
مسئولیت پذیری
Responsibility

دبیرستان سالم شهید همت



ضمانت، تعهد= مسئولیت 

ارقراوعهدهبهنهادن،اوگردنبه=بودنکسیباچیزیمسئولیت
کردنآنانجامپایبندرااودادن،

برکهفعالیت هاییمطلوبانجامبریفردسویازدرونیتعهدی:تعریف
.استشدهگذاشتهاوعهده



:سطوح مسئولیت پذیری

مسئولیت انسان در برابر خالق.1

مسئولیت در برابر خودش.2

(خانواده، جامعه، کار)مسئولیت در برابر اجتماع .3

زیستمسئولیت در برابر محیط .4



:مسئولیت در برابر خالق

خداوندبرگزیده •

دار خداوندامانت •

حرکت به سوی کمال–در برابر تکالیف مسئول •



:مسئولیت در برابر خودش

(تکوینی)حرکت به سوی کمال همه موجودات غریزی •

حرکت انسان به سوی کمال بر اساس عقل•

انسان هم مسئول جسم خود و هم مسئول روح خود•



:مسئول در برابر خانواده

اعضاسایرفرزندان،همسر،خواهر،وبرادرمادر،وپدر•

.ودشمیدادهمسئولیتافرادبهکهمی شودایجادزمانیمسئولیتحس•



:مسئولیت در برابر جامعه

مادینیازهایتمامرفعدرناتوانواستاجتماعیموجودانسان•
:مانندمعنوینیازهایرفعدرناتوانومسکنپوشاک،خوراک،مانند

هتکیوبودنتکیه گاهشدن،داشتهدوستداشتن،دوستمهرورزی،
داشتنخوشحالکردن،اعتمادکردن،



:مسئولیت در برابر محیط زیست

اشتهندنقشآنآمدنپدیددرانساناست؛خدادادیثروتیطبیعیمنابع•
.است

هکرشدنگرمزمینی،زیرهایسفرهکاهشدریاها،آبپیشرویسیل،•
ازگیاهیوجانوریهایگونهبرخینابودیاوزون،الیهپذیریآسیبزمین،

.استمنابعبهصدمهپیامدهای

.کنیمشروعخانهازرازیستمحیطبرابردربودنمسئول•



:راهکارهای افزایش مسئولیت پذیری

.نهراسیماز اشتباه کردن 

بازخورد



مسئول بودن پیروی کورکورانه از دیگران نیست

مسئولیــــــــت پذیری
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:برای تصمیم گیری مسئوالنه

مشخص کردن مساله.1

ارائه راه حل های گوناگون.2

ارزیابی راه حل ها و انتخاب بهترین.3

عملی کردن راه حل.4

ارزیابی نهایی.5



:برنامه ریزی

تنظیم فهرستی از کارها•
تعیین اهداف هر کار•
اولویت دادن به هر یک•
تبدیل اهداف کلی به اهداف جزیی و اجرایی•
طراحی نقشه اجرا•
ارزیابی تمام فرآیند•



:قدرتافزایش احساس 

د؛دارننیازقدرتحسبهپذیریمسئولیتبراینفسعزتباافراد

برذاریتاثیرگقابلیتوفرصتمنابع،داشتن=کاریدرقدرتاحساس
خویش؛زندگیشرایط

تفرصداریم،اختیاردرکهامکاناتیقدرت،احساسافزایشبرایپس
.بگیریمنظردرراکارآنانجامقابلیتونظرموردکارانجام



:قدمتعهد و ثبات 

:پذیریمسئولیتاساسیدوشرط

قدمثبات.1

بودنمتعهد.2

هدفبهرسیدناحتمالباشیمترجدیوپایدارترکاریانجامدرقدرهر
.می شودبیشتر



برای برنامه ریزی به دیگران کمک کنید

.حداقل سالی یک بار به یک نفر دیگر در برنامه ریزی کمک کنید

.اهداف را مشخص کند

.نقشه اجرا بکشد

.در اجرا، ارزیابی و تشویق کنید

.درباره اشتباهاتش راهنمایی کنید



.سعی کنیم یک کار مفید، جامانده را انجام دهیم

:همه برخی کارهای عقب افتاده داریم
.می خواهیم یک زبان جدید بیاموزیم

.می خواهیم مهارت های جدید کامپیوتر را مسلط شویم
.می خواهیم در یک زمینه موسیقی کالس برویم

...یا 
.حتما یکی از کارهای جامانده را به نوعی کسل کننده شده، انجام دهیم



:تعریف دقیقی از مسئولیت پذیری داشته باشیم

کهکاریتنگرفعهدهبهوپاسخگوییپذیرش،قابلیت:پذیریمسئولیت
یوقت.کندردیابپذیردداردحقشخصومی شوددرخواستکسیاز

.استمسئولپذیرفت



:تعریف دقیقی از مسئولیت پذیری داشته باشیم

واناتامکچهبامدت،چهدرپذیرفته،راچیزیچهدقیقابداندبایدفرد
تدسبهچیزچهآن،گرفتنعهدهبهمقابلدرودهدانجامبایدچگونه

اظرنبهنیازمی کند،مسئولیتاحساسآگاهانهفردیوقتیمی آورد؟
.نیستبیرونی



با تشکر از حسن توجه شما

حدادیتوفیق:گردآورنده


