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 Purpose: The aim of this study was to identify the desired 

objectives of the curriculum of extracurricular activities in the 

first year of high school with an Islamic approach to prevent 

social harm and improve social health. 

Materials and Methods: This study was applied in terms of 

purpose and in terms of combined method of simultaneous-

multi-angle. In this study, in addition to surveying the opinions 

of experts in the form of a researcher-made questionnaire, 

semi-structured research was used to collect data. The study 

population in relation to the selection of objectives consisted 

of all professors of sociology in Arak. Sampling method was 

available from this sampling community and finally 8 people 

participated in the study. The participants in the interview 

were experts in the fields of psychology, curriculum planning, 

counseling, religious sciences and Islamic studies in Arak. The 

participants of the study were selected from this community 

by purposive sampling. The interviews with these people 

continued until the theoretical saturation was reached, and 

finally 15 experts were interviewed. 

Findings: Finally, according to the results of the questionnaire 

and interviews, a total of 80 goals are classified under the five 

elements of reason, faith, science and ethics in four areas of 

relationship with self, God, creation and creation; Were 

identified as desirable goals of the social harm prevention 

curriculum. 

Conclusion: The results of this study can be used in 

curriculum design of extracurricular activities. 
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  و همکاران     رمردیش یعبداله عال  47
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فوق هایتیفعال یاهداف مطلوب برنامه درس ییشناسا
جهت  یاسالم کردروی با اول متوسطه دوره برنامه

و بهبود سالمت  ،یاجتماع هایبیاز آس یرگیشیپ
 یاجتماع

 ،1رمردیش یعبداله عال
واحد اراک، دانشگاه آزاد  ،یتیگروه علوم ترب ،یدکتر یدانشجو

 .رانیاراک، ا ،یاسالم
 ، *2یناطق فائزه
 ،یواحد اراک، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب، اریدانش

 مسئول( سندهی. )نورانیاراک، ا
 3یهیفق رضایعل

 ،یواحد اراک، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب، اریاستاد
 . رانیاراک، ا

 
 چکیده

 یاهداف مطلوب برنامه درس یی: هدف پژوهش حاضر شناساهدف
جهت  یاسالم کردروی با اول متوسطه دوره برنامهفوق هایتیفعال

 .بود یو بهبود سالمت اجتماع ،یاجتماع هایبیاز آس یرگیشیپ
و از نظر روش  یپژوهش از نظر هدف کاربرد نای :هاو روش مواد
 یپژوهش برا نیبود.  در ا نگریهزاوی چند -زماناز نوع هم یبیترک

نظرات متخصصان در قالب  شیماپی بر عالوه ها،داده یگردآور
استفاده شد.  زین افتهی ساختارمهین مصاحبه از ساختهپرسشنامه محقق

 دیاسات هیاهداف را کل نشیارتباط با گز درجامعه مورد مطالعه 
 نیاز ا یرگیداد. روش نمونه لیشهر اراک تشک شناسیرشته جامعه
شرکت  قینفر در تحق 8 تاًیدر دسترس بود و نها یرگیجامعه نمونه

 های-رشته متخصصان را مصاحبه در کنندگانداده شدند. شرکت
و معارف  ینیدمشاوره، علوم  ،یدرس یزریبرنامه ،شناسیروان
 قتحقی در کنندگانداد. انتخاب شرکت لیشهر اراک تشک یاسالم

. مصاحبه رفتیهدفمند انجام پذ یرگینمونه وهیجامعه به ش نیاز ا
 15و سرانجام با  افتیادامه  یبه اشباع نظر دنیافراد تا رس نیبا ا

  .نفر از متخصصان مصاحبه به عمل آمد
 در هاحاصل از پرسشنامه و مصاحبه جیطبق نتا تیدر نها :هاافتهی

علم و اخالق در  مان،ای تعقل، عنصر پنج تحت که هدف 80 مجموع
 بندیبا خود، خدا، خلق و خلقت طبقه یچهار عرصه ارتباط مترب

از  یرگیشیپ درسی برنامه مطلوب اهداف عنوان تحت اند؛شده
  .مشخص شدند یاجتماع هایبیآس
 یبرنامه درس یدر طراح تواندیپژوهش م نیا جینتا :یرگیجهینت

 .ردگی قرار استفاده مورد برنامهفوق هایتیفعال
 
 ،یرگیشیفوق برنامه، پ هایتیفعال ،درسی برنامه :هاواژه دیکل
 .دوره متوسطه اول ،یاجتماع هایبیآس
 

 07/03/1400تاریخ دریافت: 
 23/06/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولarak.au.ir-nateghi@iau-f 

 

_________________________________ 
1. Out of school activites  
2. Open door education 
3. Education for lisuretime 

 مقدمه
شناسی های اجتماعی و به اصطالح، آسیبانحرافات و کجروی

 های اجتماعینظمیعبارت از مطالعه و شناخت ریشه بی اجتماعی
انحرافی و نابهنجاری آنان دائمی باشد و کسانی که رفتار (. 1است )

 گونهشوند. اینزودگذر و گذرا نباشد، کجرو یا منحرف نامیده می
 اصوالً(. 1) رفتارها را انحراف اجتماعی و یا کجروی اجتماعی گویند

های رسمی جامعه، عنوان یکی از مهمترین نهادآموزش و پرورش به
آموزان، مهمترین نقش دانشپذیری و رهنمون کردن در جهت جامعه

-داند که با ارایه فعالیتاین نهاد بر خود الزم می کند. لذامی را ایفا

های مختلف درسی و غیر درسی )فوق برنامه( آمادگی الزم برای 
های مختلف علم و فرهنگ را فراهم آموزان بر عرصهورود دانش

د را ذراننآموزان ممکن است به بطالت بگکند و اوقاتی را که دانش
کشوری  رسالت آموزش و پرورش در هر(. 3به بهترین نحو پر کنند )

تقویت نگرش انسانی به زندگی و ارتقای فلسفه آن و ایجاد توانایی 
ای هدر افراد جامعه برای زندگی سالم و سازنده است. یکی از ویژگی

ست هایی اآموزش و پرورش پیشرفته و مدرن، توجه ویژه به فعالیتی
دهند. این آموزان در بیرون از کالس و مدرسه انجام میانشکه د

های کالسی در رشد ها بدون شک بیشتر از فعالیتقبیل فعالیت
و ها ثر هستند. الزم است برای تعدیل نارساییؤدانش آموزان م

ها، پاسخ به های برنامه درسی، توجه به عالیق و استعدادکاستی
فراغت، پاسخ به تحوالت پر شتاب سازی اوقات نیازهای فردی، غنی

هایی در یادگیری، فعالیت -دنیای امروز و تعمیق فرآیند یاددهی
قالب مکمل و فوق برنامه برای اجرا در مدارس در نظر گرفته شود 

(4.) 
های خارج از فعالیت: مفهوم فوق برنامه با مفاهیم دیگر از جمله

اندن اوقات و آموزش برای گذر 2، آموزش در فضای باز1مدرسه
و اجتماعی کردن و  5، فراتر از کالس4برنامه مکمل درسی، 3فراغت

-ها همدر ارتباط بوده و در برخی از موارد با آن 6سازییکپارچه

 یآموزش تجارب از دسته آن برنامه فوق فعالیتسویی داشته است. 
ند. دار آن با رقابتی ماهیت و بودهن رسمی هایبرنامه جزء که هستند

 نوع این ما نویسندمی وپرورش آموزش نوع این تعریف در آنها
 عهتوس و غیررسمی و رسمی یادگیری» مثابه به را پرورش و آموزش

 و مدرسه از خارج در آموزاندانش یادگیری هایفرصت تقویت و
 (. 5«)دانیممی مدرسه رسمی اوقات فراسوی
چالش در برنامه به منظور حفظ انگیزه و ایجاد های فوقفعالیت

یادگیرنده، به منظور تجربه در فضای آزاد، در عین حال مرتبط با 
های فوق ای که برای فعالیتشود. دامنهموضوعات درسی طراحی می

شود از مدرسه تا فضای بیرون مدرسه است. برنامه در نظر گرفته می
های تقریباً غیر رسمی، به کالس و حتی گاهی به مدرسه این فعالیت

یستند و بیش از هر عامل دیگر از میزان عالقه، تجربه و محدود ن
 باشوند. آموزان و مدرسه متأثر میقدرت ابتکار معلم و دانش

 که شودمطالعه در آموزش و پرورش دیگر کشورها مشاهده می
اکثر کشورهایی که آموزش و پرورش موفق دارند با گسترش 

ی اخود را تا اندازه های نظام آموزشیهای فوق برنامه کاستیفعالیت

4. Co-curriculum 
5. Extera- class 
6. Socializing-integrating  
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 48 . .. یهاتیفعال یاهداف مطلوب برنامه درس ییشناسا  

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

آموزان را به بهترین وجه پر جبران کرده و اوقات فراغت دانش
 (. 6اند )نموده

کند، در می آموزان را وارد اجتماعبرنامه، دانشهای فوقفعالیت
دهد. های رسمی کمتر روی میحالی که این اتفاق معموالً در درس

های درسی رسمی و برنامهتواند به عنوان پلی بین ها میاین فعالیت
ها به سه نوع (. این فعالیت7های واقعی زندگی عمل نماید )یادگیری

آموزان کمک شود و به دانشتقسیم می و علمی یتفریحی، فرهنگ
ها، این برنامه(. »8) کند تا از زمان به صورت خالق استفاده کنندمی

توجه  باشد و نیاز به رسیدگی وهای متنوعی میدارای زمینه
هایی برای همیشگی از سوی مسئوالن مدرسه دارد، تا فرصت

 (. 9« )آموزان فراهم سازددار دانشمشارکت معنی
های فوق ها نشان داده است با مشارکت در انجام فعالیتپژوهش

ق های فوشرکت در فعالیت گردد.برنامه، فوائد بسیاری حاصل می
آموزی موجب افزایش های دانشبرنامه ورزشی وعضویت در گروه

ها وبهبود رفتارهای نوجوانان و در نتیجه کاهش بزهکاری توانایی
برنامه مشارکت های فوقآموزانی که در فعالیتدانش (10شود )می
(. بسیاری از 11کنند، دارای سازگاری اجتماعی بیشتری هستند )می

ه های فوق برنامی مثبت میان مشارکت در فعالیتتحقیقات رابطه
های (. مشارکت در فعالیت12دهد )و اعتماد به نفس را نشان می

 فوق برنامه، موجب افزایش بهداشت روانی در نوجوانان خواهد شد
های فوق برنامه در تقویت ابعاد جسمی، عاطفی، (. فعالیت13)

اجتماعی، علمی، زیبایی شناختی و معنوی کودکان نقش بسیار مهمی 
 خواهندمی مسئوالن اگر است معتقد (15) وودز(. 14کند )ایفا می
 از باشد، باید داشته اینتیجه آموزاندانش تحصیلی هایفعالیت
 اصالح بر (16) بلومفیلد. کنند استفاده نیز برنامه فوق هایفعالیت

 آموزشی، بتز ستاوردهاید بر( 17) اسکریبر و خودباوری، چامبرز
 نتایج در برنامه فوق هایفعالیت درمانی هایبرجنبه (18) و ردکی

 .اندتأکید داشته خود تحقیقات
، یکی از مراحل مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و نوجوانی

 کوتاه ای نسبتاً رود این قشر پرتحرک با فاصلهروانی فرد به شمار می
جایگزین نسل پیشین خود شده و امور گوناگون اجتماعی، سیاسی، 

در دست خواهند گرفت. لذا فراهم  فرهنگی و اقتصادی کشور را
های رشد مناسب و مطلوب برای آنها ضروری است کردن زمینه

های فوق برنامه با وجود اهمیت (. در این میان استفاده از فعالیت19)
آموزان همه مقاطع تحصیلی، در دوره متوسطه به لحاظ برای دانش

 .باشدیشرایط خاص دوره نوجوانی از اهمیت بیشتری برخوردار م
ی شود. شکوفایی غریزهمعموالً با بلوغ آغاز میچرا که این دوره 

ق و منافع شغلی و اجتماعی، میل به یجنسی، تثبیت و تحکیم عال
های مهم این دوره است. تغییر و تحول آزادی و استقالل از ویژگی

های جدیدی را جسمی، روانی و شخصیتی در این دوران، خواسته
ز یک سو فشار غرایز، نیازها و میل به تبعیت از سازد. امطرح می

های های نوجوانی، همچنین پذیرفته شدن و جذب در گروهارزش
ریزی زندگی همسال، فشارهای گروهی، میل به ابراز وجود، پی

مستقل از طرف دیگر فقدان امکانات، روابط نامناسب عاطفی، عدم 
تجربگی و یز بیها و نظرات جوان و نها، ارزشتوجه به خواسته

عدم شناخت کافی، او را در یک بحران فکری و آشفتگی روانی 
کفایتی به بار ثمری، پوچی و بیدهد و عوارضی چون بیقرار می

ی گرایش به انحرافات اجتماعی در آنان آورد. در نتیجه زمینهمی
 .(20) شودفراهم می

یاز آموزشی ترین ندر نیازسنجی از مدرسان و مشاوران مدارس مهم 
های اجتماعی و گیری از بزهکاری و کجرویآموزان پیشدانش

(. 21مسایل دوستیابی و تأثیرات آن در رفتار نوجوانان بوده است )
ی گیرآموزان، شکلدلیل سنین خاص دانشبه متوسطهانتخاب دوره 

شخصیت، احساس استقالل و مسئولیت و در یک کالم، انتقال به 
شود. طی این دوره ی میبزندگی، بسیار مهم ارزیافضای جدید در 

شوند. در این آموزان جوان به افرادی مستقل و مسئول مبدل میدانش
موزان علم و مهارت الزم را جهت ورود به زندگی آدانشدوره 

های روانی، ذهنی، ویژگیدلیل به  و( 22نمایند )آینده خود کسب می
ترین مراحل ترتیبی حساس ،انآموزان نوجودانشعاطفی  اجتماعی و
 (. 23کنند )را طی می

ا ههای فوق برنامه، ویژگیتوان با نگاهی نو به مقوله فعالیتمیلذا 
ها به سمت آموزان و گرایش آنو آثار مثبتی که در جذب دانش

کوشید. این در حالی است گیری از جرایم تربیت دارد، در امر پیش
 است موجب شده ایران دارسم بر حاکم آکادمیک که دیدگاه

 گرفته و قرار رسمی و اصلی هایبرنامه الشعاعتحت هابرنامه این

لذا این تحقیق با قبول رویکرد رشد گرا در  .شوند واقع غفلت مورد
هدف شناسایی وضعیت های درسی فوق برنامه با طراحی برنامه

گیری از های فوق برنامه با رویکرد پیشمطلوب اهداف فعالیت
های اجتماعی در دوره اول متوسطه طراحی و به مورد اجرا آسیب

  .گذاشته شد
 

 هاوش مواد و ر
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی از نوع 

نگری بود. در این روش هر دو روش کمی و چند زاویه -همزمان
 فرآیند، ، با این حالشوندکیفی به صورت همزمان طراحی و اجرا می

ها به طور ها در هر یک از این روشآوری و تحلیل دادهگرد
های ، سپس نتایج و تحلیلگیرندهمزمان اما جداگانه صورت می

(. با توجه 24شوند )کمی و کیفی با یکدیگر مقایسه و ترکیب می
های درسی فوق برنامه به رویکرد مورد نظر این پژوهش به برنامه

های درسی فوق برنامه در این لذا برنامهیعنی رویکرد رشد گرا 
 ؛های رسمی دیده شده استهایی مکمل برنامهتحقیق به عنوان برنامه

های موجود در آموزش رسمی به توانند کاستیهایی که میبرنامه
های اجتماعی را کاهش داده و ویژه در ارتباط با پیشگیری از آسیب

باشند. لذا به منظور  در نهایت در تحقق اهداف نظام مثمر ثمر
 هایگیری از آسیبشان هم زمینه پیششناسایی اهدافی که تحقق

های فوق سازند و هم برنامهرا فراهم می اجتماعی در فراگیران
توانند نقش مکمل را در زمینه تحقق آنها ایفا نمایند، به برنامه می

ای بر اساس اهداف واسطه ابزار پرسشنامهکمک متخصصان و به
های درسی دوره اول متوسطه درج شده در سند برنامه تفصیلی برنامه

درسی ملی تدوین شد؛ با استفاده از این ابزار، اهداف تحقق بخش 
های اجتماعی در فراگیران شناسایی شد. گیری از آسیبتوان پیش

کنندگان مالک انتخاب اهداف انتخاب آنها توسط تمامی شرکت
 در پژوهش بود.  
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پیمایش نظرات متخصصان در قالب پرسشنامه در این  عالوه بر
 ساختار یافته نیز استفاده شد.نیمهمصاحبه پژوهش از 

مورد مطالعه در ارتباط با گزینش اهداف را کلیه اساتید جامعه 
گیری از این شناسی شهر اراک تشکیل داد. روش نمونهرشته جامعه
فر در تحقیق شرکت ن 8گیری در دسترس بود و نهایتاً جامعه نمونه

های متخصصان رشتهکنندگان در مصاحبه را داده شدند. شرکت
ریزی درسی، مشاوره، علوم دینی و معارف روانشناسی، برنامه

کنندگان در تحقیق انتخاب شرکت. شهر اراک تشکیل داد اسالمی
-گیری هدفمند انجام پذیرفت. مالکاز این جامعه به شیوه نمونه

ر ی علمی استادیامتخصصان عبارت بود از داشتن مرتبههای انتخاب 
به باال، داشتن مقاالت و تألیفات در ارتباط با موضوع پژوهش 
مصاحبه با این افراد تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و سرانجام 

 نفر از متخصصان مصاحبه به عمل آمد. 15با 

 . سؤالتشکیل دادایی و مصاحبه گویه 161ابزار تحقیق را پرسشنامه 
مورد پرسش در مصاحبه این بود که به نظر شما در زمینه پیشگیری 

های درسی های اجتماعی در دوره اول متوسطه در برنامهاز آسیب
 فوق برنامه چه هدفهایی باید پیگیری شوند؟ 

 
 هایافته
طور که در روش پژوهش توضیح داده شد به منظور استخراج همان

های اجتماعی از گیری از آسیببرنامه درسی پیشاهداف مطلوب 
پیمایش نظرات متخصصان در قالب پرسشنامه و مصاحبه استفاده 

های پرسشنامه در جدول شماره یک ؛ تلخیص حاصل از دادهگردید
 . ها در جدول شماره دو درج شده استو حاصل تحلیل مصاحبه

 

 
 های فوق برنامهاهداف مطلوب آموزش فعالیتهای حاصل از پرسشنامه در رابطه با داده. 1جدول 

 رابطه با خلقت رابطه با خلق خدا رابطه با خداوند متعال رابطه با خویشتن 

 تعقل
 

های ها و محدودیت*تفکر در توانایی
 خویش

 *تحلیل پیامد اعمال و رفتار فردی
*تأمل در خصوص نیازهای عاطفی و 

 معنوی خویشتن

* تفکر در آیات قرآن 
 کریم

*تفکر درزندگی اولیای 
 خدا

*تامل در مورد مسئولیت 
 ها در برابر خداوند

*تفکر در نحوه برخورد 
مناسب با اعضای خانواده 
،دوستان همسایگان و 

 سایر مردم
* تجزیه و تحلیل رفتارها 
و عبرت گرفتن از حوادث 

 خوب و بد
* تفکر در روش درست 

 زندگی

*تفکر در خصوص رابطه 
انسان با طبیعت و 
تأثیرات مثبت یا منفی 

 انسان در محیط زیست

 ایمان

*باور به اینکه انسان مخلوق و موجود 
برگزیده خداست و به همین علت باید 
رفتاری درست و مطابق با شأن انسانی 

 خود داشته باشد

عالم ، *ایمان به خداوند
انبیا و ائمه ، غیب

اطهار)ع( و نقش آنها در 
 سعادت انسان

به اینکه *باور داشتن 
نتیجه نیکی و بدی به 

-دیگران به خود ما برمی

 گردد.
*پذیرش و رعایت 
دستورات خدا و پیامبر در 
مورد حقوق والدین، 
خویشاوندان، همسایگان 

 و دوستان

*باورداشتن به جهان 
آخرت و حیات ابدی بعد 

 از مرگ

 علم

*آگاهی از نیازهای زیستی و روانی 
 خویشتن

استعدادهای *شناخت توانایی ها و 
 خویشتن

*آگاهی از حقوق و مسئولیت های 
 فردی

 

*شناخت الگوهای دینی 
 ،اخالقی و علمی

* آگاهی از پیامدهای 
گناهان در بعد فردی و 

 اجتماعی
 

* آگاهی از نقش رسانه 
ها در دنیای امروز و 

 آنها اثرات
*آگاهی از ریشه های 
جنگ و نزاع در بین افراد 

 و جوامع بشری

یت در *کسب مسئول
 برابر محیط زیست

 عمل

 *تسلط بر احساس و حفظ تعادل
 *رعایت انضباط در زندگی شخصی

*تالش در جهت حفظ سالمت و 
 بهداشت فردی و اجتماعی

* متعهد شدن به انجام 
 کارهای خوب

*مقید بودن به خواندن 
 نمازهای پنج گانه

* توانایی برقراری ارتباط 
 مناسب با دیگران

* اطاعت از والدین و 
عمل به وظایف در برابر 

*پرهیز از تخریب 
 ن منابعطبیعت و هدر داد
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*مهارت در گذراندن فراغت به نحو 
 درست

 *کسب مهارتهای پایه ورزشی
*توانایی انجام کارهای فردی به طور 

 مستقل
با *مهارت در برخورد عاقالنه 

مشکالت فردی و چالش های زندگی 
 روزمره

 *خالقیت در برخورد با مسائل
 

*جانبداری از ارزش های 
 الهی و دفاع از دین

*قرائت قرآن و بهره 
گیری از آِیات قرآن کریم 
و التزام عملی به آموزه 

 های دینی
تماد به نفس و توکل *اع

 به خداوند

همسایگان و ، پدر، مادر
 دوستان

* کمک به دیگران و 
کمک گرفتن از دیگران 

 به هنگام ضرورت
* مشارکت در کارهای 

 مفید جمعی

 اخالق

، *تعهد به انجام رفتارهای خوب )صیر
 صداقت و راستگویی (، بخشش

* ارزشگذاری برای مقام و منزلت 
 انسان

 * کسب روزی حالل
* داشتن روحیه تالش و مبارزه با 

 بیکارگی و بطالت
*کسب روحیه سخت کوشی و تالش 

 در زندگی
 

* تالش در انجام 
کارهایی که رضایت 

 آن است . خداوند در
* کسب فضائل اخالقی 
مانند راستگویی، راز 
نگهداشتن، شجاعت، 
عفت، پاکدامنی، امانت 
داری، روحیه عفو، 

 گذشت و ایثار
*الگو گرفتن از رفتار 

 پیامبر و ائمه اطهار )ع(

* احترام به والدین و 
 نیکی به آنها

* احترام به معلم و سایر 
 کارکنان مدرسه

*احترام به افراد 
بزرگسال و گوش دادن به 

 نصایح آنها
قدردانی از زحمات 
افرادی که در کشور برای 
سعادت مردم تالش می 

 کنند

* مسئولیت اخالقی در 
 برابر محیط زیست

دهد در مجموع طور که اطالعات درج شده در جدول نشان میهمان
تأیید تمامی  گویه مورد 66گویه مطرح شده در پرسشنامه  161از 

 کنندگان قرار گرفت. شرکت

ن در خصوص امتخصصمصاحبه با  های حاصل ازدادهدر ادامه 
های فوق برنامه در مدارس متوسطه اهداف مطلوب آموزش فعالیت

 دست آمد. به
 

 های فوق برنامهاطالعات به دست آمده از دیدگاه متخصصان در رابطه با اهداف مطلوب آموزش فعالیت . 2جدول 
 حوزه اهداف مطلوب فعالیتهای فوق برنامه

 آشنایی با آسیب ها وانحرافات اجتماعی و راههای پیشگیری -
 آشنایی دانش آموزان با حقوق شهروندی به منظور مواجهه با آسیب های اجتماعی -
 گیریهای پیشنایی با آسیب های فضاها ورسانه های مجازی و راهآش -
 کسب دانش و آگاهی در زمینه سالمت جسمانی و روانی به منظور مواجهه با آسیب های اجتماعی -
 کسب دانش در زمینه تقویت صداقت و وفاداری نسبت به سایر همنوعان -

 معصومین)ع(آشنایی به سیره و سبک زندگی قرآنی و آشنایی با زندگی  -

 حوزه شناختی یا دانشی

 تقویت روحیه مشارکت جویی ومسئوولیت پذیری 
 احترام به قومیت ها ومذاهب گوناگون 

 ایجاد  شور و نشاط در محیط های آموزشی 

 تقویت گرایش به دینداری 

 ایجاد عالقه به مدرسه 

 احترام به قانون وقانون مداری 

 دیگران تمایل به همکاری گروهی و احترام به عقاید 

  احساس ارزشمند بودنخود باوری و 

 انعطاف پذیری در اندیشیدن 
 حساس بودن نسبت به حفظ سالمتی جسم وروان 

 حوزه نگرشی یا عاطفی

 

 مواجهه آنها با آسیبهای اجتماعی:  کسب مهارتهای الزم  وضروری زندگی و نحوه -
 حوزه مهارتی یا روانی حرکتی مهارت تصمیم گیری -
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 مهارت جرات ورزی -

 مهارت خود کنترلی -

 مسئلهمهارت حل  -

 مهارت تاب آوری و مقابله با خشونت )مدیریت خشم ( -
 مهارت حفظ سالمتی در مقابل آسیب های اجتماعی -
 مهارت برقراری ارتباط موثر و همدالنه با دیگران -
 مهارت خود شناسی -

 تفکر منطقی و انتقادی -

 مقابله با  استرس -

 :پژوهش پاسخ به پرسش
های اهداف مطلوب برنامه درسی فوق برنامه پیشگیری از آسیب

 اجتماعی کدامند؟

به منظور پاسخگویی به پرسش پژوهش از مقایسه و تجمیع نتایج 
کننده در این حاصل از پیمایش و تحلیل نظرات دو گروه شرکت

 .گیری شدپژوهش بهره
 

 تجمیع نتایج حاصل از پیمایش و تحلیل نظرات دو گروه شرکت کننده در این پژوهشمقایسه و  .3 جدول
 رابطه با خلقت رابطه با خلق خدا رابطه با خداوند متعال رابطه با خویشتن 

 تعقل
 

ها و محدودیت های *تفکر در توانایی
 خویش

 *تحلیل پیامد اعمال و رفتار فردی
*تامل در خصوص نیازهای عاطفی و 

 خویشتن معنوی

 * تفکر در آیات قرآن کریم
 *تفکر درزندگی اولیاء خدا

*تامل در مورد مسئولیت ها 
 در برابر خداوند

*تفکر در نحوه برخورد 
مناسب با اعضای خانواده 
،دوستان همسایگان و سایر 

 مردم
* تجزیه و تحلیل رفتارها 
و عبرت گرفتن از حوادث 

 خوب و بد
* تفکر در روش درست 

 زندگی
توانایی انجام تحقیق * 

درمورد مسائل و مشکالت 
و ، محله ،مدرسه، خانه

برخورد خالقانه با این 
 مسائل

*تفکر در خصوص رابطه 
انسان با طبیعت و تاثیرات 
مثبت یا منفی انسان در 

 محیط زیست

 ایمان

*باور به اینکه انسان مخلوق و 
موجود برگزیده خداست و به همین 

ست و مطابق با علت باید رفتاری در
 شان انسانی خود داشته باشد

عالم ، *ایمان به خداوند
انبیا و ائمه اطهار)ع( و ، غیب

 نقش آنها در سعادت انسان

*باور داشتن به اینکه نتیجه 
نیکی و بدی به دیگران به 

 خود ما برمی گردد
*پذیرش و رعایت 
دستورات خدا و پیامبر در 
مورد حقوق والدین 

همسایگان و  ،،خویشاوندان
 دوستان

*باورداشتن به جهان 
آخرت و حیات ابدی بعد 

 از مرگ

 علم

*آگاهی از نیازهای زیستی و روانی 
 خویشتن

ها و استعدادهای *شناخت توانایی
 خویشتن

های *آگاهی از حقوق و مسئولیت
 فردی

علم و فناوری ، *آگاهی از نقش دین
 در حل مشکالت فردی و اجتماعی

*شناخت الگوهای دینی 
 ،اخالقی و علمی

* آگاهی از پیامدهای 
گناهان در بعد فردی و 

 اجتماعی
* آشنایی به سیره و سبک 

آشنایی با زندگی قرآنی و 
 زندگی معصومین)ع(

* شناخت دشمنان ایران و 
اسالم و حساسیت در برابر 

 تبلیغات
* در ک اهمیت کارو 
کسب روزی از راه حالل و 
نقش آن در رفاه فردی و 

 اجتماعی

*کسب مسئولیت در برابر 
 محیط زیست
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 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

کارکرد و وظایف اندام *آگاهی از 
 های بدن و حفظ تناسب آنها

*افزایش دانش و آگاهی در زمینه 
سالمت جسمانی و روانی به منظور 

 مواجهه با آسیب های اجتماعی
 

* آگاهی از نقش رسانه ها  
 در دنیای امروز و اثرات

 آنها
*آگاهی از ریشه های 
جنگ و نزاع در بین افراد 

 بشری و جوامع
*افزایش دانش در زمینه 
تقویت صداقت و وفاداری 

 نوعاننسبت به سایر هم
ها *آشنایی با آسیب

-وانحرافات اجتماعی و راه

 های پیشگیری
*آشنایی با آسیب های 
فضاها ورسانه های مجازی 

 و راههای پیشگیری

 عمل

 *تسلط بر احساس و حفظ تعادل
 *رعایت انضباط در زندگی شخصی

*تالش در جهت حفظ سالمت و 
 بهداشت فردی و اجتماعی

*مهارت در گذراندن فراغت به نحو 
 درست

 *کسب مهارتهای پایه ورزشی
*توانایی انجام کارهای فردی به طور 

 مستقل
*مهارت در برخورد عاقالنه با 
مشکالت فردی و چالش های زندگی 

 روزمره
 برخورد با مسائل*خالقیت در 

*کسب مهارتهای خود مراقبتی ) 
مهارتهای )خودآگاهی،همدلی، جرات 
ورزی ،ارتباط موثر،روابط بین 
فردی،تصمیم گیری،حل مساله،تفکر 
خالق،تفکر انتقادی،توانایی مفابله با 
هیجانات،توانایی مقابله با 
استرس،توکل وصبر)تاب 

 آوری(،خودشناسی (
 

* متعهد شدن به انجام 
 رهای خوبکا

*مقید بودن به خواندن 
 نمازهای پنج گانه

*جانبداری از ارزش های 
 الهی و دفاع از دین

*قرائت قرآن و بهره گیری 
از آِیات قرآن کریم و التزام 

 عملی به آموزه های دینی
*اعتماد به نفس و توکل به 

 خداوند
*احساس مسئولیت در برابر 

 خداوند به خاطر اعمال

 ی ارتباط* توانایی برقرار
 مناسب با دیگران

* اطاعت از والدین و عمل 
به وظایف در برابر پدر، 

 مادر، همسایگان و دوستان
* کمک به دیگران و 
کمک گرفتن از دیگران به 

 هنگام ضرورت
* مشارکت در کارهای 

 مفید جمعی
* ترجیح منافع جمعی بر 

 منافع فردی
*درک مسئولیت متقابل 

 دولت و ملت
ون و *احترام یه قان

 مقررات
* احساس مسئولیت در 
برابر ایران و مسلمانان 

 جهان
 * احترام به حقوق دیگران

 

*پرهیز از تخریب طبیعت 
 و هدر دادن منابع

 اخالق

*تعهد به انجام رفتارهای خوب 
 صداقت و راستگویی (، بخشش، )صیر

* ارزشگذاری برای مقام و منزلت 
 انسان

 * کسب روزی حالل
روحیه تالش و مبارزه با * داشتن 

 بیکارگی و بطالت
*کسب روحیه سختکوشی و تالش 

 در زندگی

کارهایی * تالش در انجام 
که رضایت خداوند در آن 

 است .
* کسب فضائل اخالقی 
مانند راستگویی ،راز 
نگهداشتن ،شجاعت ،عفت 
،پاکدامنی ،امانت داری 

 گذشت و ایثار، ،روحیه عفو
 *الگو گرفتن از رفتار پیامبر

 و ائمه اطهار )ع(

* احترام به والدین و نیکی 
 به آنها

* احترام به معلم و سایر 
 مدرسهکارکنان 

*احترام به افراد بزرگسال 
 و گوش دادن به نصایح آنها

قدردانی از زحمات افرادی 
که در کشور برای سعادت 

 مردم تالش می کنند

* مسئولیت اخالقی در 
 برابر محیط زیست
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*تقویت روحیه مشارکت جویی 
 ومسئولیت پذیری

 *تقویت گرایش به دینداری

احساس ارزشمند *خود باوری و 
 بودن

 *انعطاف پذیری در اندیشیدن
*حساس بودن نسبت به حفظ سالمتی 

 جسم وروان

 

*تالش برای کسب 
موفقیت و خوشحالی از 

 موفقیت دیگران
*احترام به قومیت ها 

 ومذاهب گوناگون

 * ایجاد محیط شاد
 *ایجاد عالقه به مدرسه

همکاری *تمایل به 
 گروهی

طور که اطالعات درج شده در جدول شماره سه نشان می دهد همان
هدف که تحت پنج عنصر تعقل، ایمان، علم و اخالق  80در مجموع 

ی بنددر چهار عرصه ارتباط متربی با خود، خدا، خلق و خلقت طبقه
گیری از عنوان اهداف مطلوب برنامه درسی پیش اند؛ تحتشده

 .های اجتماعی استنتاج شدندآسیب
 

 گیرینتیجه
های درسی فوق برنامه با به شناسایی اهداف برنامه این پژوهش

های اجتماعی در دوره اول متوسطه گیری از آسیبرویکرد پیش
های دست آمده و تحلیلهای بهپرداخته است. با توجه به داده

های درسی هدف به عنوان اهداف مطلوب برنامه 80صورت گرفته، 
های اجتماعی شناسایی شدند . اهدافی فوق برنامه پیشگیری از آسیب

یابی به حیات طیبه را شان زمینه دسترود که تحققکه انتظار می
تواند به شکوفایی . حیاتی که میبرای فراگیران به ارمغان آورد

جانبه استعدادهای طبیعی و تنظیم متعادل فطرت و رشد همه 
عواطف و تمایالت و در نتیجه تکوین هویت افراد منجر شده و 

ی جامعه سالم را فراهم نماید گیری و پیشرفت پیوستهمقدمات شکل
(25) . 

برخی از اهداف استنتاج شده در این تحقیق را در نتایج تحقیقات 
لی بر اعتبار تحقیق انجام توان مشاهده نمود که همه دلیپیشین می
( اهدافی که 26؛ به عنوان نمونه در نتایج تحقیق نادری )شده است

ای ههای فوق برنامه با تأکید بر آموزشجهت برنامه درسی فعالیت
آموزان دوره دبیرستان ارائه نموده است همگانی ناجا برای دانش

ماعی، آگاهی آگاهی از انحرافات اجت»: در بعد دانشی اند ازعبارت
از حقوق و تکالیف و مقررات شهری و شهروندی و احترام به آنها، 
آگاهی در باره استفاده صحیح از فضای مجازی و در بعد نگرشی 

تقویت روحیه مشارکت در مقررات شهری، تقویت روحیه الگو »
 پذیری، تقویت اعتماد به نفسپذیری مثبت، تقویت حس مسئولیت

، ئنشاط و صمیمیت تقویت روحیه تحرکو روحیه خود باوری، 
آموزان، ترویج آموزان، تقویت قدرت انتخاب در دانشبین دانش

تقویت و »و در ارتباط با اهداف مهارتی « روابط مثبت قومی
-پرورش مهارتهای زندگی )فردی و اجتماعی(، فاصله گرفتن دانش

«. انآموزآموزان از انحرافات اجتماعی، تقویت قدرت انتخاب دانش
ی خسروبگی و عزیز عینهمچنین نتایج این تحقیق با نتیجه تحقیق 

( همخوانی دارد. این دو محقق در پژوهشی نشان دادند که هرچه 27)
شود، میزان گرایش به میزان مطلوبیت اوقات فراغت بیشتر می

 .یابدهای اجتماعی کاهش میآسیب

نه ذکر کرده گو( در نتایج پژوهش خود این28فرمهینی فراهانی )
عنوان مهمترین راهکار برای گیرانه بهاقدامات پیش»است که 

های اجتماعی، در نظام آموزشی شامل دو بخش مبارزه با آسیب
و بخش دوم تقویت  سازی متربیاست: بخش اول تمرکز بر آگاه

اینها اهدافی است که با اهداف استنتاج شده « های اجتماعیمهارت
 در تحقیق حاضر همخوانی دارند. 

های شناختی ( در پژوهشی به کمک رشد مهارت29یاراحمدیان )
، رفتاری )مهارت بین فردی، ، حل مسأله(گیری، تصمیمآگاهی)خود

ها، مدیریت استرس( جرأت ورزی، همدلی(، هیجانی)کنتری هیجان
آموزان توانست با باال بردن خود کارآمدی( به دانشو انگیزشی )

توانمندی در چهار بعد شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی کاهش 
عالیم جسمانی، اضطراب و بیخوابی، اختالل در کارکرد اجتماعی و 

هایی که تماماً توسط اهداف افسردگی فراگیران گردد؛ مهارت
 اند که دلیلی بر اعتبارشدهاستنتاج شده در این تحقیق پوشش داده 

 نتایج حاصل از این تحقیق است. 
نیز از جمله آنها  ها در دنیای امروز و اثراتآگاهی از نقش رسانه

اهدافی است که توسط متخصصان جهت هدف واقع شدن در 
های اجتماعی مورد تأکید قرار گیری از آسیبهای درسی پیشبرنامه

 یتحقیقاتی که در ارتباط با نحوه. هدفی که در اکثر گرفته است
، مورد تأکید ها انجام شده استخطر فراگیران با رسانهمواجهه بی

 (.  30قرار گرفته است )
یکی دیگر از اهدافی است که  "ایجاد روحیه نشاط و شادابی"

های درسی فوق برنامه با رویکرد پیشگیری از جهت طراحی برنامه
های اجتماعی در میان اهداف مشخص شده در این پژوهش آسیب

ق وثوقی، صادمطرح گردید. این نتیجه از تحقیق با نتیجه تحقیق 
( همخوانی دارد این محققان در پژوهش 31مهدوی و رحمان خلیلی )

خود نشان دادند که شادابی اجتماعی بر سالمت اجتماعی تأثیرگذار 
 است. 

های توان در اهمیت فعالیتق را میاهمیت دستاوردهای این تحقی 
فوق برنامه در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت ایران جستجو نمود. 

ها و مدارس های رسمی و متداول در کالسرنامهبدر نظامی که 
بیشتر متوجه پرورش حافظه و به کار انداختن قوای ذهنی شاگردان 

جه چندانی های عاطفی و اجتماعی افراد تواست و به رشد جنبه
های زندگی فاصله زیادی اغلب دروس رسمی از واقعیتو  ندارد

رو شدن با مسائل زندگی آماده هرا برای روب و الجرم فراگیران دندار
بندی معموالً شاگردان بر مبنای سن، طبقهنظامی که در آن د. نکننمی

شوند و در نتیجه فرصت همکاری ها سازماندهی میشده و در کالس
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 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 و عالیق؛ شودتر از آنها سلب میتر یا بزرگشاگردان کوچکبا 
های فردی مورد رغم وجود تفاوتنیازهای خاص شاگردان علی

های گیرد و فرصت الزم برای تمرین آموختهتوجه جدی قرار نمی
ها با هم زیستی فراهم نظری و درک رابطه میان این آموخته

-ماهیت خود بسیار میهای فوق برنامه براساس ؛ آموزششودنمی

های آموزشی رسمی توانند مؤثر بوده و نقش مکمل را در کنار برنامه
 در سطح مدارس ایفا نمایند.

به دلیل شرایط در مدارس و جامعه مین امنیت و صیانت نوجوانان أت
-خاص سنی و تأثیرپذیری از عوامل مختلف و با توجه به نقش آینده

. ضرورت اهمیت دادن وردار استسازی آنها از اهمیت باالتری برخ
ی هاگیری از آسیبهای فوق برنامه در مدارس جهت پیشبه فعالیت

رسد به نظر میاجتماعی با توجه به وجود برخی مشکالت است. 
اری برداز این ظرفیت بسیار مناسب به خوبی بهره ایران در کشور

ریزی و های مناسب قانونی برای برنامهشود. حال آنکه ظرفیتنمی
های فوق برنامه دیده شده است. برخی مستندات و اجرای فعالیت

های قانونی به این قرار است. در اصل پنجاه و یکم )طرح ظرفیت
شده کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران( پیشنهاد 

-دانش هدایت عالیقو جهت سنجش و تشخیص استعدادها » است

شود فوق برنامه، دروس اختیاری ارایه های به سوی فعالیت آموزان
های بررسی طرح. (22)« گرددصورت منعطف تنظیم ها به برنامه و

بهسازی امور آموزشی و پرورشی مدارس در وظایف شورای معلمان 
مله از ج و تهیه و تنظیم برنامه بازدیدها و اردوهای سازنده تربیتی،

ترین مهمز یکی ا ؛(32)است وظایف مربیان تربیتی مدرسه 
باشد میساله(  20اندازمستندات، سند ملی آموزش و پرورش )چشم

در نگاشت چهارم . (33) به مبحث فوق برنامه پرداخته است که
( در مورد 1389سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران )

زمان، نوع، فضای تربیت و رویکرد کاهش تمرکز و برخورداری 
-که با ماهیت فعالیت خوردبه چشم می یکاتمدارس از اختیارات، ن

  .برنامه همخوانی کامل داردهای فوق
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 56 . .. یهاتیفعال یاهداف مطلوب برنامه درس ییشناسا  

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی
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educational technology. Tehran: 
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