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چکیده
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بـه عنـوان هـدف کلـی تحقیـق قـرار       میهاي همگانی نیـروي انتظـا  دبیرستانی با تأکید بر آموزش
گرفت. 

گیـري شـد. در بخـش کیفـی، از     یختـه بهـره  در این پژوهش، از روش تحقیـق اکتشـافی آم  
از پرسشنامه استفاده شد و الگوي بدست آمده مـورد  میمصاحبه نیمه هدایت شده و در بخش ک

هاي پسرانه و دخترانـه  جامعه آماري در بخش کیفی، مدیران دبیرستاناعتبار بخشی قرار گرفت.
برنامه درسی و مسـئوالن  شهر تهران و مسئوالن آموزش و پرورش و در بخش کمی، متخصصان

گیري در بخش کیفی، روش هدفمنـد و  اند. روش نمونهو کارشناسان آموزش همگانی ناجا بوده
روش هدفمند و در دسترس بوده است.میروش گلوله برفی و در بخش ک

آمـوزان  هـاي فـوق برنامـه بـراي دانـش     اساس نتایج تحقیق، الگوي برنامه درسـی فعالیـت  بر
هاي هر یـک از  هاي همگانی ناجا طراحی شد به نحوي که ویژگیکید برآموزشدبیرستانی با تأ

اجتمـاعی مبـتال بـه و    هـاي ،آسـیب آموزان دبیرستانیگانه الگو متناسب با شرایط دانش9عناصر 
به ترتیـب اهمیـت قـرار گرفتنـد. مقالـه      هانظرات خبرگان کارشناسان شناسایی شد و این ویژگی

دهد. میدف در این برنامه درسی را مورد بررسی قرار عنصر ههايحاضر ویژگی

اجتماعی، پیشگیري. هايعناصر برنامه درسی، برنامه درسی فوق برنامه، آسیب:واژگان کلیدي

مقدمه
هـاي  و فرصـت زمینـه  ن فـراهم کـرد  در هـر جامعـه،   و تربیـت تعلـیم  نظام اصلی از وظایفیکی

اسـت.  آمـوزان  و متنوع دانشگوناگون هاي استعدادرشد و شکوفایی منظوربه یادگیري مناسب
خاسته از شرایط خـاص فرهنگـی اجتمـاعی در    هاي برآموزان، نیازهاي متنوع دانشعالوه بر نیاز

به رو هاي آموزشی را با چالش جدي روالمللی، نظامابعاد ملی و محلی و همچنین اقتضائات بین
ریـزي درسـی و   هـاي حـاکم بـر نظـام برنامـه     هـا و رویکـرد  ا بـر دیـدگاه  نموده است. هرکشور بن

باشـد.  هـاي فـوق مـی   هاي متفاوت به دنبال تدابیر مناسب براي مواجه بـا چـالش  آموزشی با شیوه
فـوق برنامـه بـراي    هـاي هـا طراحـی مناسـب فعالیـت    بـرون رفـت از ایـن چـالش    هايیکی از راه
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وزان بـا لحـاظ نـوعی آزادي عمـل و قـدرت انتخـاب،       آمپاسخگویی به نیازهاي آموزشی دانش
ها بـه نتـایج   هاست. در این زمینه پس از بررسیانجام کار گروهی، وجود انعطاف و سایر ویژگی

فـوق برنامـه بـراي    هـاي اهداف فعالیـت هايپژوهشی که در این باره انجام شده و بیانگر ویژگی
رم، بزهکـاري و بـزه دیـدگی اسـت اشـاره      آموزان دبیرستانی بـا رویکـرد پیشـگیري از جـ    دانش

شود.  می

لهئبیان مس
مدارس و جامعه، بزهکاري نوجوانان و جـرائم علیـه آنهـا قابـل توجـه      ،هابه رغم دغدغه خانواده

هـا و انضـباط اجتمـاعی و    رفتـاري و عـدم توجـه بـه مقـررات، ارزش     هـاي است. بروز ناهنجاري
از جوانان، وجود آمار سـاالنه بـیش از بیسـت هـزار     توجهی به حقوق شهروندان در بین برخیبی

نـوعی  هاينفر تلفات ناشی از تصادفات که اغلب رانندگان آنها از جوانان هستند، از جمله نشانه
شـده در زمینـه موضـوعات    هاي ارائـه  خأل در نظام تعلیم و تربیت است که تأثیرگذاري آموزش

این براي اتخاذ راهبرد مهم پیشگیري از وقوع جـرم،  با تردید مواجه کرده است. بنابراجتماعی را
هایی چون احتـرام و  آموزان داشت تا ویژگیپذیري دانشباید توجه جدي به مشارکت و جامعه

عمل به قانون، فرهنگ خود کنترلی و احترام به حقـوق دیگـران از ایـن سـنین در وجـود ایشـان       
ان و پـس از آن بـه حـداقل ممکـن برسـد.      نهادینه شود و آسیب پذیري ایشان در دوران دبیرسـت 

هـا کـه داراي جـذابیت اسـت و بـا مشـارکت       برخـی آمـوزش  مـی  توان با طراحی علمیبنابراین 
گردد در ایشان مصونیت الزم را ایجاد کـرد و از رفتارهـاي هنجـار شـکن     میآموزان اجرا دانش

مـود. بـه همـین دلیـل بـا      آسیب زا و آسیب پذیر در دوران جوانی تا حد قابل توجهی پیشگیري ن
آمـوزان و  ها و آثـار مثبتـی کـه در جـذب دانـش     فوق برنامه، ویژگیهاينگاهی به مقوله فعالیت

شود در سـطح مـدارس کشـور بـه ایـن ظرفیـت و       میگرایش آنها به سمت تربیت دارد، مشاهده 
فعال بـودن  سنتی متکی برهايها بر پایه روشنظیر توجه جدي نشده و عموم آموزشپتانسیل بی

عنایـت بـه ایـن مسـئله کـه انگیـزه       شود و بـا میآموزان طراحی و اجرا معلم و منفعل بودن دانش
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هـا در حـد مطلـوب مشـاهده     آموزان در یادگیري در حد باال قرارندارد و بازدهی آمـوزش دانش
شود که خود یکـی از مسـائل مهـم نظـام آموزشـی کشـور اسـت، طراحـی الگـو بـراي ایـن            مین

یـادگیري را فـراهم سـازد و نهادینـه سـازي      هـاي تواند زمینه رفـع برخـی نابسـامانی   میهافعالیت
آموزان ایجاد کند و از طریق یادگیري اقناعی سـالمت و صـیانت   بین جامعه دانشمقررات را در

آنها را تا حد باالیی تأمین نماید.
فـوق  هـاي ی فعالیتعنصر هدف در برنامه درسهايهدف اصلی مقاله حاضر تعیین ویژگی

اجتمـاعی اسـت کـه در نتیجـه     هـاي تر آسیبآموزان دبیرستانی با رویکرد پیشگیريبرنامه دانش
آمـوزان در  توان متناسب با نیازهاي دانـش میشود و میها شناسایی هدفهايمهم ترین ویژگی

دوین نمود.سطوح مختلف مدارس اهداف را ت
بـاره  هـاي مختلفـی را در  نظـران دیـدگاه  صـاحب شـود  مـی با بررسی منابع مختلف مشخص 

انـد. چنانچـه از منظـر ارتبـاط بـا برنامـه درسـی مـورد         ارائه نمـوده 1فوق برنامههايمفهوم فعالیت
برنامـه درسـی در یـک دیـدگاه بـه سـه       آید. میآن به شمار هايمطالعه قرار گیرد یکی از شاخه

در توصـیف  .شـود مـی ق برنامـه. تقسـیم   فوهايدسته دروس اجباري، دروس اختیاري و فعالیت
آموزان یا فوق برنامه امروزه تحت عنـوان دوره آموزشـی   دانشهايفعالیت«دسته سوم بیان شده

ترین دوره اي است که براي شرح گستره وسیعی از دوره آموزش سوم تازهشود.میسوم مطرح 
هـا بـه   ها و سـازمان ها، باشگاهیستمها و میزان تعهد و قبول مسئولیت آنها در قبال ستفاوت مدرسه

).2ص 1989، 2(بیونت و کلس» رودمیکار 
تربیتـی  هـاي فوق برنامه چون در مقابل فعالیتهاياست فعالیت) معتقد1382شعاري نژاد (

تـرین  اسـت و معـروف  میهـاي غیـر رسـ   قـرار دارد جزئـی از فعالیـت   میریزي شده یا رسـ برنامه
خـارج از کـالس، غیررسـمی، کمـک     اي،فـوق برنامـه  هـاي الیـت اصطالحات آن عبارت از: فع

اي و ... است.برنامه

1. extra curriculum activities
2. Bievnat & Klesse
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تربیـت، پـس از بیـان تربیـت     میو غیر رسمی) با توجه به دو بعد رس1385همچنین ملکی (
دانـد کـه در چـارچوب    مـی هـا و یـادگیري   را شامل مجموعه آموختـه می رسرسمی، تربیت غیر

د بلکه در کنـار آنهـا بـوده و نقـش مکمـل آنهـا را دارنـد از        گردمیمدارس تشکیل نهايکتاب
هـا  تربیتی اجتماعی یا فوق برنامه که هر فرد ضمن پرداختن به آنها دانسـته هايجمله آنها فعالیت

کند. میتر خود را غنیهايخود را و یا به عبارتی یادگیريهايو مهارت
) معتقدند فعالیت فوق برنامـه آن  1383(به نقل از احمدي و همکاران1گوردون و بریجالل

نبـوده و ماهیـت رقـابتی بـا آن دارنـد.      میرسهايدسته از تجارب آموزشی هستند که جزء برنامه
ما این نوع آموزش و پرورش را به مثابـه  : «نویسندمیآنها در تعریف این نوع آموزش و پرورش 

آمـوزان در خـارج از   دگیري دانشیاهايو توسعه و تقویت فرصتمیو غیر رسمییادگیري رس
».دانیممیمدرسه میمدرسه و فراسوي اوقات رس

تکمیلی اسـت کـه   هايفوق برنامه فعالیتهاي) معتقدند فعالیت2006و همکاران (2موریانا
بـه نقـل از احمـدي و    1999(3لیلیـان کلیتـین  شـود.  مـی در مدرسه تحت نظر مدیر مدرسـه اجـرا   

هـاي هـاي فـوق برنامـه را شـامل فعالیـت     ه به ایـن موضـوع فعالیـت   ) ضمن اشار1383همکاران، 
گروهی در مورد تولید یک روزنامه، نوشـتن یـک نمایشـنامه، اسـتفاده از رایانـه، کاردسـتی، بـا        

داند. کلیتین در عین حال به نقل میهامورد عالقه یا ذي نفع مانند کلوپهايمشارکت در گروه
نیازمند ایجاد انگیزه و بـه چـالش طلبیـدن دانـش     هان نوع فعالیتکه ای5و مک گوایر4از اوکانر

) معتقدنــد مجموعــه 1384آمــوز یــا تحریــک نیــاز آنهــا نیــز هســتند. فضــلی خــانی و همکــاران(
اي اسـت کـه بـه منظـور تثبیـت، تعمیـق، آشـنایی و        بینـی شـده  ی سازمان یافته و پـیش هایفعالیت

شـود تـا بـه رشـد و     مـی رفتـه  آموزان در نظـر گ شکارکرد عملی در طول سال تحصیلی براي دان
) و 1385لهـونی ( عملـی کمـک نمایـد.   هـاي تعالی و شکوفایی استعدادها، مشـارکت در برنامـه  

1. Gordan & Bridglall
2. Moriana
3. Lillian Colitin
4. Oconnor
5. Mcguire
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به منظور حفظ انگیزه و ایجاد چالش در یادگیرنده بـه  دانند که می) آن را فعالیتی 1384(میکری
شود.  موضوعات درسی طراحی میمنظور تجربه در فضاي آزاد و در عین حال مرتبط با 

) معتقد است برنامه درسی نباید تماماً از باال دیکته شود. برنامـه درسـی   1386مهر محمدي (
یک بخش تجویزي دارد و یک بخش غیرتجویزي دارد. این فضایی است که در اختیار مدرسـه  

یـادگیري در  هـاي یـت گیرد تا مطابق با عالیق نیازها و بدون دیکتـه شـدن از مرکـز، فعال   میقرار 
ی هستند که الزاماً وابسته و پیوسته بـه برنامـه درسـی    هایها و فعالیتبرنامه«دستور کار قرار گیرد. 

). در 7ص 1386،(مهـر محمـدي  » تجویزي نبوده و از ساختاري باز و تعیین نایافتـه برخوردارنـد  
برنامه درسی فوق برنامـه،  «ارد. ها مورد توجه قرار دبودن این فعالیتمیتعریفی دیگر نیز غیر رس

اي اسـت کـه از حیطـه موضـوعات درسـی مدرسـه خـارج        ریزي شدهشامل کلیه تجربیات برنامه
گیرد. اگرچه از لحاظ اداري عمدتاً کم اهمیت قرار میمیاست. در نقطه مقابل برنامه درسی رس

، 1(پـوزنر » باشدمیاز آن است اما در بسیاري از جهات مهم تر و مؤثرتر میتراز برنامه درسی رس
).48ص 1388، به نقل از فتحی واجارگاه، 1995

تعریـف کـرد: مجموعـه    تـوان چنـین   مـی فـوق برنامـه را   هاياجماالً فعالیتبه طور کلی و
شود و مشـارکت  میمدرسه) انجام –آموزش (کالسمیی که خارج از چارچوب رسهایفعالیت

و داوطلبانه است. شاید بتوان فوق برنامه را از لحاظ بسـیاري  اي اختیاري ها به گونهدر آن فعالیت
است در شمار آن محسوب کرد ولی میاش که مشابه آموزش غیر رساختصاصیهاياز ویژگی

تجـویزي قـرار گیـرد. بـا کمـک      غیرتجـویزي یـا نیمـه   میبهتر است جزئی از نظام آموزشی رس
ت، شادمانی و نشاط در یادگیري مؤثر را ایجـاد  توان مشارکت، خالقیمیفوق برنامه هايفعالیت

دانست به میغیر رسهايتجویزي و آموزشمیرسهايکرد و آن را حلقه واسطی میان آموزش
هاي مثبت هر دو نوع آموزش محسوب گردد:نحوي که جامع ویژگی

1. Posner
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فوق برنامههايفعالیتو اهمیت ضرورت
هـا و مـدارس بیشـتر متوجـه     می و متـداول و کـالس  هاي رس) اصوالً برنامه1384به نظر کریمی (

هـاي عـاطفی و   پرورش حافظه و به کار انداختن قـواي ذهنـی شـاگردان اسـت و بـه رشـد جنبـه       
نیمکت مدرسـه و گـوش   فراگرفتن علوم با نشستن بر روياجتماعی افراد چندان توجهی ندارد. 

ا در آموزش واقعـی بایـد   امدادن به سخنان معلم میسر نیست شاید آموزش صرف صورت گیرد
آموز از کالس بیرون بیاید و وارد زندگی و اجتماع شود. در مدرسه طـوري برنامـه ریـزي    دانش

یـی ماننـد تفکـر حـل     هاآموز اندیشه خالق خود را به کار ببندند و مهارتشود که معلم و دانش
رت و دانـش را  آمـوز را بایـد آمـوزش داد تـا مهـا     دانـش . گیري را کسـب کننـد  مسئله و تصمیم

هـاي ) با توجه بـه تحـوالت و دگرگـونی   1385ملکی (بیاموزد نه آنکه چیزي را به او القاء کرد. 
اي را کسب نمایند تـا از روي اندیشـه بـر    ویژههايسریع اجتماعی معتقد است افراد باید مهارت
نماینـد کـه   ایفـا  ئولیت خود نقش مؤثر و سازنده را سرنوشت خویش حاکم باشند و در انجام مس

ی جـانبی طـرح ریـزي    هـای آید. لذا بایـد فعالیـت  میبر نمیاین امر به تنهایی از عهده آموزش رس
با مراعـات حقـوق متقابـل    اي الزم براي زندگی کردن با جمع هشوند که در غالب آنها آمادگی

گـردد کـه کودکـان و    مـی در اوقـات فراغـت موجـب    هـا تمرین شده باشد. فقدان ایـن فعالیـت  
پر خطر قرار بگیرند. مبتالیان به ایـدز، اعتیـاد، سیگارکشـیدن،    هايجوانان در معرض موقعیتنو

جنسی، ارتباط هايغیر معمول، استفاده از فیلمهايمصرف الکل، اعمال بی بند و بارانه، آرایش
اجتماعی است که نوجوانان و جوانـان را تهدیـد   هايغیرمعمول با جنس مخالف از جمله آسیب

کند.  می
متعـددي مطـرح اسـت کـه در عـین      هـاي فوق برنامـه دیـدگاه  هايدر مورد اهداف فعالیت

) هـدف اساسـی   1382انـد. شـعاري نـژاد (   پوشانی بوده و در هم تنیدهاختالف ظاهري داراي هم
الزم بـراي ادامـه رشـد و    هـاي و محركهاتربیتی مدرسه را فراهم کردن انگیزههايهمه فعالیت
طراحـی  رسـیدن بـه هـدف مـذکور    هايداند. یکی از راهمیآموزان ی و سالم دانشتکامل طبیع

فوق برنامه است که بیش از هر عامل دیگر از میزان عالقـه، تجربـه و قـدرت ابتکـار     هايفعالیت
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فـوق برنامـه در   هاي) اهداف فعالیت1386شود. گیلک (میآموزان و مدرسه متأثر معلم و دانش
ف را شامل تعمیـق فراینـد   زندگی قرار دارند این اهداهايوزش مهارتجهت اهداف درسی آم

اوقـات فراغــت  آمـوزان، غنـی ســازي برنامـه درسـی و    یـاد گیـري در زنــدگی دانـش   یـاد دهـی   
خانواده و جامعه و تسـهیل فراینـد رشـد اجتمـاعی     گسترش یادگیري از مدرسه بهموزان،آدانش
را جزیـی از برنامـه   هـا ) این گونـه فعالیـت  1384ن (داند. فضلی خانی و همکارامیآموزي دانش

آموزان نقش و اهمیت خاصـی را ایفـا   دانند که در توسعه تجربیات تربیتی دانشمیمنظم مدرسه 
نسـبت بـه   میغیررسـ هـاي ) پرداختن به اهداف تربیت در برنامـه 1385نماید. به اعتقاد ملکی (می

ن سرپرسـتان و مربیـان در طراحـی برنامـه فـوق برنامـه       باشد. بنابرایمیمساعدتر هايسایر فعالیت
جسمانی، اجتماعی، اقتصـادي، فرهنگـی،   هايشایسته است تحقق این اهداف را که شامل هدف

در کنار سایر اهداف به لزوم )1384(میاخالقی، دینی، عاطفی و سیاسی است دنبال نمایند. کری
تفویض اختیار به مدارس در برنامه ریـزي  توجه به سیاست مدرسه محوري و اصل عدم تمرکز و 

فـردي  هـاي توجه کرده که با توجه به شرایط مختلف هر منطقه و تفاوتهاو سازماندهی فعالیت
) خـروج منـابع   1387. تاجیـک اسـمعیلی (  شـود مـی دانش آموزان از اهداف کاربردي محسوب 

م شدن زمینه رشد و تقویـت  یادگیري از کالس و مدرسه و کشاندن به دل خانواده و جامعه،فراه
جدیـد و شـکوفایی   هـاي آموزش مهارت زنـدگی بـه نسـل   خالقیت، غنی سازي اوقات فراغت،

فـوق  هـاي و تأثیرات اجـراي فعالیـت  هازندگی اجتماعی را از ویژگی، آموزش نحوههااستعداد
شمارد.میبرنامه بر 

روانی افراد، افزایش مسئولیت فوق برنامه متعدد است رشد روحی و هايآثار مثبت فعالیت
پذیري شخصی و کمک به افراد در جهت دسـتیابی بـه شخصـیت مسـتقل، وحـدت و اتحـاد در       

مشـارکت  « از جملـه آنهاسـت.   .)1ص 1387جامعه و تکثرگرایی (سـبحانی نـژاد و همکـاران،    
ورش روحیـه  ها، رقابت سالم ایجاد کردن بین آنها، پـر آموزان در اداره امور اردوگاهدادن دانش

همزیسـتی  هايجمعی و پرورشی مهارتهايو فعالیتهاهمکاري و تعاون ازطریق تشویق بازي
میهـاي غیـر رسـ   صلح آمیز از طریق آموزش تحمل عقایـد مخـالف، از نقـش برجسـته فعالیـت     
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ایـن  ). تربیـت حقیقـی را بایـد در   19ص 1387،(اسـفندیاري » اردوها در تربیت شهروندي است
89). 18ص 1387،ها (اردوها در طبیعـت) جسـت وجـو کـرد (شمشـیري     فعالیتهانامهگونه بر

آمــوزان نمونــه یــک پــژوهش تــأثیر بازدیــدهاي علمــی، میــدانی و اردویــی را در درصــد دانــش
.)147ص 1386اند (رجبی پور، پیشگیري از وقوع جرم در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده

فـوق برنامـه اسـت بـه     هـاي ر کشورها نیز مؤید مطلوبیت فعالیـت نتایج پژوهش محققان سای
ــه وودز تحصــیلی هــايخواهنــد فعالیــتمــیاســت اگــر مســئوالن معتقــد)2007(1عنــوان نمون

فوق برنامـه نیـز اسـتفاده کننـد. شـولروف،      هاياي داشته باشد، باید از فعالیتآموزان نتیجهدانش
3آمـوزان، بلـوم فیلـد و بـاربر    برنامه بر عملکـرد دانـش  ) بر تأثیر مثبت فوق2007(2تومن و تولی

و ر دسـتاوردهاي آموزشـی، بتـز   بـ )2004(4) بر اصالح خودبـاوري، چـامبرز و اسـکریبر   2009(
فـوق برنامـه در نتـایج تحقیقـات خـود تأکیـد       هـاي درمـانی فعالیـت  هاي) برجنبه2005(5ردکی
ز جمله احساس لذت از کنار هم بـودن، ایجـاد   بر نتایج متعدد آن ا)1996(6اند. بریتهوپتداشته

هـا،  اعتماد به نفس، ایجـاد روحیـه جمعـی، رفاقـت، بهبـود عملکـرد در مدرسـه، بهبـود مهـارت         
کنـد. احمـدي و همکـاران    مـی شناخت بیشتر، حل مشکالت و اخذ تصمیمات مـدیریتی تأکیـد   

آنهـا را معـین   هـاي تـه خویش از دیدگاه دانشمندان مختلف نتـایج و یاف هاي) طی بررسی1383(
بسـیاري از معلمـان، منتقـد    1900قایل است تا قبل از 7شود. مارشکرده اند که به آنها اشاره می

فوق برنامه بودند. به تازگی پژوهشگران و فعـاالن آمـوزش و پـرورش    هايمشارکت در فعالیت
دگی و پیشـرفت  زنـ هـاي فـوق برنامـه و تـأثیر آن در مهـارت    هـاي موضع مثبتی در مورد فعالیت

8لنـد و آنـدر  هامارش و1990ابتدا تا انجام شده از هاياند. براساس بررسیتحصیلی اتخاذ کرده

1. woods
2. Tumen & Tolley
3. Barber & Blomfield
4. Chambers & Schreiber
5. Redcay & Betz
6. Breithaupt
7. Marsh
8. Marsh, Holand & Ander
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فـوق  هـاي از تأثیرات مثبـت فعالیـت  میقوي و محکهاينتیجه گرفتند که به طور عملی، حمایت
1دي بـراون خـورد. از نظـر رنـ   مـی برنامه بر روندهاي روان شناختی، اجتماعی، تحصیلی به چشم 

هـاي کنند وضعیت بهتـري در آزمـون  میفوق برنامه مشارکت هايکه در فعالیتآموزانیدانش
آینـد و خـود   مـی استاندارد، پیشرفت تحصیلی و رتبه تحصیلی بهتـري دارنـد، مـنظم بـه مدرسـه      

فـوق برنامـه را   هـاي و همکارانش نیـز مشـارکت در فعالیـت   2پنداره بهتري دارند. تام کادواالرد
نیــز 3خوانــد. آمانــدا دیلــیمــیآمــوزان موجــب تقویــت، تعمیــق و غنــی ســازي زنــدگی دانــش

بـراي تقویـت   مـی را ابـزار مه هـا آموزان دراین فعالیـت هاي فوق برنامه و مشارکت دانشفعالیت
فـوق  هـاي نیز فعالیـت 4لويهاخواند. جانمیآموزان و نوع درك آنها از خود خود پنداره دانش

خوانـد. حتــی ایـن توانـایی را دارنــد کـه بــه     مـی بـراي پیشـرفت تحصــیلی   مــیبـزار مه برنامـه را ا 
و 5آموز در معرض خطر کمک و موجب بهبود یادگیري آنها شود. او بـه نقـل از مـاهونی   دانش

فـوق برنامـه ممکـن اسـت باعـث کـاهش افـت        هـاي نویسد که مشارکت در فعالیـت میدیگران 
نیـز بـه   6اوطلبانه و مثبت بـا مدرسـه بـه وجـود آورد. کـوه     تحصیلی شده و فرصتی براي ارتباط د

شخصـی و بـین   هـاي تفکر انتقادي، فراگیري و کاربرد دانش، توجه به عالیق انسانی، صـالحیت 
عملی (مثل تصمیم گیـري، آمـادگی و توانـایی حرفـه اي و ...) اشـاره      هايشخصی و صالحیت

) اعتقـاد دارد نوجـوان از طریـق ایـن     3ص1385کرده است. وابشر کارستون (به نقل از ملکـی،  
اصیل خویش را تشخیص، استعدادهاي ذاتی خویش را کشف هايبتواند رغبتهادست فعالیت

نماید و در تربیت و توسعه آنها به منظور تـأمین سـعادت شخصـی و افـزودن امکـان شـرکت در       
اجتماعی بکوشد.هايفعالیت

1. Brown
2. Cudwallader
3. Daley
4. Holloway
5. Mahony
6. Kuh
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اجتماعی هايسیبفوق برنامه و پیشگیري از آهايفعالیت
آموز است. بـه مـدد   فوق برنامه جنبه خود جوشی و خود انگیزي دانشهاياولین ویژگی فعالیت

توان از عدم جذابیت مدارس کاسـت و بـر مطلوبیـت آن افـزود.     میهمین تمایل باطنی است که 
آن بینـد درمقابـل عوامـل بازدارنـده     مـی دانش آموز زمانی کـه خـود را عالقمنـد بـه موضـوعی      

).301ص 1384(شرفی، . نمایدمیکند و خود را علیه کسالت روحی تقویت میمقاومت 
به دالیل گوناگون نظیر شتاب زدگی، تحرك روز افزون جوامع کنـونی، اشـتغال همزمـان    

آموزان دچار برخی والدین در خارج از خانه و کاهش ارتباط صمیمانه والدین و فرزندان، دانش
شوند. بنابراین بدیهی است که بازنگري به شان و جایگـاه امـور فـوق    میهاو ناهنجاريهاآسیب

برنامه چنان چه این گونه نتایج منتهی شود مقصود ما راحاصل کرده اسـت و آن مقصـود اصـلی    
ص 1384،اسـت (شـرقی  میزدایی از دوران تحصـیل بـه ویـژه دوره آمـوزش عمـو     همان آسیب

303 .(
آموز است. ماهیت ایـن گونـه امـور    تعمیق ارتباط معلم و دانشهاویژگی دیگر این فعالیت

کند که ارتباط فرد با فرد نیز در کنار ارتباط فرد یا جمع کـالس شـکل گیـرد. چنـین     میایجاب 
شـود تـا   مـی ارتباطی طبیعتاً از عمق دامنه تأثیر و نفوذ پذیري بیشتري برخوردار اسـت و موجـب   

او آگـاه شـده و در   هـاي افته و از پاره اي مشـکالت و دغدغـه  معلم به دنیاي درونی شاگرد راه ی
.صدد مداواي آنها برآید

امور فوق برنامه، ایجاد تغییرات و تحـوالت ضـروري در  هايبا کارکردهااز دیگر ویژگی
آموزان درزمینه ابـراز وجـود توانـایی    دانشهايمدارس است. اموري که به توانمنديهايبرنامه

ی اســت کــه بــراي تقویــت حضــور آنــان در عرصــه  هــایر کلــی تمــرین فعالیــتبیــان و بــه طــو
گـر آنـان   ی که به حضور با معنا و انتخابهایگیري است. به عبارت دیگر تجربه موقعیتتصمیم

). 303ص 1384به نقل از شرقی، 1،1965، نش1940،، اولیش1935،کند (هورنمیمساعدت 

1. Horn, Ulich & Nash
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پیشگیري
ل اقداماتی است که به منظور جلوگیري از ارتکاب جرم در آینده بـا  پیشگیري از وقوع جرم شام

). ازنظر علمـی پیشـگیري از بـزه    112ص 1387آید (کوهیر، هدف کاهش بزهکاري به عمل می
توان تعریف کرد. در معناي عـام پیشـگیري از جـرم هـر     کاري را به دو صورت عام و خاص می

و درمعنـاي خـاص عبـارت از مجموعـه تـدابیر و     اقدامی است که جلوي ارتکاب جرم را بگیرد 
هدف مقابله با بزه کاري از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز اقدامات غیر کیفري با

یی است که بتوان با استفاده از ابتکارات و ساز و کارهاي غیرقهرآمیـز بـر   هااثرگذاري بر فرصت
کارهاي غیر قهرآمیز بـر شخصـیت افـراد و    وزشخصیت افراد و وضعیت پیش از ابتکارات و سا

،وضـعیت پــیش از ارتکــاب جــرم اثــر گذاشــت تــا از رخ دادن بــزه جلــوگیري شــود (محمــدي 
.)75ص 1387

منظور از پیشگیري در برنامه بلند مدت همان پیشگیري اجتماعی است. زیرا ایـن پیشـگیري   
دنبـال حـذف یـا خنثـی کـردن آن      ي پیش گیرنده اي را شامل می شود کـه بـه   هامجموعه اقدام

). 29ص 1387اند (ابراهیمی، منصور آبادي، اندکه درتکوین جرم مؤثر بودهدسته از عواملی
سـن و  مـی ) معتقد است اطفال و نوجوانان به دالیل گوناگون به ویـژه ک 1387رجبی پور (

موضـوع بـزه   کمبود تجربه در مقابل جـرایم نسـبت بـه بزرگسـاالن آسـیب پذیرترنـد. بنـابراین،       
دیدگی و بزهکاري و تمرکز بر روي آن در این مقاطع سنی بسیار حایز اهمیت است بـوده و بـه   
دلیل حساسیت این دوران و در صورتی که از سـوي والـدین و نهادهـاي مربـوط توجـه الزم بـه       

تواند آنها را مـورد تهدیـد قـرار دهـد. بـدیهی      مینوجوانان نگردد خطر بزهکاري و بزه دیدگی 
کنترل و کاهش بزهکاري راهبرد پیشگیري از بزهکاري است.  ،ترین راه مهارست بنیاديا

پلیس، آموزش و پرورش و پیشگیري 
) از آنجا که نوجوان و جوانان بخش حسـاس و تقریبـاً طـوالنی از عمـر     1387به نظر رجبی پور (

هـاي واد درسـی، آمـوزش  گذارند و در همین حال به غیر از ممیخود را در مدرسه و یا دانشگاه 
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این آمـوزش و پـرورش و   گیرند، بنابرمیمتفاوتی را به طور مستقیم و غیر مستقیم در مدارس فرا 
مشخصاً نهاد مدرسه، موقعیت ممتاز و خاصـی را در رونـد جامعـه پـذیري و یـادگیري بـه خـود        

نـد مکـان   توامـی اختصاص داده است. به همین دلیل آموزش و یادگیري در قالـب نهـاد مدرسـه    
هـاي هنـري، ورزشـی، مهـارت   هـاي غیـر درسـی از جملـه آمـوزش    هـاي مناسبی براي آمـوزش 

مربوط به نظم و انضـباط اجتمـاعی و آشـنایی بـا عوامـل      هاياجتماعی به ویژه فراگیري موضوع
توانـد از مدرسـه و   مـی شود. بنابراین پلـیس  میبزهکاري و مقابله با آن و در نهایت کاهش جرم 

اي ي هدایت نوجوانان بهره جسته و پیشـگیري اجتمـاعی را در سـطح قابـل مالحظـه     آموزش برا
کند که درحال حاضـر در بسـیاري از   می) در این ارتباط اذعان 1389محقق سازد. آقا گل زاده (

کشورها، نقش مدرسه در وقوع جرم یا پیشگیري از آن به رسمیت شـناخته شـده اسـت. بـه نظـر      
هـاي مهـم و بـزرگ نطـام     زش و پرورش بـه عنـوان یکـی از دسـتگاه    ) آمو1387(رییسی وانانی

گذاري آموزش و پرورش در تواند سهم بزرگی در تولید امنیت اجتماعی داشته باشد. سرمایهمی
مناسب آثاري چون تقویت مشارکت عمومی، جامعه پـذیر  هايفرهنگ سازي هنجارها و ارزش

و فرهنـگ  هـا انین و مقررات، ارتقـاء سـطح آگـاهی   نمودن افراد اجتماع، آشنا نمودن مردم با قو
سازي و نهادینه نمودن فرهنگ را به همراه دارد. از سوي دیگر با ایجاد زمینه تعامل میان مدرسـه  

مسائل قـانونی و حقـوق شـهروندي بـه     میمأمور پلیس مدرسه در کنار کار آموزش رس«و پلیس 
ن در این زمینه ترتیب دهد. برگزاري سخنرانی و با آنامیتواند جلساتی غیر رسمیآموزان دانش

درس، امکان برقراري ارتباط مأمور پلیس مدرسـه را بـا طیـف وسـیعی از     هاينشست در کالس
آموزشـی بـه واسـطه ایجـاد تعامـل مـأموران و       هـاي آورد. انجام فعالیـت میآموزان فراهم دانش
شکند و زمینه را بـراي  میلیس را در هم هاي نسبت به پقالبی و کلیشههايآموزان، دیدگاهدانش

، 1(اتکینسـون » کنـد مـی رانه در مورد کاهش جرایم جوانان جامعه فـراهم  یاتخاذ رویکردي پیشگ
).60ص 1385ترجمه بهربر، 

1. Atkinson
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عناصر برنامه درسی 
برنامـه درسـی   هـاي شود کـه نـوع جهـت گیـري    مییک برنامه درسی از عناصر متفاوتی تشکیل 

). اهمیـت  128ص 1388ونگی اجـراي برنامـه درسـی اسـت (فتحـی واجارگـاه،       کننده چگتعیین
شـود تـا   مـی بررسی عناصر برنامه درسی از این جهـت اسـت کـه شـناخت ایـن عناصـر موجـب        

متخصصان برنامه درسی بهتر بتوانند به طراحی برنامه درسی بپردازنـد. در حقیقـت بـین شـناخت     
ریـزان قبـل از   برنامـه «ابطـه تنگـاتنگی وجـود دارد.   عناصر برنامه درسی و طراحی برنامه درسی ر

. گیري کننـد ریزي تصمیماصر برنامهي اجرایی و عملی بپردازند باید در مورد عنهااینکه به شیوه
گـردد و در حـوزه   در حوزه طراحی برنامه، عناصر تشکیل دهنده یک برنامه درسـی مطـرح مـی   

1388،(فتحی واجارگـاه »شودعناصر بیان میریزي درسی چگونگی کاربرد و اجراي اینبرنامه
ساختار سـازماندهی برنامـه   هايعناصر برنامه درسی رشته«)1985(). به عقیده مک نیل127ص

1388(پیـري، »درسی هستند آنها نیاز دارند که با هم براي سازماندهی برنامه درسی یافتـه شـوند  
). 23ص 

در برنامه درسیهاهدف
صلی هدف اسـت، بـدون ایـن عنصـر جریـان یـادگیري باعـث رشـد جهـت دار          نخستین عنصر ا
. هدف به قدري در برنامه درسی اهمیت دارد کـه بـدون آن درهـیچ یـک از     شودیادگیرنده نمی

). نـوروزي و نوریـان   27ص 1388،توان تصمیمی گرفت (ملکیریزي درسی نمیمراحل برنامه
را هـا اگـر مؤلفـه  د.انـ ریـزي دانسـته  ا قلب برنامـه ) آن ر175ص 1389به نقل از رضوي، 1381(

کند میکنند. در واقع هدف مشخص میها، حد یادگیري را تعییناجزاي یادگیري بدانیم؛ هدف
سـت  آن اهابهترین شکل بیان هدف«که در هر حیطه یا زمینه، یادگیرنده تا چه حدي پیش رود. 

:که دو موضوع زیر را در برگیرد
آموز ایجاد و توسعه داده شود؛دانشتاري که باید درنوع رف-الف
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(تـایلر، »یی از زندگی که این رفتارهـا بایـد در آن بـه کـار رونـد     هانوع محتوا یا جنبه–ب
).60ص1381ترجمه تقی پور ظهیر، 

هاي برنامه تربیتی اصول و معیارهـایی مطـرح   ) براي انتخاب هدف1382پور (از نظر موسی
دار، صریح و روشن، جامع، سـازگار و هماهنـگ بـا هـم بـودن، داراي تناسـب بـا        شود. معنیمی

هاي اجتماعی و سـازگار بـا شـرایط عملـی     داراي هماهنگی با ارزش،شرایط یادگیرنده و جامعه
فرایندهاي تربیتی از جمله این معیارهاست.

برنامه درسی فوق برنامه
فـوق برنامـه کمتـر    هـاي ه موضـوع فعالیـت  در میان میان اندیشمندان متخصـص برنامـه درسـی بـ    

در این مقوله بـه نظـر دو تـن    میعلهايپرداخته شده است.ضمن تأکید بر ضرورت و نیاز بررسی
ص 1386بـه نقـل از فتحـی واجارگـاه،    1995شود. پوزنر (میاز متخصصان برنامه درسی اشاره 

بهتر مفهوم برنامه درسـی پـنج   کتاب تجزیه و تحلیل برنامه درسی براي توضیح و تشریح ) در19
برنامـه  برنامه درسی اجرایی یا عملیـاتی، سطح برنامه درسی را تحت عنوان برنامه درسی رسمی،

کند. پنجمین نوع برنامـه  میدرسی پنهان، برنامه درسی پوچ و برنامه درسی فوق برنامه را معرفی 
. بـه زعـم وي برنامـه درسـی     کنـد کید میأدرسی برنامه درسی فوق برنامه است که پوزنر بر آن ت

ریزي شده است کـه از حیطـه موضـوعات درسـی مدرسـه      فوق برنامه شامل کلیه تجربیات برنامه
خارج است. این نوع برنامه درسی با عنایت به ماهیت داوطلبانه بودن آن و پاسخگو بودن آن در 

. اگـر  گیـرد سمی قـرار مـی  در نقطه مقابل برنامه درسی ر،آموزاني دانشهاقبال عالیق و رغبت
تـر و  تر از برنامه درسی است اما در بسیاري از جهـات مهـم  کم اهمیتچه از لحاظ اداري عمدتا ً

ي هـا آمـوزش ،یی از این نوع برنامـه درسـی شـامل بـازي گروهـی     هاباشد. مثالموثرتر از آن می
.باشدهنري و مانند آن می

آمـوزان  نقـش بـارزي در تعلـیم و تربیـت دانـش     به زعم پوزنر تمام پنج نوع برنامـه درسـی   
ریـزان درسـی و معلمـان آن اسـت کـه هنگـامی کـه        اي این طبقه بندي به برنامه. پیام عمدهدارند
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ال را بـه  ؤکنند این سـ تحلیل برنامه درسی رسمی اقدام میخواهند نسبت به بررسی و تجزیه ومی
برنامـه درسـی بـر برنامـه رسـمی اثـر       طور مداوم از خود بپرسـند کـه چگونـه چهـار نـوع دیگـر       

ي درسی پنهـان و  هاگذارند. چه اتفاقی براي برنامه درسی خواهد افتاد اگر آن به همراه برنامهمی
االت دیگراز این دست.  ؤفوق برنامه قوي اجرا گردد؟ و س

) نیـز پـنج سـطح برنامـه درسـی صـریح، برنامـه        74ص 1385( به نقل از پارسـا،  1مک لین
نی، تجربه به عنوان برنامه درسی، برنامه درسی پوچ و فوق برنامه براي برنامـه درسـی   درسی ضم

قائل است که فعالیت فوق برنامه شامل تجربه اعم از طرح ریـزي شـده و نشـده خـارج از جلسـه      
گیـرد و فراتـر   خارج از موقعیت بالفصل آموزش را در بر میهايآموزش است و همه یادگیري

درسـی صـریح،   هـاي در این طبقه بندي، برنامهریزي شده است.یادگیري طرحاز توجه پوزنر به
بـا موقعیـت یـا مکـان سـر و کـار       هاضمنی و پوچ با محتوا و چیستی سر و کار دارند. فوق برنامه

دارند و تجربه، معطوف به چگونگی است.
رسـی  عنصـر هـدف در برنامـه د   ن تحقیق به این ترتیـب مطـرح شـد کـه    ال مطرح در ایؤس
آمــوزان دبیرسـتا نـی بــا تأکیـد بـر آمــوزش همگـانی ناجـا چــه       ي فــوق برنامـه دانـش  هـا فعالیـت 
کدام است؟ هاترین این ویژگییی دارد و مهمهاویژگی

روش
از مصـاحبه نیمـه   ،این پژوهش، از روش تحقیق اکتشافی آمیخته بهره گیري شد. در بخش کیفی

استفاده شد و الگوي بدست آمده مورد اعتبار بخشـی  از پرسشنامهمیدر بخش کهدایت شده و
پسرانه و دخترانـه شـهر تهـران،    هايجامعه آماري در بخش کیفی، مدیران دبیرستانقرار گرفت.

درسی و مسئوالن و کارشناسـان  مسئوالن آموزش و پرورش و در بخش کیفی، متخصصان برنامه
دبیرسـتان پسـرانه و   8نفـر در  73یفـی  انـد. حجـم نمونـه در بخـش ک    آموزش همگانی ناجا بوده

34معلـم،  9مسـئول فـوق برنامـه،    5معـاون،  8مـدیر،  7دخترانه (دولتی و غیـر انتفـاعی) شـامل    

1. Mac Lean
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نفر 35نفر مرکب از 51شامل مینفر از مدیران آموزش و پرورش و در بخش ک5آموز و دانش
گانی ناجا شدند. نفر از مسئوالن و کارشناسان آموزش هم16متخصص برنامه درسی و 

مـی و در بخـش ک 1گیري در بخش کیفی، روش هدفمند و روش گلوله برفـی روش نمونه
در تحقیـق کیفـی،   هـا گیـري تـرین نمونـه  یکی از شـایع «روش هدفمند و در دسترس بوده است.

گیري، فرایندي است کـه در آغـاز کـل نمونـه انتخـاب      گیري گلوله برفی است. این نمونهنمونه
کنیـد و از طریـق   مـی کننـدگانی انتخـاب   مشـارکت د بلکه ابتدا شما مشـارکت کننـده یـا   شومین

ی که مورد نظرتان هست به مشـارکت کننـدگان   هایکمک و راهنمایی آنها و با توجه به ویژگی
رود که شـناختی از کـل جامعـه آمـاري وجـود      میاین روش، در مواقعی به کار رسید. میبعدي 
آمـاري بـه کـار    هايگیري از جامعهگیري مشخص نیست. و براي نمونهو چارچوب نمونهندارد

شما اطالعـات  پنهان یا دیریاب هستند و یا محل استقرار مشخصی ندارند ورود که اصطالحاًمی
کنیـد، شـما را بـه سـمت     مـی برخورد های که با آنهایاولین نمونهاحتماالً.داریدهااندکی از آن

گیـري زمـانی آغـاز    دهنـد. در ایـن روش، نمونـه   میبیش تر سوق هايونهاطالعات بیش تر و نم
کند که حاضر است نقش دوگانـه مصـاحبه شـونده و    میشود که پژوهشگر فردي را انتخاب می

معرف را ایفا کند. یعنی افراد دیگري را که با معیارهاي پژوهش تناسب دارند از میان اجتماع یـا  
).2،2002(هکاتورن»کندمیآنان را به پژوهشگر معرفی گزیند و میحلقه آشنایانش بر

در مورد روایی و پایایی ابزارهاي پژوهش از روایی محتـوایی و بـراي پایـایی پرسشـنامه از     
و در بخــش کیفــی از هــاروش آلفــاي کرونبــاخ بهــره گیــري شــد. بــراي تجزیــه و تحلیــل داده

کیفـی و تحلیـل محتـوا و    هـاي کـی بـر داده  ، شرح تحلیلـی و ادرا هاکیفی تحلیل دادههايروش
آماري توصیفی و استنباطی شـامل آزمـون اسـتنباطی و ناپارامتریـک     هاياز روشمیدربخش ک

خی دو و فریدمن استفاده شد.

1. snowball sampling
2. Heckathorn
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گیـري از مسـتندات آمـوزش و پـرورش و     در بخـش کیفـی ضـمن بهـره    عنایت به اینکهبا
پـنج تـن ازمسـئوالن و متخصصـان در سـطح      آموزش همگانی ناجا براي مدارس بـا هاياولویت

آمـوزان،  نفر از مدیران، معاونان مربوط بـه فعالیـت فـوق برنامـه، دانـش     67آموزش و پرورش و 
معلمان و برخی والدین در سطح هشت مدرسه مصاحبه صـورت گرفتـه، مجمـوع نتـایج دربـاره      

ري و در قالـب  از نتایج بخش کیفی بهـره گیـ  میسپس در بخش کآوري شد.عنصر هدف جمع
ریـزي درسـی و مـدیران و کارشناسـان آمـوزش همگـانی       پرسشنامه تنظیم و از متخصصان برنامه

ناجا نظرخواهی به عمل آمد.

هایافته
گویه به دسـت آمـد کـه    24این مرحله درهااسنادي و مصاحبههايدر مجموع از برآیند بررسی

.شودمشاهده می1جدول در
مصاحبه شوندگان درباره عنصرهدفتوزیع پاسخ .1جدول 

فراوانیموضوعردیف
18کشف و پرورش استعدادهاي دانش آموزان1
27زندگی (فردي و اجتماعی )هايتقویت مهارت2
5بروز ذهن خالق دانش آموزان3
5باال بردن اعتماد به نفس و پرورش شخصیت4
1نگرشی و مهارتیهايتوانمندي از جنبه5
1کید بر دانش , مهارت ونگرشتأ6
3توان حل مشکالت و پاسخ به نیازهاي دانش آموز7
1تقویت قدرت انتخاب8
8تقویت مسئولیت پذیري9

8علمیهايارتقاء توانمندي10
4درك عمیق مفاهیم11
4درگیر شدن دانش آموزان در یادگیري12
1دروس رسمیهاياجتناب از سختی13
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ناجـا  هـاي و بررسی مستندات آموزش و پرورش و اولویـت هاي حاصل از مصاحبههاگویه
نامه تبـدیل  پرسشـ گویه اولیه عنصر هدف در قالـب  24ي الزم اصالح گردید و هاپس از بررسی

و بررسی مستندات آموزش و پرورش و هاي حاصل از مصاحبهها. گویهبه چهارده گویه گردید
گویه اولیه عنصر هـدف در قالـب   24ي الزم اصالح گردید و هاناجا پس از بررسیهاياولویت

. نامه تبدیل به چهارده گویه گردیدپرسش

پرسشنامهعنصر هدف براي درج در هايگویه:2جدول 
هگوی ردیف

ي زندگی (فردي و اجتماعی)هاتقویت و پرورش مهارت 1
آموزانتقویت روحیه مشارکت و کار گروهی در دانش 2

آموزانتقویت روحیه تحرك، نشاط و صمیمیت بین دانش 3
آموزانتقویت اعتماد به نفس و روحیه خودباوري دانش 4

آموزانتقویت قدرت انتخاب در دانش 5
ترویج روابط مثبت قومی 6

تقویت روحیه الگوپذیري مثبت و پرهیز از رفتارهاي ضد اجتماعی 7

1اربردي کردن علمک14
2دانشگاهیهايآشنایی با رشته15
2مشارکت درامور16
3تعامل و رفتار مناسب با دیگران17
1تمرین کار گروهی و جمعی18
6ایجاد تحرك و نشاط میان دانش آموزان19
2ایجاد صمیمیت بین دانش آموزان20
2ایجاد عالقه به مدرسه21
2اجتماعیهايات فراغت براي پیشگیري از آسیبغنی سازي اوق22
5رسیدن به آینده بهتر23
2تعیین هدف متناسب با نیاز سنجی باشد24
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آموزان از حقوق و تکالیف و مقررات شهري و شهروندي و احترام به آنهاافزایش آگاهی دانش 8

آموزانتقویت حس مسئولیت پذیري در دانش 9
اجتماعی (مواد مخدر، مشروبات الکلی، مسائل غیر آموزان درباره انحرافاتافزایش آگاهی دانش

ي پیشگیري از آنهاهااخالقی و ...) و راه
10

آموزان نسبت به انحرافات اجتماعیواگرایی در دانش 11
آموزان نسبت به ناجا و وظایف پلیسمندي و نگرش مثبت دانشافزایش عالقه 12

استفاده نابجا از فضاي مجازييهاآموزان درباره آسیبافزایش آگاهی دانش 13
تقویت روحیه مشارکت در اجراي مقررات شهري مثل قوانین راهنمایی و رانندگی 14

همان گونه که ذکر شد براي بررسی معناداري نظرات ارائه شده بـراي هرگویـه از آزمـون    
هـدف،  چهـارده گانـه عنصـر    هـاي خی دو استفاده شده است که در ادامه به تفکیـک هـر گویـه   

اهمیت آن از نظر متخصصان گزارش شده است. 
درصد بـاالتر  9/83» ي زندگی (فردي و اجتماعی)هاتقویت و پرورش مهارت«اهمیت -1

. انددرصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده7/48از متوسط ارزیابی شده که ازاین میزان، 
درصـد متوسـط   9/83» زانآموتقویت روحیه مشارکت و کارگروهی در دانش«اهمیت -2

اند.درصد آنها گزینه زیاد را انتخاب کرده5/36به باال شده که از این میزان، 
گرچـه در سـطح   » آمـوزان نشاط و صمیمیت بین دانش،تقویت روحیه تحرك«اهمیت -3

متوسط به باال ارزیابی شده اما این ارزیابی به لحاظ آماري معنادار نیست.
متوسـط بـه بـاال    » آمـوزان تماد به نفس و روحیـه خـود بـاوري دانـش    تقویت اع«اهمیت -4

اند.درصد اهمیت این گویه را متوسط به باال تشخیص داده5/76ارزیابی شده و 
درسطح متوسط به بـاال ارزیـابی شـده    » آموزانتقویت قدرت انتخاب در دانش«اهمیت -5
است.

حد متوسط و کم که ازاین درصد،درصد در 8/58» ترویج روابط مثبت قومی«اهمیت -6
درصد مربوط به گزینه متوسط است.6/66
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3/91» تقویت روحیه الگو پذیري مثبـت و پرهیـز از رفتارهـاي ضـد اجتمـاعی     «اهمیت -7
درصد مربوط به گزینه خیلی زیاد است.6/47درصد متوسط و باالتر که ازاین درصد،

ــش«اهمیــت -8 ــزایش آگــاهی دان ــوزان از حقــوقاف و تکــالیف و مقــررات شــهري و  آم
5/60درصد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی نموده که از ایـن درصـد،   76» شهروندي و احترام به آنها

درصد مربوط به گزینه خیلی زیاد است.  
در سطح متوسـط بـه بـاال ارزیـابی     » آموزانپذیري دانشتقویت حس مسئولیت«اهمیت -9

شده است.  
ــاره انحرافــات اجتمــاعی (موادمخــدر، دانــشافــزایش آگــاهی«اهمیــت -10 آمــوزان درب

درصد خیلی زیـاد و  4/76» ي پیشگیري از آنهاهامشروبات الکلی و مسائل غیر اخالقی ...) و راه
درصد آن مربوط به گزینه خیلی زیاد است.6/66زیاد دانسته که از این درصد، 

درصـد از  3/83» ت اجتمـاعی آمـوزان نسـبت بـه انحرافـا    واگرایـی در دانـش  «اهمیت -11
باشد.درصد آن مربوط به گزینه زیاد می45متوسط به باال دانسته که ازاین درصد،

آمـوزان نسـبت بـه ناجـا و وظـایف      مندي و نگرش مثبت دانـش افزایش عالقه«اهمیت -12
آن مربـوط بـه گزینـه    درصـد  17/36،درصد  متوسط به باالست که از ایـن درصـد  3/84» پلیس
.زیاد استخیلی

بـین  » ي استفاده نابجا از فضاي مجـازي هاآموزان درباره آسیبافزایش آگاهی دانش«-13
فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معنادار وجود دارد. این امر نشـانگر آن اسـت   

ایـن  انـد کـه از  درصد از پاسخ دهندگان اهمیت این گویه را درحد متوسط بـه بـاال دیـده   82که
درصد آن مربوط به گزینه زیاد است.46/41،درصد

تقویــت روحیــه مشــارکت در اجــراي مقــررات شــهري مثــل قــوانین راهنمــایی و «در -14
ــا دار وجــود دارد.   » راننــدگی ــی مــورد انتظــار تفــاوت معن ــی مشــاهده شــده و فراوان ــین فراوان ب

33/58،دانسته و از این درصـد درصد اهمیت این گویه را در حد خیلی زیاد و زیاد46/73یعنی
.انددرصد آن گزینه خیلی زیاد را مد نظر داشته
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از اهمیت متوسط به باالیی برخوردارند. این بـه آن  هابه طور کلی مشخص شد اغلب گویه
نیز مورد تأیید قرارگرفته اسـت.  میبخش کیفی درعنصرهدف در بخش کهايمعناست که یافته

از آزمـون  هـا نسبت به هم از لحاظ اولویت و رتبه بندي گویـه هاگویهبراي بررسی وضعیت این 
فریدمن استفاده شد که در جدول زیر گزارش شده است

ي عنصر هدفهارتبه بندي گویه: 3جدول 

کمیت گویهرتبه
درجه دوخی رتبه

آزادي

1
افزایش آگاهی دانش آموزان درباره انحرافات اجتماعی (مواد 

ي پیشگیري از هامسائل غیر اخالقی و ...) و راه،الکلیمخدر،مشروبات
آنها

52/9

*33/6813

تقویت روحیه مشارکت در اجراي مقررات شهري مثل قوانین 2
13/9راهنمایی ورانندگی

افزایش آگاهی دانش آموزان از حقوق و تکالیف  و مقررات شهري و 3
87/8شهروندي و احترام به آنها

72/8روحیه الگو پذیري مثبت و پرهیز از رفتارهاي ضد اجتماعیتقویت 4

افزایش عالقمندي و نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به ناجا و 5
83/7وظایف پلیس

71/7ي زندگی (فردي و اجتماعی )هاتقویت و پرورش مهارت6
66/7تقویت حس مسئولیت پذیري در دانش آموزان7
30/7اد به نفس و روحیه خود باوري دانش آموزانتقویت اعتم8
24/7واگرایی در دانش آموزان نسبت به انحرافات اجتماعی9

13/7تقویت روحیه مشارکت و کارگروهی در دانش آموزان10

ي استفاده نابجا از هاافزایش آگاهی دانش آموزان درباره آسیب11
99/6فضاي مجازي

16/6ه تحرك نشاط و صمیمیت بین دانش آموزانتقویت روحی12
99/5تقویت قدرت انتخاب در دانش آموزان13
74/4ترویج روابط مثبت قومی14

*05 /0<p

همان طـور کـه مشـاهده    برحسب این رتبه بندي ارائه شده با توجه به نتیجه آزمون فریدمن
اند چنانچه مالحظه همیت رتبه بندي شدهشود چهارده گویه عنصر هدف به لحاظ اولویت و امی
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مشروبات افزایش آگاهی دانش آموزان درباره انحرافات اجتماعی (مواد مخدر،« شود گویهمی
ي هـا رتبـه اول را در میـان گویـه   » ي پیشـگیري از آنهـا  هـا و راهمسائل غیراخالقـی و ....) ،الکلی

حیه مشـارکت در اجـراي مقـررات شـهري     تقویت رو«. رتبه دوم به گویه مربوط به دست آورده
افـزایش  «اختصاص پیدا کرده. سومین رتبه مربـوط بـه گویـه   » مثل مقررات راهنمایی و رانندگی

اسـت. » آموزان از حقوق و تکالیف و مقررات شهري و شهروندي و احترام به آنهاآگاهی دانش
نیـز رتبـه پـنجم را    »مـاعی پذیري مثبت و پرهیـز از رفتارهـاي ضـد اجت   تقویت روحیه الگو«گویه 

.جامعه پذیري اهمیت فراوانی داردکسب کرده است که باتوجه به ضرورت
تـرویج روابـط مثبـت    «ي پـایین جـدول توجـه شـود گویـه      هااز طرف دیگر چنانچه به رتبه

آمـوزان اسـت جایگـاه    چهاردهمین رتبه را داراست. گویه تقویت قـدرت انتخـاب دانـش   » قومی
تقویـت روحیـه نشـاط و صـمیمیت بـین      «رتبه دوازدهم بـه گویـه  ده است.سیزدهم را کسب کر

اختصاص یافته است.»آموزاندانش

گیريبحث و نتیجه
آموزان دربـاره انحرافـات اجتمـاعی (مـواد     افزایش آگاهی دانش«شود گویه چنانچه مالحظه می

رتبـه اول را در  » ز آنهـا ي پیشـگیري ا هـا مسائل غیراخالقـی و ....) و راه ،مخدر، مشروبات الکلی
ي مربوط به دست آورده که ایـن امـر قابـل انتظـار بـوده و مـی توانـد در مصـونیت         هامیان گویه

تقویـت روحیـه مشـارکت در اجـراي     «اي ایفا کند. رتبه دوم به گویه آموزان نقش برجستهدانش
ایـت بـه معضـل    اختصاص پیدا کرده که با عن» مقررات شهري مثل مقررات راهنمایی و رانندگی

طلبـد. سـومین رتبـه مربـوط بـه      مـی ترافیک وتصادفات و پیامدهاي سنگین آن توجه خاصـی را  
شهري و شهروندي و احترام بـه  آموزان از حقوق، تکالیف، مقررات افزایش آگاهی دانش«گویه
ترین مسائلی که عضـو جامعـه بایـد بدانـد و بـه آن پایبنـد      است. از آنجا که یکی از اساسی» آنها

سـایه نهادینـه شـدن یـادگیري ایـن      باشد تکالیف و مقـررات شـهري و شـهروندي اسـت کـه در     
موضــوع و اجــراي صــحیح آن زمینــه برخــورداري از حقــوق شــهروندي نیــز بهتــر فــراهم         
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نیـز رتبـه   »تقویت روحیه الگو پذیري مثبت و پرهیز از رفتارهاي ضـد اجتمـاعی  «گردد.گویه می
جه به ضرورت جامعه پذیري اهمیت فراوانی دارد.پنجم را کسب کرده است که باتو
تـرویج روابـط مثبـت    «ي پـایین جـدول توجـه شـود گویـه      هااز طرف دیگر چنانچه به رتبه

میان مسائل اولویت دار اهمیت چندانی ندارد و همین چهاردهمین رتبه را داراست که در» قومی
جهت دراین رتبـه قـرار گرفتـه کـه     . شاید به این آموزان استگویه تقویت قدرت انتخاب دانش

رتبـه  را افـزایش مـی دهـد.   به طور طبیعی قدرت انتخابهاآموزان دراین برنامهفعال شدن دانش
اختصاص یافته اسـت کـه   »آموزانتقویت روحیه نشاط و صمیمیت بین دانش«دوازدهم به گویه 

مـیم داد. و یـازدهمین گویـه    توان درباره این گویه تعرسد همان علت پیش گفته را میبه نظر می
. علی رغـم  است»استفاده نابجا از فضاي مجازيي هاآموزان درباره آسیبافزایش آگاهی دانش«

نظر با اهمیت ي مدهااهمیت این موضوع شاید پاسخ گویان با توجه به نظرات خود درباره گویه
و مشـکل ضـرورت چنـدانی    براي طرح مستقیم این آسـیب  ،تحقق آنها از جمله گویه اولباال و

کردند. احساس نمی
براي اعتبار یابی نتایج به دست آمده از روش کیفی بهره برداري شد؛ با مراجعـه حضـوري   

یـک نفـر متخصـص صـاحب     متخصص صاحب نظر در برنامه درسـی و پنج نفر مرکب از چهار 
تایج طـی شـد   نظر در موضوع آموزش همگانی ناجا، ضمن تشریح فرایندي که براي رسیدن به ن

مستقل بـا هریـک از صـاحب نظـران دربـاره فراینـد و نتـایج صـورت گرفت.کلیـه          هايمصاحبه
مصاحبه شوندگان متدلوژي و فرایند انجام پژوهش را مورد تأیید قرار دادند و در مجموع داراي 

طبقـه بنـدي آنهـا برحسـب حیطـه شـناختی،       در مورد اهـداف مشخصـاً  نظر مثبت به الگو بودند. 
عنصـر هـدف در   هـاي کید واقع شد کـه ترتیـب قـرار گـرفتن ویژگـی     أی و مهارتی مورد تنگرش

ارائـه  4اجتماعی در جدول هايفوق برنامه با رویکرد پیشگیري از آسیبهابرنامه درسی فعالیت
شده است.  
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عنصر هدفهايویژگی.4جدول 
دانش- الف

هـاي  اعی (موادمخـدر مشـروبات الکلـی، مسـائل غیـر اخالقـی و ....) و راه      انحرافـات اجتمـ  ،افزایش آگـاهی دانـش آمـوزان دربـاره    
پیشگیري از آنها

افزایش آگاهی دانش آموزان از حقوق و تکالیف و مقررات شهري و شهروندي و احترام به آنها
افزایش آگاهی دانش آموزان درباره استفاده صحیح از فضاي مجازي

نگرش- ب
ي مقررات شهري مثل قوانین راهنمایی و رانندگیتقویت روحیه مشارکت دراجرا

تقویت روحیه الگو پذیري مثبت و پرهیز از رفتارهاي ضد اجتماعی
افزایش عالقمندي و نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به ناجا و وظایف پلیس

آموزانتقویت حس مسئولیت پذیري در دانش
تقویت اعتماد به نفس و روحیه خودباوري دانش آموزان

تقویت روحیه تحرك نشاط و صمیمیت بین دانش آموزان
آموزانتقویت قدرت انتخاب در دانش

ترویج روابط مثبت قومی
مهارت-ج 

هاي زندگی (فردي و اجتماعی)تقویت و پرورش مهارت
فاصله گرفتن دانش آموزان از انحرافات اجتماعی

آموزانتقویت قدرت انتخاب در دانش
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