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و 
مسئولیت پذیری

اجتمـاعــی

کرونا

ـــی؛  ـــر مراقبت ـــی و دیگ ـــود مراقبت خ
ــی ــردی  و اجتماعـ ــئولیت فـ مسـ
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مسئولیت پذیری اجتماعی چیست؟

در  عاملــی  به عنــوان  اجتماعــی  تعهــد  و  مســئولیت   
جهــت رفــع نیازهــای متقابــل افــراد جامعــه و همچنیــن 
همبســتگی اجتماعــی تعریــف می شــود. مســئولیت پذیری 
از ویژگــی اصیــل انســانی اســت کــه رشــد و تعامــل فــرد و 
جامعــه انســانی و همچنیــن حفاظــت از طبیعــت در گرو آن 
اســت. در شــرایط فعلــی بیــش از هــر زمــان دیگــر نیازمند 

ــتیم. ــئولیت پذیری هس مس
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این تغییر چگونه شروع می شود؟
ــن  ــون م ــود چ ــروع می ش ــن ش ــود م ــر از خ ــن تغیی ای
جزئــی از ایــن جهــان هســتی ام. بنابرایــن تغییــر در خــود 
مــن تأثیراتــش را در خلقــت و هســتی نیــز خواهد گذشــت 
ایــن قــدرت واقعــی مــن اســت کــه می توانــد دنیــا را نیز در 
حــد خــود تغییــر دهــد. پــس منتظــر تغییــرات در دیگــران 
نباشــیم از خودمــان شــروع کنیــم، زمیــن نخــوردن حاصــل 
یــک ســکون اســت چــون وقتــی حرکتــی نکنیــم زمیــن هــم 

ــا  ــه م ــا جامع ــه تنه ــه ن ــی ک ــرایط فعل ــه ش ــه ب ــا توج ب
بلکــه جامعــه جهانــی را نیــز تحــت تأثیــر قــرار داده اســت 
ــن  ــره ای ــع زنجی ــتی قط ــان بهداش ــکان و کارشناس و پزش
ــراد  ــه اف ــی و همــت همه جانب ــزم مل ــد ع ــاری را نیازمن بیم
ــد  ــر آن تأکی ــی ب ــر اقدام ــر از ه ــته و ارجح ت ــه دانس جامع
ــتیم و  ــئول هس ــتا  مس ــن راس ــا در ای ــه م ــد، هم می کنن

ــه؟   ــا چگون ــم، ام ــد گام برداری بای

یکی از تأکیدهای ضروری، تغییر در 
سبک زندگیمان است.
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نخواهیــم خــورد پــس بایــد حرکــت کــرد، امــا ایــن بــار در 
ــئولیت پذیری  ــا مس ــان ب ــبک زندگیم ــر در س ــتای تغیی راس

بیشــتر.
رعایــت نکات ایمنــی و بهداشــتی و توصیه های کارشناســان 
ــی  ــی را تداع ــئولیت پذیری اجتماع ــی مس ــرایط فعل در ش

می کنــد. 
ــک  ــد ی ــی می توان ــیر زندگ ــه ای از مس ــر مرحل ه

ــد.  ــد باش ــروع جدی ش
آگاهـــی بـــه مشـــکالت جامعـــه بـــا توجـــه بـــه وجـــود 
ــی، در  ــای اجتماعـ ــرش نقش هـ ــا و پذیـ ــروس کرونـ ویـ
ـــی از  ـــه جزئ ـــواده و جامع ـــود، خان ـــه خ ـــک ب ـــتای کم راس

مســـئولیت پذیری ماســـت. 
شـاید واژه مسـئولیت پذیری اجتماعـی کمـی خـاص جلـوه 
می کنـد امـا حاصـل  ایفـای نقـش من و شماسـت. جـدا از 
هـر دین و مذهـب و نژاد و رنگی که داریم در شـرایط کنونی 
بیش ازپیـش بایـد بـه نقش های خود حسـاس باشـیم. چرا 
کـه کوتاهـی و غفلـت از نقش هایمـان در شـرایط حسـاس 

کنونـی جبـران ناپذیر خواهد شـد.
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توجــه به توصیه های پزشــکی – بهداشــتی )شستشــوی 
مکــرر دســت ها بــا آب و صابون(

زنجیره  قطع  جهت  در  کارشناسان  توصیه های  به  توجه 
برای  مگر  جامعه  در  حضور  )عدم  کرونا  ویروس  انتقال 
کارهای بسیار بسیار ضروری نه برای مسائل غیر ضروری(
مدیریت ارتباطات بین فردی، تعامالت فیزیکی و حذف دست 

دادن و روبوسی کردن حتی با نزدیکترین افراد خانواده.
حــذف رفت وآمدهــا و مســافرت ها مگــر در مواقــع 

بســیار بســیار ضــروری
انتشار  با   افراد  در  ایجاد استرس و اضطراب  از   پرهیز 

اخبار غیرواقعی و شایعات در فضای مجازی 

در شرایط فعلی 
نقش های مسئوالنه 

من چیست؟
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مــوارد فــوق قســمتی از نقش هــای مــا در 
شــرایط فعلــی جامعــه اســت کــه نمــودی از 
ــال  ــه دنب ــت. ب ــی اس ــئولیت پذیری اجتماع مس
ــرایط  ــان در ش ــای اجتماعی م ــی از  نقش ه آگاه
ــا  ــم. م ــدی بگیری ــات جدی ــد تصمیم ــی بای کنون
ــتیم  ــان هس ــواده و جامعه م ــود، خان ــئول خ مس
ــا  ــی ب ــرایط فعل ــروج از ش ــرش و خ ــرای پذی ب
توجــه بــه نقش هــا و تــوان خودمــان می توانیــم 
ــم. ــاء دهی ــم و ارتق ــدام کنی ــم، اق ــم بگیری تصمی
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رفتارهای 
غیرمسئوالنه 

چیست؟

ــط  ــران رواب ــه نیازهــا و خواســته های دیگ عــدم توجــه ب
ــان ها  ــه انس ــی ک ــد. روابط ــب می کن ــی را تخری اجتماع
بــرای مســئولیت پذیری به عنــوان شــاخص بهزیســتی 
روان شــناختی هــم در ُبعــد فــردی و هــم در ُبعــد اجتماعی 

بــه آن نیــاز دارنــد.
ــاره  ــئوالنه اش ــار غیرمس ــی از رفت ــه نمونه های ــل ب  در ذی
ــطح  ــودن س ــن ب ــی از پایی ــی حاک ــه همگ ــود ک می ش
مســئولیت پذیری اجتماعــی هســت و در شــرایط بحــران 
کنونــی موجــب شــیوع بیشــتر ویــروس کرونــا می شــود.
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به نظر می رسـد متأسـفانه در شـرایط فعلی مسـئله تعهد 
و مسـئولیت پذیری اجتماعـی در برخی افراد بسـیار کمرنگ 
می باشـد و همیـن امـر می توانـد جامعـه را بـا مشـکالت 
عدیـده ای روبـرو نمایـد. مشـکالتی کـه شـاید جبرانـش 
امکان پذیـر نباشـد. نبایـد تصور نماییـم که درگیـری با این 
بیمـاری بـرای ما نیسـت و فقط برای سـایرین اسـت، خیر! 
ایـن ویـروس صـرف نظـر از سـن، تحصیـالت ، موقعیـت 
اجتماعـی، رنـگ ، نـژاد و ... همـه را می تواند درگیـر نماید. 
شـاید برخـی افراد جـزء گـروه پرخطر باشـند، ولی آسـیب 
در کمیـن همـه ماسـت، با این حـال می توانیم ایـن بحران 
را بـا عـزم ملـی و مسـئولیت پذیری اجتماعـی به سـالمتی 

پشـت سـر بگذاریم.

ازدحام در مراکز خرید و مکان های عمومی 
صف های طوالنی در فروشگاه های بزرگ عرضه مواد غذایی
رها سازی دستکش و ماسک های آلوده در سطح خیابان ها 
احتکار اقالم بهداشتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی کننده 
ایجاد اضطراب و اسـترس با انتشـار اخبار و اطالعات کذب 

ترددهای غیرضروری در شهر 
رفتن به سفر 
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مامیی هک اصل شادی  و  کان غمیم

نشانی: تهران، خیابان 16 آذر
خیابان ادوارد براون، پالک 15

مركز مشاوره دانشگاه 
تلفن:  66419504   فكس:  66416130
وب سایت مركز مشاوره دانشگاه تهران:
http://counseling.ut.ac.ir 1399 بهار

معاونـت دانشجویـی
مرکز مشـاوره دانشگاه

 بیاید با رعایت توصیه های ارائه شده:
از  ابتــال خــود و ســایر هموطنانمــان به ویــروس کرونا 

پیشــگیری کنیم.
به کسانی که آسیب پذیری باالیی دارند، توجه نماییم.

 مانع داغدار شدن خیلی از هموطنانمان شویم.

در شـرایط فعلی هر شـخص خود مسئول ساختن فردایی 
بهتـر می باشـد، منتظر یک آرامش برای سـاختن نباشـیم 

چـرا کـه آرامش به دنبال سـاختن به وجـود می آید.

حسن اکبرزاده
کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه

طراحی گرافیک: حمیدرضا منتظری


