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Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The present study was conducted to Identifying the 

effect of dimensions of social education based on philosophical 

principles from the perspective of Quran and Atrat on the 

prevention of social harms of students.  

Materials and Methods: This research was exploratory mixed in 

terms of applied purpose, exploratory in terms of data and cross-

sectional in terms of research data method. The statistical 

population of this study was in the quantitative part of all high 

school students in Tehran in 1399, whose number was 2200 

people. From them, 384 people were selected as a sample based on 

Cochran's formula. The sampling method was stratified random. 

Also, the statistical population of this study was in the qualitative 

part of all experts in the field of religious and Quranic sciences in 

1399. The sampling method was purposive, based on which 21 

people were selected as the sample. Data analysis of this study was 

performed by two methods: quantitative and qualitative. 

Findings: The results showed that the dimensions of social 

education based on philosophical principles from the perspective 

of Quran and Atrat include observance of social rules, education, 

effective social interactions, Islamic behavior and health, behavior 

based on Islamic culture, respect, religious democracy and 

consulting others and education. Religious Religious education 

was one of the consequences of the dimensions of social education 

based on philosophical principles from the perspective of the 

Qur'an and Atrat. 

Conclusion: The results also showed that the dimensions of social 

education based on philosophical foundations from the perspective 

of the Qur'an and Atrat have an effect on preventing students' 

social harms. Finally, an appropriate model based on the effect of 

the philosophical foundations of social education from the 

perspective of the Qur'an and Atrat on the prevention of students' 

social harms was presented. 
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت
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آموزاندانش اجتماعی هایآسیب  
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 هاآن دادتع که 1399 سال در تهران شهر دوم متوسطه آموزاندانش
 اساس بر نفر 384 تعداد هاآن میان از. است بوده نفر 23600
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 .گرفت صورت کیفی و کمی روش دو
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 مقدمه

محسوب  یآدم یمراحل زندگ نیتراز مهم یکی 1ینوجواندوره 
 رویپ»و گذار از مرحله  یمرحله تحول شناخت نیشود و آخریم
که نوجوان به  یادوره .است« مستقل بودن»به دوره « بودن گرانید

: دیگوی. نوجوان با خود مابدییدست م شیخو یواقع 2تیّهو
مرحله،  نیدر ا« سالم. رگبز کی ستم،یکودک ن گریاکنون من د»
 یو نکهیبکنند، چه ا یتوانند به او کمک چندانینم نیوالد گرید

به اظهار  لیکند. میوجو مجست یگرید یخود را در جا یالگوها
دوره  یحاالت روان نیتریعیاز طب یکیوجود و اثبات خود 

را  یکه دوره کودک یو جوان نوجوان(. 1) است یو جوان ینوجوان
آماده  یمستقل اجتماع یزندگ یخود را برا دیه، باشتپشت سر گذا

 تیّهو افتنیمستلزم  ز،یاز هر چ شیموضوع، پ نی. تحقق ا(2) دینما
ساالن است. اگر بزرگ افتهیاو خود را  نکیاست. ا شتنیخو

 یاو را بشناسند و با آنان برخورد یدوره زندگ نیا یهایژگیو
 ابندییدست م شیخو تیّمناسب داشته باشند، هم نوجوانان به هو

با توجه به کنند. یم یساالن کمتر احساس نگرانو هم بزرگ
یابی به سرگردانی نوجوانان در این دوره زندگی در خصوص دست

و  3های روانیشخصیت و هویت مستقل، بیشترین زمینه اختالل
 (3شود. )های اجتماعی در این دوره سنی دیده میآسیب
وی ه از سعنوان یک معضل در جامعهای اجتماعی امروزه بهآسیب

راد در نگاه ، شاید بسیاری از اف(4) اندیشمندان شناخته شده است
نگاهی  ما باااند هایی از خود نداشتهاول تمایلی به بروز چنین رفتار

معه تی جاحها و وان قصور نهادها، سازمانتعمیق به موضوعات می
به  قدامارا در ظهور چنین رفتارهایی مشاهده نمود. جوانی که 

ه بیمان نماید، در نگاه اول به لحاظ عزت نفس و اخودکشی می
باهی اشت جر بهده و این اشتباه در برداشت، منشزندگی دچار اشتباه 

ان ین میاشود در تر، یعنی خودکشی و از دست دادن جان میبزرگ
یا  ده وامبرجامعه و نهادهای مسئول در انتقال مفاهیم صحیح به ن

ی مل وشناسایی مشکالت وی دخیل بوده و آنان نیز سهمی از ع
اد، هایی چون اعتی(. روی آوردن به آسیب5) خواهند داشت

نی های مجرم در دوره سبزهکاری، گرایش به باند و گروه
آور شتر یادهای اجتماعی را بیاز آسیبگیری نوجوانی، لزوم پیش

ی سن ها(. زمانی نوجوانان درگیر مسائل و بحران6شود )می
ز ، نیاهاانآمیز این بحرنوجوانی هستند و برای گذراندن موفقیت

 مانای و نفس دارند که الگوی تربیتی مؤثری داشته باشند. استقالل
 به و ستا ضعیف بسیار افراد این در دیگران و خود انسانیت به

 نانآ اعی دراجتماعی و آشنایی با تربیت اجتم سازگاری دلیل همین
 رد هویت اغتشاش روشن هاینشانه از (. یکی7است ) اندک

 پیدا خود یبرا دوستانی نتواند فرد که است این جوانی و نوجوانی
 عدم. ایدنم برقرار شایسته رابطة دیگر افراد با نتواند و کند

رعایت  اجتماعی و ناتوانی در سازگاری و ارتباط در شایستگی
-می اییخودنم گوناگونی هایصورت به تربیت و مبادی اجتماعی،

 احساس به جوانان و نوجوانان که است آن وضع این نتیجه. کند
 (. 8شوند )می دچار شدیدتری کسی بی و تنهایی

ی و رقیب در مسأله تربیت اجتماعی بر اساس دو رویکرد عمده
پذیرد. یکی دیدگاهی که فرد و های متفاوتی را میرد انسان تبیینمو

دهد و اجتماعی بودن حقوق فردی را در کانون توجه خود قرار می

_________________________________ 
1 Adolescence 
2 Identity 
3 Mental disorders 
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 38   ...مبانی بر مبتنی اجتماعی تربیت ابعاد تأثیر شناسایی  

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

( و دیگری، دیدگاهی 1داند )دیدگاه لیبرالآدمی را تابعی از آن می
گیرد، بلکه که فرد را به خودی خود، امری قابل تصور در نظر نمی

داند و مسائل فردی و حقوق افراد را را مبنا میوضعیت اجتماعی 
( 3و جماعت گرایان 2کند. )دیدگاه هگلچون تابعی از ان لحاظ می

رو در این دو دیدگاه با نوعی افراط و تفریط همراه است. از این
فرد در »توان گفت: مسأله تربیت اجتماعی انسان به زبان تمثیل می

کوواالنسی در دو مدار جامعه همچون اتمی است که به شکل 
گردد. او با گردیدن در مدار وضعیت اجتماعی فردی و اجتماعی می

معین، در عمل تحت تأثیر آن وضعیت قرار دارد اما چنین نیست 
ن بر شت. افزون بر آن با گبچرخدکه او تنها بتواند بر گرد این مدار 

مدار فردی، همواره این امکان برای او وجود دارد که وضعیت 
جتماعی خویش را مورد تردید و تأمل قرار دهد، در برابر آن ا

(. بر همین اساس لیندابرگ 9) مقاومت ورزد و بر آن تأثیر بگذارد
های ( در پژوهش خود بیان نمود که آسیب10) 4و موریس

 5بینی است. میتلمنپیشهای تربیتی، قابلاجتماعی بر اساس روش
های اجتماعی بر مال آسیب( در پژوهشی به بررسی میزان احت11)

آموزان دبیرستانی پرداختند. نتایج این مطالعه اساس اضطراب دانش
توان بر اساس میزان اضطراب، سطح اضطراب نشان داد که می

 بینی کرد. آموزان را پیشدانش
و  تیو هو تیگونه برخورد شود و به او شخصنیبا نوجوان ا اگر

-یم تیاست که هم اعتماد به نفس او تقو یعیاعتبار اعطا شود، طب
راه  نیتریاساس نیکند. ایو آرامش م تیشود و هم احساس امن

سر  یکه از آدم یهر رفتار ن،یبنابرا. نوجوان است تیترب یبرا
از عوامل است که  یات گرفته و متأثر از مجموعهأزند، نشیم

 یرم اصلمقصر و مج سرهکیجوان را  ایتوان نوجوان و یهرگز نم
جرم  شیدایپ نهیزم گناه. با نگاه فوق، اساساًیرا ب گرانیدانست و د

 یرفتارهاو  یبزهکار شیدایرو، در پنیرود. از ایم نیاز ب
و  شیدایعنوان عوامل پبه یزا عوامل متعددبیو آس 6نابهنجار

 هیاز قض یساز مؤثر هستند که فرد مرتکب شونده، تنها بخشنهیزم
از اصالح مجرم  شیب آسیب یریگشیاسالم به پ اصوالًاست. 

به عوامل به وجود  زیاز هر چ شیپ لیدل نیاهتمام دارد. به هم
 یدارد و برا ژهیتوجه و آسیب و انحراف یهانهیآورنده و زم

به کار   بر این اساس(. 12) کرده است یسازمقابله با آن چاره
بستن ساز و کارهای آموزشی و پرورشی در جهت بازیافت فرد در 

ها و بسترهای اجتماعی و گزینش موارد معقول و موجه دامنه سنت
از آنها و غلبه بر خود محوری از یک سو و رشد، پرورش و 

و  هاارتقای فردیت از جانب دیگر و نهادینه کردن این ارزش
تواند های دینی و قرآن، میببر اساس چارچو تربیت اجتماعی

نتایج مؤثری برای افراد به خصوص در دوره سنی نوجوانی به همراه 
داشته باشد. طراحی مدلی که بتواند تربیت اجتماعی را با در نظر 

_________________________________ 
1 Liberal perspective 
2 Hegel 
3 Communists 
4 Lindaberg & Moris 
5 Mittleman 
6 Abnormal behaviors 

آورد تواند برای نوجوانان دستگرفتن اصول دینی آموزش دهد، می
-با بهای که آموزش و پرورش قابل توجهی محسوب شود به گونه

دست آمده، در تربیت های تنظیم شده مدل بهکار بستن چارچوب
تر عمل کند. در صورت عدم آموزان، توانمنداین قشر از دانش

-آشنایی نوجوانان با تربیت اجتماعی بر اساس اصول و چارچوب

های دینی، زمینه گرایش نوجوانان به انحراف و آسیب بیشتر 
های قشر از جامعه آسیب فراهم شده و لذا صدمه دیدن این

ناپذیری نیز برای کشور در پی دارد. لذا اهمیت مطالعه جبران
شناسایی  نییتبرو هدف این مطالعه شود. از اینکنونی احساس می

از منظر قرآن و  مبانی فلسفی تأثیر ابعاد تربیت اجتماعی مبتنی بر
 آموزان بود.دانش اجتماعی هایآسیب از گیریبر پیش عترت

 هامواد و روش
فی کتشاته اها آمیخاین پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده

یاد ه بن)کیفی و کمی( و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع داد
معه )مرحله کیفی( و پیمایشی مقطعی )مرحله کمی( است. جا

ر وم شهآموزان متوسطه دآماری این مطالعه در بخش کمی دانش
ر بوده نف 23600وده است که تعداد آنها ب 1399تهران در سال 

کران به نفر بر اساس فرمول کو 384است. از میان آنها تعداد 
ود. بای هگیری تصادفی طبقعنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه

وم ه علنظران حوزجامعه آماری این مطالعه در بخش کیفی صاحب
یری از گبود. روش نمونه 1399در سال  وتربیتیدینی و قرآنی 

ش ع روجامعه مزبور به صورت هدفمند بود که بر اساس این نو
ابزار  ند.نفر به عنوان نمونه انتخاب شد 21گیری تعداد نمونه
 ومیق افته عهای نیمه ساختار یگیری در بخش کیفی مصاحبهاندازه

رت اکتشافی بود که به صورت انفرادی با خبرگان علمی صو
وش رده از آوری و با استفازم جمعهای کیفی الگرفت. سپس داده

ایی و شناس هاهتحلیل محتوا به مثابه تکنیکی پژوهشی، ابعاد و مؤلف
 عاد واب ای ازبسته ،حاصل این بخشمورد تحلیل قرار گرفت. 

نظر ماز  یمبانی فلسف تربیت اجتماعی مبتنی بر های اساسیمؤلفه
معرض  در کیفی به دست آمد و قرآن و عترت بود که در مرحله

حلیل روش ت .قرار داده شد در بخش کمی آماری قضاوت جامعه
ذاری ها در بخش کیفی این پژوهش استفاده از روش کدگداده

-ای بههدهل دانظری )برگرفته از روش نظریه داده بنیاد( بود. تحلی

به  دست آمده در این پژوهش به صورت جداگانه صورت گرفت.
، ری بازنیز با استفاده از کدگذاهای کیفی عبارت دیگر داده

ورد حل ممحوری و انتخابی و ملزومات انجام هر یک از این مرا
 بیینترای ای بتجزیه و تحلیل قرار گرفت تا در نهایت به نظریه

س پبد. ت یامبانی فلسفه تربیت اجتماعی از منظر قرآن و عترت دس
ز اده تفادست آمده با اسنامه برحسب نظریه بهاز تدوین پرسش

یت ر نهانامه پرداخته شد. دروش دلفی به تعیین اعتبار پرسش
د. وری شآهای کمی جمعنامه اعتباریافته پخش شده و دادهپرسش

ی أییدملی تهای کمی در این پژوهش از تحلیل عابرای تحلیل داده
ش با ن بخر ایدها برای تصدیق الگوی نهایی استفاده شد. تحلیل داده

خش بها در روش تحلیل داده، انجام شد. MAXQDAافزار نرم
 د.د بوبنیاکیفی، کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه داده
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

های اجتماعی گیری از آسیبنامه پیشپرسشابزار بخش کمی 
گیری از برای سنجش میزان پیش بود. (13آقایی و تیمور تاش )

بر  های اجتماعیهای اجتماعی، درجه و میزان نگرش آسیبآسیب
های اجتماعی آقایی و نامه سنجش نگرش به آسیباساس پرسش
سؤال  42نامه دارای ( اندازه گیری شد. این پرسش13تیمور تاش )

= 5= کامالً مخالف تا 1ای )است که در طیف لیکرت پنج درجه
-می 210تا  42کامالً موافق( طراحی شده است. دامنه نمرات بین 

های اجتماعی بیشتر در فرد ی آسیبباشد که نمره باالتر به معنا
هایی مانند: سرقت، پرخاشگری، نامه دارای مؤلفهاست. این پرسش

مواد مخدر، مسایل جنسی، خودکشی و فرار از خانه است. روایی 
( گزارش 13نامه نیز توسط آقایی و تیمور تاش )مالک این پرسش

ر، از روش شده است. در این پژوهش نیز، برای تعیین روایی این ابزا
نامه از روش آلفای اعتبار صوری و برای محاسبه پایایی این پرسش

نامه، در یک کرونباخ استفاده گردید. برای تعیین پایایی پرسش

نفر از اعضای نمونه تکمیل  30نامه توسط مطالعه آزمایشی، پرسش
دست به 80/0نامه شد که ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش

 نامه است.پایایی پرسشآمد که نشانگر 
 

 هایافته
وزه علوم حنظران صاحبنفر از  21مصاحبه نیمه ساختار یافته با 

-ه نرمتفادا اسها بی انجام گرفت و تجزیه و تحلیل دادهو قرآن ینید

ی هاهه دادهای گردآوری شده از مصاحبه بافزار انجام شد. داده
ای هادهدنظام مند متنی تبدیل شد و پس از آن به منظور بررسی 

 شد. داختهها پربندی آنفراوان و متنوع، به واحدسازی و مقوله
ر منظ زا یمبانی فلسف سؤال اول: ابعاد تربیت اجتماعی مبتنی بر

 کدامند؟ عترت قرآن و
 

 
 . کدگذاری ابعاد تربیت اجتماعی مبتنی بر مبانی فلسفی از منظر قرآن و عترت1جدول 

شماره  متن مصاحبه ردیف
 کد

 کد اولیه )مفهوم(

1 
ن، آموزانشدانظر  به رأی وگویی ، احترام و توجه پذیری فردی و اجتماعی و پاسخمسئولیت

 A1 قیئل اخالها و فضاآموزان  با ارزشها  و آشنا ساختن دانشمحور قرار دادن ارزش
پذیری و مردم مسؤلیت

 ساالری دینی

2 
 م خصوصیه حریب، عدم ورود رعایت قوانین و مقررات، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی

 رعایت قواعد اجتماعی A2 آموزاندانش

 B1 ها، وحدت و بهداشت اجتماعیحفظ ارزش 3
یادگیری پاسداری از 

 هاارزش

 ایثار و فداکاری B2 پوشی از خطاحفظ کرامت انسانی، رعایت عدالت، وفاداری و گذشت و چشم 4

5 
-انشتماعی دبط اجپذیری  ناشی از تعامالت اجتماعی، مشاکت اجتماعی و رواسطح مطلوب نقد

 تعامالت اجتماعی مؤثر C1 ساالن خودآموزان با هم

6 
در  تعاملی محور نقش آموزان، توجه به پررنگ ساختن فضای کنش متقابل و تعامل میان دانش

ی جهت اجتماع توسعه مراودات آموزان وسرزندگی دانشنشاط و  و عملکرد، بهبودیادگیری
 آموزان در جامعهحضور فعال و پر نشاط دانش

C2 نقدپذیری 

ر و وضع سوجه به تبی و به متربی، مدارا کردن با متربی، ارتباط مناسب با مترتکریم و احترام  7
 روی با متربیظاهر، اعتدال میانه

D1 رفتار مناسب با متربی 

 ا وظایفبایی آموزش آداب معاشرت به متربی، آمادگی متربی برای تشکیل خانواده و آشن 8
 متربیهمسرداری، ارائه الگو به متربی، تشویق و تنبیه 

D2 آموزش نقش های آینده 

9 
 ی مانندی نظرهاهای مورد نیاز برای تربیت اجتماعی و عاطفی شامل آموزشارائه آموزش

 یرخواهیخقی، اخالهای اجتماعی، رعایت ادب، تعدیل غرایز، خوششناخت رفتارها و مهارت
 برای دیگران، عفو و گذشت، نیکو سخن گفتن

E1 آموزش تربیت اجتماعی 

وچک ظن، کهای منفی، چون خودخواهی، تحقیر، بدگمانی، سوءشناخت رفتارها و مهارت 10
 شمردن دیگران

E2 

آموزش شناخت 
رفتارهای نامتعارف 

 اجتماعی

آگاهی،  و، تفکر اپسندهای عملی جهت اعتماد به نفس و تقویت اراده، مبارزه با عادات نآموزش 11
 یابی.پذیری و دوستمسئولیت

E3  برخورد مؤثرآموزش 

ت توسعه بیتی جهی ترهاتدوین و ارایه تربیت اجتماعی بر پایه فرهنگ، عقاید، اهداف و سیاست 12
 هر چه بهتر روابط صحیح اجتماعی افراد یک جامعه

F1  آموزش سیاست های
 تربیتی جامعه

فرهنگ همانگ با  F2تبیین و تشریح قواعد موجود در تربیت اجتماعی مطلوب و منطبق با موازین فرهنگ اسالمی  13
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 40   ...مبانی بر مبتنی اجتماعی تربیت ابعاد تأثیر شناسایی  

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 ارزش های اسالمی توسط اولیای تعلیم و تربیت جامعه.

عضوی  ه عنوانبمعه وجود ارتباط عمیق و صمیمی و برخورداری از حقوقی متقابل بین اعضای جا 14
 از پیکره امت اسالمی

F3 رعایت حقوق دیگران 

15 
ی همبستگ وحاد ضرورت مد نظر قرار گرفتن  الگوی مناسب در حوزه تربیت اجتماعی جهت ات

 همبستگی بین اعضا F4 بین مسلمانان

16 
ر مکاری دهران، خواهی و رعایت حقوق دیگاهتمام ورزیدن به امور جامعه، انصاف و عدالت

 G1 مهرآمیز و معاشرت با دیگرانانجام امور اجتماعی و برقراری روابط 
معاشرت مناسب با 

 دیگران

17 
و ارائه  وجوانانیر ناستفاده از راهکارهای تربیت عاطفی جهت کنترل احساسات پُرتالطم و متغ

عهد رادی مترورش افهای تربیت اجتماعی جهت پتر و اثرپذیرتر در کنار روشهای عمیقآموزش
 دیگران. به انجام وظایف خود و رعایت حقوق

G2 تربیت عاطفی 

18 
 

ررسی  بت عمل و و دق« جسم، عقل و احساسات»اجتماعی مربوط به بازشناسی سه بعد  تربیت
 H1 اجتماعی مربوط به هر یک از این ابعاد تربیت

تربیت بر مبنای ابعاد 
جسمانی، عقالنی و 

 احساسی

19 
عقل و  ی جسم،اجتماعی، جهت بررسورزی در دو بعد فردی و خصوصی و بعد جمعی و اندیشه

 احساسات
H2 تربیت عقلی 

20 
حساسی ای و چگونگی حقوق، تکالیف  و مطالبات نوجوانان از نظر جسمی و در حوزه عقل

 نسبت به یکدیگر و نسبت به دیگران.
H3 تربیت جسمی 

21 

 اصل تدریجی بودن آموزش
طح و از س یچیدهسنگین، از ساده به پتدریجی بودن آموزش مبنی بر تربیت از سطح سبک به 

رک دانان و ی نوجوهای جسمی، عقلی و احساستر و با در نظر گرفتن تواناییمحدود به وسیع
ایف وق و وظز حقاصحیح از شرایط اجتماعی و توجه به تربیت نوجوانان و آگاه ساختن آنان 

 اجتماعی جسمی، عقلی و احساسی در ارتباط با دیگران

I1 ریجیآموزش تد 

22 
لبی سه صورت هم ب برداری از اصل تدریجی و گام به گام، هم  برای آموزش امر جدید وبهره

 ل تربیتورحصوی عقل و یا احساس به منظجهت زدودن صفت زشتی و رذایل اخالقی در حوزه
 تر جوانانتر و قویو اصالح عمیق

J1 
ای و آموزش مرحله
 گام به گام

23 

 اجتماعی:هدفمند بودن تربیت 
 از این ر یکههدف غایی تربیت پرورش ابعاد وجودی انسان )جسم، عقل و احساس( است، و 

دن شتر حرکنی پرتباشند، هدف از پرورش بعد جسماتر و خاصتر میابعاد دارای اهداف جزئی
دی و در ن و نقاق شدتر و تواناتر شدن، و در بعد عقالنی پرورش خالقیت و خالو فعالیت عمیق

 د احساسی جذب و انجذاب بیشتر.بع

K1 آموزش هدفمند 

24 

ر دو دجتماعی ا مالتارتباطات و تعاتوجه به تربیت اجتماعی مبتنی بر پذیرش هنجارهایی چون 
ی و آب و غرافیایقه جبعد انسانی چون خانواده، جامعه مدنی و دولت و بعد غیرانسانی چون منط
کارهای ا و راههسخهنهوایی و زیست اجتماعی متأثر از عوامل غیر انسانی، و عدم پافشاری بر 

ر تربیت دگذار یرتأث واحد در تربیت اجتماعی، و توجه به مجموعه عوامل انسانی و غیر انسانی
 اجتماعی

K2 

تربیت اجتماعی بر 
اساس خانواده، جامعه 

 و دولت

25 
 جتماعی اربیت تریزی گروهی برای سنّ و تربیت اجتماعی: وجود مشکالت مربوط به برنامه

د مختلف ود افرایل وجهای فردی آنان و به دلنوجوانان بر اساس شرایط سنی فراگیران و تفاوت
 همسانی شرایطدر هر مقطع و عدم 

L1 تربیت بر اساس سن 

26 

قوه خرد  بتنی برعی متوجه به توصیه امام علی )ع( در کلمات و سیره خود در باب تربیت اجتما
قالنی عجیح جهت شناسایی موضوع و  آشنایی دقیق با جوانب مختلف آن و استدالل و تو

ه، به حقق نشدنوز ماموری که هفرماید: بر رفتارهایش، مصداق این جمله که  امام حسن)ع( می
 واسطه اموری که تحقق یافته، استدالل کن. زیرا امور، شبیه یکدیگرند.

L2  آموزش شناخت و
 استدالل

27 
 
 

 شیوه موعظه:
های اجتماعی، از طریق موعظه، توجه به توصیه امام علی )ع( جهت تربیت فرزند در عرصه

های حضرت در بیشتر نصایح و مواعظه و سفارشنصیحت و محبت و دلسوزی، و ارائه راهنمایی 
M1 آموزش شیوه موعظه 
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  و همکاران                 بنائی معصومه  41

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 ."ای فرزندم"« یا بُنیّ»مبتنی بر مهر، مصداق عبارت 

ی از لگوپذیراست ا ها بیان شدهکریم بهترین الگوی انسان وجود مقدس پیامبر از منظر قرآن 28
 فرادنحطاط اایری از آنان در رشد و جلوگ کنندهپیامبر اکرم و ائمه با توجه به نقش تعیین

M2 الگوی مناسب 

29 
رد، که یگر موافلت از دها و غباختگی به برخی عرصهممانعت از دل: رویرعایت اعتدال و میانه

 لی )ع(:عضرت حموجب رشد نامتعادل و در نتیجه نقصان شخصیت اجتماعی خواهد شد. سفارش 
 یروبود از داشتن عبادت معقول و میانهدر هنگام شهادت به فرزندش عبارت 

M3 یادگیری اعتدال 

30 

 ب نظراتهت کسهای قرآن کریم سفارش پیامبر به مردم، مشورت در امور جبر اساس آموزه
ناسایی شح و مختلف پیرامون یک موضوع و مطالعه و مقایسه و در نهایت تشخیص راه صحی

 خطاها و پرهیز از آنها
ربانی با فت و مهای الهشکوفایی استعدادهای درونی افراد و ایجاد زمینهمشورت در کارها، جهت 

 هاآن

N1 آموزش مشورت گرفتن 

31 

چندان در  ام ولینکرده من به اندازه گذشتگان عمر"فرمایند: در تجربه تاریخی امام علی)ع( می
د ام که هماننیر کردهسارشان آثام و در باقی مانده ام و در اخبارشان اندیشیدهرفتار آنان نگریسته
 ام.یکی از آنان گشته

ان و ط گذشتگنحطابطور کلی آنچه در تربیت اجتماعی مهم است، یافتن علل و عوامل رشد و ا
 تفکر در عاقبت زندگی آنان و درس از گذشتگان

N2 
آموزش بر اساس داستان 

 های تاریخی

 ن، و درآتماعی تربیت، به ویژه در عرصه اج "شناسیزمان"تأکید حضرت علی )ع( درک عمیق 32
 زمان و وقت مناسب خود جهت  شکوفایی رشد شخصیت انسان

N3 آموزش زمان شناسی 

 آموزش برادری O1 تشویق مؤمنان به افزایش صلح و صفا، صمیمیت محبت، دوستی و اخوت 33

34 
ق ت، مصداشکالدر موحدت: اجماع و اتفاق نظر در امور، دوری از تفرق، همفکری و همدلی 

 وحدت P1 (.102عمران/ این جمله به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید )آل

 رفتارنیکو P2 (96ؤمنون/ ها  )مترکردن دلپوشی از خطاها، نزدیکالعمل نیکو و اغماض و چشمعکس 35

ه لق را بدن. خبوای شرعی، یاری و دوستدار هم والیت مؤمنان بر یکدیگر بر اساس وظیفه 36
 (2کارنیکو دعوت کردن و خودداری از انجام کارهای ناپسند.  )مائده/

P3 
امربه معروف یادگیری 
 منکر ی ازو نه

37 
نتقال ا(، ایجاد و 6ها و دوری از گناه و ستمکاری نسبت به دیگران )حجرات/همکاری در نیکی

 سالم و انرژی بخشخلقیات مثبت و انرژی  بخش به سایرین و ایجاد محیطی 
Q1 

ها و همکاری در نیکی
 ریشه کن کردن بدی

38 
خبار افراد اط با ار ارتبزنی و خبرچینی آنان، تحقیق دگری و زیرآبدوری از افراد فاسق و فتنه

 Q2 (38فاسق )شوری/ 
آموزش عدم نفاق و 

 فتنه انگیزی

 مشورت گرفتن Q3 (1تحنه/)مم   به نیازمندانگیری در امورات و انفاق کردن همفکری و مشورت جهت تصمیم 39

 (34دقت در انتخاب دوستان و دوستی نکردن با افراد ناصالح )اسراء/ 40
 های دینی و مذهبی در گزینش دوستمراقبت از ارزش

Q4 یابی بر اصول دوست
 مبانی اسالم

41 
را از ولیت زیمقب ووفای به عهد و پیمان، و عدم خُلف وعده جهت استحکام دوستی و محبوبیت 

 (34پیمان پرسش خواهد شد.  )اسراء/
 

R1 وفای به عهد 

42 
فید و مؤثر باطات مارت وسالمت اجتماعی متأثر از بُعد جسمی و روانی مبتنی بر روابط بین فردی 

نظور مماع به اجت و متقابل اجتماعی، آموزش سالمت اجتماعی و کمیت و کیفیت تعامل فرد با
 رفاه آحاد جامعه

R2 
آموزش سالمت 

 اجتماعی

43 
هش فشار لتی و کاعدایب، ارتقای سرمایه اجتماعی، کاهش فقر و سالمت اجتماعی مبتنی بر تعامل

نیت یگر، امه یکدهای اجتماعی، رشد مطلوب و شکوفایی شخصیت، اعتماد بهای روانی و آسیب
 روانی و اجتماعی

R3 امنیت اجتماعی 

44 
رآن و عترت، سی از قا تأبدیگران، ارتباط با خود، ارتباط با طبیعت،  ارتباط با خدا، ارتباط با

گران، ک به دین، کمهایی مانند صداقت، فداکاری، مهربانی، دلسوزی، دوست داشتن دیگراارزش
 رعایت حقوق دیگران سالمت زیستی، روانی و اجتماعی

S1 سالمت معنوی 

45 
های قران و احادیث، متون دینی اساس آموزههای نظام جامع سالمت بر طراحی و تدوین شاخص

 سالمت دینی S2ها به طور کامل و جامع جهت پاسخگویی به نیازهای و مذهبی و تثبیت و تبعیت از این شاخص
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 42   ...مبانی بر مبتنی اجتماعی تربیت ابعاد تأثیر شناسایی  

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 دینی و مذهبی و اجتماعی جوانان و نوجوانان

 تار،ر گفدرویی رفتار و روابط انسانی مطلوب، آداب سخن گفتن، ارتباط کالمی، خوش 46
 راستگویی، پرهیز از گفتار لغو و بیهوده، سخن گناه آلوده و ناسزاگویی

T1 مهارت های ارتباطی 

47 

، ه فرزندانب         رزی   ، والیت مداری، احترام و مهروشناسیفرمانبری از والدین، احسان و حق
 حفظ سالمت معنوی

قی، اخال صله رحم، خوشارتباط  و احترام با خویشاوندان، خیرخواهی، عفو و گذشت، 
 توانمندسازی اعتقادی جوانان

T2 احترام به دیگران 

48 
منظور  ندان بهسالم گرایی، هدایت نیازهای خاص جوانان، خودباروری، ارتباط سازنده باجوان

 احترام به سالمندان U1 ها، دعا و هدیه دادنحمایت و پشتیبانی مالی و عاطفی آن

 
 ی سؤالها در خصوص بررسطور که مشاهده شد، از مصاحبههمان

 شدند.  کد اولیه در قالب مفاهیم کلیدی تنظیم 48فرعی اول، 

ال نرم وندارد، ی توصیفی مربوط به میانگین، انحراف استاهاافتهی
ان نش 2جدول  بین متغیرهای پژوهش در هایآزمودنی هانمرهبودن 

 داده شده است. 
 

 اجتماعی تربیت متغیر ابعاد بودن نرمال بررسی و توصیفی هایشاخص. 2 جدول
 داریمعنی K-S انحراف استاندارد میانگین تعداد زیر مقیاس متغیر

 اجتماعیتربیت 

 154/0 077/0 389/5 99/22 384 رعایت قواعد اجتماعی
 124/0 096/0 028/5 19/24 384 آموزش

 100/0 081/0 778/6 16/31 384 ثرؤتعامالت م
 144/0 078/0 579/1 80/10 384 سالمت

 120/0 097/0 491/2 64/13 384 رفتار اسالمی
 063/0 086/0 200/2 99/14 384 مردم ساالری دینی

 200/0 072/0 359/4 32/24 384 فرهنگ اسالمی
 200/0 064/0 044/4 55/19 384 مشورت گرفتن از دیگران

 192/0 074/0 604/1 46/11 384 احترام
 200/0 059/0 332/26 10/173 384 اجتماعیتربیت 

 
های توصیفی و بررسی نرمال بودن ابعاد متغیر شاخص 2جدول 
شود میانگین و دهد. مشاهده میرا نشان می اجتماعیتربیت 

و  10/173انحراف استاندارد نمره کل تربیت دینی به ترتیب برابر 
باشد. همچنین در این جدول با استفاده از آزمون می 332/16

متغیر بررسی شده اسمیرنوف، نرمال بودن ابعاد این -کولموگروف
داری آزمون برای هر است. به این صورت که اگر مقدار معنی

درصد  95باشد، یعنی در سطح اطمینان  05/0متغیر بیشتر از مقدار 
باشند. با توجه به جدول های آن دارای توزیع نرمال میمقادیر داده
داری آزمون بیشتر شود که برای همه ابعاد، مقادیر معنیمشاهده می

شود که مقادیر همه ابعاد و نمره بوده، لذا نتیجه می 05/0ز مقدار ا
 کنند.کل تربیت دینی از توزیع نرمال تبعیت می

 

 
اجتماعی هایآسیب به نگرش متغیر ابعاد بودن نرمال بررسی و توصیفی هایشاخص. 3 جدول

 داریمعنی K-S انحراف استاندارد میانگین تعداد زیر مقیاس متغیر

 های اجتماعینگرش به آسیب

 200/0 064/0 098/4 61/25 384 سرقت
 154/0 088/0 770/3 57/26 384 پرخاشگری

 116/0 099/0 378/3 14/27 384 انحراف جنسی
 116/0 100/0 922/3 88/23 384 خودکشی

 102/0 115/0 932/2 34/27 384 مواد مخدر
 195/0 082/0 800/3 22/23 384 فرار از خانه

 200/0 062/0 316/18 76/153 384 های اجتماعینگرش به آسیب
های توصیفی و بررسی نرمال بودن ابعاد متغیر شاخص 3جدول 

توان مالحظه دهد. میرا نشان می های اجتماعینگرش به آسیب
های نگرش به آسیبنمود میانگین و انحراف استاندارد نمره کل 

باشد. همچنین در می 18//316و  76/153به ترتیب برابر  اجتماعی
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  و همکاران                 بنائی معصومه  43

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

اسمیرنوف، نرمال -این جدول با استفاده از آزمون کولموگروف
بودن ابعاد این متغیر بررسی شده است. به این صورت که اگر 

باشد،  05/0داری آزمون برای هر متغیر بیشتر از مقدار مقدار معنی
های آن دارای توزیع درصد مقادیر داده 95یعنی در سطح اطمینان 

شود که برای همه باشند. با توجه به جدول مشاهده مینرمال می
بوده، لذا  05/0داری آزمون بیشتر از مقدار ابعاد، مقادیر معنی

های نگرش به آسیباد و نمره کل شود مقادیر همه ابعنتیجه می
 کنند.از توزیع نرمال تبعیت می اجتماعی

 
 های اجتماعی. اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل استاندارد تربیت دینی بر نگرش به آسیب4جدول 

 داریمعنی اثر کل استاندارد اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر وابسته متغیر مستقل
رعایت قواعد 

 اجتماعی
های نگرش به آسیب

 اجتماعی
311/0- 134/0- 445/0- 01/0> 

 آموزش
های نگرش به آسیب

 اجتماعی
327/0- 144/0- 471/0- 01/0> 

های نگرش به آسیب تعامالت موثر
 اجتماعی

319/0- 141/0- 460/0- 01/0> 

های نگرش به آسیب سالمت
 اجتماعی

106/0- 047/0- 153/0- 01/0> 

 رفتار اسالمی
های نگرش به آسیب

 اجتماعی
106/0- 047/0- 153/0- 01/0> 

 مردم ساالری دینی
های نگرش به آسیب

 اجتماعی
141/0- 062/0- 203/0- 01/0> 

های نگرش به آسیب فرهنگ اسالمی
 اجتماعی

365/0- 161/0- 526/0- 01/0> 

مشورت گرفتن از 
 دیگران

های نگرش به آسیب
 اجتماعی

342/0- 151/0- 493/0- 01/0> 

 احترام
های نگرش به آسیب

 <01/0 -164/0 -050/0 -114/0 اجتماعی

نمره کل تربیت 
 اجتماعی

های نگرش به آسیب
 اجتماعی

380/0- 168/0- 548/0- 01/0> 

قواعد ایت رعمقادیر اثر کل استاندرد ابعاد  4با توجه به جدول 
ردم ی، م، آموزش، تعامالت مؤثر، سالمت، رفتار اسالماجتماعی

 ترام، احساالری دینی، فرهنگ اسالمی، مشورت گرفتن از دیگران
اعی های اجتمو نمره کل تربیت دینی بر نمره کل نگرش به آسیب

، -153/0، -153/0، -460/0، -471/0، -445/0: به ترتیب برابر
بوده که در  -548/0و  -164/0 ،-493/0، -526/0، -203/0

 باشند. دار میمعنی P<05/0سطح 
 

 گیریبحث و نتیجه
 بتنیماعی پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر ابعاد تربیت اجتم

 ایهآسیب از گیریبر پیش از منظر قرآن و عترت مبانی فلسفی بر
-هرتب ر اساسبآموزان انجام شد. نتایج نشان داد که دانش اجتماعی

 فتاررلفه بندی بعد فرهنگ اسالمی دارای باالترین اولویت و مؤ
ای هتها یافبترین اولویت بود. نتایج پژوهش اسالمی دارای پایین

اولینگ (، ب15(، دی مریس و همکاران )14دادلی و کوسینسکی )
 ارد.د( همخوانی 18( و هنسلر و سارتدت )17(، هارمون )16)

( در پژوهشی مطرح نمود، 5ان )در همین رابطه عمرانی و همکار
نوجوانان احساسات پُرتالطم و متغیّر دارند. لذا برای اینکه بتوان 

از آنها افرادی متعهّد به انجام وظایف خود و رعایت حقوق 
های تربیت اجتماعی، از دیگران پرورش داد، باید در کنار روش

تر و یقها عمکارهای تربیت عاطفی نیز استفاده نمود تا آموزشراه
اثرپذیرتر گردد. در قرآن و احادیث، دو شیوة کلّی تربیت اجتماعی 

به والدین و  های الزمتوصیه شود: الف(و عاطفی تربیتی مشاهده می
مربّیان برای تربیت نوجوانان، مانند: تکریم و احترام متربّی، مدارا 

سَر و کردن با متربّی، محبّت کردن به متربّی، توجّه دادن متربّی به 
روی با متربّی، آموزش آداب معاشرت وضع ظاهر، اعتدال و میانه

به متربّی، آمادگی متربّی برای تشکیل خانواده، ارائة الگو به متربّی، 
های مورد نیاز جوانان برای آموزش تشویق و تنیبه متربّی. ب(

های نظری مانند تربیت اجتماعی و عاطفی که شامل آموزش
اخالقی، های مثبت، از جمله خوشهارتشناخت رفتارها و م

رعایت ادب، تعدیل غرائز، عفو و گذشت، خیرخواهی برای 
های دیگران، نیکو سخن گفتن و نیز شناخت رفتارها و مهارت

منفی، از قبیل بدگمانی و سوءظن، خودخواهی، تحقیر، کوچک 
های عملی از جمله اعتماد به نَْفس شمردن دیگران و شامل آموزش

یت اراده، مبارزه با عادات ناپسند، تفکّر و آگاهی، و تقو
 .پذیری استیابی و مسئولیتدوست
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 44   ...مبانی بر مبتنی اجتماعی تربیت ابعاد تأثیر شناسایی  

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

های با مؤلفه اجتماعیهمچنین نتایج نشان داد بین ابعاد تربیت 
داری وجود های اجتماعی رابطه معکوس و معنینگرش به آسیب

دارد، بدین ترتیب که با افزایش نمرات تربیت دینی )روند 
های اجتماعی کاهش )روند رات نگرش به آسیبمطلوب(، نم
( در پژوهشی نشان 19یابند. الماسی، امیری و ستوده )مطلوب( می

دهدکه مهمترین عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم عبارتند از: فقر و می
بیکاری، محیط خانوادگی، جنگ، عادات فرهنگی غلط و 

ت تفریحی زایی، گسترش ورزش، بهبود امکانانشینی. اشتغالحاشیه
ها و ابزارهای ارتکاب جرم، و اوقات فراغت، حذف فرصت

های زندگی و تشویق افراد به استفاده از خدمات آموزش مهارت
بهداشت روانی و مراکز مشاوره از جمله راهکارهای مؤثر در 

( 20همچنین هاشمی ) .باشدهای اجتماعی میبحث مقابله با آسیب
های اجتماعی پذیریغلب آسیبدر پژوهشی بیان نمود که ریشه ا

های آموزان را باید در عدم آشنایی کافی آنها با مهارتدانش
اجتماعی دانست، به طوری که نقطه کوری در رشد شخصیت 
دلخواه و اجتماعی جوانان وجود دارد و آن این است که متأسفانه 

اند و به توان و قدرت فراوان خود جوانان امروز خود را نشناخته
ندارند، به عالوه از شرایط و موقعیت اجتماعی خود آگاهی  باور

های اجتماعی در الوصف بررسی نقش آموزش مهارتندارند. مع
ای های اجتماعی در مدارس ضروری است. در مطالعهکاهش آسیب

( مطرح نمود که آنجا که دستیابی به 21دیگر حلیمی جلودار )
ترین اهداف از اساسیبهترین جامعه و شناخت اصول و مبانی آن، 

های صالح در میدان اندیشه و عمل بوده شریعت الهی و تالش انسان
هایی که از نظر سیاسی و اجتماعی، است، لذا در این مقاله آسیب

کند مورد بررسی قرار گرفته است تا جامعه اسالمی را تهدید می
ها مصون مانده و های الهی از یورش آن آسیببه واسطه آن نظام

های انبیاء و اولیاء، استمرار و گسترش یابند. این رهاورد نهضت
البالغه مطالعه، بررسی های سیاسی و اجتماعی را در نهجمقاله آفت

-کارهای آن ارائه نموده است. آفتو تحلیل کرده و به همراه راه

خواهی و امتیازطلبی، هایی چون هرج و مرج شغلی و اجتماعی، باج
-های سازنده و قانونمند، بیینه کردن آزادیعدم توجه به نهاد

-مهری با مردم و خط کشیتوجهی به عدالت و ظلم به مردم، بی

انصافی و نادیده گرفتن مظلومان، عدم وجود های نامربوط، بی
توجهی به عامه مردم به همراه اعتذار هنگام اشتباه، بی
می هایی هستند که جامعه و نظام اسالخشنودسازی خواص، آسیب

کنند. وجود مبانی و مصادیقی از علوم سیاسی و را تهدید می
اجتماعی در آن نشانه پویایی و جاودانگی و عدم تعلق آن به مکان 

ها و فرامین معصومان و عصر خاصی است. لذا توجه به اندیشه
دارد. همچنین همیشه انسان و جامعه انسانی را از نابودی باز می

( در پژوهشی دیگر مطرح نمودند، 22پناه و خدمتیان )یزدان
گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین خانواده پایه

سبک و خط مشی زندگی آینده، اخالق، سالمت و عملکرد فرد 
در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد. عواملی چون شخصیت والدین، 

های تربیتی اعمال شده در ها، شیوهسالمت روانی و جسمانی آن
داخل خانواده، شغل و تحصیالت والدین به وضعیت اقتصادی و 
فرهنگی خانواده، محل سکونت خانواده، حجم و جمعیت خانواده، 

روابط اجتماعی خانواده و بی نهایت متغیر دیگر در خانواده وجود 
دارند، شخصیت فرزند، سالمت روانی و جسمانی او، آینده شغلی، 

اعی و فرهنگی، تشکیل خانواده تحصیلی، اقتصادی، سازگاری اجتم
-عنوان کوچکدهند. خانواده بهاو و غیره را تحت تأثیر قرار می

های پذیرترین گروه در برابر آسیبترین نهاد اجتماعی، آسیب
ها ابتدا در اجتماعی است به طوری که اکثر مشکالت و آسیب

گیری و کند و در صورت عدم پیشها بروز پیدا میخانواده
کند و در نا صحیح با آنها، به درون جامعه نیز رسوخ می برخورد

ها را توان به راحتی مشکالت و آسیباین شرایط دشوار دیگر نمی
کنترل کرد. با توجه به شرایط امروز جامعه، افزایش مشکالت، 

ها و تغییرات زندگی نسبت به گذشته. ها و ناهنجاریآسیب
نواده را محکم و استوار بنا های خابنابراین چنانچه نتوانیم پایه

ها در ها و ناهنجاریکنیم در این صورت شاهد بروز آسیب
همچنین در مطالعه آقایی و تیمورتاش  .ها خواهیم بودخانواده

های اجتماعی در همه جوامع کم و بیش ( عنوان شد که آسیب13)
شود و تنها تفاوت در شدت و ضعف و میزان آن است. به یافت می

مثال خودکشی در همه جوامع وجود دارد لیکن در برخی عنوان 
گیر و در برخی اندک و نادر است. طالق، جوامع زیاد و چشم

-سرقت مسلحانه، کیف قاپی، تجاوز به عنف، اعتیاد و سایر آسیب

ها یا انحرافات اجتماعی هم در همه جوامع قابل مشاهده است. 
از این آسیب  نکته آن است که در جوامعی چون کشور ما برخی

سو موجب نگرانی گیر بوده، از یکها رو به افزایش و چشم
جامعه و مسئوالن شده است و از سوی دیگر ناامنی مخصوصًا 
ناامنی اجتماعی را دامن زده است. با توجه به مراتب فوق و وجود 

های اجتماعی سیر این دیدگاه که جامعه ما در برخی آسیب
شته و امنیت اجتماعی را به خطر ای داکنندهصعودی و نگران

های انداخته است، این مقاله تالش دارد تعریف و مفهوم آسیب
ها را در قالب اجتماعی و ناامنی اجتماعی را تبیین نموده و رابطه آن

 یک فرایند مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
شود، پژوهش حاضر در جوامع آماری دیگری به جزء پیشنهاد می

شود در مطالعات شهر تهران انجام شود. پیشنهاد می نوجوانان در
آینده تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی نیز مانند سطح تحصیالت 

های تربیتی والدین با فرزندان مورد بررسی قرار والدین و روش
 گیرد.
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