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2 چگونه مسئولیت پذیر باشیم

چگونه مسئولیت پذیر باشیم

پیشبرد و موفقیت برای باشیم، پذیر کهچگونهمسئولیت اینموضوع

درهر %۱۰۰ پذیرفتنمسئولیت و پذیری اهدافمونضروریه.مسئولیت

کاریکهانجاممیدیمبایدوجودداشتهباشه،اینمسئولیتپذیریمی

تونهدرجایجایزندگیماوجودداشتهباشه،درشغِلماوکارهاییکه

انجاممیدیم،درروابطخانوادگییاحتیدرروابطدوستانهایکهباافراد

دیگهداریممسئولیتپذیریوجودداره.

چگونهمسئولیتپذیرباشیمتابتونیمروزبهروزپیشرفتکنیم؟

درادامه۸مواردمهمیکهبرایمسئولیتپذیری۱۰۰%میتونیمبهش

توجهکنیمخدمتتانعرضمیکنم.

بهانه آوردن

مقابل نقطه کارها انداختن گوش پشت و تراشی بهانه آوردن، بهانه

مسئولیتپذیریاست.
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3 چگونه مسئولیت پذیر باشیم

ازآسانترینکارهاییهستکهمامیتونیمبرایهر آوردنبهانهیکی

کاریداشتهباشیم.

مااگربخواهیمکاریراانجامدهیم،راهشراپیدامیکنیمواگرنخواهیم

انجامشدهیم،بهانهاشراپیدامیکنیم.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه با تنبلی 

مبارزه کنیم 1

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه با تنبلی 

مبارزه کنیم ۲

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه با تنبلی 

مبارزه کنیم ۳
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من جمله ای دارم که میگم،

تمرین و پشتکار یکی از سخت ترین کارهای روی زمین است و 

آوردن بهانه یکی از آسانترین کارها

اگرواقعاقصدداریمکهیکفردمسئولیتپذیرباشیم،میبایست پس

آوردنبهانهراکناربگذاریمودستبهعملبزنیم.

گله و شکایت نکنیم

گلهوشکایتوُغرزدنهممیتونهیکیازآفتهایمسئولیتپذیری

باشه.

ُغرزدنهایالکیباعثمیشهکهمایکآدممنفینگروُغرُغروشناخته

بشیم،کهاینموضوعاصالخوبنیست.

بهجایگلهوشکایتکردنمیبایستبهفکریکراهحلباشیم.اگرمی

توانیمحلشکنیمدستبهعملبزنیمواگرنمیتوانیمبهترهکهالکیُغر

نزنیم.
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مثالاگردرترافیکگیرکردیم،ُغرزدنهیچدردیرودوانمیکنهوفقط

باعثمیشهاعصابخودمونودیگرانبهمبریزه،ازطرفیهمترافیک

موضوعینیستکهدستماباشه.

کارهاراعقبنیاندازیم

امروزوفرداکردنوبهعقبانداختنکارها،کمکمباعثمیشهکهما

آدمبیمسئولیتیبشیم.مابایدهرکاریرادرموقعشانجامبدیم.حتی

انجام باید که را کاری تا بمونیم بیدار باید نیمههایشب تا اگرشده

میدادیمبهاتمامبرسونیم.

پشتکار و مداومت داشته باشیم

پشتکارومداومتدرهرکاریباعثمیشهکهماانسانمسئولیتپذیری

باشیم.خیلیازکارهابرایاینکهبهنتیجهخوبیبرسندبایددرشپشتکار

ومداومتوجودداشتهباشه.

حتی قطرات لطیف آب هم با پشتکار و مداومت می توانند دل 

سنگ را بشکافند.
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مااگرراهومسیردرستیراداشتهباشیممیتوانیمباپشتکارومداومت

بهاوننتیجهدلخواهخودمونبرسیم.

اگریکباردرکاریشکستخوردیمدلیلنمیشهکهدیگهاونکارروکنار

بزاریمودیگهانجامشندیم.

یک “من که بگیم تونیم می خوردم” “منشکست جمله جای به اصال

تجربهجدیدبدستآوردم.”

اگهبخواهیمبایکدیدیمثبتبهاینموضوعنگاهکنیم،درحقیقت

ماباهربارشکستدرهرکارییکراهجدیدپیداکردیمکهبههدفما

نمیرسهوبایدسعیکنیمکهراههایجدیدتریروامتحانکنیمتامارو

بههدفمونبرسونه.

ادیسون برای اختراع المپ میگه که:

من ۹۹۹ راه رو امتحان کردم که به اختراع المپ ختم نشد، اما 

یک راه را پیدا کردم که توانستم المپ را اختراع کنم.
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یا قبول نکنید یا انجامش دهید

یکجملهمعروفانگلیسیهستکهمیگه:

Do or don’t, there is no try

یاانجامشبده،یاانجامشنده،“سعیمرومیکنم”نداریم.

مایانبایدکاریروقبولکنیمیااگرهمکهقبولشکردیمباید۱۰۰درصد

مسئولیتاونکارروبپذیریموبهنحواحسنتانجامشبدیم.

اگراونکارروقبولکردیمدیگهغرزدنمعنینداره،پسبایدبهخوبی

اونکارروانجامبدیم.

شایدبگیدکهمننمیتونمبهکسینهبگم.

نهگفتنهمیکمهارتهواصولخاصخودشروداره،

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: چگونه جواب رد 

بدهیم
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دیگران را مقصر ندانیم

همش که اینه نیستند پذیر مسئولیت که افرادی خصوصیات از یکی

دیگرانرومقصرمیدونند.

پذیری مسئولیت فرد قطعا بدونیم، مقصر رو دیگران که زمانی تا ما

نخواهیمبود.

اگرمننتونستمتویکنکورقبولبشم،دلیلشنرفتنبهآموزشگاههای

کنکورویانداشتنکتابهایتستزنییاهرچیزدیگهاینیست،اینمن

بودمکهنتونستمتویکنکورقبولبشم.

اگرمننتونستمنمرهخوبیازیکدرسبگیرمدلیلش،ندادِننمرهتوسط

معلمنیست،اینمنبودمکهنتونستمخوبدرسبخونمیاارتباطخوبی

بامعلمیااستادبگیرمکهنمرهخوبینگرفتم.

اگربرایمنشغلیوجودندارهوهمشُغرمیزنمکههیچجاکارگیرنمیاد،

دلیلشجامعهیاصاحبکارهانیستندکهنیرویحرفهایوباسابقهءکار

میخان،دلیلشمنمکهنتونستمدانش،تجربهوخالقیتمروباالببرمتابه

جایاینکهمندنبالکارباشم،کاردنباِلمنباشه.

اگرکارمنِدمنکاِراشتباهیکردهومنضررکردم،دلیلشاشتباهکارمندم
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نبوده،دلیلشمنبودمکهنتونستمویابراشوقتنزاشتمکهاونکاررو

کاملبهشتوضیحبدم.

اگرمنسخنرانیامبدشده،دلیلشانجامندادنکارهاییکهمسئولین

سالنبایدانجاممیدادندوانجامندادندنیست،اینمنبودمکهروزقبل

ازسخنرانیامبایدهمهچیزرویکمرتبهتستمیکردم.

وهزاراناگِردیگه…

داشتنمسئولیتصددرصدیدرهرکاریباعثمیشهکهماتقصیرروبه

گردِنشخصدیگهاینندازیم،اگرکاریانجامنشدهویابهشکستمنجر

شدهقطعًاجاییازسمِتمالنگبوده.

با خودمون رو راست باشیم

خیلیوقتهاماباخودمونروراستنیستیموهمشمیخایمکهسر

خودمونودیگرانروگولبمالیمومسئولیتاشتباهاتیکهانجامدادیم

رونمیخواهیمبهگردنبگیریم.
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پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چطور عذرخواهی 

کنیم



همونطورکهخدمتتونعرضکردممابهاشتباهاتوشکستهاییکه

اشتباهیکه ازهر بهتره نگاهکنیمو بایکدیدمثبت باید میخوریم

انجاممیدیمیکدرسوتجربهجدیدبگریم.

انسانهایموفقوباشخصیتهمیشهمسئولیتاشتباهاتیکهانجامداده

اندرومیپذیرندوسعیمیکنندکهجبرانشکنند.

عذرخواهی کردن یعنی:

من انسان کاملی نیستم، اما انسان فهمیده ای هستم، من این 

اشتباه رو انجام دادم، مسئولیت اشتباهم رو میپذیرم و جبرانش 

می کنم
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کارهایمان را اولیت بندی کنیم

اولیتبندیکردنکارهایمیتونهتأثیرفوقالعادهایدرزمانبندیو

انجامدادنکارهایمهموضروریوهمچنینکارهایغیرمهموضروری

داشتهباشه.

یکشخصموفقومسئولیتپذیرهمیشهکارهاشرواولیتبندیمی

کنهوبراساساولیتهاپیشمیره.

همیشههزارانکاروجوددارهکهبایدانجامبشه.اماازبیناینهزاران

کارمامیبایستمهمتریناونهاروشناساییکنیموانجامشبدیم.

اینسایتعالقهمندهستیدپیشنهاد آموزشهای نوشتههاو به اگر

میکنمدرخبرنامهسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمقاالتومطالب

آموزشیآندرایمیِلخودمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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