي اخالقيتوسط ينسن صورت گرترى  بندي دقيق تقسيم

 .تقسيم کرده استك و پاسخگويي دموکراتي پاسخگويي مالي، پاسخگويي عملكردي، قانوني
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 رابطه مسئولیت و پاسخگویي 

 لغتيتفاوت موجود بين پاسخگويي و مسئوليت از جمله مشكالت اصطاله شناسي است در برخي کشورهاي 

کلمه مسئوليت اغلب به است. به نام پاسخگويي در زبان ملي وجود ندارد و اغلب در واژهي مسئوليت نهفته 

هايي را بين اين  کلين تفاوت شود. اما اين کلمات مشابه نيستند. دي و عنوان مترادف پاسخگويي استعمال مي

 .اند کلمات پيدا کرده

 .يك فرد براي هيبكس پاسخگو نيست .1

 .مسئول است زهايچ يفرد براي برخ كيبه همان شكل که  .2

 انجام کار را نيکه چرا شما ا ميکن يما معموالً سوال م ،ييکه براي درک مصداق پاسخگو کند يلوکاس اشاره م

 يرسم باتيترت به يمورد قبل .کار انجام شده است نيکه چرا ا ميبپرس ديما با تيو براي درک مصداق مسئول ديداد

 هر حال بحث واژه در .کند يبه رفتار فردي اشاره م رينموده است و مورد اخ ديتأک يساختار سلسله مراتب رينظ

اي است  واژه تيمسئول. تفاوت وجود دارد تيو مسئول ييپاسخگو نيکه ب رساند يم جهينت نيما را به ا يشناس

و متن در مورد  سخن كي يياسخگو. در مقابل پشود يخورده است و در حال حاضر اجرا م ونديکه با عمل پ

زمان حاضر  خصوص وقت در چيه باًياما تقر ،و خواه در گذشته باشد ندهيعمل خواه در آ نيا شود، يعمل م

که فردي که  معناست بدان نيا باشد يدو واژه با موضوعات زمان و مكان مرتبط م نيتفاوت ب نيبنابرا .ستين

 دي. شادهد يم گزارش نداشته باشد و فردي که ييبراي پاسخگو يگزارش دي. شاباشد يمسئول م يبراي عمل

 .براي عمل نداشته باشد يتيمسئول

ظر نتشريح پاسخگويي از م ف واست. هدف ما تعري ظاهراً در حال گسترشو پاسخگويي مفهومي مبهم، دو پهلو 

هاي مشابه با  هنزمي ي ازيك. ي تواند منجر به مفاهيم مشابه ديگري شوديط الزم و کافي نيست. پاسخگويي مشرا

 پذيري مي ئوليتپاسخگويي را از ابعاد مهم مسز ويي با مسئوليت پذيري است. باونپاسخگويي، رابطه پاسخگ
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 وان پاسخگويي و مسئوليت پذيرينع فعال بهويي قائل است. مسئوليت پذيري غيرداند. او دو بُعد براي پاسخگ

 وان يك بُعد برتر و متعالي. نبه ع فعال

ده نو برتر به آي ام دادي؟ در حاليكه بُعد متعاليجد و مي پرسد چرا تو آن کار را انگرد بُعد اول، به گذشته بر مي

 وم اعمال راهكارزي: قدرت تقاضاي پاسخ و در صورت لو سوال چه بايد کرد، مربوط است. لذا دو بعد پاسخگوي

 ما بيشتر به بعد اول تاکيد داريم. . است

وضعيت فعلي بيشتر مسئوليت پذيري  رد. درتوان به راحتي از يكديگر تفكيك ک فعال را نميغيرابعاد فعال و 

پاسخگويي در واقع بيان  .ت داردبا عقالني زج است. پاسخگويي يك وجه تشابه نيفعال و پاسخگويي محدود راي

 ر.ام يك کاجطقي است: عرضه و تقاضاي داليل اننداليل م

 گ لغت،نقي براي توجيه داليل است. در فرهطنام کار و ارائه استدالل مجداليل ان شامل روشن کردن خگويي،پاس

دارد، در  ام کارهاست. هر فردي که زير دستانيجودن و مورد سوال بودن در خصوص انب في موظنمسئوليت يع

مرتبه و  ان در هرني کارکنئوليت جمعي است. اما پاسخگويي يعواقع مس ت. دربرابر اقدامات آنان مسئول اس

د، بايد سرزنش يا ستايش شوند و نده ام ميجعملي که ان گيرند يا د، در مورد هر تصميمي که مينمقامي که باش

عامل مسئول بايد داليلي براي  فردي است. خگوييابراين پاسنمورد اقدامات خويش مسئول است. بهر فرد در 

د، چرا يك تصميم خاص نک همديري که نتواند توجيارائه دهد. ارشي از کارش زام کار خود داشته باشد و گجان

ام يك فعاليت در جرا براي انني د داليل عينتوان قوانين و قواعد مشخص، مي. ه، مدير مسئولي نيسترا اتخاذ کرد

كه ناما ايد. ام دهجکه وظايف خود را به صورت جدي ان اختيار بگذارند. هدف يك شخص مسئول اين است

 شود. يليت پذيري و در واقع بي مسئوليتي مد، باعث عدم مسئونقوانين رفتار ک هد صرفاً بر اساسبخوا

مسئوليت پذيري، . رابطه عه مدرن باعث شده است قضاوت و مسئوليت پذيري فردي کمرنگ شوددي جامنقانونم 

ورتي ص د، دررس يرف به نظر مطك شود. از ي تر مياقضنتر و متاري و پاسخگويي، روز به روز مبهمخودمخت
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 رفطد. از نده شود، رفتار غير پاسخگويانه و غيرمسئوالنه از خويش نشان ميکه تقسيم وظايف بين افراد اجباري 

ك شخص مسئول يپذيري فردي، بدون اختيار وجود ندارد.  شود هيچ پاسخگويي و مسئوليت ديگر گفته مي

خود  يدرون يارهانجو ه تينبر اساس نظر، ذه تيود، اما در نهانش يرا م نيريسا يشاوره هام ا وتوصيه ه

 . ديآ يبدست م نيبا نقض قوان يريپذ تيمسئول رسد، يطور که به نظر ماين  .دنک يو عمل م رديگ يم ميتصم
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 یياسالم درباره پاسخگو دگاهید 

. از یاجتماع و فردیدو جنبه دارد  ييپاسخگو .استوار است ييپاسخگو هياسالم بر پا ،هاي قرآن براساس آموزه

 نييتع براي او يشخص انسان قرار داده است و اهداف اريدر اخت ييها و توانمندي اراتيفردي، خداوند اخت جنبه

  .پاسخگو باشد ديبا ،ها و اهداف توانمندي نيکرده است که در مقابل ا

قدرت خود قرار دهند و  خود کارگزاران اريدر اخت ييها و توانمندي اراتيمردم، اخت يوقت زين ياز جنبه اجتماع

 .ملزم هستند ييمسئوالن به پاسخگو نيا د؛را به آنها واگذار کردن

سرشار  يآسمان دارد. سراسر کتاب يقيحساب و کتاب دق ،يانسان اتيو به تبع آن ح نشيآفر ميقرآن کر دگاهياز د

پاسخگوي  ديبا انسانها کرده است و دياز انسانها تأک يپرسشگري و حسابرس ،يخواه تياست که بر مسئول ياتياز آ

ها از آن  کوه و نيزم و هاکه آسمان يسوره احزاب به آنها سپرده شده است. امانت 72 هيباشند که بنا به آ يامانت

و جامعه بشري  نيزم و و آسمانها ياله نشيکه اساس آفر شود ياستنباط م يبه روشن ياله اتيسرباز زدند. از آ

به قبول  ياجتماع و چه فردي تيمسئول طهيضرورت بنا شده است. انسانها چه در ح يبر حسابگري و حسابرس

  .باشد پاسخگو ،به خدا و خلق او تيدر برابر قبول مسئول ديموظفند و با شيها و رفتار خو کنش تيمسئول
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  تفاوت مسئولیت و پاسخگوئي 

، در مورد انجام صورت موظف بودن، مورد سئوال بودنه ب  (Responsibility)مسئولیتهاي لغت  در فرهنگ

 به صورت زير تعريف شده است:  پاسخگوئیکاري تعريف شده است و 

از نظر امور . ف محوله بايد جوابگو باشنديسازمان در برابر اختيارات و وظا آن همه اعضاءفرايندي که ضمن 

يعني کارکنان سازمان در هر مرتبه و مقامي بايد سرزنش و يا ستايش ناشي از اخذ يك تصميم  پاسخگوئیعمومي 

برابر تر از خود در ك مقام ارشده سازماني در برابر يبنابراين کارکنان در هر رد يا انجام يك اقدام را بپذيرد،

  ند.اقداماتشان پاسخگو مي باش

 پاسخگوئيبه عبارت ديگر . هر شخصي که داراي زير دست است در برابر اقدامات آنها مسئول است مسئوليتاما 

در پاسخگويي کارکنان در برابر اقدامات خود مسئول مي باشند اما در . جمعي است مسئوليتفردي است اما 

در معناي پاسخدهي مشتاقانه همانند  پاسخگوئي. شودت زيردستان مسئول شناخته ميااقداممسئوليت مدير براي 

ه هر حال در عين حال که کنترل به ب. هائي اشاره دارد که با اولويتهاي افراد مطابقت داشته باشد کنترل، به هدف

 اي به اطاعت کلي کارکنان پيرامونطور گسترده ه پاسخدهي مشتاقانه ب نقش اجباري فشار خارجي تاکيد دارد،

عنوان يك ه ب پاسخگوئيدقيقا همانطور که . اشاره مي کند ؛هاي مردم با هر انگيزه اي که وجود دارد درخواست

شود،  به شمار مي رود، به نحوي که گاهي اوقات همراه با کنترل شناخته مي وسيله قدرتمند در تحميل کنترل

همان اهميت پاسخگويي در تشويق پاسخدهي مشتاقانه نيز ديده مي شود، به نحوي که گاهي اين دو مفهوم با 

ود که خواسته مي شدر پاسخگويي از موسسات فراهم کننده خدمات براي افراد جامعه ،. يكديگر ادغام شده اند

در برابر نيازهاي مشتريان پاسخدهي داشته باشند که اين پاسخدهي مشابه با روش شرکتهاي بخش خصوصي که 

در اين قضيه پاسخدهي مشتاقانه کارکنان به طور مستقيم  د.تهاي مشتري حساسيت به خرج مي دهنبرابر درخواس

الف الين با تاکيدي که . ندگان مردم انجام شوددر برابر مردم است به جاي اينكه بطور غير مستقيم از طريق نماي
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روي مديريت انتظارات و خواسته ها در درون موسسات داشتند، به دنبال اين بود که مجددا بيان کند، پاسخدهي 

از بعد ديگر . به شمار مي آيد پاسخگوئيمشتاقانه در برابر کارگزاران و عامالن خارجي بعنوان روه اصلي 

اين موضوع به طور . پاسخدهي اي است که کارکنان در برابر عموم به طور مستقيم دارند ،پاسخدهي مشتاقانه

  .چشم گيري در متون مديريت شكل گرفته است

کارکنان به ويژه کساني که در ارائه خدمات دخيل . است پاسخگوئيتوجه اصلي به ارباب رجوع تكيه کالم اصلي 

ون واسطه در برابر عموم مردم قرار دارند به خاطر اين ضرورت که عنوان پاسخگوي بده هستند، در حال حاضر ب

هاي توجه به ارباب  يقينا برخي از مكانيزم. آنها به نيازهاي بيان شده توسط ارباب جوع هايشان پاسخ مي دهند

حوزه اي جهت شكايت در  ،به عنوان نمونه. رجوع، روشهاي پاسخگويي به مفهوم اصلي آن را شامل مي شود

بيانيه هائي که در مورد روشهاي شكايت موجود است، د. از خدمات و جبران خسارت وجود داررد نارضايتي مو

هاي اداري همه موسسات طراحي شده پاسخگويي هستند تا کارکنان هر چه بيشتر در  ماموران بازرسي و دادگاه

 .برابر نيازهاي مردم پاسخدهي مشتاقانه داشته باشند
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  ویژگیهای اساسي یک سیستم پاسخگوئي مناسب به شکایات 

 :هاي زير را بر شمردند ويژگي ،مناسب به شكايات پاسخگوئینومن و کاتلين براي يك سيستم 

 .داي طره شكايات مشتريان فراهم شوراي متنوعي به بايد راه سترسی آسان:د 

  .دريافت نمايندبايد پاسخ مستقيم  تمشتريان در اسرع وق :سریع اسخگوئیپ  

  .ددون زحمت در دسترس مشتري باشب سيستم رسيدگي به شكايات بايد سترسی بدون دردسر:د 

زم براي حل مشكالت مشتريان بايد واجد اختيارات ال ،اسخگوئيپکارکنان سيستم  ارکنان با اختیار عمل:ک 

  ند.باش

ايد از آموزشهاي الزم در زمينه ب ،به شكايات اسخگوئيپکارکنان سيستم  زینش و آموزش کارکنان :گ 

  د.نبه هاي فني محصول بهره مند گردنارتباطات انساني و ج

مام مشتريان ت سازمان بايد واجد يك بانك اطالعات مكانيزه و قابل دسترس در مورد انك اطالعات مشتری:ب 

  د.باش

  .دخصيص دهتوجه الزم به حل شكايات ت مديريت مالي سازمان بايد منابع و مایت سازمانی:ح 

  .دمال نظر شخصي و سوگيري انجام شوعرسيدگي به شكايات بايد بدون ا نصفانه و بی طرف بودن:م 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 

  تاثیرات مدیران پاسخگو 

رسند. کارمندان واکنش اي مبتني بر اعتماد و احترام با اطرافيان خود به موفقيت ميمديران پاسخگو با ايجاد رابطه

کنند و حتي در هنگام تالش بيشتري براي موفقيت سازمان و مدير خود مي. پاسخگو دارندمثبتي در قبال مدير 

شوند، زيرا مديران پاسخگو کمك به کارمندان را وظيفه خود نياز، کارهايي عالوه بر وظايف خود متقبل مي

 د. شواي متقابل، مبتني بر توجه و احترام ايجاد مينتيجه ميان آنها رابطه دانند و درمي

بيني و برآوردن نيازهاي روساي گذارند؛ چون آنها توانايي پيشمديران پاسخگو بر افراد مافوق خود نيز تاثير مي

توانند سخن خود را به گوش افراد مافوق خود خود را دارند، بسيار قابل اطمينان و کارآمد هستند و درنتيجه مي

 رسانده و وظايفشان را در زمان نياز انجام دهند. 

پاسخگو تاثيرات محدودي روي محيط خود دارند؛ زيرا اطرافيان آنها اعتقاد دارند که چنين مقابل مديران غير در

کنند و در نتيجه آنها مورد احترام و اعتماد اطرافيان خود نيستند. مديراني در راستاي افزايش رفاه آنها تالش نمي

کند، به اضافه اينكه شان به آنها اعطا ميکه پست سازمانيتاثير افراد در سازمان عموما محدود به قدرتي است 

  ت.ز آن در بلندمدت بسيار سخت اسعامل ترس يك مولفه کوتاه مدت است و استفاده ا

هاي ديگران توجه به خواستهمديران غير پاسخگو در نظر ديگران افرادي خودمحور يا در بهترين حالت افرادي بي

ق خود کمتر قابل اعتماد و کارآمد هستند، زيرا اين افراد به جاي تمرکز بر انجام وظايف هستند و در نظر افراد مافو

 د.دارنو محوريت خودشان گام بر مي خود در پي اعمال قدرت و حفظ سازمان

 

 

 

 



 

 

39 

 

  چگونه مدیری پاسخگو باشیم 

 

رسد آنها تر از همه به نظر ميگيرند، مهمهاي مختلفي را براي تحقق اين امر به کار ميمديران پاسخگو مهارت

 نسبت به محيط آگاهي دارند. آگاهي به محيط داراي چند مولفه است: 

شان گوش فيانهاي خود را کنار بگذارند و به اطرااول مديران آگاه به محيط، داراي اين توانايي هستند که نگراني

دانند که چه چيزهايي توسط صفوف مديريتي گفته کنند و ميفرادهند، در نتيجه آنها اتفاقات اطراف را درک مي

کنند مهارت دارند، حتي آنها همبنين در نشان دادن اين موضوع که نيازهاي افراد را درک مي ؛و شنيده شده است

ند. البته دانستن جريان اتفاقات و نياز اطرافيان به تنهايي کافي نيست، شوآن دسته از نيازهايي که مستقيما بيان نمي

مديران پاسخگو  .کنندآنها بر اساس اين دانش اقدام به برآوردن نيازهاي کارمندان، مديران باالدستي و سايرين مي

  د.د را پيش از درخواست آنها حل کننکنند مشكالت اطرافيان خوتالش مي

  د:کنيبه اين مثال توجه 

کردن يك واحد دولتي بودم، افرادي که در سيستم مديريت اطالعات کار مي کردند، نشان من مسوول مكانيزه

اي نداشتند که ما در رغم اين موضوع عالقهآيد و بهدادند که در آينده نزديك کاري از دست آنها براي ما بر نمي

  د.مكاري منظم و يكدستي نداشتنما ه انجام پروژه به روش خود عمل کنيم، در نتيجه با
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مدير ما عالقه زيادي به موفقيت پروژه داشت، من مرتبا گزارش  .به عنوان رهبر گروه با موانع زيادي مواجه بودم

دادم او در مدت کوتاهي بار که گزارش را ارائه مي رساندم، هرها و موانع کار را به اطالع مدير خود ميپيشرفت

  م.حتا از او درخواست کمك نكرده بودبا وجود اينكه من صرا ،ردکموانع را برطرف مي

هايي درباره نحوه برخورد با ساير کارکنان مجموعه به من کمك عالوه بر اين، مديرم با ارائه راهكارها و پيشنهاد

شد و اين باعث  با وجود موانع، پروژه به موقع آماده .کرد تا بتوانم بهترين تاثير ممكن را بر آنها داشته باشممي

  شد.اميدوار بودند پروژه ناموفق با ناخرسندي افرادي شد که به گمان من

اين يك داستان ساده و آموزنده بود. در اين داستان مدير ارشد ما با توجه و عالقه و بررسي دقيق پروژه، نيازهاي 

نجام داد، او نه تنها در پي برطرف مدير پروژه را تشخيص داده و هرکاري در توانش بود براي هموار کردن مسير ا

هاي مدير پروژه بود، بلكه فراتر از آن در پي کمك به مدير گروه و آموزش کردن موانع و برآوردن خواسته

هاي تاثير بهينه به او نيز بود و همه اينها را به عنوان انجام وظيفه و بدون درخواست صريح مدير گروه انجام روش

هاي بيهوده کنيد به غير پاسخگو بودن ساير افراد مجموعه. آنها صرفا سخنراني کرده و ايراد مي داد. در مقابل توجه

کردند، به جاي تمرکز بر نياز مراجعان، بر هاي بدبينانه ميبينيگرفتند و به جاي ارائه پيشنهادهاي سازنده، پيشمي

ود و در نهايت همين امور باعث شد که هاي خودشان باموري تمرکز کرده بودند که مرتبط با سلطه و خواسته

کنترل پروژه را از دست بدهند و جايگاه کلي آنها در سازمان سقوط کند؛ زيرا آنها چه در سطح سازماني و چه 

  ند.کردباشند، ايجاد مانع مي در سطح فردي بيش از آنكه در جهت اهداف نهايي مفيد

  د:به مثال ديگري توجه کني

در يك واحد دولتي حدود يك سال بود که از شهر خود به شهر ديگري نقل مكان کرده يك کارمند براي کار 

برد و احوال او بود، در يك مكالمه غير رسمي مدير او متوجه شد که کارمند در حالت مطلوب خود به سر نمي

ر متوجه شد را پرسيد، کارمند توضيح داد که اخيرا حالش چندان خوب نيست و مدام خسته و فرسوده است، مدي
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شناسد، پيشنهاد کرد که قرار مالقاتي با پزشك خود براي کارمند بگذارد و که کارمند در اين شهر پزشكي را نمي

  ت.ئي و قابل حل بوده اسدر اسرع وقت اين کار را انجام داد؛ در نهايت مشخص شد که مشكل کارمند جز

دهد کنيم. مدير تشخيص ميو پاسخگويي را مشاهده ميدر اين مثال هم مصاديق بارزي از آگاهي به محيط اطراف 

توجه کنيد که . که کارمند نياز به کمك دارد، در حالي که کارمند مستقيما و صراحتا درخواست کمك نكرده است

کند. گذارد، بلكه نياز را تشخيص داده و پيشنهاد کمك ميمدير کارمند را براي مراجعه به دکتر تحت فشار نمي

  ت.مند مستلزم اقدام مستقيم مدير اسثال کمك کردن به کاردر اين م

ماند و باعث تداوم تاثير مدير مذکور ها به ياد ميدو مثال فوق نشانگر صداقت و تعهد است؛ چنين مواردي سال

کند که مديران و ناظران مي شود، پاسخگويي يك مولفه حياتي براي موفقيت در مديريت است، چون کمك مي

  د.به نفع همه افراد است انجام دهن اي کها به گونهکارها ر

 

پاسخگويي  پذيري ومسئوليت مفهوم گيري از مقاالت و متون مختلفاين بسته آموزشي تالش کرديم با بهرهدر 

  :هاي زير پاسخ دهيداگر در پي آن هستيد که درک خود را از اين مفهوم بسنجيد به سوال .را تشريح کنيم

اي بهبود ببخشيد که از ديد توانيد رفتار خود را به گونهيك مدير يا مسوول هستيد؛ چگونه مياگر شما  .1

 تر پاسخگو و مسوول به نظر برسيد؟کارمندان خود، رييس خود و مراجعان خود بيش

توانيد کارمندان مطلوب چيست؟ آيا مي« کارمند پاسخگو»اگر شما مدير يا مسوول هستيد، تعريف شما از  .2

 آنها در مقابل شما پاسخگو هستند؟را تعريف کرده و مشخص کنيد چگونه خود 

 اگر شما مدير نيستيد، چه کارهايي بايد انجام دهيد تا از ديد اطرافيان خود پاسخگوتر به نظر برسيد؟  .3

 وفقیت رفیق راهتان بادم
 پیروز باشید
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