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سرفصل ها:
نظارت،  اهتمام،  همیاری،  )تعاون،  مرتبط  مفاهیم  و  اجتماعی  مشارکت  و  مسئولیت پذیری  تعریف 
امداد، انتخابات، راهپیمایی و...( - جایگاه مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی در آیات و روایات 
- حیطه های مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی )فرهنگی: همکاری با انجمن اسالمی، انجمن های 
علمی فرهنگی، اتحادیه های صنفی، باشگاه های ورزشی و...؛ اجتماعی: همیاری در حوادث طبیعی 
انتخابات  و  رأی گیری  راهپیمایی،  سیاسی:  و...؛  طبیعت  ک سازی  پا درختکاری،  جنگی،  شرایط  و 
اجتماعی  مشارکت  و  مسئولیت پذیری  عوامل   - و...(  فقرزدایی  توسعه،  و  سازندگی  اقتصادی:  و...؛ 
فرهنگ سازی،  جامعه،  به  نسبت  دینی  تکلیف  به  اعتقاد  اجتماعی،  فعالیت های  تأثیر  از  گاهی  )آ
گروهی و...(  کردن مصالح اجتماعی بر مصالح فردی و  امنیت، میهن دوستی، انسان دوستی، مقدم 

مستند هدف:
کارهای خیر و پرهیزکاری  ؛ و یکدیگر را بر انجام  ُعْدوا�ن
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گناه و تعّدی همکاری ننمایید. )المائده، 2) کنید و )هرگز) در راه  یاری 

کند و به امور مسلمین همت  ْسِلٍم؛ هرکه صبح  يَس ِبُ
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نگمارد مسلمان نیست. )الکافی، ج 2، ص 164)
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که شما )در برابر همه این ها) حتی سرزمین ها و  کنید؛ هم درمورد بندگان خدا، و هم شهرها و آبادى ها، چرا 

چهارپایان مسئولید. )نهج البالغه، خطبه 167)

توصیف هدف:
حوزه های  شناخت  و  آن  در  مشارکت  و  اجتماعی  امور  در  مسئولیت پذیری  روحیه  تقویت  و  ایجاد 

مسئولیت اجتماعی

نوع سطح بندی: تک سطحی
جایݡگاه در سیر: سطح دو

اولویت پیݡگیری:  برنامه ای
پیوست: الگوی تعالی

عنوان هدف: مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی
 محور ارتباطی: جامعه

 ساحت انسانی: گرایشی
 محور موضوعی: صفات پایه

 اولویت هدف:  زیربنایی ابزاری
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: منابع امین
سخن  سریر   - مربی(  )پژوهشگر،  باقی زاده  رضا  اسالمی«؛  زندگی  سبک  با  »آشنایی  مسئولیت شناسی 

اسحاقی  حسین  سید  شیخانی،  علی باقر  اجتماعی«؛  سیاسی  فعالیت های  در  همگانی  »مشارکت   3

- مشارکت نوجوانان در  و مسئولیت؛ محمد محمدی ری شهری )مربی، دانش آموز(  گاهی  آ  - )مربی( 

خانه، مدرسه و جامعه؛ سید احمد زرهانی و جعفر جوان بخت اول )مربی، دانش آموز( - مسئولیت پذیری 

و مسئولیت  گریزی در اسالم؛ عبداهلل وکیلی )مربی( - رسم خوبان »جلد 37؛ مسئولیت شناسی«؛ مؤسسه 

فرهنگی هنری قدر والیت )دانش آموز(

- آثار مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی )لطف و محبت الهی، افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت 

کاهش معضالت اجتماعی  و اقتدار نظام و حکومت، آبادانی، امنیت، حفظ استقالل و عزت ملی، 

بر  فردی  مصالح  تقدم  تأثیرگذاری،  از  )ناامیدی  اجتماعی  مشارکت  و  مسئولیت پذیری  موانع   - و...( 

اسالم  )نسبت  شبهات  و  مسائل   - و...(  اجتماعی  ساختار  به  بدبینی  و  نداشتن  اعتماد  اجتماعی، 

الگوهای مسئولیت پذیری و مشارکت   - و مشارکت اجتماعی، اسالم و مشارکت اجتماعی زنان و...( 

اجتماعی )شهدای مدافع حرم، خیران مدرسه ساز، داوطلبان اردوهای جهادی و...(

شیوه های پیݡگیری:
جلسه پرسش و پاسخ سخنرانی کارگاه عملی آموزشی:   کالس/حلقه معرفتی

( راهیان نور یارتی یخی علمی ز برنامه ای:  اردو )جهادی تفریحی تار
(علمی هنری گروهی )ورزشی  هیئت فعالیت های خیریه مسابقه و فعالیت 

دیدار با چهره های موفق و الگو (ی  مراسم و مناسبت ها نشریه و تابلو )مکتوب  مجاز
 طراحی فعالیت های تولیدی و اشتغال زا نمایش و نقد فیلم 

ی نمایشگاه  برگزار
 حلقه های مطالعاتی تحقیق و پژوهش کتاب و سیر مطالعاتی مطالعاتی: معرفی 

 تنبیه و توبیخ تأیید و تشویق انذار و تبشیر تعاملی:     مسئولیت دهی
 تغافل و سعه صدر الگودهی نصیحت و موعظه 

 تلقین  رفاقت و هم نشینی کنجکاوی  ایجاد پرسش و تحریک 
  انتقال تجربه نظرخواهی تکریم و شخصیت دهی مقایسه اعمال و نتایج 

)اشاره غیرمستقیم )تمثیل، کنایه، داستان پردازی ترغیب به کار گروهی امیدبخشی انگیزه سازی
مهارتی سالمت اخالقی خانوادگی مشاوره ای: تحصیلی
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مستند هدف:
گرو اعمال خویش است . )المدثر، 38) کس در  ؛ هر  هتٌ �نَ �تْ َ�ه�ی ما كَس�بَ ٍ� �بِ
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جامعه شود) ملعون است. )الکافی، ج 4، ص 72)

اس؛ سربار مردم نباشید. )الکافی، ج 5، ص 72)  الّنَ
َ
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توصیف هدف:
ایجاد و تقویت روحیه استقالل در انجام امور شخصی و شناخت وظایف شخصی

نوع سطح بندی: تک سطحی
جایݡگاه در سیر: سطح یک

اولویت پیݡگیری: برنامه ای
پیوست: ندارد

عنوان هدف: مسئولیت پذیری
 محور ارتباطی: خود

 ساحت انسانی: گرایشی
 محور موضوعی: صفات پایه

 اولویت هدف: زیربنایی ابزاری



233

: منابع امین
تو  با  نو،  از   - مربی(  )پژوهشگر،  باقی زاده  رضا  اسالمی«؛  زندگی  سبک  با  »آشنایی  مسئولیت شناسی 

کمی مكث »ارزش ششم: مسئولیت پذیری«(؛ محسن عباسی ولدی )مربی(  )کتاب دوم: نقطه ویرگول؛ 

گاهی و مسئولیت؛ محمد محمدی ری شهری )مربی، دانش آموز( - آ

سرفصل ها:

جایگاه   - و...(  وابستگی  سرباری،  شخصیتی،  )استقالل  مرتبط  مفاهیم  و  مسئولیت پذیری  تعریف 

 - و...(  خودباوری  خانوادگی،  )تربیت  مسئولیت پذیری  عوامل   - روایات  و  آیات  در  مسئولیت پذیری 

گاهی از توانایی های خود، تنبلی، بی برنامگی، محبت بی جا و...( - آثار  موانع مسئولیت پذیری )عدم آ

مسئولیت پذیری )حفظ عزت نفس، جلب محبت دیگران، استقالل، مسئولیت پذیری اجتماعی و...( 

- راهكارهای تقویت مسئولیت پذیری )برنامه ریزی، اولویت بندی، قرار دادن ناظر، پیگیری و...(

شیوه های پیݡگیری:
جلسه پرسش و پاسخ سخنرانی کارگاه عملی آموزشی:   کالس/حلقه معرفتی

( راهیان نور یارتی یخی علمی ز برنامه ای:  اردو )جهادی تفریحی تار
(علمی هنری گروهی )ورزشی  هیئت فعالیت های خیریه مسابقه و فعالیت 

دیدار با چهره های موفق و الگو (ی  مراسم و مناسبت ها نشریه و تابلو )مکتوب  مجاز
ی نمایشگاه  نمایش و نقد فیلم برگزار

 حلقه های مطالعاتی تحقیق و پژوهش کتاب و سیر مطالعاتی مطالعاتی: معرفی 
 تنبیه و توبیخ تأیید و تشویق انذار و تبشیر تعاملی:     مسئولیت دهی

 تغافل و سعه صدر الگودهی نصیحت و موعظه 
 تلقین  رفاقت و هم نشینی کنجکاوی  ایجاد پرسش و تحریک 

  انتقال تجربه نظرخواهی تکریم و شخصیت دهی مقایسه اعمال و نتایج 
)اشاره غیرمستقیم )تمثیل، کنایه، داستان پردازی ترغیب به کار گروهی امیدبخشی انگیزه سازی

مهارتی سالمت اخالقی خانوادگی مشاوره ای: تحصیلی




