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تدوین ساختار فعالیت های فوق برنامه مدارس 
1 g با توجه به سیرۀ امام رضا
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حبیب الله تقی پور سهل آبادی2، عفت عباسی3، مرجان کیان4، محمدعلی رضایی کرمانی نسب پور5

چکیده 

هــدف ایــن مقالــه تدویــن و ارائــه ســاختار فعالیت هــای فــوق برنامــه مــدارس بــا تاکیــد بــر ســیره و روش 
تربیتــی امــام رضــا g اســت. روش مطالعــه، تحلیــل محتواســت و جامعــۀ پژوهــش شــامل پژوهشــگران و 
اســتادان دانشــگاهی خبــره در حــوزۀ آمــوزش و پــرورش همچنیــن اســتادان حــوزۀ علمیــۀ متخصــص در 
مبانــی ســیرۀ رضــوی اســت. نمونــۀ تحقیــق 17 نفــر از میــان خبــرگان مذکــور بــه صــورت هدفمنــد و بــه 
شــیوۀ گلولــه برفــی انتخــاب شــد و مــورد مصاحبــه نیمــه ســاختارمند قــرار گرفتنــد. شــیوۀ مصاحبــه در 
مرحلــۀ اول بــا متخصصــان حــوزه بــرای کدگــذاری مضامیــن و مفاهیــم از متــن و در مرحلــۀ دوم مصاحبــه 
ــا فعالیت هــای فــوق برنامــه  بــا متخصصــان دانشــگاهی بــه منظــور تاییــد کدهــای انتخابــی متناســب ب
مــدارس بــود. بــر اســاس یافته هــا، در ســاختار فــوق برنامــۀ مــدارس متناســب بــا ســیرۀ رضــوی، ابعــاد و 
مولفه هــای برنامــه شناســایی شــده، ســرفصل مطالــب و روش هــای اجرایــی هــر کــدام بیــان شــد. بــا توجه 
بــه نتایــج ایــن پژوهــش، بــرای فعالیت هــای فــوق برنامــه مــدارس منطبــق بــا ســیرۀ رضــوی، اســتفاده از 
روش هــای اجرایــی هماننــد برگــزاری اردو و ســفر علمــی، جلســات مباحثــه و مناظــره، مطالعــه و تحقیــق 

گروهــی، عبــادت و ... در بخش هــای مختلــف پیشــنهاد شــد.

کلیدواژه ها: تحلیل محتوا، سیرۀ تربیتی رضوی، فعالیت های فوق برنامه درسی، مدارس، مضامین تربیتی.

1. این مقاله مستخرج از رسالۀ دکترای نویسندۀ اول است.
2. دانشجوی دکترای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران:

               habibollahtaghipour@yahoo.com
3. استادیار گروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران )نویسندۀ مسئول(:

e.abbasi@khu.ac.ir
4. دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران: 

 kian@khu.ac.ir
rezai@um.ac.ir                   :5. دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

تقی پور سهل آبادی، حبیب الله؛ عباسی، عفت؛ کیان، مرجان؛ رضایی کرمانی 
نسب پور، محمدعلی )1400(. تدوین ساختار فعالیت های فوق برنامه مدارس با 

توجه به سیرۀ امام رضا g. فصلنامه علمی فرهنگ رضوی. 9 )3(. 89-63.
 D O I :  1 0 . 2 2 0 3 4 / F A R Z V. 2 0 2 1 . 2 3 9 9 7 1 . 1 5 4 7



64

سال نهم، شماره 35، پاییز 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقدمه

در تعریــف فعالیت هــای فــوق برنامــه می تــوان ایــن فعالیت هــا را مجموعــه تالش هایــی دانســت 
کــه از ناحیــۀ کــودکان و نوجوانــان بــا هدایــت و برنامه ریــزی و نظــارت مربیــان صــورت می گیــرد تــا 
اســتعدادهای فــردی کــه بــه شــکل بالقــوه در نهــاد آنان اســت، آشــکار و بــر توانمنــدی آنــان افزوده 
شــود؛ از ســوی دیگــر بــا کســب مهارت هــای زندگــی در زندگــی اجتماعــی جامعــه آمــاده می شــود 
تــا آنــان بتواننــد ضمــن ادامــۀ حیــات، بــرای خــود و دیگــران مفید باشــند و تاثیــر مثبتــی در زندگی 
فــردی و جمعــی بگذارنــد. ایــن فعالیت هــا را می تــوان بــا مولفه هایــی چــون برگــزاری اردو و ســفر 
علمــی، جلســات مباحثــه و مناظــره، مطالعــه و تحقیــق گروهی، عبــادت، ســخنرانی، ایفای نقش 

معرفی کرد)غالمــزاده و جاربــی، 1396: 515(.

امــروزه بــروز ناهنجاری هــای رفتــاری و بــی توجهــی بــه مقــررات، ارزش هــا و انضبــاط اجتماعــی 
و بــی توجهــی بــه حقــوق شــهروندان از جملــه نشــانه های خــأ در نظــام تعلیــم و تربیــت اســت کــه 
تأثیرگــذاری آموزش هــای ارائــه شــده در زمینــۀ موضوعــات اجتماعــی را بــا تردیــد مواجــه کــرده 

اســت. 

ــوزان،  ــی دانش آم ــای زندگ ــه مهارت ه ــت از جمل ــم و تربی ــام تعلی ــود در نظ ــع موج ــی وض وقت
خروجــی رفتــار شــاگردان پــس از طــی زیباتریــن ایــام خــود در مدرســه، شــیوۀ دوســت یابی، نحــوۀ 
احتــرام بــه قوانیــن، چگونگــی گذرانــدن اوقــات فراغــت، مهارت تفکــر، مهارت حــل مســئله و ... را 
مشــاهده می کنیــم بــه خصــوص دغدغــه ای کــه اولیــا و دانش آمــوزان مــدارس از رفتارهــای دینــی 
ــای  ــزارش کانون ه ــاری و گ ــیب های رفت ــاری، آس ــی رفت ــاهدات عین ــد و مش ــود دارن ــدان خ فرزن
تربیتــی و مراکــز مشــاوره و همــۀ متولیــان تعلیــم و تربیــت را متوجــه ایــن مســئله مهــم کــرده اســت 
کــه چالش هــای اساســی درحــوزۀ فعالیت هــای پرورشــی وجــود دارد. چالش هایــی چــون نبــود 
شــاخص های هنجــاری و ابهــام در توقعــات از تربیــت دانش آمــوزان، چالــش ســاختار و چارچــوب 
در فــوق برنامــه مــدارس، نبــود تناســب و همســویی برنامه هــای آموزشــی کتــب درســی و محتــوای  
فعالیت هــای فــوق برنامــۀ مــدارس، چالــش فعالیت هــای مقطعــی، احساســی، ســطحی و 
ظاهــری فــوق برنامه هــای مــدارس و توجــه بــه گزارش هــا و مســتندات ظاهــری و ســطحی. بــه 
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ــا  نظــر می رســد دلیــل بســیاری از چالش هــا، کاســتی ها و مســائلی کــه آمــوزش و پــرورش مــا ب
ــا  ــی ب ــن مبان ــرا ای ــام دارد؛ زی ــن نظ ــری ای ــی نظ ــه در مبان ــد، ریش ــرم می کن ــه ن ــت و پنج آن دس
اعتقــادات، باورهــا، انتظــارات و فرهنــگ مــردم مومــن و خداجــوی مــا همخوانــی ندارد«)شــورای 
ــی انقــالب فرهنگــی، 1390: 14(. از طرفــی »چــون فعالیت هــای فــوق برنامــه در راســتای  عال
ــد از  ــت بای ــح اس ــه صال ــانی و جامع ــه انس ــات طیب ــال حی ــه دنب ــدارس ب ــمی م ــای رس برنامه ه
ــد )همان:  ــوردار باش ــی برخ ــای دین ــن و آموزه ه ــاس دی ــر اس ــول آن ب ــادی و اص ــوب بنی چارچ
299(. متاســفانه در مـدارس کشـور بـه ایـن ظرفیـت و پتانسیل بینظیر توجه جدی نشده و عموم 
آموزش ها بر پایــۀ روش های سنتی متکی بر فعال بـودن  معلم و منفعل بودن دانشآموزان طراحی و 

ــکاران، 1391: 73(. ــادری و هم اجرا میشود)ن

بنابرایــن راه برون رفــت از ایــن مشــکالت و چالش هــا داشــتن فــوق برنامه هــای مناســب اســت تــا 
از طریــق آن هــا بــه دنبــال تحقــق اهــداف نظــام آموزشــی و اســتفاده از ســیرۀ امامــان و معصومیــن 
ــه در اندیشــه های تربیتــی امــام رضــا g می تــوان  ــه برنامه هــا بــود. بــرای نمون b در ایــن گون
عبـــادت اصـــلی را در افـــزایش اندیشیدن و بهـــره وری از خـــرد مالحظه کرد. چنانکه در این زمینه 
ــر  ــشیدن در ام ــیار اندیـ ــط بس ــه فق ــت؛ بلک ــاز نیس ــادی روزه و نم ــه زی ــادت ب ــد: »عب می فرماین

خداونــد اســت«)دهقان ســرخ آبــادی و کرامتــی، 1396: 42(.

لذا با نگاهی به مقولۀ فعالیتهای فوق برنامه، ویژگیها و آثـار مثبتـی کـه در جـذب دانـش آمـوزان 
و گرایش آن هــا به سمت تربیت دارد، بــه چنــد دلیــل از ســیرۀ امــام رضــا g بــرای تدویــن ســاختار 

فعالیت هــای فــوق برنامــه مــدارس می تــوان بهــره بــرد:

1. بــا توجــه بــه اســتدالل فــوق، هماننــد مطالعــه جامعــی کــه از زندگــی امــام رضــا g توســط 
ــالق در  ــل اخ ــام مث ــخصی ام ــی ش ــه  زندگ ــه مطالع ــت، ب ــه اس ــورت گرفت ــی )1393( ص غالمعل
منــزل، عبــادت، خــوراک و بهداشــت پرداخــت؛ بــه طــوری کــه نظــام تعلیــم و تربیت بــا بهره مندی 
ــام را  ــیره ام ــر س ــی ب ــای مبتن ــی، توصیه ه ــش از زندگ ــر بخ ــرد در ه ــر ف ــرای ه ــا ب ــج آن ه از نتای
ارائــه داد کــه رعایــت آن هــا تمریــن مهــارت زندگــی اســت. از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از 
فعالیت هــای مهــم و اساســی در مــدارس در قالــب برنامــۀ فرهنگــی و زیارتــی بــه مشــهد مقــدس 
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و زیــارت امــام رضــا g صــورت می گیــرد، بــا آگاهــی از ســیرۀ امــام رضــا g می تــوان بــه طــور 
ــه را از  ــوق برنام ــای ف ــرای فعالیت ه ــی اج ــاخص های چگونگ ــا و ش ــی معیاره ــوس و تجرب ملم
زندگــی امــام رضــا g بــه آنــان آموخــت و مصــداق تبلــور ایــن حدیــث امــام g شــد که اگــر مردم 
زیبایی هــای ســخن مــا را می شــناختند، بــی شــک از مــا پیــروی می کردند)ابــن بابویــه، 1377: 
180(. قصــد مــا ایــن اســت کــه بــا معرفــی شــاخص و میــزان علمــی و دینــی مثــل ســیرۀ امــام 
ــی  ــردی و جمع ــای ف ــی فعالیت ه ــار بخش ــی در اعتب ــوی خوب ــوزان الگ ــرای دانش آم ــا g ب رض

شــاگردان در مــدارس فراهــم کنیــم.

ــد از  ــدارس می توانن ــه م ــوق برنام ــای ف ــان فعالیت ه ــزان و متولی ــی برنامه ری ــورد قبل ــرو م 2. پی
 g ــر و غنــی کــه در راســتای ســبک زندگــی امــام رضــا تحقیقــات و پژوهش هــای بســیار معتب
صــورت گرفتــه بــه عنــوان شــاخص در انجــام فعالیت هــای فــوق برنامــه مــدارس بهــره بگیرنــد. بــه 
همــت محققــان و عالقه منــدان بــه ســاحت قدســی حضــرت رضــا g از طریــق مطالعۀ ســیرۀ آن 
حضــرت در زمینــۀ مهارت هــای زندگــی از جملــه مهــارت تفکــر، مهــارت ســخن گفتــن، مهــارت 
انتقــاد و مهــارت مباحثــه می تــوان کاربــرد آن را در زندگــی ودر فعالیت هــای فــوق برنامــه مــدارس 

مــورد توجــه قــرار داد.

ــا فعالیت هــای فــوق  ــد آن ب ــه ســیرۀ امــام رضــا g، پیون 3. همچنیــن قصــد محقــق از ورود ب
برنامــه مــدارس، بــه عنــوان یکــی از راه هــای برون رفــت از چالش هــای موجــود در تربیــت از جملــه 
ناهمخوانــی مبانــی نظــری نظــام تربیتــی بــا اعتقــادات، باورهــا انتظــارات و فرهنــگ مــردم مومــن 

و خداجــوی اســت.

ــژه  ــه وی ــالمی ب ــۀ اس ــر، جامع ــر حاض ــرایط عص ــده در ش ــاد ش ــل ی ــا و دالی ــه چالش ه ــا ب      بن
کشــور مــا بــرای رشــد و بالندگــی خــود بایــد از ســیرۀ تربیتــی معصــوم g، از جملــه مضامیــن 
ــه عنــوان الگــو و مبنــا در جهــت رفــع چالش هــای  و ویژگی هــای روش تربیتــی امــام رضــا g ب
موجــود بهره منــد شــود؛ چــرا کــه یکــی از اهــداف تربیتــی امامــان معصــوم b و از جملــه امــام 
رضــا g در تعلیــم و تربیــت، توجــه دادن مســلمانان بــه اخــالق، آداب اجتماعــی، تقــوای الهــی 
و رشــد تربیــت دینــی اســت )محمــدی ری شــهری، 1395: 827(. از ایــن جهــت در نظــام تعلیــم 
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ــه  ــا g، ب ــام رض ــه ام ــوم از جمل ــۀ معص ــی ائم ــیرۀ تربیت ــدی از س ــا بهره من ــوان ب ــت می ت و تربی
عنــوان پشــتوانه و ســرمایۀ معنــوی و الهــی و بــا معیار قــرار دادن آن در تعلیــم و تربیــت دانش آموزان 
گام هــای ارزشــمند و موثــری برداشــت. در ایــن میــان رســالت نظــام آمــوزش و پــرورش در ترویــج 
تعلیــم و تربیــت اســالمی حائــز اهمیــت اســت؛ در ایــن زمینــه ارائــه ســاختار فعالیت هــای فــوق 
ــع  ــۀ رف ــد زمین ــا g می توان ــام رض ــی ام ــای روش تربیت ــن و ویژگی ه ــای مضامی ــر مبن ــه ب برنام
ــژه در  ــه وی ــاد ب ــش اعتی ــان، افزای ــژه در نوجوان ــه وی ــکاری ب ــه بزه ــامانی ها از جمل ــی نابس برخ
جوانــان و نوجوانــان، کاهــش جایــگاه و ارج خانــواده، افزایــش آلودگــی و نابــودی محیــط زیســت، 
گســترش دامنــۀ تقلــب، کالهبــرداری و فریبــکاری در روابــط اجتماعــی افــراد کــه خــود موجــب 
افزایــش بــی اعتمــادی بیــن افــراد جامعــه اســت، کاربردهــای نادرســت و غیــر اخالقــی وســایل 
ــش،  ــوزش و پژوه ــوزۀ آم ــی در ح ــد اخالق ــترش ب ــراه، گس ــن هم ــد تلف ــد مانن ــی جدی ارتباط
بهره گیــری نادرســت و غیــر اخالقــی از شــبکۀ تارنمــای جهانی)اینترنــت( را فراهــم ســازد. عــالوه 
بــر ایــن از طریــق فعالیت هــای فــوق برنامــه در مــدارس می تــوان زمینــۀ یادگیــری نظــم و مقــررات 
اجتماعــی، ارزش هــا و انضبــاط اجتماعــی را بیــن جامعــۀ دانش آمــوزان ایجــاد کــرد؛ بــه طــوری 
کــه بتــوان بــرای ســالمت و دور شــدن از آلودگی هــا و ناهنجاری هــا، بــا روش پیشــگیرانه در جهــت 

حفــظ ارزش هــای اخالقــی گام برداشــت. 

دربــارۀ بهره منــدی از زندگــی و ســیرۀ تربیتــی امامــان معصــوم b از جملــه اندیشــه های تربیتی 
امــام رضــا g مطالعــات دیگــری هرچنــد انــدک از منظر هــای متنوعــی صــورت گرفتــه اســت. 
ــی  ــه بررس ــه ب ــی)1396( ک ــرخ آبادی و کرامت ــه دهقان س ــای مطالع ــق یافته ه ــه طب از آن جمل
ــه پنــج روش تدریــس شــامل آمــوزش  ــد، ب ــه بودن روش هــای آموزشــی در ســیرۀ رضــوی پرداخت
ــوی  ــیرۀ رض ــاس س ــر اس ــوزی ب ــره و عبرت آم ــخ، مناظ ــش و پاس ــی، پرس ــث گروه ــرادی، بح انف
پرداختــه شــده اســت. همچنیــن طبــق مطالعــۀ میرزامحمــدی و همــکاران)1396( و نیــز پژوهش 
قمقامــی و همــکاران)1394( بــا بررســی و بازشناســی آموزه هــای تربیتــی امــام رضــاg چنیــن 
ــد  ــالم، رش ــر اس ــیرۀ پیامب ــز س ــاg و نی ــام رض ــر ام ــت از نظ ــدف تربی ــه ه ــد ک ــه گرفته ان نتیج
تمــام ابعــاد وجــودی انســان اســت. عــالوه بــر این هــا در پژوهــش مســعودیان و بهشــتی)1391( 
ــدی  ــش محم ــه و در پژوه ــای نهج البالغ ــر مبن ــی ب ــت سیاس ــای تربی ــول و روش ه ــداف و اص اه
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ــده و  ــی ش ــرورش بررس ــوزش و پ ــۀ آم ــه در زمین ــوای نهج البالغ ــکاران)1394( محت ــا و هم پوی
ــری،  ــتی و ظاه ــت زیس ــی، تربی ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــادی و عب ــف اعتق ــای مختل مولفه ه
ــه ای و علمــی و فنــاوری بخش بنــدی شــده اســت.  زیبایی شــناختی و هنــری، اقتصــادی و حرف
همچنیــن رضوی دوســت و همــکاران)1394( در مطالعــۀ خــود بــه بررســی بایســته های اخالقــی 
زندگــی خانوادگــی از منظــر امــام رضــاg پرداخته انــد. بــه طــور کلــی ایــن مــوارد شــامل تربیــت 
ــه  ــبت ب ــب نس ــار مناس ــواده، رفت ــی در خان ــش مدیریت ــواده، نق ــت خان ــن معیش ــدان، تامی فرزن
مهمانــان اســت؛ طبــق پژوهــش صمــدی و همــکاران)1391( بــا عنوان بررســی روش هــای تربیت 
ــه  ــه ب ــکاران)1393( ک ــی و هم ــش نجف ــتb و پژوه ــل بی ــرn و اه ــیره پیامب ــی در س اخالق
بررســی روش هــای تربیــت اخالقــی در ســیرۀ رضــوی پرداخته انــد، روش هایــی را مطــرح کرده انــد 
کــه شــامل چهــار عنــوان کلــی اســت: 1. روش هــای زمینه ســاز: پرهیــز از معاشــرت بــا صاحبــان 
رذایــل، ایجــاد فضــای اخالقــی در جامعــه، محبــت و احســان، جذبــه و آراســتگی. 2. روش هــای 
ــی:  ــای اخالق ــا آموزه ه ــی ب ــردن مترب ــنا ک ــای آش ــف. روش ه ــی: ال ــرت اخالق ــی و بصی آگاه
آمــوزش اصــول و معیارهــای اخالقــی، تبییــن موانــع رفتارهــای اخالقــی و راه هــای غلبــه بــر آن، 
بیــان عواقــب و پیامدهــای رفتارهــای اخالقــی و ضــد اخالقــی، بیــان داســتان های اخالقــی. ب. 
روش هــای پــرورش تفکــر اخالقــی: تشــویق بــه تفکــر در مســائل اخالقــی، تشــویق بــه تفکــر قبــل 
ــا و  ــرورش گرایش ه ــای پ ــی. 3. روش ه ــائل اخالق ــو در مس ــث و گفت وگ ــل، بح ــه عم ــدام ب از اق
عــادات مطلــوب: میــل و رغبــت در برابــر خــوف و تــرس، تحریــک انگیزه هــای ایمانــی، ارائــه الگــو، 
توصیــه بــه تحمیــل رفتارهــای پســندیده بــر نفــس، امــر بــه فضیلت هــا و نهــی از رذیلت هــا، نظارت 
ــی و  ــاض و چشم پوش ــی، اغم ــۀ مترب ــناخت روحی ــل: ش ــالح رذای ــای اص ــت. 4. روش ه و مراقب

برخــورد قاطــع.

ــتر در مقوله فعالیتهای فوق  ــه پیش ــای آنچ ــر مبن ــور و ب ــات مذک ــج مطالع ــه نتای ــکا ب ــا ات ب
ــا ویژگیها و آثـار مثبتـی  ــل برنامه ه ــن قبی ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــد، ب ــه ش ــدارس گفت برنامه م
ــه  ــی و ارائ ــه طراح ــت ب ــا به سمت تربیت دارد، الزم اس در جـذب دانـش آمـوزان و گرایش آن ه
ــی  ــه های تربیت ــر اندیش ــدارس از منظ ــه  م ــوق برنام ــب در فعالیت هــای ف ــرفصل های مناس س
امــام معصــوم و مشــارکت دانش آمــوزان در اجــرای ایــن برنامه هــا اقــدام کــرد و دانش آمــوزان 



69
تدوین ساختار فعالیت های فوق برنامه مدارس با توجه به سیرۀ...     )تقی پور سهل آبادی و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 35، پاییز 1400

را در مواجــه بــا مشــکالتی چــون ناهنجاری هــای رفتــاری و عــدم توجــه بــه مقــررات، ارزش هــا 
ــاخت و از  ــاده س ــهروندان آم ــوق ش ــه حق ــی ب ــی توجه ــدارس و ب ــی در م ــاط اجتماع و انضب
رفتارهــای هنجارشــکن آســیب زا و آســیب پذیر در دوران جوانــی تــا حــد قابــل توجهــی 

پیشــگیری کــرد.

بــا توجــه بــه چنیــن اســتداللی مبنــی بــر ظرفیت هــا و قابلیــت های یــاد شــده بــرای فعالیت های 
فــوق برنامــه مــدارس و بــر اســاس مســائل مطــرح شــده، هــدف پژوهــش حاضــر تدویــن و ارائــه 
 g ــر ســیره و روش تربیتــی امــام رضــا ــا تاکیــد ب ســاختار فعالیت هــای فــوق برنامــه مــدارس ب

اســت. 

روش پژوهش 

ــرای  ــی ب ــوا روش ــل محت ــد. تحلی ــتفاده ش ــوا اس ــل محت ــی از روش تحلی ــه کیف ــن مطالع در ای
شناســایی، تحلیــل و گــزارش مضامیــن موجــود در داده هاســت. ایــن روش فرایندی بــرای تحلیل 
داده هــای متنــی اســت و داده هــای پراکنــده و متنــوع را را بــه داده هایــی غنــی و تفصیلــی تبدیــل 
ــه منظــور  ــه هــدف تحقیــق ب ــرای دســت یابی ب ــذا ب می کنــد )Braun & Clarke, 2006 :98(. ل
ــر ســیره و روش  ــا تاکیــد ب ــرای فعالیت هــای فــوق برنامــه مــدارس ب اســتخراج ســاختار نظــری ب
تربیتــی امــام رضــا g، محتــوای کتــب و منابــع مربــوط بــه ســیره و روش تربیتــی امــام معصــوم 

g از نظــر ســرفصل های فــوق برنامــه در مــدارس بررســی شــد.

جامعــۀ پژوهــش شــامل پژوهشــگران و اســتادان دانشــگاهی خبــره در حــوزۀ آمــوزش و پــرورش و 
همچنیــن اســتادان حــوزۀ علمیــه اســت کــه بــه مباحــث و مبانــی ســیرۀ رضــوی آشــنایی و آگاهی 
داشــتند. چــون پایــگاه دادة مناســبی بــرای تعییــن ایــن گــروه از خبــرگان در دســترس نبــود، برای 

جمــع آوری نمونــه از روش نمونه گیــری گلولــه برفــی اســتفاده شــد)جدول 1(. 
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جدول )1(. آمار توصیفی خبرگان پژوهش

درصد تعداد دسته معیار ردیف

%12 2 زن
جنسیت

1

%88 15 مرد 2

%18 3 کارشناسی ارشد
 آخرین مقطع

تحصیلی

3

%35 6 استادان حوزه علمیه 4

%47 8 دکترا 5

%35 6 31-40 سال

ردۀ سنی

7

%47 8 41-50 سال 8

%18 3 بیش از 50 سال 9

%41 7 5-10 سال
 سابقۀ پژوهش و

فعالیت

10

%35 6 10-20 سال 11

%24 4 بیش از 20 سال 12

بــرای جمــع آوری اطالعــات از مصاحبــه نیمه ســاختاریافته اســتفاده شــد، بــه ایــن دلیــل کــه در 
ایــن روش عــالوه بــر امــکان تبــادل نظرهــا، می تــوان بحــث دربــارة موضــوع را در دســت یابی بــه 
اهــداف پژوهــش هدایــت کــرد. بــر ایــن اســاس ابتــدا از طریــق مصاحبــه بــا شــش تــن از خبــرگان 
ــع ســیرۀ رضــوی  ــۀ نخســت کدهــای اســتخراج شــده از مناب ــه در مرحل و اســتادان حــوزۀ علمی
دســته بندی شــد و در مرحلــۀ بعــد بــا هــدف پاســخ بــه اعتبارســنجی کدهــا و مــوارد شناســایی 
ــوق  ــای ف ــا فعالیت ه ــب ب ــی متناس ــای انتخاب ــد کده ــر تایی ــوی از نظ ــیرۀ رض ــع س ــده از مناب ش
برنامــه مــدارس، بــر اســاس نظــرات 11 تــن از خبــرگان و اســتادان دانشــگاه ســاختار فــوق برنامــه 
مــدارس مبتنــی بــر ســیرۀ رضــوی بررســی و تدویــن شــد. درخــور ذکــر اســت در ایــن راســتا، قبــل 
ــا،  ــا، فقه الرض ــار الرض ــون اخب ــه عی ــی از جمل ــگاه منابع ــوزه و دانش ــتادان ح ــا اس ــه ب از مصاحب
میزان الحکمــه،  منتهی اآلمــال،  کافــی،  اصــول  الحیــاه،  االنــوار،  بحــار  مســنداالمام الرضا، 
ــه،  ــی، الحج ــروع کاف ــول، ف ــوی، تحف العق ــای رض ــدوق، حکمت ه ــس ص ــیعه، مجال وسایل الش
الحدیــث، مستدرک الوســائل، کامل الزیــارات، المحاســن، مکارم االخــالق، تهذیب االحــکام و 

االرشــاد بــه طــور دقیــق بررســی و کدهــای مربوطــه اســتخراج شــد. 
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در شکل زیر، ساختار کلی گام های پژوهش نشان داده شده است. 

 

شکل )1( گام های پژوهش

در فرایند اعتبار بخشی داده ها اقدامات زیر مورد توجه قرار گرفت: 

ــروع  ــیوۀ ش ــامل ش ــه ش ــکل مصاحب ــش، پروت ــای پژوه ــاد یافته ه ــت اعتم ــش قابلی ــرای افزای ب
مصاحبــه، ورود بــه بحــث و ســیر پرســش هــا تدویــن و در طــول مصاحبه هــا راهنمــای پژوهشــگر 
در مصاحبــه بــود تــا پراکنده گویــی و نوســان زیــاد در مصاحبه هــا اتفــاق نیفتــد. از ســوی دیگــر، 
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بــا مشــخص کــردن محورهــای اصلــی مصاحبــه و آزاد بــودن پژوهشــگر بــرای طــرح پرســش های 
خــود در هــر محــور، روایــی پژوهــش نیــز حفــظ  شــده اســت. مســتقل بــودن پژوهشــگر نســبت 
ــی  ــر پایای ــن عنص ــر الزم، مهم تری ــای غی ــب و پیش فرض ه ــذف تعص ــش و ح ــوع پژوه ــه موض ب
در پژوهش هــای  کیفــی اســت)دانایی فــرد و مظفــری، 1377(. عــالوه بــر ایــن، در ایــن مطالعــه 
امــکان مــرور تطبیقــی داده هــای بــه دســت آمــده از منابــع مختلــف فراهــم شــد کــه ایــن امــر بــه 
بهبــود اعتمادپذیــری داده هــا کمــک کــرد. همچنین اســتفاده از نظــرات 17 تــن به اعتبــار کدها و 

مــوارد شناســایی شــده از منابــع ســیرۀ رضــوی افــزود. 

یافته ها

در بخــش مطالعــۀ نظــری، ابتــدا طبــق اطالعــات جــدول)2(، یافته هــای نظــری در قالــب کدهــا 
و مضامیــن کلیــدی از منابــع اســتخراج شــد.  ایــن کدهــا، در مرحلــه اول خــام بــوده و در مراحــل 
ــا  ــه ب ــه طــور دقیــق بررســی و تحلیــل و مــوارد تکــراری حــذف شــد. در بخــش مصاحب بعــدی ب
خبــرگان بــه منظــور پاســخ بــه اعتبارســنجی کدهــا و مــوارد شناســایی شــده از منابع ســیرۀ رضوی 
و همچنیــن تاییــد کدهــای انتخابــی متناســب بــا فعالیت هــای فــوق برنامــه مــدارس، بــر اســاس 
نظــرات 11 تــن از خبــرگان و اســتادان دانشــگاه ســاختار فــوق برنامــه مــدارس مبتنــی بــر ســیرۀ 
ــر ســاختار فــوق برنامــه مــدارس  ــر مبنــای  آن در جــدول زی رضــوی بررســی و تدویــن شــد کــه ب
متناســب بــا ســیرۀ رضــوی تهیــه شــد. درخــور ذکــر اســت در ســتون اول و دوم، ابعــاد و مولفه هــای 
شناســایی شــده در ســیرۀ رضــوی بیــان شــده، در ســتون ســوم ســرفصل برنامه هــا و در ســتون 

چهــارم منبــع هــر کــدام ذکــر شــده اســت. 
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جدول)2(. ساختار فوق برنامه مدارس متناسب با سیرۀ رضوی بر مبنای تایید کدهای انتخابی توسط خبرگان 

منبع سرفصل برنامه ها بر مبنای مضامین 
کلیدی سیرۀ رضوی

کدباز

)مضامین کلیدی(
بعد

)ابن بابویه، 1392: 565(
ادعیه و زیارت ائمه

bپیوند با اهل بیت

خودسازی

آشنایی با سیره و زندگی ائمه

)فقه الرضا، 1406 ق. : 
)380

ایجاد روحیه حریت و آزادگی

تعهدایجاد روحیه جهادی

انگیزه و اشتیاق

)فقه الرضا ، 1406 ق. 
)380 :

شناخت جهاد اکبر 
جهاد اکبر

پرورش جهاد اکبر در دوران جوانی

)عطاردی، 1391: 382(

شناخت شرایط امر به معروف و نهی 
از منکر

ایجاد روحیه امر به معروف 
و نهی از منکر

شناخت روش های امر به معروف و نهی 
از منکر

آشنایی با برکات امر به معروف و نهی 
از منکر

)عطاردی، 1391: 149( روش های خویشتن داری افزایش ظرفیت شخصی و 
خویشتن داری

)مجلسی، 1389: 352(
اهمیت محاسبه نفس در خودسازی

محاسبه نفس
روش های محاسبه نفس 
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)ابن بابویه، 1392: 315( چگونگی تصمیم گیری در شرایط 
مختلف

تصمیم گیری در مراحل 
مختلف

توانایی 
تصمیم گیری و 

حل مساله

)مجلسی، 1389:  34 و 
حکیمی، 1380: 558(

شاخص های گزینش درحوزه های 
مختلف گزینش خردمندانه

)عطاردی، 1391: 235(

اهمیت توسل به اهل بیت در 
تصمیم گیری ها توسل به اهل بیتb در 

تصمیم گیری ها
شیوه های توسل به اهل بیت در 

تصمیم گیری ها

)کلینی، 1392:  469 و 
عطاردی، 1391:  40( 

اهمیت دعا و نیایش در حل مسائل دعا و نیایش در هنگام حل 
شیوه های دعا و نیایش در حل مسائلمسائل و تصمیم گیری

)قمی، 1390:  263 و 
)264

شناخت ابعاد ریزبینی در حل مسائل

شیوه های بررسی و تحلیل در حل ریزبینی و توجه باال
مسائل

)عطاردی، 1391:  456(

شناخت اسالمی و رضوی روحیه 
انتقادپذیری روحیه انتقادپذیری

روابط 
اجتماعی

روش های ایجاد روحیه انتقادپذیری

)ابن بابویه، 1392:  84( شناخت ابعاد و حوزه های فروتنی در 
الیه های مختلف اجتماع دوری از خودستایی و غرور

)عطاردی، 1391: 299(

اهمیت تشکر از خوبی همدیگر
قدردانی و تشکر از خوبی 

آموزش تشکر از همدیگر به صورت دیگران
عملی

)عطاردی، 1391:  286(

اهمیت صلۀ رحم

صلۀ رحم
شناخت صلۀ رحم

چگونگی اجرای صلۀ رحم طبق اصول 
رضوی
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)فقه الرضا ، 1406 ق.:  
338 و ابن شعبه حرانی، 

)442  :1393

اهمیت پیدا کردن و نگه داشتن دوست

دوست یابی

روابط 
اجتماعی

روش های دوست یابی و نگهداری 
صحیح دوست

)حر عاملی، 1386: 82 ( شناخت اهمیت و روش های دوری از 
دشمنی با دیگران

پرهیز از خصومت و 
دشمنی با دیگران

)عطاردی، 1391: 285( شناخت اهمیت و روش های دوستی و 
محبت با مردم دوستی و محبت با مردم

)ابن بابویه، 1392:  252( روش های هم زبانی و هم اندیشی با 
همدیگر هم زبانی و هم اندیشی

)عطاردی، 1391:  286(

اهمیت کارگروهی

ضوابط و شرایط کار گروهی در سیره کار گروهی
رضوی

)عطاردی، 1391:  286(
اهمیت و چگونگی مشورت دادن مشورت دادن و مشورت 

اهمیت و چگونگی مشورت گرفتنگرفتن

)کلینی، 1392:  283( اهمیت و برکات و شرایط مهمان نوازی مهمان نوازی

)ابن بابویه، 1392:  18( رعایت عدالت در مراوده با دیگر ادیان عدالت خواهی برای همه 
ادیان

)عطاردی، 1391: 456(
اهمیت و فواید استقالل یافتن استقالل و اثرنپذیرفتن از 

فشارهای اجتماعی

رشد 
شخصیتی

شرایط و رویکردهای استقالل یافتن

)عطاردی، 1391:  273 
و 258(

اهمیت و فواید صبر
صبر و بردباری

شرایط ایجاد و رشد صبر و بردباری

)محدثی، 1396:  53( شناخت بدخواهان و رفتار با آن ها رفتار هوشمندانه با 
بدخواهان

)ابن بابویه، 1392: 655 
و 656(

روش های مدیریت یاس و ناامیدی مدیریت یاس و ناامیدی و 
ایجاد و تقویت روحیه امیدواری و انگیزهامیدواری
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)عطاردی، 1391:  81 
و 260(

اصول مدیریت اندوه و شادی در سیرۀ 
رضوی مدیریت اندوه و شادی

رشد 
شخصیتی

)صدرالدین شیرازی، 
1394: 314 و500( روش های کنترل خشم  مدیریت خشم

)عطاردی، 1391:  299(

اهمیت کرامت در زندگی دنیوی و 
اخروی

کرامت و بخشش
اصول کرامت و بخشندگی در ابعاد 

زندگی

)ابن بابویه، 1392:  192( اصول ساده زیستی در سیره رضوی ساده زیستی

)مفید، 1372:  255(

اهمیت حفظ آبرو

شیوه ها و اصول حفظ آبرو در سیره حفظ آبروی دیگران
رضوی

)ابن بابویه، 1392:  170( چگونگی هم نشینی با زیردستان هم نشینی با زیردستان

)برقی، 1374: 200( یادگیری آداب غذا خوردن رعایت آداب غذا خوردن

)عطاردی، 1391: 84( اصول و شیوه مدیریت زمان به سبک 
رضوی مدیریت زمان

)عطاردی، 1391:  45( شیوۀ مهربانی و عطوفت با افراد مختلف مهربانی و عطوفت

)ابن بابویه، 1392:  313( اصول و روش های مذاکره در سیره 
رضوی توانایی مذاکره کردن

ارتباطات بین 
فردی

)محمدی ری شهری، 
)94 :1395

اهمیت ارتباط موثر و گوش فرادادن به 
دیگران گوش فرادادن به دیگران 

)عطاردی، 1391: 260(
اهمیت و شرایط استغفار

استغفار
استغفار از خداوند بخشنده

)ابن بابویه، 1392:  643( اصول رضوی انفاق انفاق



77
تدوین ساختار فعالیت های فوق برنامه مدارس با توجه به سیرۀ...     )تقی پور سهل آبادی و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 35، پاییز 1400

)کلینی، 1392:  4( اهمیت نیت در زندگی نیت پاک

ارتباطات بین 
فردی

)کلینی، 1392:  502( اهمیت و چگونگی ترس از خدا ترس از خدا

)کلینی، 1392:  297( الگوی صحیح مصرف و مقابله با اسراف صرفه جویی و جلوگیری 
از اسراف

)ابن بابویه، 1392:  307( بررسی و نشر مفاهیم قرآنی و روایات 
ائمه نشر قرآن و روایات ائمه

)طوسی ، 1364:  24( برگزاری مراسمی مانند عید غدیر و ... گرامی داشت ایام مهم 
اسالمی

)قطب راوندی، 1368:  
337 و ابن بابویه، 1392:  

)196 – 194

خواندن نماز اول وقت
اهمیت نماز

اهمیت نماز نافله و مستحبی

)ابن بابویه، 1392:  
)196-194

اهمیت روزه مستحبی، ختم قرآن و ذکر 
صلوات برنامه های مستحبی

)عطاردی، 1391: 268(
اهمیت احترام و نیکی به والدین

احترام و نیکی به والدین خانواده
روش ها و ابعاد احترام و نیکی به والدین

)طبرسی، 1370:  72 و 
ابن بابویه، 1392:  252( اصول ظاهری رضوی مرتب و زیبا بودن رشد ظاهری

در تدویــن ســاختار فــوق برنامــه مــدارس مبتنــی بــر ســیرۀ رضــوی ترتیــب کار بــه ایــن صــورت 
بــود کــه ابتــدا از طریــق مصاحبــه بــا شــش تــن از خبــرگان و اســتادان حــوزۀ علمیــه در مرحلــه 
نخســت کدهــای اســتخراج شــده از منابــع ســیرۀ رضــوی با تایید شــش تــن از خبــرگان و اســتادان 
حــوزۀ علمیــه دســته بنــدی شــدند و در مرحلــه بعــد از نظــر تاییــد کدهــای انتخابــی متناســب بــا 
فعالیت هــای فــوق برنامــه مــدارس، بــر مبنــای نظــرات 11 تــن از خبــرگان و اســتادان دانشــگاه 
نســبت بــه تدویــن ســاختار فــوق برنامــه مــدارس مبتنــی بــر ســیرۀ رضــوی بررســی و اقــدام شــد و 
در ادامــه از جهــت نیــل بــه اجرایــی شــدن برنامــه مذکــور، راهبرهای پیشــنهادی از منظر اســتادان 

و خبــرگان طبــق جــدول زیــر ارائــه شــد.
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جدول )3(. راهبردهای پیشنهادی و مجموعه عملیات تحت پوشش آن ها 

مجموعه عملیات راهبرد

در ابتدا مربی طی یک دورۀ کوتاه مدت در خصوص موضوع ابعاد تربیتی حاصل از زندگی 
معصوم از جمله سبک زندگی امام رضا g  شناخت کافی حاصل کند. همچنین با توجه به 

سرفصل های فوق برنامه بتواند برای تهیه محتوای مرتبط با هر فصل اقدام کند. 

راهبرد1
 آموزش مربی

مربی برای نیل به اهداف متناسب با محتوای هر سرفصل فوق برنامه، برنامه مناسب )مثال: 
ترتیب دادن یک سفر اردویی( را انتخاب می کند.

راهبرد 2
اتخاذ روش مناسب

مربی با توجه به محتوای هر سرفصل فوق برنامه از طریق به کارگیری روش های مناسبی 
دانش آموزان را برای یادگیری آموزه های تربیتی امام معصوم ترغیب می نماید و آن ها به 

فعالیت های پیش بینی شده می پردازند و همچنین مربی در حین فعالیت دانش آموزان در 
صورت صالح دید به فعالیت های پیش بینی نشده نیز توجه می کند.  

راهبرد 3
آموزش و یادگیری

 مربی هم ضمن فعالیت های فوق برنامه و هم در فرصت ها و زمان های دیگر به رفتارهای 
دانش آموزان توجه کند و اثر برنامه های اجرا شده را مورد بررسی و بازبینی قرار دهد.

راهبرد 4
ارزشیابی

ــر  ــه نحــوۀ آمــوزش ســبک زندگــی ب ــه ب ــوق برنام ــه از فعالیت هــای ف ــوان نمون ــه عن در اینجــا ب
مبنــای ســیرۀ رضــوی در یــک برنامــه ســفر بــه شــرح زیــر ارائــه می شــود کــه متولیــان و مجریــان 
g فــوق برنامــه مــدارس می تواننــد بــا بهره گیــری از متــن احادیــث و روایــات و ســیرۀ امــام رضــا

زمینــه تحقــق ایــن گونــه فعالیت هــا را فراهــم ســازند.

• نمونه فعالیت فوق برنامه )سفر اردویی برای آموزش سبک زندگی بر مبنای سیرۀ رضوی(

• رئوس برنامه:

1. آمــوزش بهداشــت تغذیــه 2. آمــوزش روابــط اجتماعــی ســالم 3. تقویــت زندگــی معنــوی در 
دانش آمــوزان

• اجرا: 

• شرح برنامه در بعد تغذیه: 
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در جریــان ســفری کــه از طــرف مدرســه بــرای دانش آمــوزان تــدراک دیــده شــده اســت، حیــن 
ســفر رعایــت نــکات بهداشــتی در تغذیــه دانش آمــوزان در دســتور کار آموزش هــای مربــی 
مدرســه خواهــد بــود؛ بــه ایــن منظــور حیــن ســفر کــه دانش آمــوزان بخشــی از ســفر را بــه تغذیــه 
می پردازنــد، مربــی بــه احادیثــی از حضــرت رضــا g متوســل می شــود و نکاتــی را در خصــوص 
بهداشــت تغذیــه بــه آن هــا متذکــر می شــود. بــرای مثــال در ایــن برنامــه ســفر در یکــی از وعده های 
غذایــی مربــی رو می کنــد و بــه دانش آمــوزان می گویــد: امــام رضــا می فرماینــد خــدای تبــارک و 
تعالــی هــر چیــز ســودبخش و نیــرو دهنــده جســم و تــن را حــالل و هــر زیــان آور و کشــنده را حــرام 
ــون  ــم همچ ــد جس ــا g می فرمای ــرت رض ــی، 1389، ج 62 : 166(؛ حض ــرده است)مجلس ک
زمیــن پــاک ســبز اســت در صورتــی کــه از حیــث آبــاد کــردن و آب دادن مراقبــت شــود بــه گونــه ای 
کــه نــه آن انــدازه آب دهنــد کــه غــرق شــود و نــه آن انــدازه کــم آب باشــد کــه پژمــرده و خشــک 
گــردد بــه ایــن حالــت آبادانــی دوام می یابــد و خیــرش زیــاد می شــود و زراعــت ســود پیــدا می کنــد 
و اگــر دربــاره آن غفلــت ورزنــد آن زمیــن تبــاه و بی حاصــل می گــردد و گیــاه در آن مــی رویــد و در 
نهــاد آدمــی نیــز همیــن گونه اســت یعنــی اگــر در حد اعتــدال بــه آن رســیدگی و نیازهایــش مرتفع 

شــود تندرســت و از بیماریهــا در امــان است)مجلســی، 1389، ج 62 : 310( 

 g ــه دانش آمــوزان ایــن پیــام را می دهــد: حضــرت رضــا مربــی در موقعیــت مناســب دیگــر ب
می فرمایــد: چــون گرســنه شــوی بخــور و زمانــی کــه تشــنه شــدی بنــوش کــه ســبب تندرســتی 
است)مجلســی، 1389، ج 59 : 360( و نیــز می فرمایــد پرهیــز اســاس هــر دارو اســت  و معــدۀ 
خانــۀ هــر درد اســت. جســم را عــادت بــده بــه هرآنچه اســتحکام و سامان بخشــی بدن بــا آن محقق 

می شــود و بــه چیــزی کــه بــرای جســم مهــم اســت و احســاس نیــاز می شــود، بپرداز)همــان(.

ــالمت  ــرای س ــه ب ــام ک ــرف ش ــع ص ــا g را موق ــام رض ــخنان ام ــدی س ــای کلی ــی نکته ه مرب
ــه جمع بنــدی می کنــد: امــام رضــا g چهــار اصــل  دانش آمــوزان خیلــی مهــم اســت ایــن گون
اساســی در بهداشــت و تغذیــه مســلمانان را متذکــر شــده اند:     1. اصــل ســود و زیــان خوردنــی ها 
بــرای جســم 2. اصــل مدیریــت خــوردن و آشــامیدن بــا توجــه بــه نیــاز طبیعی بــدن 3. اصــل پرهیز 

و پیشــگیری 4.  اصــل توجــه بــه پیشــگیری و درمــان اســالمی. 
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مربــی بــه دانش آمــوزان می گویــد یکــی از چیزهایــی کــه در بهداشــت غــذا و تغذیــه حضــرت رضا 
g بــه آن تاکیــد دارنــد جــدول زمان بنــدی در خوردنی هاســت. جــدول زمانــی کــه بایــد روزانــه 
در خــوردن غــذا رعایــت کنــی بــه ایــن ترتیــب اســت: روزانــه یــک مرتبــه وقتــی کــه هشــت ســاعت 
از روز گذشــته باشــد یــک وعــده غذایــی میــل کــن یــا ســه وعــده غــذا در مــدت دو روز زمــان هــای 
تعیین شــده بــرای خــوردن غــذا بایــد رعایــت گــردد و غــذا در همــان وقــت تعیین شــود بــدون اینکه 
جلــو و عقــب بیفتــد میــل شــود. در خــوردن غــذا در صورتــی کــه هنــوز میــل و اشــتها داری دســت 
از غــذا بکش)مجلســی، 1389، ج 59: 311( مربــی بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره می کنــد کــه دربــارۀ 
بهداشــت غــذا و تغذیــه حضــرت رضــا g در رســالۀ ذهبیــه خودشــان بــه بیــش از 111 دســتور 

دربــارۀ بایســته ها و نبایســت های خوردنی هــا و انــواع آن ســفارش کــرده اســت.

بــه ایــن ترتیــب دانش آمــوزان در طــول ســفر بــا الگــو قــرار دادن بیانــات معنوی امــام رضــا g در 
روش تغذیــۀ خــود دقــت و بــا رعایــت موازیــن بهداشــتی بــه طــور عملــی تغذیــه ســالم را در ســبک 

زندگــی خــود وارد می کننــد.

• شرح برنامه در بعد آموزش روابط اجتماعی سالم 

مربــی در جریــان ســفر در موقعیت هــای مناســبی کــه پیــش می آیــد بــه روابــط اجتماعــی ســالم 
ــط  ــوص رواب ــا ع در خص ــام رض ــای ام ــه آموزه ه ــاختن ب ــنا س ــا آش ــوزان را ب ــه دارد و دانش آم توج
اجتماعــی ســالم در ایــن امــر آن هــا را راهنمایــی می کنــد؛ بــه ایــن ترتیــب مربــی در طــی ســفری 
ــا دانش آمــوزان خواهــد داشــت در موقعیت هــای مناســبی کــه تشــخیص می دهــد مــوارد  کــه ب
الزم را بــا الگــو قــرار دادن امــام رضــا g بــرای تاثیــر بــر رفتــار دانش آمــوزان و حاکــم شــدن روابــط 
ــی را در  ــام g نکات ــول ام ــی از ق ــذا مرب ــد. ل ــو می کن ــا بازگ ــه آن ه ــوزان ب ــن دانش آم ــالم بی س

ــرای دانــش آمــوزان متذکــر می شــود. موقعیت هــای مختلــف ب

ــد:  ــوزان می گوی ــه دانش آم ــا g دارد، ب ــام رض ــات ام ــه از بیان ــی ک ــا درک ــی ب ــال مرب ــرای مث ب
ــد و کســی  انســان خــود سرنوشــت خــود را می ســازد؛ امــام رضــا g می فرماینــد: بیــن خداون
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خویشــاوندی وجــود نــدارد و انســان جــز بــا عبــادت خداونــد بــه والیــت تــو نمی رســد و در جایــی 
دیگــر امــام رضــا g از قــول پیامبــر اکــرم n می فرماینــد بــه واســطۀ اعمــال خــود نــزد مــن بیاید 

نــه بــه خاطــر خویشــاوندی کــه بــا مــن دارید)ابــن بابویــه، 1392، ج 2: 5(.

ممکــن اســت مربــی در موقعیتــی کــه پیــش می آیــد بــه اخــالق محــوری کــه یکــی از اصــل هــای 
مهــم روابــط اجتماعــی بپــردازد و بــه بیــان امــام رضــا در ایــن بــاره اســتناد کنــد؛ آنجــا که امــام رضا 
ــای  ــادی و زمزمه ه ــال عب ــر اعم ــج و دیگ ــاز، روزه، ح ــادی نم ــه زی ــادت ب ــد: در عب g می فرمای
شــبانه انســان ها نــگاه نکنیــد؛ بلکــه بــه راســتگویی و امانتــداری آنــان توجــه کنید)همــان(. مربــی 
ــود و  ــر می ش ــوزان متذک ــرای دانش آم ــئولیت پذیری را ب ــداری و مس ــه حق م ــفر مولف ــن س در ای
بــه بیــان امــام رضــا g توســل می جویــد؛ آنجــا کــه امــام می فرماینــد کســی کــه رعایــت حقــوق 
برادران دینی نداشــته باشــد شــیعۀ ما نیســت)کلینی، 1392: 345 ( همچنین مربی توجه دادن 
دانش آمــوزان بــه ارزش هــای اجتماعــی را جــزو برنامــه خــود می دانــد؛ امــام رضــا g می فرمایند: 
بــه خــدا حســن ظــن داشــته باشــید چــرا کــه خداوند فرمــود من بــه بنــده مومنم همــان گونــه نگاه 
می کنــم کــه او بــه مــن نــگاه می کنــد. اگــر خــوب نــگاه کنــد خــوب نگاهــش می کنــم و اگــر بــد 
ــد نگاهــش می کنم)فعالــی، 1394: 95(؛ مربــی در حیــن مســافرت دانش آمــوزان  ــگاه کنــد ب ن
ــه دیگــران( تشــویق می کنــد؛ امــام رضــا g می فرماینــد: اگــر  ــه شــکر عملــی )بخشــش ب را ب
خداونــد بــه کســی نعمتــی بدهــد و از آن نعمــت بــه کســی بخشــش کنــد خداونــد نعمــت او را زیاد 
می کنــد و افزایــش نعمــت دریــغ ندارد)ابــن بابویــه، 1392، ج 2:  107( مربــی در موقعیت هــای 
ــه تــالش در  ــد و دانش آمــوزان را ب ــط اجتماعــی ســخن می گوی مناســب از جلوه هــای دیگــر رواب
آن زمینه هــا تشــویق می کنــد. ماننــد دعــا کــردن در حــق همدیگــر کــه مایــع انــس و الفــت مــی 
شــود. امــام رضــا g می فرماینــد: مومنــی نیســت کــه بــرای بــرادران و خواهــران مومــن یــا زنــان و 
مــردان مســلمان چــه مــرده و چــه زنــده آنــان دعــا کنــد مگــر اینکــه خداونــد بــه ازای هــر زن و مــرد 
مومــن بــرای هــر دو تــا دامنــه قیامــت حســن ثبــت می کند)حــر عاملــی، 1368: 424 ( در حدیث 
دیگــر امــام رضــا g می فرماینــد: هــر کــس در غیــاب بــرادر مومــن خویــش برایــش دعــا کنــد 
از کناره هــای آســمان نــدا می شــود فالنــی بــرای توســت ماننــد آنچــه بــرای بــرادرت درخواســت 

کردیــم و بــرای توســت 100 هــزار برابــر آن)مجلســی، 1389، ج 59: 386(.
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چنانکــه مالحظــه می شــود در جریــان ســفر مربــی بــا ایــن روش می توانــد بــه اقتضــای 
موقعیت هــای مناســبی کــه پیــش می آیــد بــه روابــط اجتماعــی ســالم دانش آمــوزان بپــردازد و بــا 
آشــنا ســاختن آن هــا بــه آموزه هــای امــام رضــا ع در خصــوص روابــط اجتماعــی ســالم در ایــن امــر 
آن هــا را راهنمایــی کنــد و بــه ایــن ترتیــب مربــی تاثیــر ایــن روش را بــر رفتــار دانش آمــوزان و حاکــم 

شــدن روابــط ســالم بیــن دانش آمــوزان شــاهد باشــد.

• شرح برنامه در بعد تقویت زندگی معنوی 

مربــی در جریــان ســفر اردویــی بــه تشــخیص خــود، زمانــی کــه دانش آمــوزان آمــاده می شــوند تــا 
در نمــاز جماعــت شــرکت کننــد یــا بعــد از نمــاز بــه شــاخص های اساســی بــرای ایجــاد یــک زندگی 

معنــوی بــر اســاس بیانــات حضــرت رضــا g  بیــان اشــاره می کنــد:

ــان  ــه بی ــن گون ــد و ای ــت می کن ــوا صحب ــتن تق ــوزان از داش ــرای دانش آم ــی ب ــال مرب ــرای مث ب
ــزرگ  ــان ب ــوی گناه ــه س ــی ب ــک راه های ــان کوچ ــد: گناه ــا g می فرماین ــام رض ــد: ام می کن
اســت. هــر کــس از گناهــان کوچــک نترســد از گناهان بــزرگ نخواهــد ترســید)ابن بابویــه، 1392، 
ج 2: 180( در حدیــث دیگــری امــام رضــا g می فرماینــد بپرهیــز از نردبانــی کــه بــاال رفتــن آن  
آســان  و پاییــن آمــدش دشــوار اســت. نفــس ســرکش را بــه میــل و خواهــش خــود رهــا مکــن؛ زیــرا 

ــودی اش در رهــا کــردن اســت)فعالی، 1394: 42 ( ناب

ــده اند،  ــاده ش ــادت آم ــرای عب ــوزان ب ــه دانش آم ــفر ک ــن س ــر در حی ــی دیگ ــی در موقعیت مرب
می گویــد: رعایــت اخــالق از نظــر امــام رضــا g بــرای زندگــی معنــوی بســیار مهــم اســت؛ امــام 
رضــا g می فرماینــد خلــق نیکــو را از دســت ندهیــد چــرا کــه اخــالق نیکــو جایــش در بهشــت 
ــرا جایــش دوزخ است)مجلســی، 1389، ج 67: 386 (. در  ــد دوری کنیــد زی اســت و از خــوی ب
ــت و  ــتدار خداس ــد دوس ــته باش ــوا داش ــه تق ــی ک ــد: کس ــا g می فرماین ــام رض ــر ام ــای دیگ ج

ــازد)فعالی، 1394: 50 (. ــوار نمی س ــش را خ ــتداران خوی ــد دوس خداون

در اینجــا مربــی بــرای دانش آمــوزان مصداق هــای تقــوا را مــورد توجــه قــرار می دهــد و بــه آن هــا 
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ــوق  ــظ حق ــی، حف ــانه های اله ــات و نش ــه آی ــه ب ــوان توج ــوا می ت ــای تق ــد: از مصداق ه می گوی
دیگــران، اعتــدال و میانــه روی در زندگــی، بردبــاری، تواضــع و فروتنــی دانســت. مربــی در جایــی 
ــان  ــا g را بی ــام رض ــول ام ــد و ق ــاره می کن ــدا اش ــا خ ــده ب ــاط بن ــوی ارتب ــل معن ــه عام ــر ب دیگ
می کنــد کــه می فرماینــد: همانــا عبــادت 70 در هســت کــه 69 در آن در رضــا و تســلیم در برابــر 
خــدا و رســول و اولی االمــر است)مجلســی، 1389، ج 2 : 212(. از جلوه هــای بندگــی می تــوان 
بــه ذکــر خــدا، نمــاز، دوری از گنــاه، عبــادت، بخشــش، نفع رســانی و خدمــت بــه مــردم، ارتبــاط بــا 

خویشــان، آشــتی دادن میــان مســلمانان اســت. 

در ایــن برنامــه ســفر، مربــی بــا علــم بــه اینکه ممکــن اســت در طول ســفر برخــی دانش آمــوزان از 
هــم دلخــور شــوند و ناراحتــی پیــش بیایــد بــرای ایجــاد الفــت و کمــک دانش آمــوزان بــه همدیگر به 
فرمایــش امــام g متوســل می شــود و بــه دانش آمــوزان می گویــد: امــام رضــا g می فرماینــد 
آشــتی میــان دو نفــر برتر از یــک ســال نمــاز و روزه است)مجلســی، 1389، ج 62 : 43(. همچنین 
ــه  ــوزان ب ــانی دانش آم ــع رس ــرای نف ــا g ب ــام رض ــای ام ــان زیب ــن بی ــه همی ــل ب ــا توس ــی ب مرب
همدیگــر در طــول ســفر دانش آمــوزان را بــه انفــاق قلبــی، گذشــت و مــدارا، تغافــل و چشم پوشــی، 

عــدم رشــک، انفــاق مالــی، بخشــش زبانــی و اخــالص در عمــل دعــوت می کنــد. 

بحث و نتیجه گیری 

ایــن مطالعــه بــا هــدف تدویــن و ارائــه ســاختار فعالیت هــای فــوق برنامــه دانش آمــوزان مــدارس 
ــواع  ــی ان ــن بررس ــش ضم ــن پژوه ــت. در ای ــام گرف ــاg انج ــام رض ــیرۀ ام ــری از س ــا بهره گی ب
فعالیت هــای فــوق برنامــه در مــدارس و شناســایی آن هــا، جایــگاه آن هــا در متــن احادیــث و روایات 
امــام رضــا g بررســی شــده و ارتبــاط آن هــا را بــا جایــگاه احادیــث امــام تعییــن و ســپس ســاختار 
فعالیت هــای فــوق برنامــه را در برنامه هــای مختلــف و عملکــرد مربیــان بــر مبنــای نظــرات خبــرگان 
دانشــگاه و حــوزه بــه عنــوان منبــع اثرپذیــر و قابــل اطمینــان مشــخص و در جدول هــای ترســیمی 
ابعــاد، مولفه هــا، ســرفصل برنامــه و روش اجــرا تعییــن شــد تــا متولیــان و مجریــان ضمــن مراجعــه 
بــه آن پشــتوانه ارزشــمندی بــرای فعالیــت فــوق برنامــه خــود در مــدارس داشــته باشــند. در ایــن 
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پژوهــش ســعی شــد فعالیــت فــوق برنامــه در مــدارس بــا بهره گیــری از متــن احادیــث و روایــات و 
ســیرۀ امــام رضــا g در قالــب مــوارد مختلــف بــرای متولیــان و مجریــان فــوق برنامــه مــدارس ارائه 
شــود. بــه طــوری کــه بــا اســتفاده از احادیــث رضــوی و بازبینی نظــرات خبــرگان دانشــگاه و حوزه، 
صحــت و اعتبــار اجرایــی آن بــا اطمینــان بیشــتری در مــدارس مــورد توجــه قرار گرفــت و همچنین 

در نهایــت ســه نمونــه عینــی از فعالیت هــای موثــر در ســاختار فعالیــت فــوق برنامــه ذکــر گردیــد.

ــود دارد،  ــی وج ــینه مرتبط کم ــه پیش ــن مطالع ــای ای ــرای يافتهه ــل آنكه ب ــه طور كلي به دلی ب
شــاید بتوان گفت كه اين يافته هــا در نوع خود نوين و اطالعــات مفیــدی را برای پژوهــش هــای 
بعــدی معرفــی کــرده اســت. بــا وجــود ایــن، مطالعاتــی نیــز وجــود دارد کــه در آن هــا نســبت بــه 
بهره منــدی از زندگــی و ســیرۀ تربیتــی ائمــه معصــوم و از جملــه اندیشــه های تربیتــی امــام رضــا 

ــت.  ــده اس ــه ش ــی توج ــای متنوع g از نگاه ه

طبــق یافته هــای تحقیــق حاضــر در بخــش روش اجــرا بــرای ســرفصل های فــوق برنامــه مــدارس 
بــه بحــث گروهــی، مناظــره و بحــث علمــی و برگــزاری اردو توجــه شــده اســت کــه از ایــن لحــاظ 
بــا مطالعــۀ دهقان ســرخ آبادی و کرامتــی)1396(، کــه بــه بررســی روش هــای آموزشــی در ســیرۀ 
رضــوی پرداختــه بودنــد، همخوانــی دارد. بــه ایــن دلیــل کــه در بخشــی از یافتــه هــای پژوهــش 
آن هــا بــه پنــج روش تدریــس شــامل: آمــوزش انفــرادی، بحــث گروهــی، پرســش و پاســخ، مناظــره 

و عبــرت آمــوزی بــر اســاس ســیرۀ رضــوی پرداختــه شــده اســت.

یکــی دیگــر از یافته هــای ایــن مطالعــه، توجــه بــه رشــد ابعــاد وجــودی انســان از منظــر ســیرۀ 
تربیتــی امــام رضــا g اعــم از فــردی و اجتماعــی اســت کــه در قالــب فعالیت هــای فــوق برنامــه 
توجــه شــده اســت. این یافته بــا مطالعه میرزامحمــدی و همــکاران )1396( و نیــز پژوهش قمقانی 
ــای  ــی آموزه ه ــی و بازشناس ــا بررس ــز ب ــا نی ــه آن ه ــرا ک ــی دارد، چ ــکاران )1394( همخوان و هم
تربیتــی امــام رضــاg چنیــن نتیجــه گرفته  انــد کــه هــدف تربیــت از نظــر امــام رضــاg و نیــز 
ســیرۀ پیامبــر اســالم رشــد تمــام ابعــاد وجــودی انســان اســت و توجــه بــه تمامــی ابعــاد درونــی و 
محیطــی فــرد اعــم از جامعــه و خانــواده و فرزنــدان را شــامل می شــود. در همیــن زمینــه، یافتــه 
دیگــر تحقیــق حاضــر پرداختــن بــه ابعاد زندگــی اجتماعــی در ســرفصل های فــوق برنامــه مدارس 
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اســت. از جملــه در پژوهــش حاضــر بــه ابعــاد تربیــت مســئولیت پذیری، صداقــت، وفــای بــه عهد و 
... پرداختــه شــد کــه بــا پژوهــش مســعودیان و بهشــتی )1391( کــه بــه بررســی اهــداف و اصــول و 
روش هــای تربیــت سیاســی بــر مبنــای نهج البالغــه پرداختــه اســت، تــا حــدودی همخــوان اســت. 
همچنیــن در پژوهــش محمــدی پویــا و همــکاران )1394( نیــز که به بررســی محتــوای نهج البالغه 
در زمینــۀ آمــوزش و پــرورش پرداختنــد و مولفه هــای مختلــف اعتقــادی و عبــادی، اجتماعــی و 
سیاســی، تربیــت زیســتی و ظاهــری، زیبایی شــناختی و هنــری، اقتصــادی و حرفــه ای و علمــی و 
فنــاوری را بخش بنــدی نمودنــد، یافته هــای ایــن مطالعــه نیــز بــا توجــه بــه همخوانــی یافته هــا بــه 

شــکلی دیگــر ایــن مــوارد را در ســرفصل های فــوق برنامــه مــدارس پیشــنهاد داده اســت. 

همچنیــن از یافته هــای ایــن تحقیــق اســتخراج مولفه هــای اخالقــی زندگــی امــام رضــا g بــود 
کــه بــه جنبه هــای مختلــف از جملــه تربیــت فرزنــد، مدیریــت خانــواده، رفتــار مناســب بــا دیگــران 
ــت و از  ــده اس ــه ش ــا توج ــه آن ه ــدارس ب ــه م ــوق برنام ــای ف ــرفصل های فعالیت ه ــه در س و ... ک
ایــن نظــر بــا پژوهــش رضــوی دوســت و همــکاران )1394( همخوانــی دارد؛ چــر ا کــه آن هــا نیــز 
 gــام رضــا ــی خانوادگــی از منظــر ام ــه بررســی بایســته های اخالقــی زندگ در مطالعــه خــود ب
شــامل تربیــت فرزنــدان، تامیــن معیشــت خانــواده، نقــش مدیریتــی در خانــواده، رفتــار مناســب 
نســبت بــه مهمانــان و ... پرداختنــد. در بخشــی دیگــر از یافته هــای تحقیــق حاضــر بــه تربیــت 
اخالقــی و ویژگی هــای اخالقــی همچــون محبــت و احســان و پیامدهــای اخالق پســندیده اشــاره 
شــده اســت؛ بــه نحــوی کــه طبــق نظــر متخصصــان ایــن مــوارد جایــگاه ویــژه ای در ســرفصل های 
فعالیــت هــای فــوق برنامــه دارد. ایــن یافته هــا بــا پژوهــش صمــدی و همــکاران )1391( بــا عنــوان 
ــی و  ــش نجف ــتb و پژوه ــل بی ــرn و اه ــیرۀ پیامب ــی در س ــت اخالق ــای تربی ــی روش ه بررس
ــد،  ــوی پرداخته ان ــیرۀ رض ــی در س ــت اخالق ــای تربی ــی روش ه ــه بررس ــه ب ــکاران )1393( ک هم
ــی را  ــود روش های ــش خ ــکاران )1393( در پژوه ــی و هم ــه نجف ــرا ک ــادی دارد؛ چ ــی زی همخوان

ــا یافته هــای تحقیــق حاضــر همســو اســت. مطــرح کرده انــد کــه ب

همچنیــن در پژوهــش نیــرو )1395( کــه بــا هدف بررســی پديدارشناختــــی دانشآمــــوزان زائــر 
حــرم مطهر حضرت امام رضا g انجــام یافتــه اســت، می تــوان طبــق یافته هــای آن، همســویی 
قابــل مالحظــه ای بــا پژوهــش حاضــر مشــاهده کــرد طبــق یافته هــای پژوهش مذکــور فــوق برنامه 
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ســفر زیارتــی منجر به تغییراتــی در ســه زمینــه رفتــاری فــردی و جمعــی، معنــوی، روحی-روانــی  
می شــود.

همان گونــه کــه در مطالعــات فــوق اشــاره شــد، در هرکــدام بــه شــکلی بــه شــیوه های تربیتــی 
اســالمی و بــه طــور خــاص در ســیره تربیتــی ائمــه b و پیامبــر n اشــاره شــده اســت کــه بــه 
شــکلی دیگــر در مطالعــه حاضــر نیــز بــدان پرداختــه شــده اســت؛ بنابرایــن در مقابلــه یافته هــای 
پژوهــش حاضــر بــا برخــی مطالعــات اشــاره شــد، همخوانــی و همســویی یافته هــا بــا مطالعــات 
مذکــور می توانــد پشــتوانۀ علمــی بــرای اعتبــار یافته هــای پژوهــش حاضــر باشــد و از ایــن نظــر 
توجــه و عنایــت برنامه ریــزان و مســئوالن آمــوزش و پــرورش را بــرای بهره بــرداری از پیشــنهاد ارائــه 
شــده در ســاختار فعالیت هــای فــوق برنامــه مــدارس، فراهــم کنــد. در واقــع از طریــق یافته هــای 
ــا ویژگی هــای فعالیت هــای  ایــن پژوهــش در خصــوص تلفیــق مضامیــن روش تربیتــی رضــوی ب
ــه  ــوق برنام ــای ف ــرای فعالیت ه ــی از اج ــتفاده از آن در بخش ــوۀ اس ــدارس و نح ــه م ــوق برنام ف
مــدارس بــا اســتفاده از نظــرات متخصصــان بررســی های الزم صــورت گرفــت بــه نحــوی کــه امکان 
اســتفاده از مضامیــن روش تربیتــی امــام رضــا g را بــرای فعالیت هــای فــوق برنامــه مــدارس، در 
فراینــد تربیــت دانش آمــوزان میســر ســازد. بــه ایــن ترتیــب ســاختاری بــرای فعالیــت هــای فــوق 
برنامــه مــدارس بــا نظــر اســتادان و خبــرگان تهیــه شــد کــه ابعــاد تربیتــی بــر مبنــای ســیرۀ رضــوی 
در آن لحــاظ شــده و از هــر بعــد تربیتــی، مضامیــن و ویژگی هــای روش تربیتــی امــام رضــا g کــه 

از ســرمایۀ معنــوی و الهــی برخــوردار اســت در جهــت تربیــت دانش آمــوزان بهــره گرفتــه شــود. 

در اینجــا بــه کمــک یافته هــای ایــن پژوهــش در خصــوص تلفیــق مضامیــن روش تربیتــی رضوی 
ــرای  ــی از اج ــود در بخش ــنهاد می ش ــدارس، پیش ــه م ــوق برنام ــای ف ــای فعالیت ه ــا ویژگی ه ب
فعالیت هــای فــوق برنامــه مــدارس امــکان اســتفاده از مضامیــن روش تربیتــی امــام رضــا g در 
فراینــد تربیــت دانش آمــوزان در چارچــوب فعالیت هــای فــوق برنامــه، اقدامــات الزم صــورت گیــرد.

از جملــه محدودیت هــای ایــن پژوهــش اســتفاده از منابــع گذشــته و کمتــر مرتبــط بــود و عــالوه 
بــر ایــن از دیگــر محدویت هــای ایــن پژوهــش جلــب همــکاری اســتادان و خبــرگان بــرای مصاحبــه 
و تکمیــل پرســش نامه بــود و تعــدادی از اســتادانی کــه بــه دالیــل مختلــف تمایــل بــه همــکاری 
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ــه در نوع  ــن مطالع ــای ای ــث يافتهه ــن حی ــاید از ای ــدند. ش ــذف ش ــه ح ــروه نمون ــتند از گ نداش
ــه  ــذا ب ــت. ل ــرده اس ــی ک ــدی معرف ــای بع ــدی را برای پژوهش ه ــات مفی ــوده و اطالع خود نوين ب

پژوهشــگران پیشــنهاد می شــود کــه موضوعــات زیــر بــرای پژوهــش ادامــه پیــدا کنــد:

ــوا  ــداف، محت ــاد اه ــده در ابع ــایی ش ــه شناس ــوق برنام ــای ف ــاختار فعالیت ه ــنجی س اعتبارس
و روش  هــای مشــخص؛ همچنیــن بررســی و تدویــن الزامــات اجرایــی فعالیت هــای فــوق برنامــه 

مــدارس مبتنــی بــر ســیرۀ رضــوی. 
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