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چکیده
تأمين امنيت و صيانت نوجوانان به دليل شرايط خاص سني و تأثير پذيري از عوامل مختلف و با توجه به نقش
آينده ســازي آنها از اهميت باالتري برخوردار اســت .مســئله مهم پژوهش حاضر اين است که به رغم نگراني
و اقدامات خانواده ها ،مدارس ،جامعه و پليس ،بزهکاري نوجوانان و جرايم عليه ايشــان قابل توجه اســت .اين
امر بيانگر وجود نوعي خالء در نظام آموزش و پرورش اســت .طراحي و اعتبار بخشــي الگوي برنامه درســي
فعاليت هاي فوق برنامه براي دانش آموزان دبيرستاني با تأکيد بر آموزش هاي همگاني نيروي انتظامي به عنوان
هدف کلي تحقيق قرار گرفته است.
در اين پژوهش ،از روش تحقيق اکتشافي آميخته بهره گيري شد .در بخش کيفي ،از مصاحبه نيمه هدايت شده
و در بخش کمي از پرسشنامه استفاده شد و الگوي بدست آمده مورد اعتبار بخشي قرار گرفت .جامعه آماري در
بخش کيفي ،مديران دبيرستان هاي پسرانه و دخترانه شهر تهران و مسئوالن آموزش و پرورش و در بخش کمي،
متخصصان برنامه درســي و مسئوالن و کارشناســان آموزش همگاني ناجا بوده اند .روش نمونه گيري در بخش
کيفي ،روش هدفمند و روش گلوله برفي و در بخش کمي روش هدفمند و در دسترس بوده است.
بر اســاس نتايج تحقيق ،الگوي برنامه درســي فعاليت هاي فوق برنامه براي دانش آموزان دبيرستاني با تأکيد
برآموزش هاي همگاني ناجا طراحي شــد به نحوي که ويژگي هاي هر يک از عناصر  9الگو متناســب با شرايط
دانش آموزان دبيرستاني ،آسيب هاي اجتماعي مبتال به و نظرات خبرگان کارشناسان به ترتيب اهميت شناسايي
شــد .الگوي تهيه شــده مي تواند مبناي مناسبي براي تعامل ميان آموزش وپرورش و ناجا قرار گرفته و در تحقق
پيشگيري دانش آموزان نقش به سزايي داشته باشد.

واژه های کلیدی :عناصر برنامه درسي ،برنامه درسي فوق برنامه ،آسيب هاي اجتماعي ،پيشگيري

 -1عضو هيات علمي دانشگاه علوم انتظامي

مقدمه

ت در هر جامعه،فراهم کردنزمينهو فرصت هاي
ف اصلينظامتعليمو تربي 
ي از وظاي 
يكــ 
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ب يادگيريبهمنظوررشد و شكوفايياستعدادهايگوناگونو متنوع دانش آموزاناست.
مناس 

عالوه بر نيازهاي متنوع دانشآموزان ،نيازهاي برخاسته از شرايط خاص فرهنگي اجتماعي در

ابعاد ملي و محلي و هم چنين اقتضائات بين المللي ،نظامهاي آموزشي را با چالش جدي روبه
رو نموده اســت .هر كشــور بنا بر ديدگاهها و رويكردهاي حاكم بر نظام برنامهريزي درسي و
آموزشي با شيوههاي متفاوت به دنبال تدابير مناسب براي مواجهه با چالشهاي فوق ميباشد.

يکــي از راه هاي برون رفت از اين چالش ها طراحي مناســب فعاليت هــاي فوق برنامه براي
پاســخگويي به نيازهاي آموزشي دانش آموزان با لحاظ نوعي آزادي عمل و قدرت انتخاب،
انجام کار گروهي ،وجود انعطاف و ســاير ويژگي هاست .در اين زمينه پس از ذکر بررسي ها

به نتايج پژوهشي که در اين باره انجام شده و در نتيجه الگوي تهيه شده که بيانگر ويژگي هاي

عناصر برنامه درسي فعاليت هاي فوق برنامه براي دانش آموزان دبيرستاني با رويکرد پيشگيري

از جرم ،بزهکاري و بزه ديدگي است؛ اشاره مي شود.
بيان مساله

بــه رغم دغدغه خانواده ها ،مدارس و جامعه ،بزهــکاري نوجوانان و جرایم عليه آنها قابل

توجه اســت .بــروز ناهنجاري هــاي رفتاري و عدم توجــه به مقررات ،ارزش هــا و انضباط

اجتماعي و بي توجهي به حقوق شــهروندان در بين برخي از جوانان ،وجود آمار ساالنه بيش
از بيست هزار نفر تلفات ناشي از تصادفات که اغلب رانندگان آنها از جوانان هستند؛ از جمله

نشانه هاي نوعي خأل در نظام تعليم و تربيت است که تأثيرگذاري آموزش هاي ارایه شده در

ایــن زمينه ،موضوعات اجتماعي را با ترديد مواجه کرده اســت .بنابراين براي اتخاذ راهبرد
مهم پيشــگيري از وقوع جــرم ،بايد توجه جدي به مشــارکت و جامعه پذيري دانش آموزان

داشت تا ويژگي هايي چون احترام و عمل به قانون ،فرهنگ خود کنترلي و احترام به حقوق

ديگران از اين ســنين در وجود ايشان نهادينه شود و آسيب پذيري ايشان در دوران دبيرستان
و پــس از آن بــه حداقل ممکن برســد .بنابراين مي توان با طراحي علمــي برخي آموزش ها

کــه داراي جذابيت اســت و با مشــارکت دانش آموزان اجرا مي گردد در ايشــان مصونيت

الزم را ايجاد کرد و از رفتارهاي هنجار شــکن آسيب زا و آســيب پذير در دوران جواني تا

حد قابل توجهي پيشــگيري نمود .به همين دليل با نگاهي بــه مقوله فعاليت هاي فوق برنامه،

ويژگي هــا و آثار مثبتي که در جــذب دانش آموزان و گرايش آنها به ســمت تربيت دارد؛

مشــاهده مي شود در سطح مدارس کشور به اين ظرفيت و پتانسيل بي نظير توجه جدي نشده
آموزان طراحي و اجرا مي شــود و باعنايت به اين مســئله که انگيزه يادگيري مناســب نيست
و بازدهي آموزش ها در حد مطلوب مشــاهده نمي شــود که خود يکي از مســایل مهم نظام

آموزشــي کشور است .طراحي الگوي برنامه درســي براي فعاليت هاي فوق برنامه مي تواند
زمينه رفع برخي نابســاماني هاي يادگيري را فراهم ســازد و نهادينه ســازي مقررات را دربين
جامعه دانش آموزان متوسطه ايجاد کند و از طريق يادگيري اقناعي سالمت و صيانت آنها را

تا حد بااليي تأمين نمايد.
برنامه درسي

کالين به نقل از مهرمحمدي ( )1369نيز برنامه درسي را مهمترين عنصر تشکيل دهنده نظام

تعليم و تربيت مي داند که به منزله قلب آن نظام عمل ميکند .در تعريف آيزنر 1برنامه درسي
به عنوان مجموعهاي از وقايع پيش بيني شــده اســت که به قصد دســتيابي به نتايج آموزشي

 -تربيتي براي يک يا بيش از يک دانشآموز درنظر گرفته شــدهاند« .او چهار ويژگي براي

تعريف خود ذکر ميکند که توجه به اين ويژگيها نشــان از قصد او در دســتيابي به تعريف

جامع تر و قابل قبول تر از تعريف سنتي در برنامه درسي دارد:

برنامه درســي تنها يک واقعه نيست و اغلب بايد مجموعهاي از تدابیر و وقايع را دربرگيرد.

برنامه درسي بنا به ضرورت با فعاليت برنامهريزي همراه است.

قصد برنامهريزان يا ماهيت ســند برنامه درســي بايد آموزشي -تربيتي باشد .يعني ريشه در

يک چارچوب ارزشي يا انديشه تربيتي خاص داشته باشد.

برنامه درسي با نتايج يادگيري سروکار دارد و نه فقط با هدف هاي از پيش تعيين شده .چرا

که نتايج در مقام ارزشــيابي ميتواند در برگيرنده مواردي به جز ،هدف ها يا نتايج قصد شده

باشــد و افراد مختلف ممکن است به شــکل هاي مختلف تحت تأثير مجموعه تدابير از پيش
تعيين شــده قرار گيرند» (فتحي واجارگاه .)205: 1386 ،به نظر مي رسد با اهتمامي که آيزنر
1- Eisner
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و عمــوم آموزش ها بر پايه روش هاي ســنتي متکي بر فعال بــودن معلم و منفعل بودن دانش
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به مســئله محوري و طي فرآيند حل مســئله توسط دانشآموز ،وجود انعطاف و اهميت نتايج
عالوه بر اهداف اوليه داشــته ،تعريف او از برنامه درسي تناسب بيشتري با ماهيت فعاليتهاي
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فوق برنامه دارد به همين لحاظ در اين تحقيق به عنوان تعريف مبنا لحاظ شده است.

از طرفي شــناخت عناصر برنامه درسي موجب ميشود تا متخصصان بهتر بتوانند به طراحي

برنامه درســي بپردازند .در حقيقت بين شــناخت عناصر برنامه درسي و طراحي برنامه درسي
رابطه تنگاتنگي وجود دارد« .برنامه ريزان قبل از اينكه به شيوه هاي اجرايي و عملي بپردازند

بايد در مورد عناصر برنامه ريزي تصميم گيري كنند .در حوزه طراحي برنامه ،عناصر تشكيل

دهنده يك برنامه درسي مطرح ميگردد و در حوزه برنامه ريزي درسي چگونگي كاربرد و
اجراي اين عناصر بيان مي شــود» (فتحي واجارگاه .)127 :1388 ،به عقيده مک نيل ()1985

«عناصر برنامه درســي رشته هاي ساختار سازماندهي برنامه درسي هستند آنها نياز دارند که با
هم براي سازماندهي برنامه درسي هماهنگ شوند» (پيري.)23: 1388 ،

نوروز زاده ( )1385بيان داشــته درباره تعداد عناصــر در بين متخصصان هنوز توافق قطعي

وجود ندارد .كالين( )1991عناصر تشــكيل دهنده برنامه درســي را مشتمل بر  9مورد شامل
اهداف ،محتوا ،راهبردهاي ياددهي -يادگيري ،مواد و منابع ،فعاليتهاي يادگيري فراگيران،

روشهاي ارزشيابي ،گروه بندي فراگيران ،زمان و فضا مي داند (مهرمحمدي .)57 :1383،به
اعتقاد بسياري از پژوهشگران اين  9عنصر جامعيت بيشتري را براي الگوي برنامه درسي ايجاد

ميکند .اين امر در پژوهش ساير پژوهشگران از جمله نوروز زاده ( ،)1385سراجي (،)1387

نوروز زاده ،فتحي واجارگاه ( )1387و آيتي ( )1385نيز مورد تأکيد قرار گرفته اســت .شرح
مختصر هر يک از عناصر  9گانه در الگوي کالين ارایه مي شود:
هدف

بدون هدف جريان يادگيري باعث رشد جهت دار يادگيرنده نميشود و بدون آن در هيچ

يك از مراحل برنامه ريزي درســي نميتوان تصميمي گرفت (ملكي .)27: 1388 ،هدف ها،

حــد يادگيري را تعيين ميکنند و مشــخص ميکننــد در هر زمينه ،يادگيرنــده تا چه حدي
پيش رود (رضوي.)175: 1389 ،

محتوا

بــه مجموعــه دانش ســازمان يافتــه ،حقايق ،مفاهيــم ،اصــول ،روش کارهــا ،تعميم ها،

نگرشهــا و روشهاي تحقيق مربوط به يک ماده يا موضوع درســي ،محتوا گفته ميشــود
به انتخاب محتوا هميشه به عنوان يك عنصر مهم برنامه درسي درنظر بوده است.
مواد و منابع يادگيري

دربــاره مفهوم منبــع بايد گفت «يك منبع در تعليم و تربيت عنصري از يك سيســتم تلقي

ميشــود .منبع يعني مجموعه اي از مواد يا موقعيت ها كه بیشــتر اوقات به منظور قادر ساختن
فرد فراگير به يادگيري توليد يا ايجاد ميشود ( فتحي واجارگاه.)130: 1388،
فعاليتهاي يادگيري

«فعاليــت يادگيــري بــه مجموعه فرصتهايي گفته ميشــود کــه براي تحکيــم و تعميق

آموخته هاي يادگيرنده در برنامه درســي ارایه ميشــود» (ســراجي« .)115: 1387،اصطالح

فعاليــت يادگيري به كنش متقابل بين يادگيرنده و شــرايط خارجي موجود در محيط اطالق

می شــود كه يادگيرنده به آن واكنش نشان مي دهد .يادگيري در نتيجه رفتار فعال يادگيرنده

انجام مي گيرد» (تايلر ،ترجمه تقي پور ظهير.)78: 1381 ،
روش تدريس

فتحي واجارگاه ( )1388عقيده دارد که انتخاب راهبردهاي مناســب در فرآيند ياد دهي-

يادگيري تسهيل كننده انتقال دانش و اطالعات و فرآيندهاي يادگيري فراگيران خواهد بود.
راهبردهاي يادگيري به شيوه هاي كســب محتوا اشاره دارد .راهبردها بايستي يادگيري فعال

فراگير را تسهيل نمايند .الزم به ذکر است در پژوهش حاضر به دليل ماهيت فعاليتهاي فوق
برنامه و درگير شدن فراوان دانشآموزان در امور متعدد براي يادگيري ،به جاي کلمه روش
تدريس از واژه روش اجرا استفاده شده است.

طراحي و اعتباربخشي الگوي برنامه درسي فعاليتهاي فوق برنامه براي دانشآموزان با تأکيد بر آموزش هاي همگاني ناجا

(سراجي 102: 1387،و ملكي .)68: 1387،چون هدف ها به وسيله محتوا تأمين ميشود توجه
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روشهاي ارزشيابي

برنامه درســي بــا ارزيابي شــروع و با آن پايــان مي يابد .چرا كه نيازســنجي آموزشــي،
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درآغــاز فرآينــد برنامه ،خود ارزيابي اســت پس از اجراي برنامه جهــت حصول اطمينان از
دســتيابي به اهداف تنظيمي به آن پرداخته ميشــود .ارزيابي برنامه درسي فرايندي است كه
براي داوري در زمينه تناســب تصميمات برنامه درســي به كار مــيرود (نوروز زاده و فتحي

واجارگاه.)70: 1387،

گروه بندي فراگيران

گروه بندي اشــاره به گروههاي داخــل كالس دارد .گروهبندي ها برحســب راهبردهاي

تدريــس و يادگيري متفاوت اســت و تحــت تاثير محتواي درســي قرار مي گيــرد (فتحي
واجارگاه.)1388:131،
زمان آموزش

آنچه زمان به آن اشاره دارد اين است كه محتواي انتخاب شده به همراه استفاده از شيوه ها

و مواد در جهت دســت يابي به اهداف برنامه در يك چارچوب زماني ارایه مي شــوند« .هر

محتوايــي را نميتــوان در هــر قالب زماني ياد داد .ضروري اســت با توجه بــه نوع محتوا و

اهدافي كه از طريق محتوا برآورده ميشــود زمــان الزم براي فعاليت يادگيري لحاظ گردد»

(آقازاده.)1377،

فضاي آموزشي

در صــورت نامطلــوب بودن فضاي آموزشــي برنامه درســي به طور جدي دچار مشــكل

مي شــود .در اين خصوص ميتوان به محيط فيزيكي مناسب تعداد ساختمان هاي آموزشي،
تعــداد كالس هــاي درس ،آزمايشــگاه ،محيــط كتابخانــه و كارگاه اشــاره نمــود (فتحي
واجارگاه.)1388:131،
فعاليت فوق برنامه

از نظر تاجيک اســمعيلي ( )1387ظهور انديشــهها و ديدگاههاي جديد تعليم و تربيتي در

قرن هجدهم که ســر آغاز تحوالت مهمي در نظام آموزشــي و پرورشي بود بيش از هر چيز
ديدگاههاي برنامه درســي را دســتخوش تغيير و تحول نمود .بنابرايــن با حفظ برنامه ثابت يا
برنامه اصلي مدرســه ،فوق برنامهاي ظهور کرد تا بار اصلي نيازهاي جديد و درخواستهاي
تغييــر نوع نگاه به فــوق برنامه اجتناب ناپذير اســت« .به غلط مرز گســترده اي بين برنامه

درســي و فعاليت فوق برنامه وجود دارد که موجب شــده آنچه تحت عنوان فوق برنامه تلقي

ميشــود ،به رغم توانمندي و ظرفيت بااليش ،تحت الشــعاع برنامههاي اصلي و رسمي قرار
گيرد» (شمشيري .)18 :1387 ،شايد بتوان فوق برنامه را از لحاظ بسياري از ويژگيهايش که
مشابه آموزش غيررسمي اســت در شمار آن محسوب کرد ولي واقعيت اين است که جزئي
از نظام آموزشــي رســمي غيرتجويزي يا نيمه تجويزي است .به طور کلي فوق برنامه عبارت

اســت از« :برنامه ها و فعاليتهايي که الزاماً وابســته و پيوسته به برنامه درسي تجويزي نبوده و

از ســاختاري باز و تعييــن نايافته برخوردارند» (مهرمحمــدي .)7: 1386 ،در کل فعاليتهاي

فوق برنامه را ميتوان چنين تعريف کرد :مجموعه فعاليتهايي که خارج از چارچوب رسمي

آموزش (کالس -مدرســه) انجام ميشود و مشارکت در آن فعاليتها به گونهاي اختياري و

داوطلبانه است.

بــا کمک فعاليتهاي فوق برنامه با لحاظ جنبه غيرتجويزي و يا نيمه تجويزي آن مي توان

مشــارکت ،خالقيت ،شــادماني در يادگيري مؤثر را ايجاد کرد و آن را حلقه واســطي ميان

آموزشهاي رسمي تجويزي و آموزش هاي غيررسمي دانست به نحوي که جامع ويژگيهاي
مثبت هر دو نوع محسوب گردد.

تاجيک اســمعيلي ( )1387معتقد است فعاليتهاي فوق برنامه ،منابع يادگيري را از مدرسه

خارج و به دل خانواده و جامعه ميکشد و باعث رشد و تقويت خالقيت ،شخصيت رواني و
عاطفي ،شکوفايي استعدادها ،غني سازي اوقات فراغت ،آموزش مهارت هاي زندگي فردي
و اجتماعي به نســل هاي جديد مي شــود .موســي پور ( )1382برخي از نيازها و مسایل مهم
نوجوانان را برشــمرده و بر يافتن فرصت هايي براي ابراز وجود تأکيد کرده است .وی عقیده

دارد وجــود اين نياز جــدي و همگاني (ابراز وجود) براي مشــارکت فعاالنه در فعاليتهاي

فوق برنامه باید به نحوي عمل کند که شاگردان براي ابزار عقيده ها ،آرمان ها و نگرشهاي
خويش فرصت داشــته باشــند .گيلک ( )1386اهداف فعاليتهاي فــوق برنامه را در جهت

طراحي و اعتباربخشي الگوي برنامه درسي فعاليتهاي فوق برنامه براي دانشآموزان با تأکيد بر آموزش هاي همگاني ناجا

تازه مدارس را به دوش بکشد.
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و همــکاران ( )1384اينگونــه فعاليتهــا را جزئي از برنامــه منظم مدرســه مي دانند که در

توســعه تجربيات تربيتي دانشآمــوزان نقش و اهميت خاصي را ايفــا مي نمايد .فعاليتهاي

فوق برنامه در عرض برنامه درســي قرار داشــته و نيازهاي فردي دانشآموزان و ويژگي هاي
محلي و منطقه اي را نيز مورد توجه قرار داده و موجب غناي برنامه درسي ميشود .به اعتقاد

ملکــي( )1385سرپرســتان و مربيان در طراحي فعاليت فوق برنامه شايســته اســت تحقق اين
اهداف را که شــامل هدف هاي جســماني ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگــي ،اخالقي ،ديني،

عاطفي و سياســي می شــود؛ دنبال نمايند .کريمي( )1384در کنار ساير اهداف به لزوم توجه

به سياســت مدرسه محوري و اصل عدم تمركز و تفويض اختيار به مدارس در برنامه ريزي و

سازماندهي فعاليتها توجه کرده که با توجه به شرايط مختلف هر منطقه و تفاوتهاي فردي
دانشآموزان از اهداف کاربردي محسوب ميشود.

نتايج پژوهش محققان ســاير کشــورها نيز مؤيــد مطلوبيت فعاليت هاي فوق برنامه اســت

به عنوان نمونه وودز )2007( 1معتقد اســت اگر مســئوالن مي خواهند فعاليت هاي تحصيلي
دانش آموزان نتيجه اي داشــته باشــد ،بايد از فعاليت هاي فوق برنامه نيز اســتفاده کنند .تأثیر

فعاليت هاي فوق برنامه در محيط خارج از مدرســه بيشــتر است .شــولروف ،تومن و تولي

2

( )2007بــر تأثير مثبت فوق برنامــه بر عملکرد دانش آموزان ،بلوم فيلــد و باربر )2009( 3بر
اصالح خودباوري ،چامبرز و اســکريبر )2004( 4بر دســتاوردهاي آموزشــي ،بتز و ردکي

5

( )2005برجنبه هاي درماني فعاليت هاي فوق برنامه در نتايج تحقيقات خود تأکيد داشته اند.
از نظر بريتهوپت )1996( 6آثار مثبت فعاليتهاي فوق برنامه متعدد است از آن جمله مي توان
به :احساس لذت از کنار هم بودن ،ايجاد اعتماد به نفس ،ايجاد روحيه جمعي ،رفاقت ،بهبود

عملکرد در مدرسه ،بهبود مهارت ها ،شناخت بيشتر ،حل مشکالت و اخذ تصميمات مديريتي
اشــاره کرد« .از طريق فعاليت هاي فوق برنامه مي تــوان برنامههاي متنوعي را مانند :گردش،

بازديد علمي ،همايش ،ســمينار و گردهمايي در ابعاد مختلف ،نمايشــگاه شــعر ،موسيقي و
1- Woods
2- Tumen & Tolley
3- Barber & Blomfield
4- Chambers & Schreiber
5- Redcay & Betz
6- Breithaupt

ورزش را طراحي نمود و روند تربيت غيررســمي شــهروندي را تکميل کرد .مشارکت دادن

دانشآموزان در اداره امور اردوگاه ها ،ايجاد رقابت سالم بين آنها ،پرورش روحيه همکاري
و تعاون از طريق تشــويق بازي ها و فعاليتهاي جمعي و پرورشــي ،مهارتهاي همزيســتي
غيررسمي اردوها در تربيت شهروندي است» (اسفندياري.)19: 1387،

از ســوي ديگر نبايد از تاثير فوق برنامه بر تربيت شــهروندي ،جامعه پذيري و پيشــگيري

از آســيب هاي اجتماعي غافــل ماند .همگوني قابــل توجهي بين اهــداف فعاليتهاي فوق

برنامه مدارس با اهداف تربيت شــهروندي وجود دارد .تربيت شــهروندي داراي هدف هاي

کلي اســتقالل ،رعايت حقوق ديگران ،مســئوليت پذيري ،مشارکت و مانند آن است که در
بررســي اوليه ،همين موارد در زمره اهداف فعاليتهاي فوق برنامه نيز مي باشد (سبحاني نژاد

و همــکاران .)11:1387،از ويژگيهــاي ديگر فعاليتهاي فوق برنامــه ،هدفگيري به امور

اجتماعي اســت .نظير همکاري در فعاليتهاي اجتماعي ،اردويي ،مراســم ملي و نظاير آنها.
اين فعاليت پل ارتباطي مناســبي ميان مدرســه و جامعه ،خانواده و جامعه ،مدرســه و خانواده

ايجاد و زمينه جامعهپذيري را مســاعد مي کند (شــرفي .)302: 1384،و نکته آخر در اهميت

فعاليت هــاي فوق برنامه «امــکان اجراي آموزش هــا و تأثيرگــذاري در بحرانهاي جوامع

امروزي از قبيل بحران اعتياد به مواد مخدر ،بحران خشــونت ،بحران آلودگي محيط زيست،
بحران قانون شــکني و ...است» (جعفري ثاني و همکاران .)3: 1387،به داليل گوناگون نظير

شــتاب زدگي ،تحرک روز افزون جوامع کنوني ،اشــتغال همزمان والدين در خارج از خانه
و کاهــش ارتباط صميمانه والديــن و فرزندان برخي آســيبها و ناهنجاريها دانشآموزان
را تهديــد مي کند .ايجاد فعاليتهاي ثمربخش و مبتني بــر عاليق افراد ،از رنج روحي آنان

مي کاهــد و توان آنها را در عرصه مورد عالقه به کار گرفته موجبات حفظ ســامت رواني

آنان را فراهم مي کند .بازنگري در شــأن و جايگاه امــور فوق برنامه چنانچه به اينگونه نتايج
منتهي شود مقصود ما را حاصل کرده است و آن مقصود اصلي همان آسيب زدايي از دوران

تحصيل به ويژه دوره آموزش عمومي است (شرقي .)303 :1384،ملکي ( )1385معتقد است
زندگي ماشيني ،وسايل ارتباط جمعي و پيشرفت هاي سريع علم بر پيچيدگي روابط اجتماعي

مــي افزايد .افراد بايد مهارتهاي ويژهاي را کســب نمايند تا از روي انديشــه بر سرنوشــت
خويش حاکم باشــند .بنابراين بايــد فعاليتهاي جانبي طرح ريزي شــوند که در غالب آنها

طراحي و اعتباربخشي الگوي برنامه درسي فعاليتهاي فوق برنامه براي دانشآموزان با تأکيد بر آموزش هاي همگاني ناجا

صلح آميــز ازطريــق آموزش تحمــل عقايد مخالف ،حاکــي از نقش برجســته فعاليت هاي

55

آمادگي هــاي الزم براي زندگي کردن با جمع با مراعات حقوق متقابل تمرين شــده باشــد
تا زمينههاي اســتقالل فراهم شــود ،همکاري به طور عملي مورد آمــوزش قرارگيرد و لذت

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،35پاییز 92

56

بــا هم بودن و در جمع به فعاليت پرداختن به طور ملموس احســاس گردد و درک بهتري از

خود و جهان پيدا کنند .از دچار شدن به انواع آسيبهاي اجتماعي مصون گردند و به ايجاد
تقويت روحيه اجتماعي شدن در خود بپردازند .عاليق وسيع تر و عميق تري در خود به وجود

آورنــد .فقدان اين فعاليتهــا ،نوجوانان در معرض موقعيت هاي پر خطــر قرار گرفته دچار
بحران می گردند .مبتاليان به ايدز ،اعتياد ،سيگارکشيدن ،مصرف الکل ،اعمال بي بندوبارانه،

آرايش هاي غير معمول ،اســتفاده از فيلم هاي جنســي ،ارتباط غيرمعمول با جنس مخالف از

جمله آسيبهاي اجتماعي است که نوجوانان و جوانان را تهديد ميکند.

نگاهي تطبيقي به وضعيت و جايگاه اين برنامهها در برخي کشورها ميتواند در دستيابي به

تصويري روشن و قابل دفاع از چارچوب نظري پيشنهادي براي جايگاه فوق برنامه مؤثر باشد.
کشــورهاي متعددي از اين فعاليت ها در زمينه پرورش ابعاد مختلف شخصيت دانش آموزان
بهره مي گيرند« .در بسياري از کشورها از جمله استراليا ،ژاپن ،امريکا ،سوئد ،مالزي ،آلمان،
کره جنوبي و ترکيه ،شــوراي دانشآموزي به عنوان شکل ديگري از فعاليتهاي فوق برنامه

بســيار مورد توجه قرار گرفته و از آنجايي که رشــد اجتماعي و تقويت روحيه شهروندي از

اصلي ترين اهداف تربيتي اين کشــورها محسوب ميشــود توجه به اين فعاليتها از اهميت
خاصي برخوردار است» (کفاش.)516: 1384،

به نظر مي رســد در کشور ما از اين ظرفيت بسيار مناســب به خوبي بهرهبرداري نميشود.

حال آنکه ظرفيت هاي مناسب قانوني براي برنامهريزي و اجراي فعاليتهاي فوق برنامه ديده
شده است .برخي مستندات و ظرفيت هاي قانوني به اين قرار است.

در اصــل پنجــاه و يکم (طرح کليات نظــام آموزش و پرورش جمهوري اســامي ايران)

پيشنهاد شده است که «جهت سنجش و تشخيص استعدادها و عاليق دانشآموزان و هدايت

عاليق به ســوي فعاليتهاي فوق برنامه ،ارایه دروس اختياري و تنظيم برنامه صورت منعطف
و ...اقدام شود» (موسي پور.)116: 1384،

بررســي طرح هاي بهسازي امور آموزشي و پرورشي مدارس در وظايف شوراي معلمان و

تهيه و تنظيم برنامه بازديدها و اردوهاي ســازنده تربيتي و ...در وظايف مربيان تربيتي مدرسه

(صافي.)162 :1385،

بند  8ســند توسعه آموزش و پرورش در برنامه پنج ســاله چهارم ،يکي از اهداف کيفي را

غنيسازي فعاليتهاي مکمل و فوق برنامه درسي بر شمرده و در بند  15همان سند به توسعه
مشارکت دانشآموزان ،اولياء و مربيان در امور آموزش و پرورش اشاره کرده است.
فوق برنامه و تأمين هزينههاي مربوطه تصريح شده است (صافي.)320 :1385،

در وظايف سازمان دانشآموزي جمهوري اسالمي ايران مصوب سال  1378شوراي عالي

انقالب فرهنگي ،به موضوعاتي اشــاره شــده که انجام آنها از طريق فعاليتهاي فوق برنامه
امکان پذير است.

يکي از مهمترين مســتندات ،سند ملي آموزش و پرورش (چشمانداز20ساله) است که در

کميته مطالعات نظري پروژه الگوي نظري زير نظام برنامهريزي درسي و فناوري آموزشي به

مبحث فوق برنامه پرداخته شده است .درگزارش کميته آمده ،برنامه درسي ضمن برخورداري
از بخش تجويزي از بخش غير تجويزي نيز برخوردار خواهد بود (مهر محمدي.)21 :1386،

در ســند تحول راهبــردي نظام تربيت رســمي و عمومي جمهوري اســامي ايران در افق

چشــمانداز ( )1389در دومين هدف عملياتي خود به صراحــت به موضوع فعاليتهاي فوق
برنامه تأکيد شده است.

در نگاشــت چهارم سند برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران ( )1389در مورد زمان،

نوع ،فضاي تربيت ،و رويکرد کاهــش تمرکز و برخورداري مدارس از اختيارات ،نکاتي به

چشم مي خورد که با ماهيت فعاليتهاي فوق برنامه همخواني کامل دارد.
فعاليت فوق برنامه در آموزش متوسطه

با توجه به آنچه ذکر شــد ،اســتفاده از فعاليتهاي فوق برنامه با وجــود اهميت براي همه

مقاطع تحصيلي ،در دبيرســتان ها از اهميت بيشــتري برخوردار است .انتخاب دوره دبيرستان

به دليل ســنين خاص دانشآموزان ،شــکلگيري شخصيت ،احســاس استقالل و مسئوليت و

در يک کالم ،انتقال به فضاي جديد در زندگي ،بســيار مهم ارزيابي ميشــود .طي اين دوره
دانشآموزان جوان به افرادي مستقل و مسئول مبدل ميشوند .در اين مقطع دانشآموزان علم

و مهارت الزم را جهت ورود به زندگي آينده خود کسب مي نمايند (موسي پور.)59 :1382،

به نظر صافي ( )1384در دوره متوســطه قسمت اعظم استعدادهاي اختصاصي نوجوانان بروز

طراحي و اعتباربخشي الگوي برنامه درسي فعاليتهاي فوق برنامه براي دانشآموزان با تأکيد بر آموزش هاي همگاني ناجا

در بند  9ماده  11آيين نامه انجمن اولياء و مربيان واحدهاي آموزشــي ،اجراي فعاليتهاي

57

ميکند قدرت يادگيري آنان به حد اعالي خود ميرسد کنجکاوي آنان جهت معيني مي يابد.
از اين رو اين دوره در نظامهاي تعليم و تربيت کشورهاي مختلف جهان اهميت بااليي دارد.
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بيــش از  26ميليــون نفر از جمعيت ايــران يعني 37/8درصد آن زير  18ســال اســت .در

کشــورهايي کــه از جمعيت نوجــوان و جوان برخوردارنــد بزهکاري رو به افزايش اســت
(رئيســي« .)55 :1388 ،افزايش آمار جرايم کودکان و نوجوانان از جمله موضوعاتي اســت

که طي چند ســال گذشــته توجه افکار عمومي و بســياري از صاحب نظران را به خود جلب

کرده است (کردي .)80 :1388 ،گوهرپاک ،خليلي و صفارزاده ( )1388با بررسي خود نشان

داده اند که آمار کشته شــدگان حوادث رانندگي در ســال  1385بيش از  27هزار نفر اســت

که اغلب آنان را جوانان تشــکيل مي دهند .فرزين راد ( )1388نيز معتقد است هنجارشکني و

قانون گريزي نسل جوان ازيک سو متأثر از بحران هاي اجتماعي جهاني و از سوي ديگر متأثر
از فقدان نهادمندي دستگاه هاي فرهنگي ،تربيتي و اجرايي کشور است.

برابر نيازســنجي هاي انجام شده ،والدين دانشآموزان نيازهاي آموزشي مرتبط با فرزندان

خــود را به ترتيب روشهاي پيشــگيري از اعتياد ،انحرافات جنســي ،خشــونت و بزهكاري
و شــناخت روشهاي پيشــگيري بيان نمودهاند (ســهلآبادي )68 :1387 ،در نيازســنجي از

مدرســان و مشــاوران مدارس مهم ترين نياز آموزشي دانشآموزان پيشــگيري از بزهكاري

و كجرويهــاي اجتماعي و مســایل دوســتيابي و تأثيرات آن در رفتار نوجوانان بوده اســت

(ســهلآبادي .)69 :1387 ،سمرقندي ( )1389بيان داشته در ســال 1386در طرح نياز سنجي

آموزشــي که از دانشآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه انجام گرفت براساس نتايج حاصل
پنج اولويت نيازهاي آموزشــي دانشآموزان دختر و پســر مقطع متوسطه عبارتند ازمبارزه با

بدحجابي ،برخورد با مزاحمان خياباني ،تأمين امنيت از خانه تا مدرســه ،جمعآوري اراذل و
اوباش و مبارزه با مواد مخدر.

با توجه به مســئله اصلي پژوهش و مســایل و مشــکالتي که به طور نمونه ذکر شــد نوعي

خــأ در نظام تعليــم و تربيت وجود دارد که تأثيرگذاري آموزش هاي رســمي ارایه شــده
در زمينــه موضوعــات اجتماعي را با ترديد مواجه کرده اســت .بنابراين بــراي اتخاذ راهبرد
مهم پيشــگيري از وقوع جــرم ،بايد توجه جدي به مشــارکت و جامعه پذيري دانش آموزان

داشت تا ويژگي هايي چون احترام و عمل به قانون ،فرهنگ خود کنترلي و احترام به حقوق
ديگران از اين ســنين در وجود ايشــان نهادينه شود و آسيبپذيري ايشان در دوران دبيرستان

و پــس از آن به حداقل ممکن برســد .بديهي اســت بنيادي ترين راه مهــار ،کنترل و کاهش
بزهکاري ،راهبرد پيشــگيري از بزهکاري مي باشــد .زيرا مؤثرتــر و مطلوب تر از اقدامات و
تدابير عکس -العملي و واکنشــي اســت .براي آن که بتوان پيشــگيري از جرايم را به شکل

در خانــواده ،اجتماع ،گروه همســاالن ،مــدارس و ...توجه خاصي مبذول داشــت و با توجه

بــه اوقات فراوانــي که دانشآموزان در مدارس مي گذرانند« ،مدرســـه ميتواند بر اســاس
ارزش هــا و نيازهاي جامعه ،قواعد و هنجارهاي زندگي جمعي از قبيل نظم و ترتيب ،تمرکز
و پشــتکار براي انجــام دادن وظايف ،احترام بــه حقوق ديگران و حس همــکاري ،رقابت،
مساعدت و ....را به فراگيران آموزش دهد» (رجبي پور« .)142 :1387 ،با توجه به ويژگيهاي

روانــي ،ذهني ،اجتماعــي و ...دانشآموزان نوجوان که حســاس ترين مراحل تربيتي را طي

مي کنند (لطف آبادي )121 :1379،و نگرش هاي آنها که در حال شکل گيري بوده «ممکن
اســت برخي رفتارهــاي ناهنجار که اغلب معنايي غيــر از جنبه ظاهــري دارد را بروز دهند»

(قائمي .)1380:289،از طرفي رويکردهاي تنبيهي به تنهايي موفق به پيشــگيري از وقوع جرم
نشــده اند ،طي دهه هاي اخير سياســت جنايي کشورها به سمت پيشــگيري بوده است« .اگر
قانون شــکني از ســنين پايين شروع شــود ،در نوجواني جدي تر شــده و در بزرگسالي ادامه
مي يابد .بســياري از بزهکاران ســابقه دار يا خطرناک ،خود در کودکي يا نوجواني مورد بزه

واقع شده اند .بنابر اين هرچه مداخله پليس در سن پايين تري صورت گيرد ،حمايت بهتري از
نوجوانان و خانواده هايشان در کاهش خطر جرم به عمل خواهد آمد» (محمدنسل)142 :1387،

و مســلماً براي پيشــگيري از وقوع بزه توسط نوجوانان و بزه ديدگي آنها« ،يکي از مؤثرترين

راه ها مسئله آموزش با شيوه اقناعي است که در اين شيوه با استفاده از ساز و کارهاي دروني،
ذهني ،فرا مادي و بيدارســازي وجدان ،تالش ميشــود که افراد مقيد به هنجارهاي اجتماعي

شــوند» (سهل آبادي و همکاران .)1385:31،بر اين اســاس نيروي انتظامي در سال هاي اخير
نسبت به برنامهريزي و اجراي آموزش هاي همگاني براي دانشآموزان اقدام کرده است.

بنابرايــن ميتوان با طراحــي فعاليت هاي جذاب فوق برنامه با رويکرد پيشــگيري از جرم

و تخلــف در ايشــان مصونيــت الزم را ايجاد کرد و از رفتارهاي هنجارشــکن آســيبزا و

آسيبپذير در دوران جواني تا حد قابل توجهي پيشگيري نمود .چنانچه به ظرفيت هاي فوق
برنامه و تأثيرگذاري آن در يادگيري و نهادينه شــدن رفتار توجه بيشــتري شود و موضوعات

طراحي و اعتباربخشي الگوي برنامه درسي فعاليتهاي فوق برنامه براي دانشآموزان با تأکيد بر آموزش هاي همگاني ناجا

موفقيت آميز از طريق اجتماعي شــدن به انجام رســاند؛ بايد به پرورش کودکان و نوجوانان

59

اولويت دار در امر پيشگيري از جرايم را در اين ظرف نهاد؛ با طراحي الگو براي اين فعاليتها

ميتوان زمينه نهادينه سازي قانون گرايی را در بين جامعه دانشآموزان ايجاد کرد و از طريق
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يادگيري اقناعي ،سالمت و صيانت آنها را تا حد بااليي تأمين نمود.
آموزش همگاني ،ناجا و آموزش و پرورش

عليآبادي ( )1383به نقل از ســهل آبادي ( )1387آموزش همگاني را فعاليتهاي از پيش

طرحريزي شدهاي مي داند كه هدف از آن ايجاد يادگيري در يادگيرندگاني است كه تعداد
آنها بســيار زياد مي باشــد و محدوديت ســني و جنسيتي ندارند .اشــرفي اسکوني و کاظمي

خضاب ( ،)1385آموزش همگاني را وسيله دستيابي به اهداف گوناگون اجتماعي مي دانند.
هدف نهايي بر اين اصل اســتوار اســت که مسئوالن رده هاي مختلف کشور با آموزش مردم

در حيطه کاري خود از مشارکت آنان در امور محوله استفاده کرده و افراد با رعايت پاره اي
از مسایل که قادر به انجام آن مي باشند از هزينه هاي اجرايي آن ارکان بکاهند.

هــدف نهايي آموزش همگاني بر اين اصل اســتوار اســت كه مســئوالن رده هاي مختلف

كشــور و ســازمان ها با آموزش مداوم در حيطه كاري خود از مشاركت آنان در امور محوله

اســتفاده کنند» (اشــرفي اسكويي و همكاران .)1386،بر اســاس تعاريف داده شده «آموزش
همگاني نوعي آموزش اســت كه حداقل داراي اين ويژگيها باشد :براي عموم افراد جامعه

باشــد ،منجر به افزايش ســطح آگاهيهاي جامعه هدف شود ،ســازمان يافته باشد ،هدفمند

باشــد ،پاسخي به نياز دانســتن جامعه باشد و منجر به رضايتمندي بيشــتر افراد جامعه شود»
(سهل آبادي.)23 :1387 ،

آموزش و پرورش به عنوان يکي از دســتگاه هاي مهم و بزرگ نظام ميتواند سهم بزرگي

در توليد امنيت اجتماعي داشته باشد (رييسي واناني .)27 :1387 ،از سوي ديگر با ايجاد زمينه
تعامل ميان مدرســه و پليس «امکان برقراري ارتباط مأمور پليس مدرســه را با طيف وســيعي

از دانشآموزان فراهم مي آورد .انجام فعاليتهاي آموزشــي به واسطه ايجاد تعامل مأموران

و دانشآموزان ،ديدگاههاي قالبي و کليشــه هاي نســبت به پليس را درهم ميشکند و زمينه

را بــراي اتخاذ رويکردي پيشــگيرانه در مورد کاهش جرايم جوانــان جامعه فراهم ميکند»

(اتکينسون.)60 :1385 ،1

1- Atkinson

ملکــي ( )1387در مورد نقش آموزش و پرورش در مبحث پيشــگيري يکي از معضالت

اجتماعي يعني اعتياد به مواد مخدر را مطرح و تأکيد نموده که پيشــگيري از رشــد و توسعه

اين ناهنجاري شکننده وظيفهي همگاني است و اهم اين وظايف ارایه برنامه جامع آموزش و

جانبه و تربيت ريشه دار ،دانش ،مهارت و نگرش را در دانشآموزان به وجود آورد و آنان را
مورد مقابله با اين فساد بسيار مخرب آماده سازد.

از منظري ديگر با لحاظ وظيفه ناجا در پيشگيري ،سمرقندي ( )1390معتقد است پرداختن

به آموزش همگاني افراد جامعه توســط پليس در کشورمان به چندين دهه قبل باز مي گردد.

اين آموزش ها به شــيوه اي سنتي انجام ميشــده اما ارایه آموزشهاي همگاني به شکل نوين

و رســمي آن چند ســالي است که توســط نيروي انتظامي به صورت حضوري در بسياري از

کانون ها به ويژه مدارس انجام ميشود.

آقاگلزاده ( )1389اذعان نموده طي سالهاي گذشته نيروي انتظامي طرحهاي گوناگوني

را درهمه حوزههاي پيشــگيري از جرم و بزهكاري آموزش و فرهنگسازي و تغيير رويكرد
ارتباط و مشاركت فعال با همه نهادها و سازمانهاي فرهنگ ساز با اولويت آموزش و پرورش

در سراســر كشــور به مرحله اجرا در آورده اســت .اين برنامهها عبارتنــد از :تعامل پليس با
مدارس درهفته ناجا ،چاپ و نشــر محصوالت آموزشي پليس در آگاهسازي و پيشگيري از

جرم ،نمايشــگاه آگاه سازي پليس در مدارس پيشــگيري از جرم ،برنامههاي آموزشي پليس

در شبكه هاي سراسري ،برنامههاي راديويي و تلويزيوني آموزشي -پليسي شبكه هاي محلي
و استاني و تعامل پليس با مدارس در بخش ترافيك.

مستندات قانوني آموزش همگاني ناجا براي دانشآموزان

 -1بر اساس ماده  18قانون نيروي انتظامي مصوب  1369به موضوع تعامل با ساير دستگاهها

و اقشــار براي پيشگيري اجتماعي از بروز جرايم و آسيبها اشاره نموده است ،در تحقق اين

راهبرد آگاهســازي و آموزش اقشــار مختلف جامعه به عنوان يکي از اصليترين برنامههاي
اجرايي مورد توجه قرار گرفته است.

 -2نيــروي انتظامي به اســتناد بند يــك مصوبه مورخ  83/10/15شــوراي امنيت كشــور

موظــف اســت دانشآموزان كليه مقاطع تحصيلي را حداقل ســاليانه به مدت چهار ســاعت

طراحي و اعتباربخشي الگوي برنامه درسي فعاليتهاي فوق برنامه براي دانشآموزان با تأکيد بر آموزش هاي همگاني ناجا

پرورش در اين خصوص اســت .آموزش و پرورش است که ميتواند از طريق تعليمات همه

61

تحت آموزشهاي همگاني انتظامي پيشــگيري از جرم و آسيب قرار دهد .اجراي اين مصوبه
شــوراي امنيت كشــور طي بخشــنامه شــماره  1800/52196مورخ  87/6/9معاونت توسعه
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مديريت و سرمايه انســاني رياست جمهوري براي كليه دستگاهها به ويژه آموزش و پرورش
الزامي گرديد.

 -3در برنامه پنجم کشــور در دربندهاي  ،18 ،15 ،4 ،3و 19تبيين سياست هاي كلي برنامه

برخي از مفاد آن به طور مستقيم و برخي ديگر به صورت غيرمستقيم به موضوع قانون گرايي،
اقدامات پيشــگيرانه فرهنگي ،جرايم و بزهكاريها ،انحرافات اشاره شده كه بخشي از آن از
بعد فرهنگي مرتبط با وزارت آموزش و پروش است (آقا گل زاده.)118 :1389،

 -4اولين ســند رسمي تعامل بين پليس و آموزش و پرورش با موضوعيت فرهنگ ترافيك

و عبور و مرور است كه تحت عنوان توافق نامه در سيزده بند در سال  1385به امضاي فرمانده

ناجا و وزير وقت آموزش وپرورش رســيد .براين اســاس آموزش و پــرورش بايد از تمامي

ظرفيت هاي موجود در فعاليتهاي مكمل و فوق برنامههاي دانشآموزي استفاده نمايد.

 -5دومين سند تحت عنوان توافق نامه همكاري ناجا و وزارت آموزش و پرورش در سال

 1388به امضا رسيدکه در سطح تمامي رده هاي آموزش و پرورش و معاونت اجتماعي ناجا

هماهنگي و قابليت اجرايي دارد .اهدافي كه درتفاهم نامه شــمرده شــده متعدد است .تقريباً
اهم مأموريت هاي ذاتي ناجا و آموزش و پرورش از جمله توســعه نظم و انضباط اجتماعي و

پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي را در بر مي گيرد.

از جنبــه مطالعــات تطبيقي روابط کاري مناســبي ميان پليس و آمــوزش و پرورش برخي

کشــورها ايجاد شده که نتايج چشــم گيري نيز به دنبال داشته است .در نتايج تحقيقات انجام

شــده من جملــه پژوهش آقاگل زاده ( )1390ســه الگوي مأموران پليس مــدارس ،پليس به
عنوان آموزش دهنده و طرح جامع پليس و مدرسه در مورد اقدام پليس کشورها در مدارس

شناســايي شده است .کشورهاي قبرس ،ترکيه ،آلمان و استراليا ،كانادا ،امريكا ،ژاپن ،چين و
آفريقاي جنوبي در اين جمله محسوب مي شوند.

جمعبندي پژوهش هاي انجام شــده در چهار بخش تأثيرات فعاليتهاي فوق برنامه و نتايج

آموزشهاي همگاني ناجا بر پيشــگيري در داخل کشــور و تاثيــرات کلي فعاليتهاي فوق
برنامه و تأثيرات مســتقيم اين فعاليتها بر پيشــگيري از جرايم و بزهکاري درخارج کشــور

حاکي است:

در زمينــه فعاليتهاي فوق برنامه نتايج تحقيقات داخل کشــور نشــان دهنده تأثير بيشــتر

يادگيري در اين نوع فعاليتها در مقايســه با برنامههاي درســي رســمي ،تجلي ابعاد مختلف
تربيــت از جمله رشــد مهارتهاي تفکر ،افزايش عــزت نفس و ايجــاد رضايتمندي و،...
اطالعاتي است.

از ســوي ديگر نتايج تحقيقات داخلي در زمينه تأثير آموزشهاي ناجا به ويژه آموزشهاي

همگاني در پيشگيري ،بيانگر آن است که اين قبيل آموزش ها بر نگرش دانشآموزان نسبت
به مواد مخدر ،انحرافات اجتماعي ،ســرقت ،ارتقای فرهنگ ترافيکي و به طور کلي کاهش
جرايم و افزايش عزت نفس آنها تأثير مثبتي داشته است.

نتايــج پژوهشهاي خارجي در زمينه تاثيرات فعاليتهاي فــوق برنامه به طورکلي حاکي

از آن اســت که تفاوتي ميان دانشآموزان از لحاظ نژاد ،جنس ،ســن ،تأهل براي شــرکت

در فعاليتهــاي فوق برنامــه وجود ندارد و اين قبيل فعاليتها داراي تأثير مثبت بر پيشــرفت
تحصيلــي ،موجــب ارتقای خود باوري مثبت ،ايجــاد اعتماد به نفس بــاال ،بهبود مهارتها،

احســاس مثبت به تجربيات مدرسه است و موجب اثرات درماني و قابليت توسعه ارزشهاي
اخالقي ميشود.

نتايج پژوهش هاي خارج از کشــور در زمينه تأثيرات مســتقيم فعاليتهــاي فوق برنامه بر

پيشگيري از جرايم و بزهکاري نشانگر آن است که اين قبيل فعاليتها باعث رشد و پيشرفت

دانشآموزان شــده و تاثيرات مثبتي بر پيشــگيري از مصرف مواد مخــدر ،الکل و انحرافات

جنسي داشته است (نادري.)140 :1390 ،
روش

روش تحقيق در اين پژوهش ،اکتشــافي آميخته با بهره گيري اســت .در بخش کيفي ،از

مصاحبه نيمه هدايت شــده و در بخش کمي از پرسشــنامه استفاده شد و الگوي بدست آمده
مورد اعتبار بخشي قرار گرفت .جامعه آماري در بخش کيفي ،مديران دبيرستان هاي پسرانه و

دخترانه شــهر تهران ،مسئوالن آموزش و پرورش و در بخش کيفي ،متخصصان برنامه درسي
و مســئوالن و کارشناسان آموزش همگاني ناجا بوده اند .حجم نمونه در بخش کيفي  73نفر

در  8دبيرستان پسرانه و دخترانه (دولتي و غير انتفاعي) شامل  7مدير 8 ،معاون 5 ،مسئول فوق

طراحي و اعتباربخشي الگوي برنامه درسي فعاليتهاي فوق برنامه براي دانشآموزان با تأکيد بر آموزش هاي همگاني ناجا

تأثير مثبت بر پيشــرفت تحصيلي ،بروز عالقمندي هاي فراگيران و ارتقای مهارتهاي سواد

63

برنامه 9 ،معلم 34 ،دانش آموز و  5نفر از مديران آموزش و پرورش و در بخش کمي شــامل

 51نفر مرکب از  35نفر متخصص برنامه درســي و 16نفر از مســئوالن و کارشناسان آموزش
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همگاني ناجا بود.

روش نمونــه گيري در بخش کيفي ،روش هدفمند و روش گلوله برفي و در بخش کمي
1

روش هدفمند و در دسترس بوده است« .يکي از شايع ترين نمونه گيري ها در تحقيق کيفي،

نمونــه گيري گلوله برفي اســت .اين نمونه گيري ،فرآيندي اســت کــه در آغاز ،کل نمونه
انتخاب نمي شــود بلکه ابتدا شــما مشارکت کننده يامشــارکت کنندگاني انتخاب مي کنيد
و از طريــق کمــک و راهنمايــي آنها و با توجه بــه ويژگي هايي که مورد نظرتان هســت به

مشارکت کنندگان بعدي مي رسيد .اين روش ،در مواقعي به کار مي رود که شناختي از کل
جامعه آماري وجود ندارد و چارچوب نمونه گيري مشــخص نيســت و براي نمونه گيري از

جامعه هاي آماري به کار مي رود که در اصطالح پنهان يا ديرياب هســتند و يا محل استقرار
مشخصي ندارند و شما اطالعات اندکي از آن ها داريد .احتماالً اولين نمونه هايي که با آن ها

برخورد مي کنيد ،شما را به سمت اطالعات بيش تر و نمونه هاي بيش تر سوق مي دهند .در
اين روش ،نمونه گيري زماني آغاز مي شود که پژوهشگر فردي را انتخاب مي کند که حاضر
است نقش دوگانه مصاحبه شونده و معرف را ايفا کند .يعني افراد ديگري را که با معيارهاي

پژوهش تناســب دارند از ميان اجتماع يا حلقه آشــنايانش برمي گزيند و آنان را به پژوهشگر
معرفي مي کند» (هکاتورن.)2002،2

در مــورد روايي ابزارهاي پژوهــش از روايي محتوايي و براي پايايي پرسشــنامه از روش

آلفاي کرونباخ بهره گيري شد .براي تجزيه و تحليل داده ها و در بخش کيفي از روش هاي
کيفي تحليل داده ها ،شــرح تحليلي و ادراکي بــر داده هاي کيفي و تحليل محتوا و دربخش

کمي از روش هاي آماري توصيفي و اســتنباطي شــامل آزمون استنباطي و ناپارامتريک خي
دو و فريدمن استفاده شد.

در بخش کيفي ضمن بهره گيري از مســتندات آموزش و پرورش و اولويت هاي آموزش

همگاني ناجا براي مدارس با پنج تن ازمســئوالن و متخصصان در ســطح آموزش و پرورش

و  67نفــر از مديــران ،معاونان مربوط به فعاليت فوق برنامه ،دانــش آموزان ،معلمان و برخي

والدين در ســطح هشت مدرســه مصاحبه صورت گرفت .مجموع نتايج درباره عناصر برنامه
1- snowball sampling
2- Heckathorn

جمع آوري شد.ســپس در بخش کمي از نتايج بخش کيفي بهره گيري و در قالب پرسشنامه

تنظيــم و از متخصصان برنامه ريزي درســي و مديران و کارشناســان آمــوزش همگاني ناجا
نظرخواهي به عمل آمد.

مجموع پاســخ مصاحبه شوندگان درباره عناصر برنامه در قالب  189گويه جمع آوري شد

و پس از بررسي هاي عميق اصالح گرديد و  189گويه اوليه مربوط به عناصر  9گانه در قالب
پرسشــنامه تبديل به  86گويه شد .براي بررســي معناداري نظرات ارایه شده براي هرگويه از
آزمون خي دو و براي رتبه بندي آنها از آزمون فريدمن اســتفاده شد .نتايج بيانگر آن بود که
گويه ها از اهميت قابل توجهي برخوردارند.

در جمعبندي پاســخ 9سوال پژوهش که هر ســؤال ناظر به ويژگيهاي هر عنصر از برنامه

درسي فعاليتهاي فوق برنامه با تأکيد بر آموزشهاي همگاني ناجا و ذکر مهمترين ويژگيها

الگوي ذيل اســتخراج شــده اســت .اين الگو با ذکر ويژگيهاي هر يک از عناصر  9گانه:

هدف ،محتوا ،مواد و منابع ،فعاليتهاي يادگيري ،روش اجرا ،ارزشــيابي ،گروهبندي ،زمان
و فضا به ترتيب از بيشترين اهميت تا کم اهميتترين ويژگيهاي هر عنصر بيان شده است.

طراحي و اعتباربخشي الگوي برنامه درسي فعاليتهاي فوق برنامه براي دانشآموزان با تأکيد بر آموزش هاي همگاني ناجا

يافته ها
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 -1عنصرهدف

 -2عنصرمحتوا

 -3عنصر منابع يادگيري

 افزايـش آگاهـي دانـش آمـوزاندربـــاره انحــــرافات اجتـــماعي
(موادمخـدر ،مشروبـــات الکلـي،
مسـائل غيـر اخالقـي و  )....و
راههـاي پيشـگيري از آنهـا
 تقويــت روحيــه مشــارکتدراجــراي مقــررات شــهري مثل
قوانين راهنمايي و رانندگي
 افزايش آگاهي دانش آموزان ازحقوق ،تکاليف ،مقررات شهري و
شهروندي و احترام به آنها
 تقويت روحيه الگو پذيري مثبتو پرهيز از رفتارهاي ضد اجتماعي
 افزايــش عالقمنــدي و نگــرشمثبت دانش آموزان نســبت به ناجا
و وظايف پليس
 تقويــت و پــرورش مهارت هايزندگي (فردي و اجتماعي)
 تقويت حس مسئوليت پذيري دردانشآموزان
 تقويت اعتمــاد به نفس و روحيهخودباوري دانش آموزان
 واگرايي در دانش آموزان نسبتبه انحرافات اجتماعي
 تقويت روحيه مشــارکت و کارگروهي در دانش آموزان
 افزايــش آگاهــي دانش آموزاندرباره آســيبهاي استفاده نابجا از
فضاي مجازي
 تقويــت روحيه تحرک نشــاط وصميميت بين دانش آموزان
 تقويــت قــدرت انتخــاب دردانش آموزان
 -ترويج روابط مثبت قومي

 مشــخص و قابــل آموزشبودن محتوا
 تهيه محتوا با توجه به قابليتلــذت بخش بــودن و جذاب
بودن براي دانشآموزان
 تهيــه محتــوا بــا توجــه بهقابليت ،ملمــوس بودن براي
دانش آموزان
 تهيــه محتــوا بــا تأکيد برارتقاي مهارت زندگي
 تهيــه محتــوا بــا توجــه بهشــرايط غيــر رســمي (عدم
محدوديت به کالس درس)
 تهيــه محتوا با تأکيد بر حلموضوعات اجتماعي ،سياسي
و فردي
 مشــارکت دانش آموزان،معلمــان و اوليــا در تدويــن
محتوا
 تهيه محتوا متناسب با نيازهاو مقتضيــات دانش آمــوزان
شهري و روستايي
 تهيــه محتــوا متناســب بــااهداف و ماهيت فعاليت ها
 تهيــه محتــوا بــا تأکيد برموضوعــات ورزشــي و
فرهنگي
 تهيه محتوا به وسيله سازمانآموزش و پرورش
 تهيه محتوا به وسيله ناجا تهيــه محتــوا بــا تأکيد برموضوعــات ادبــي ،هنري و
تاريخي

 فيلــم و انيميشــن هــايآموزشي
 بازي هــاي رايانــه ايآموزشي
 چند رسانه هاي آموزشي اينترنت تلويزيون نرم افزارهاي آموزشي ادبيات نوشتاري (کتاب،مجله و )....
 تصويــر و ترســيم ونمايشگاه هاي آموزشي
 اساليد هاي آموزشي نمادهاي آموزشــي مثلتابلوهاي راهنما
 ماکت ها و کاردستي هايآموزشي
 -راديو

 بــازي و ايفــاي نقــش توســطدانشآموزان مثل تئاتر
 طرح سوال يا مساله (ايجاد يکمشغوليت ذهني براي دانش آموز)
 استفاده از رايانه (تهيه نرم افزار،اســايد و چندرســانهاي توســط
دانشآموز)
 فعاليت هاي هنري دانش آموزان(نقاشي ،ساخت ماکت ،تهيه فيلم
و انيميشن و )...
 تعريــف تجربيات شــخصي بهصــورت داســتاني توســط دانش
آموزان و گفتوگو درباره آن
 ارایــه ايــده توســط معلــم ودانش آموز
 نمايشنامه نويسي ،مقاله نويسي وتهيه مجله توسط دانش آموز
 معرفــي منابع از جانــب معلم وجســتجو ،گــردآوري و مطالعه به
وسيله دانش آموز
 تهيــه روزنامــه ديواري توســطدانشآموزان

 اجــراي فعاليت هــا به صورتگروهــي و جلــب مشــارکت و
مشــورت دانش آمــوزان (روش
مشارکتي)
 اجــراي فعاليــت هــا از طريــقبرگــزاري اردوهــاي آموزشــي
(روش گردش علمي)
 اجــراي فعاليــت هــا از طريــقعامليــت و فعــال نمــودن دانش
آموزان (روش فعال)
 اجــراي فعاليت هــا به صورتعملــي و کارگروهــي (روش
آزمايشگاهي)
 اجــراي فعاليــت ها بــا توجه بهعاليــق  ،نظــرات و توانايي هاي
دانش آموزان
 اجــراي فعاليــت هــا از طريــقتکليف دانــش آمــوزان به طرح
مســئله و ارایه راه حل (روش حل
مسئله)
 اجــراي فعاليــت هــا از طريــقتکليــف دانشآمــوزان بــه انجام
پژوهش(روش پروژه کالسي)
 تصميــم گيــري در مــوردشــيوه هاي اجرايــي بــا توجه به
ماهيت فعاليت ها
 اجــراي فعاليت ها بــه صورتمباحثهاي و طرح پرســش و پاسخ
(روش سقراطي)
 اجــرا بــه صــورت داوطلبانــهو اختيــاري بــودن شــرکت در
فعاليت ها
 اجــراي فعاليت هــا به صورتآزمــون و خطــا توســط دانــش
آموزان
 اجــراي فعاليت ها بــا تأکيد بهتدريــس معلــم و شــنونده بودن
دانش آموز (روش سخنراني )

 ارزشــيابي فعاليت ها به صورتآميخته (کمي و توصيفي)
 ارزشــيابي فعاليتها به صورتمنعطــف و بــا توجــه بــه ماهيت
فعاليتها
 ارزشــيابي فعاليت ها به صورتکيفي (ارزشيابي توصيفي)
 ارزشــيابي عملــي و براســاسمشــاهده عملکرد دانــش آموزان
(ارزشيابي غير مداد و کاغذ)
 ارزشــيابي نامحســوس و غيــرمستقيم
 ارزشــيابي به صورت گروهي وبر اســاس عملکرد دانش آموزان
در گروه
 توجــه به نيازهــا و توانايي هايدانــش آمــوزان در ارزشــيابي
فعاليت ها
 ارزشيابي از طريق ايجاد رقابتبين دانش آموزان
 ارزشــيابي فعاليت ها به صورتکمي
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-5عنصر روش اجرا

 -6عنصرروش ارزشيابي
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 -7عنصرگروه بندي

 -8عنصرزمان

-9عنصر فضا

 گــروه بنــدي براســاسعاليــق ،توانايي ها و نيازهاي
دانش آموزان
 گــروه بنــدي منعطــف وتغييــر ترکيــب گــروه ها در
فعاليت هاي مختلف
 گروه بندي توأمان براساستوجه به دانش آموزان ،معلم
و ماهيت فعاليت ها
 گروه بندي براساس ماهيتفعاليتها (مثال گــروه بندي
فعاليتهاي مشترک )
 حضــور ناهمگــن دانــشآموزان در هر گروه
 گــروه بنــدي براســاستشــخيص متوليان مدرسه به
ويژه معلمان
 گــروه بندي ثابــت وعدمتغييــر ترکيب گروه ها در هر
نوع فعاليت

 زمــان بندي فعاليــت ها به طوررســمي (مدرســه اي) و هم غير
رسمي (غير مدرسه اي)
 زمــان بنــدي (رســمي ،نيمــهرســمي ،غير رســمي يــا توأمان)
بــا توجــه بــه ماهيــت و اولويت
فعاليت ها
 استفاده از زمان هاي غير رسميخارج از مدرسه
 قــرار گرفتن فعاليت ها در زمانرسمي آموزش
 استفاده از زمان هاي آزاد و غيررســمي درون مدرسه (زمان هاي
بين ساعات رسمي و مدرسه اي)
 زمــان بنــدي فعاليت هــا درايــام تعطيالت و اوقــات فراغت
دانش آموزان

 تصميــم گيــري در موردفضــا و مــکان برنامه هــا به
تناســب ماهيت و مقتضيات
فعاليت ها
 استفاده از مکان هاي خارجاز مــدرســــه (اردوگاه ها،
مکان هاي وابســته بــه ناجا،
آزمايشگاه ها و)...
 استفاده توأمان از مدرسه ومکان هاي خارج از مدرسه
 اســتفاده از فضاي درونيمدرسه

اعتبارسنجي الگو

براي اعتبارســنجي بــا مراجعه حضوري به پنج نفر مرکــب از چهار متخصص صاحب نظر

در برنامــه درســي و يک نفــر متخصص صاحب نظــر در موضوع آمــوزش همگاني ناجا،
ضمن تشــريح فرآيندي که براي رســيدن به الگو طي شــد و منتج به استخراج الگو گرديد،

مصاحبه هاي مســتقل با هريک از صاحب نظران درباره فرآيندي که طي شــده و اعتبار الگو
انجام شد .کليه مصاحبه شوندگان متدلوژي و فرآيند انجام پژوهش را مورد تأييد قراردادند و

داراي نظر مثبت نسبت به الگو بودند .بر انسجام و استحکام آن صحه گذاشته و آن را همخوان
با ادبيات آموزش و پرورش ارزيابي نمودند .تحليل نظرات اصالحي مصاحبه شــوندگان در
جهت تقويت ادبيات توليد شده در الگو به اين ترتيب است:

• برخي از نظرات مطرح شــده در حيطه تغييرات ،ويرايشي است که باعث شفاف ترشدن

همان مفهوم مي شود.

• برخي نظرات در قالب ادغام برخي بندهاي مشابه مطرح شد.

• برخــي نظرات تأکيد براســتفاده از واژه ها با بار مثبــت و ايجابي به ويژه در عنصر هدف

داشت.

• طبقه بندي اهداف برحســب حيطه شناختي ،نگرشي و مهارتي در الگو مورد تأکيد قرار

گرفت.

• دســتهبندي عنصر محتوا از لحاظ توليد کننده ،مخاطب و ويژگيهاي محتوا مورد تأکيد

قرار گرفت.
گرديد.

• تکميــل مفهوم تعــدادي از گويه هاي عنصر ارزشــيابي که موجــب جامعيت و تقويت

گويه ها گرديد.

• تعدادي معدود از ويژگي هــا به دليل اصالت آنها در کليه فعاليت هاي فوق برنامه نياز به

ذکر نداشت و حذف گرديد.
ارایه الگوي معتبر

با توجه به آنچه ذکر شــد الگوي برنامه درسي فعاليت هاي فوق برنامه براي دانش آموزان

دبيرســتاني با تأکيد بر آموزش هاي همگاني ناجا ،توســط صاحب نظران اعتبار سنجي ارایه
گردید.

طراحي و اعتباربخشي الگوي برنامه درسي فعاليتهاي فوق برنامه براي دانشآموزان با تأکيد بر آموزش هاي همگاني ناجا

• دو موردجديد به ويژگيهاي عنصر منابع و يادگيري وعنصر فعاليت هاي يادگيري اضافه
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 -1عنصرهدف

 -2عنصرمحتوا

 -3عنصر منابع يادگيري

الف) دانش
 افزايش آگاهي از انحرافاتاجتماعــي (مــواد مخــدر،
مشـروبــــات الکـــلي ،امــور
غير اخالقــي و )...و راههــاي
پيشگيري
 افــزايـــــش آگـــاهـــــيدانش آمــوزان از حقــوق و
تکاليف و مقررات شــهري و
شهروندي و احترام به آنها
 افزايــش آگاهــي دانــشآموزان درباره استفاده صحيح
از فضاي مجازي
ب  -نگرش
 تقويت روحيه مشارکت درمقررات شــهري مثــل قوانين
راهنمايي و رانندگي
 تقويت روحيــه الگوپذيريمثبــت و پرهيــز از رفتارهاي
ضداجتماعي
 افزايش عالقمندي و نگرشمثبت نســبت به ناجا و وظايف
پليس
 تقويــت حــس مســئوليتپذيري
 تقويــت اعتمــاد بــه نفس وروحــيــــه خـــودبــــاوري
دانش آموزان
 تقويــت روحيــه تحــرک،نشــاط و صميميــت بيــن
دانش آموزان
 تقويــت قــدرت انتخاب دردانشآموزان
 ترويج روابط مثبت قوميج  -مهارت
 تقــــويت و پـــــرورشمهارتهــاي زندگي (فردي و
اجتماعي)
 فاصله گرفتن دانش آموزاناز انحرافات اجتماعي
 تقويــت قــدرت انتخاب دردانشآموزان

الــف) ويژگيهــاي موضوعي و
موقعيتي
 ارتباط محتوا با زندگي و ارتقايمهارت هاي آن
 تناسب محتوا با اهداف و ماهيتفعاليتها
 تناســب محتــوا بــا نيازهــا ومقتضيات دانشآموزان شــهري و
روستايي
 تهيه محتوا با تأکيد بر موضوعاتادبي ،هنري و تاريخي
 تهيــه محتــوا بــا تأکيــد بر حلموضوعــات اجتماعي ،سياســي و
فردي
 تهيه محتوا با تأکيد بر موضوعاتورزشي و فرهنگي
ب) ويژگيهاي عمومي
 مشــخص و قابــل آموزش بودنمحتوا
 لذتبخش و جذاب بودن محتوابراي دانش آموزان
 عدم محدوديت محتوا به کالسدرسي(شرايط رسمي)
 مشــارکت در تهيــه محتــوا درســطح آموزش و پــرورش ،ناجا،
دانشآموزان ،معلمان و اوليا
 روشــن و ملموس بــودن محتوابراي دانشآموزان

 فيلم و انيميشن هاي آموزشي بازي هاي رايانه اي آموزشي چند رسانه هاي آموزشي اينترنت تلويزيون نرم افزارهاي آموزشي ادبيات نوشتاري (کتاب ،مجلهو )....
 تصــــوير و ترســـــيم ونمايشگاه هاي آموزشي
 اساليدهاي آموزشي نمادهاي آموزشي مثل تابلويراهنما
 ماکــــت و کاردســــتي هايآموزشي
 -راديو

 بــازي و ايفــاي نقــش توســطدانشآموزان مثل تئاتر
 طرح سوال يا مسئله (ايجاد يکمشغوليت ذهني براي دانش آموز)
اســتفاده از رايانه (تهيه نرم افزار،
اســايد وچند رســانهاي توســط
دانشآموز)
 فعاليتهاي هنــري دانش آموزان(نقاشي ،ساخت ماکت ،تهيه فيلم
و انيميشــن و (تعريــف تجربيات
شخصي به صورت داستاني توسط
دانش آموزان وگفتوگو درباره
آن
 ارایــه ايــده توســط معلــم ودانشآموز
 کتابخواني (انفرادي و گروهي)نمايشنامه نويســي ،مقاله نويســي
و تهيــه مجله توســط دانش آموز
معرفي از جانب معلم و جســتجو،
گــردآوري و مطالعــه به وســيله
دانشآموز
 تهيــه روزنامه ديواري توســطدانشآموزان

 اجــراي فعاليت ها به صورتگروهــي و جلب مشــارکت و
مشــورت دانشآموزان (روش
مشارکتي)
 اجــراي فعاليت هــا از طريقبرگــزاري اردوهاي آموزشــي
(روش گردش علمي)
 اجــراي فعاليت هــا از طريقعامليــت و فعال نمــودن دانش
آموزان (روش فعال)
 اجــراي فعاليت ها به صورتعملــي و کارگروهــي (روش
آزمايشگاهي)
 اجراي فعاليت هــا با توجه بهعاليق و نظــرات و توانايي هاي
دانش آموزان
 اجــراي فعاليت هــا از طريقترغيب دانش آمــوزان به طرح
مســئله و ارایــه راه حل (روش
حل مسئله)
اجــراي فعاليتهــا از طريــق
ترغيب دانشآمــوزان به انجام
پژوهش(روش پروژهاي)
 تصميــم گيــري در مــوردشــيوه هاي اجرايي بــا توجه به
ماهيت فعاليت ها
 اجــراي فعاليت ها به صورتمباحثــهاي و طــرح پرســش و
پاسخ (روش سقراطي)
 اجــرا بــه صــورت داوطلبانهو اختيــاري بــودن شــرکت در
فعاليت ها
 اجــراي فعاليت ها به صورتآزمــون و خطــا توســط دانش
آموزان
 اجــراي فعاليتهــا بــه روشسخنراني

 ارزشيابي فعاليت ها به صورتآميخته (کمي و توصيفي)
 ارزشــيابي فعاليتهــا بــهصــورت منعطف و بــا توجه به
اصل «ارزش يابــي در خدمت
يادگيري»
 ارزشــيابي فعاليت هــا بــهصــورت کيفــي (ارزشــيابي
توصيفي)
 ارزشــيابي عملــي و مبتني برمشاهده عملکرد دانش آموزان
(ارزشيابي غير مداد و کاغذ)
 پرهيز از ارزشيابي در مواقعيکه ضرورت ندارد يا ارزشيابي
نامحسوس و غيرمستقيم
 ارزشــيابي به شــکل گروهيو بــر اســاس عملکــرد دانش
آموزان در گروه
 توجه به نيازها و توانايي هايدانشآمــوزان در ارزشــيابي
فعالــيت هـــــا و پرهـــــيز
از به کارگيــري روشهــاي
ارزشيابي آســيبزا (به اهداف
يا مخاطبان)
 ارزشــيابي از طريــق ايجــادرقابت بين دانش آموزان
 ارزشــيابي فعاليت هــا بــهصورت کمي
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 -4عنصرفعاليت هاي يادگيري

-5عنصر روش اجرا

 -6عنصر روش ارزشيابي
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 -7عنصرگروه بندي

 -8عنصرزمان

-9عنصر فضا

 گــروه بنــدي براســاسعاليق ،توانايي هــا و نيازهاي
دانش آموزان
 گــروه بنــدي منعطــف وتغييــر ترکيــب گــروه ها در
فعاليت هاي مختلف
 گروه بندي توأمان بر اساستوجه به دانش آموزان ،معلم و
ماهيت فعاليت ها
 گروه بندي براساس ماهيتفعاليتهــا (مث ً
الگــروه بندي
فعاليتهاي مشترک)
 حضــور دانش آمــوزان بــاتوانمنديهــاي متفاوت در هر
گروه
 گــروه بنــدي براســاستشــخيص متوليان مدرســه به
ويژه معلمان
 گــروه بنــدي ثابــت وعدمتغيير ترکيب گــروه ها در هر
نوع فعاليت

 زمــان بنــدي فعاليت هــا به طوررســمي (مدرســه اي) و هــم غير
رسمي (غير مدرسه اي)
 زمان بندي (رسمي ،نيمه رسمي،غير رســمي يا توأمان) بــا توجه به
ماهيت و اولويت فعاليت ها
 اســتفاده از زمان هاي غير رسميخارج از مدرسه
 قــرار گرفتــن فعاليت ها در زمانرسمي آموزش
 اســتفاده از زمان هاي آزاد و غيررســمي درون مدرســه (زمان هاي
بين ساعات رسمي و مدرسه اي)
 زمــان بنــدي فعاليت هــا درايــام تعطيــات و اوقــات فراغت
دانشآموزان

 تصميــم گيري در مورد فضا ومکان برنامه ها به تناســب ماهيت
و مقتضيات فعاليت ها
 استفاده از مکان هاي خارج ازمدرســه (اردوگاه ها ،مکان هاي
وابســته به ناجا ،آزمايشگاه ها و
)...
 اســتفاده توامان از مدرســه ومکانهاي خارج از مدرسه
 اســتفاده از فضــاي درونــيمدرسه

اين الگو با توجه به مراحل طي شده اعتبار الزم را براي کاربست در فعاليت هاي فوق برنامه

براي دانش آموزان دبيرستاني با تأکيد بر آموزش هاي همگاني ناجا را دارد.
شرح و بسط الگو

الگــوي برنامه درســي فعاليت هاي فوق برنامــه براي دانش آموزان دبيرســتاني با تأکيد بر

آموزش هاي همگاني ناجا براي تهيه برنامه هاي درسي متناسب با شرايط دبيرستان ها ،نيازهاي

دانش آموزان ،اولويت هاي پيشگيري از جرايم و بزهکاري و مصونيت از آسيب پذيري آنها

در ســطح دبيرستان ها متناسب با شــرايط ،مقتضيات ملي ،منطقه اي و محلي آماده شده است

تا بتواند با همکاري و تعامل مناسب ميان آموزش و پرورش و نيروي انتظامي درکليه سطوح

ملي ،اســتاني ،شــهرها و روســتاها زمينه هاي الزم براي ايمن ســازي و حفظ سالمتي دانش

آموزان را فراهم نمايد .با ذکر اين مطالب مالحظاتي مربوط به هر يک از عناصر  9گانه الگو

متناسب با يک فعاليت فوق برنامه با رويکرد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بيان مي شود.
 -1عنصر هدف

با توجه به نقش کليدي عنصر هدف در برنامه درسي مالحظات خاص اين عنصر در الگوي

تهيه شده به اين قرار است:

• طبقه بندي ويژگيهاي اين عنصر به حيطه هاي دانشي ،نگرشي و مهارتي از جمله مزاياي

اين عنصر است .به اين ترتيب که به تفکيک هر حيطه و به ترتيب اولويت ،ويژگي ها مرتب

شده اند.

مشــروبات الکلي ،مســایل غيراخالقي و  )...و شــناخت راه هاي پيشــگيري در اولويت يکم

قرارگرفته است سپس افزايش اين آگاهي درباره حقوق شهري و شهروندي و آنگاه ارتقاي
شناخت نسبت به روش صحيح استفاده از فضاي مجازي مورد تأکيد قرار گرفته است.

• در حيطه نگرش ،به ترتيب تقويت روحيه مشارکت در اجراي مقررات شهري ،الگوپذيري

مثبت و پرهيز از رفتارهــاي ضداجتماعي و افزايش عالقمندي و نگرش مثبت دانش آموزان
نسبت به ناجا و وظايف پليس در اولويت اهميت قرار گرفتند و ساير موضوعات حيطه مهارتي

که جنبه عمومي دارند و مناسب فضاي فوق برنامه به صورت مطلق است در مرتبه هاي بعدي
قرار مي گيرند.

• درحيطــه مهارت نيز به ترتيب ويژگــي ،تقويت و پرورش مهارت هاي زندگي (فردي و

اجتماعي) اهميت باالتري را به دســت آورد .سپس فاصله گرفتن از انحرافات اجتماعي و در
نهايت تقويت قدرت انتخاب دانش آموزان رتبه هاي بعدي را دارند.
 -2عنصر محتوا

مالحظات خاص عنصر محتوا در اين الگو به اين شرح است:

• طبقه بنــدي ويژگيهاي به دســت آمده دردو طبقه ويژگيهــاي موضوعي و موقعيتي و

ويژگيهاي عمومي دسته بندي شده اند.

• در دســته اول اين ويژگي ها (موضوعي و موقعيتــي) ويژگيهاي عنصر به ترتيب تأکيد

بــر ارتباط با زندگي ،تناســب بــا اهداف و ماهيت فعاليت ها ،تناســب با نيازهــا و مقتضيات

دانش آموزان شــهري و روستايي ،تأکيد بر موضوعات ادبي ،هنري و تاريخي ،تأکيد بر حل
موضوعات اجتماعي ،سياســي و فردي و تأکيد بر موضوعات ورزشــي و فرهنگي شده است

که جهت گيري انتخاب اولويت ها را نمايش مي دهد.

• ويژگيهــاي عمومــي عنصر محتوا ،به ترتيب به مشــخص و قابل آمــوزش بودن ،لذت

بخش و جذاب بودن ،عدم محدوديت به کالس درس به مشارکت آموزش وپرورش ،ناجا،

طراحي و اعتباربخشي الگوي برنامه درسي فعاليتهاي فوق برنامه براي دانشآموزان با تأکيد بر آموزش هاي همگاني ناجا

• در حيطه دانشي افزايش آگاهي دانش آموزان نسبت به انحرافات اجتماعي (مواد مخدر،
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 -3عنصر مواد و منابع يادگيري

مالحظات خاص عنصر مواد و منابع يادگيري به اين شرح است:

• تقدم اين مواد ومنابع در فعاليت هاي فوق برنامه با فيلم و انيميشن ها ،بازي هاي رايانه اي

آموزشــي ،چند رســانه اي هاي آموزشــي ،اينترنت ،تلويزيون است که بیشــتر بر جنبه هاي
تصويري و نمايشي تأکيد دارد.

• نرم افزارهاي آموزشي ،ادبيات نوشتاري وچاپي ،تصوير ،ترسيم ،نمايشگاههاي آموزشي

و اســايدهاي آموزشــي به ترتيب درمراتب بعــدي قرار دارندکه عمدتــاً منابعي مکتوب به

حساب ميآيند.

• نمادهاي آموزشــي مثل تابلوهاي راهنما ،ماکت ،کار دســتي هاي آموزشــي و راديو نيز

مراتب آخر را به خود اختصاص داده است.
 -4عنصر فعاليت هاي يادگيري:

مالحظات خاص عنصر فعاليت هاي يادگيري الگوي حاضر به اين شرح است:

• رويکرد غالب در اين عنصر ،بهرهگيري از فعاليتهايي است که در آموزش هاي معمول

کمتر به چشم مي خورد .نوع فعاليتها نشان از جهت گيري بسيار فعال دانش آموز و خروج
او از يک عنصر منفعل به عنصري که داراي نقش تعيين کننده و درگير شونده در موضوعات
يادگيري است؛ دارد.

• بازي و ايفاي نقش طرح ســؤال يا مســئله ،اســتفاده از رايانه ،فعاليت هاي هنري تعريف

تجارب شــخصي به صورت داســتاني و گفت وگو درباره آن به ترتيب رتبه هاي باالي اين

فعاليت ها را کســب کرده اند .اين قبيل فعاليت ها موجب مي شــود تا دانش آموزان پيش از
انجام فعاليت ها درباره آن تفکر کرده و در محيط دبيرســتان نيز در تعامل مســتمر با يکديگر
بوده ودر جريان اين تعامالت ،جريان يادگيري مطلوب شکل بگيرد؛

• ارایه ايده توســط معلم و دانشآموز،کتاب خواني ،نمايشنامه خواني ،مقاله نويسي ،تهيه

مجله معرفي منابع از جانب معلم ،جســت وجو و گردآوري و مطالعه به وســيله دانش آموز
تهيــه روزنامه ديواري به ترتيب در مراتب قبلي قــرار دارند .هرچند که اين فعاليت ها هم در

نوع خود مناســب و در يادگيري اثر بخش هســتند؛ به نظر مي رسد به دليل داشتن سابقه اجرا
در برخي مدارس دراين دسته اولويت قرار گرفتهاند.

مالحظات خاص عنصر روش اجرا براي الگوي حاضر عبارت است از:

• رويکرد غالب دراين عنصر ،استفاده از روشهايي است که دانش آموزان به عنوان محور

ديده ميشــوند و عمدتاً روشهايي اســت که براي آنها دلچسب بوده ،داراي جذابيت نشاط

وتحرک است.

• اجراي فعاليت ها به صورت گروهي ،برگزاري اردوهاي آموزشــي ،پررنگ شدن نقش

دانش آمــوزان در فعاليتها ،انجام کارعملي ،آزمايشــگاهي (انفــرادي و گروهي) ،با توجه

به عاليق و نظرات و توانايي ها به ترتيب جزء مواردي اســت که بيشــترين اهميت را کســب

کرده اند.

• در مرتبــه بعــدي ترغيب دانش آموزان به طرح مســئله و ارایه راه حــل ،انجام پژوهش،

انتخاب شــيوه اجرا با توجه به ماهيت فعاليت ها ،اجراي مباحث و طرح پرســش و پاســخ و
اجراي اختياري و داوطلبانه ،قرار دارند.

• در مرحله آخر اجراي فعاليت ها به صورت آزمون و خطا و اجرا به روش سخنراني قرار

دارد که از لحاظ اهميت در پايين ترين مرتبه قرار گرفتند.
 -6عنصر روش ارزشيابي:

مالحظات خاص عنصر روش ارزشيابي براي الگوي حاضر به اين شرح است:

• روح کلي حاکم بر روشهاي ارزشــيابي خروج از ارزشــيابي کمي به طور مطلق است.

به گونهاي که کوچکترين شــباهتي به ارزشيابي هاي متداول دردوره هاي رسمي آموزشي
نداشته باشد.

• اولويتهــاي نخســتين روش هاي ارزشــيابي به ترتيب با ارزشــيابي به صــورت آميخته

(کمــي ،کيفي) به صورت منعطــف با توجه به ماهيت فعاليت ها و توجه به اصل «ارزشــيابي

در خدمت يادگيري» به صورت کيفي و براســاس مشاهده عملکرد دانش آموزان است .اين
دست ارزشــيابي ها خود به تنهايي موضوعيت ندارد و رسيدن به نقطه مطلوب اهداف فلسفه

طراحي و اعتباربخشي الگوي برنامه درسي فعاليتهاي فوق برنامه براي دانشآموزان با تأکيد بر آموزش هاي همگاني ناجا

 -5عنصر روش اجرا:
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ارزشيابي است.

اولويتهــاي بعدي اختصاص دارد به پرهيز از ارزشــيابي در مواقعــي که ضرورت ندارد
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يا ارزشــيابي نامحســوس و غير مســتقيم ،ارزشــيابي به صورت گروهي و بر اساس عملکرد

دانش آموزان درگروه و توجه به نيازها و توانايي هاي دانش آموزان در ارزشيابي فعاليت ها و
پرهيز از به کارگيري روش هاي ارزشــيابي آسيب زا (به اهداف يا مخاطبان) .نکته قابل توجه

دراين بخش از روش ها ،پرهيز از آن دســته ارزشــيابي هايي است که نه تنها اثر مثبتي نداشته
بلکه تأثير مخرب برجريان يادگيري بر جا ميگذارد.

ارزشــيابي از طريق ايجــاد رقابت بين دانش آموزان و ارزشــيابي فقط به صورت کمي در

مراتب آخر قرار گرفته اند که سنخيت بسيار کمي با ماهيت فعاليت هاي فوق برنامه دارند.
 -7عنصر گروه بندي:

مالحظات خاص اين عنصر در الگوي حاضر عبارتند از:

• تأکيد ويژه برگروه بندي در اين فعاليت ها مشــاهده مي شــود .امري که در فعاليت هاي

رســمي کمتر مجالي بــراي ظهور پيدا مي کند .نوع اهداف ،محتــوا ،فعاليت ها ،مواد و منابع

و روش هــاي اجــرا اقتضــا مي کند که در اجــرا توجه بــه گروه بندي به عنــوان يک اصل
اجتناب ناپذير مطرح باشد.

• ويژگيهاي گروه بندي بر اساس عاليق ،توانايي ها و نيازمندي هاي دانش آموزان داراي

انعطاف و امکان تغيير ترکيب گروه ها متناسب با فعاليت ها ،توجه به دانش آموزان و معلمان،

ماهيــت فعاليت ها و حضور دانش آمــوزان با توجه به توانمنديهاي متفاوت در هر گروه ،به
ترتيب داراي اهميت بيشتري هستند.

در مرتبه آخر اين ويژگي ها ،گروه بندي بر اســاس تشخيص متوليان مدرسه و گروه بندي

ثابت و عدم تغيير در ترکيب گروه ها قرار دارد.
 -8عنصر زمان:

مالحظات ويژه عنصر زمان در الگوي حاضر عبارتند از:

• تأکيد بر استفاده از زمان هاي رسمي و غيررسمي از مهمترين خصايص زمان بندي است.

به طوري که به ترتيب زمانبندي رســمي (مدرســهاي) و غيررسمي (غير مدرسهاي) اهميت

اول را دارد و زمان بندي رسمي ،نيمه رسمي و غير رسمي يا توأمان ،اهميت دوم را دارد.

• اســتفاده از زمانهاي غيررسمي خارج از مدرســه ،زمان رسمي ،آموزش و زمان آزاد و

غيررسمي درون مدرسه به ترتيب در مرحله بعدي اهميت قرار گرفتند.
اهميت قرار گرفته است.

 -9عنصر فضا و مکان:

مالحظات مربوط به عنصر فضا و مکان عبارتند از:

• در اولويت اول تأکيد شده با توجه به ماهيت فعاليت ها ،در مورد فضا تصميم گيري شود

و قبل از مشخص شدن نوع فعاليت نبايد در مورد فضا و مکان تصميم گيري کرد.

• اولويت دوم مربوط به مکان هاي خارج از مدرســه است (اردوگاه ها ،مکان هاي مرتبط

با ناجا ،آزمايشگاه ها).

• اولويت سوم استفاده توأمان از مدرسه و خارج از مدرسه است.

• آخرين اولويت مربوط به محدود شدن به فضاي داخل مدرسه است.

نکته پاياني در مورد عناصر و ويژگيهاي آنها اين است که علي رغم رتبه بندي ويژگيهاي

هر عنصر و چينش آنها از باال تا پايين که دال بر ميزان اهميت اســت ذکر اين نکته ضروري
است که به دليل ماهيت اين فعاليت ها و توجه به مسایل جغرافيايي ،اقليمي ،شهري ،روستايي،
ادارات آموزش و پرورش و مدارس در هر نقطه اي از کشــور که باشــند مي توانند با لحاظ

شرايط ملي کشور به شرايط محيطي و بومي و محلي خود نيز توجه کرده و به اقتضا از تمامي

و يا برخي از ويژگيهاي عناصر استفاده نمايند .به اين معنا که تمام ويژگيهاي عناصر حتي

عناصــري کــه درمراتب پايين هر يک از عناصر قرار گرفته اند حذف نمي شــوند تا با لحاظ

شرايط مختلف جغرافيايي ملي و محلي ،زماني و ...قابليت بهره برداري داشته باشند.

طراحي و اعتباربخشي الگوي برنامه درسي فعاليتهاي فوق برنامه براي دانشآموزان با تأکيد بر آموزش هاي همگاني ناجا

• زمانبنــدي فعاليتهاي فــوق برنامه در ايام تعطيالت و اوقــات فراغت در آخرين مرتبه
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پيشنهادها

 -پس از اجراي الگوي حاضر در ســطح دبيرســتانها در مورد ارزشيابي علمي اين الگو و
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بازخوردهاي آن پژوهش شود.

 -درزمينه آسيبشناسي وضعيت فعاليتهاي فوق برنامه درسطح مدارس و ارایه راهکارهاي

مناسب جهت تقويت اين نوع از برنامه درسي پژوهش صورت گيرد.

 -در مورد برنامه ريزي ،اجرايي کردن و اخذ بازخورد اين الگو ،همکاري و تعامل بيشتري

بين آموزش و پرورش و نيروي انتظامي در سطح استان هاي مختلف صورت پذيرد.

 -بر اجراي الگو با توجه به تمام شــرايط اجرايي از جمله بکارگيري ادبيات پذيرفته شــده

در آموزش و پرورش با رعايت اصول و روش هاي علمي ،اجراي آموزش تأکيد مي شود.

 -برگزاري ســمينارهاي توجيهي براي مديران ،کارشناســان ارشــد آموزش و پرورش و

مربيان پرورشي و براي آشنايي بهتر با اين ظرفيت مغفول در آموزش توصيه مي گردد.

 -کارگاه آموزشــي براي کارشناسان آموزش همگاني ناجا در سطوح مختلف ،در جهت

ايجاد زمينه هاي اجراي مناسب الگو در سطح دبيرستان ها برگزارگردد.
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