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 چکیده

مرحله در زندگی کودکان است که ضرورت توجه  ترینمهم ابتدایی دوران تحصیلی      
 راستاي در به عواطف آنها بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد چراکه این دوره

 گردد. ازمحسوب می سنی مقاطع تریناز حساس و آموزاندانش شخصیت گیريشکل
 و نیدی متون با آموزاندانش بیشتر براي انس زمان بهترین دوران این کارشناسان، نظر

 انسانی شخصیت گیريشکل نیز و پایه ابتدایی در آموزش اهمیت بنابراین،. است قرآنی
 انسانی حیات در ي شانالعادهفوق نقش از اکیح دو، این تالقی و کودکی يمرحله در

 راهبردهاي هدف بررسی با حاضر، پژوهش .اوست اجتماعی زندگی بالتّبع و شخص
قرآن، به روش مبتنی بر رویکرد اقدام پژوهی، در یکی از  درس به دانش عالقه افزایش

 مدارس ابتدایی شهرستان بابل انجام پذیرفت. در این پژوهش پس از کشف علل
ها پیشنهادي براي حلعالقگی دانش آموزان به درس قرآن، منجر به تدوین راهبی
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هاي پیشنهادي در محیط واقعی حلرفت از این مشکل و سپس به مرحله اجرا راهبرون
یبی هاي ترککالس درس منجر گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که به کارگیري روش

کالس را از حالت کسل کننده به فعال تغییر و  و نوین تدریس در درس قرآن، محیط
 میزان عالقه دانش آموزان به درس قرآن را به حد مطلوب رسانده است.

 آموزان، عالقهقرآن، ابتدایی، دانش :کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Study strategies to increase the interest of knowledge in Quran 
lessons (Action research) 

۱Mosleh Amiredehi  Hadi 

Abstract 

Elementary education is the most important stage in the life of children, 
and the need to pay attention to their emotions more and more should 
be taken into consideration because this course is considered to be the 
formation of the personality of the students and the most sensitive age 
groups. Experts say that this period is the best time for most students to 
enroll with religious and Quranic texts. Therefore, the importance of 
education in the elementary school, as well as the formation of human 
personality in the childhood stage and the intersection of these two, 
indicate their extraordinary role in the human life of a person and, 
consequently, his social life. The purpose of this study was to Study 
strategies to increase the interest of knowledge in Quran lessons (Action 
research). In this research, after discovering the causes of students' 
unconsciousness in the Qur'an lessons, it resulted in the development of 
solutions for the outbreak of this problem and then led to the 
implementation of proposed solutions in the real classroom 
environment. The results came from the fact that the use of combined 
and modern methods of teaching in the Qur'anic lessons has made the 
classroom environment from a dull to active level and increased the 
students' interest in the Qur'an lesson. 
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 مقدمه
ترین عامل اجتماعی شدن در زندگی هر انسان، تجارب دوران کودکی است. مهم       

کودکان در جریان اجتماعی شدن، عواطف مختلفی از قبیل مهر، محبت، فداکاري، گذشت، 
 عامل ترینیکی از مهم .کندرا در کنار والدین خود تجربه می ادت، کینه و خشمحس

هاي دینی و قرآنی، نقش معلم در آموزش است و این در امر یادگیري آموزه تأثیرگذار
سازند و لذا کیفیت کار معلم در می مطلوبی فراهمهاي یادگیري معلمان هستند که محیط

که تدریس مؤثر همواره به  طوري ادگیري قرآن است؛ بهرأس امور مربوط به آموزش و ی
ر ه مدیبه مثاب تواندمیدرس نیز  کالس درعنصر حیاتی امور یادگیري است و معلم  مثابه

خود باشد، زیرا او مدیر فنِ یادگیري است و یادگیري زمانی مؤثر است که یکی  کالس
باشد تا بتواند در  مندعالقهو  معلم است کارآزموده و با انگیزه که آن،از عوامل اصلی 

را  القخود، امر یادگیري خبراي آموزش بنیادي به انسانی ناآزموده با تکنیک  الشت سایه
که تغییر و  طالعاتو در عصر انفجار ا میالدي سوم هزارهتسهیل بخشد، درنتیجه در 
ن تریحاکم بر حیات بشري و از مهم هايجریان ترینعمدهتحول مستمر و پرشتاب از 

قیت، بسترساز تغییر و تحول و دگرگونی عمیق البارز آن است، فرآیند خ هايمشخصه
 ).1397دوالبی و برهمن، ( است

 .دوجود دار نظرهایی اختالفبه کودکان  قرآنیدر رابطه با چگونگی آموزش مفاهیم      
نظر  ینمعتقدند پیش از بلوغ نباید به کودك آموزش دینی داد و گروهی عکس ا گروهی

، مالسالعلیهسیره و رهنمودهاي معصومان  اساس بر، به ویژه الماس دیدگاهرا معتقدند. از 
و آموزش در دوره کودکی پایه  شودمیاز هنگام تولد شروع  و قرآنی آموزش مفاهیم دینی

دیگر است. از طرفی، آموزش صحیح و مؤثر بدون در نظر گرفتن  هايدورهو اساس در 
کودك مطلوب نیست و ممکن است کودك را نسبت به یادگیري دلسرد و توانایی ذهنی 

ان به کودک و قرآنی ایجاد نماید. از این رو، آموزش مفاهیم دینی اللیا در یادگیري او اخت
آگاهی و شناخت اصول  درگرو، آن دراست، اما موفقیت  االو و گرچه امري بسیار مقدس



 ۱۶۹ | کارورزي در تربیت معلممطالعات  –علمی  فصلنامه

به فرموده امام  ).1397البی و برهمن،دو( استآموزشی متناسب با آن  هايروشو 
از انسان در به انجام رساندن آن نی اینکههیچ حرکتی نیست مگر  السالمعلیهامیرالمؤمنین 

 مجلسی).(»وَ اَنتَ مُحتاجٌ فیها الی مَعرِفَه الحَرَکۀ اِ ما من« داردبه شناخت و آگاهی 

 مسئلهبیان و اهمیت و ضرورت 
 چراکهپرورش است  و آموزش هاينظامبا اهمیت در  هايدوره وره ابتدایی یکی ازد       

 ودشافراد در این دوره فراهم می جانبههمهگیري شخصیت و رشد زمینه و شرایط شکل
ي تعلیم و تربیت، تالزم حوزه کارشناسان از منظراز دالیل این اهمیت ). 1394امجدیان، (

زندگی انسان است. در این دوران است  و تالقی این دوران آموزشی با دوران کودکی در
ت ریزي و از بروز بسیاري از مشکالتوان بناي یک زندگی سالم و سعادتمندانه را پیکه می

هاي روانی و اخالقی انسان ناشی ، بسیاري از نابسامانیچراکهدر آینده جلوگیري نمود. 
 ).1396یعقوبی و همکاران، ( استاز تربیت نادرست او در دوران کودکی 

 تبعبه اي بودن، نقشی مبنایی در تعلیم و تربیت وآموزش ابتدایی به سبب زیربنایی و پایه
اصلی زندگی در دنیاي امروز  ءکه یک جز طوري آن در زندگی انسان بر عهده دارد، به

پرورش، این ضرورت بیشتر  و هاي گذر عمر آموزششود و در طی قرنمحسوب می
ستند هایی هن تأکید شده است. کودکان در این سن داراي ویژگیشده و بر مبنایی بودن آ

ترین آن این است که از این دوره به سازد و مهممتمایز می هادورهکه آنها را از دیگر 
دست  قیمت که وقتی ازشود. فرصتی ذيعنوان پنجره فرصت در تعلیم و تربیت یاد می

همچنین، دو موضوع: حساسیت ). 1394ن، امجدیا( دادتوان انجام برود، دیگر کاري نمی
 هاادگیريیعمیق این  تأثیراتهاي آموزشی و تداوم و سهولت تأثیرپذیري کودکان از محیط

در این دوران حاکی از اهمیت آموزش و تربیت در دوران کودکی است. بنابراین، تولید و 
موزش و استخدام آموزان و آآموزش محتواي دینی و قرآنی در دوران ابتدایی به دانش

 معلمان و مربیان شایسته در این مقطع که مسئولیت انتقال صحیح و اثرگذار محتواهاي یاد
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یعقوبی و ( نمایدالزم را آشکار می هايریزيبرنامهشده را به عهده دارند، لزوم توجه و 
 ).1396همکاران، 

ده و هدف عمده ترین مسائل پیشروي بشر بوهمواره یکی از مهم تربیت و تعلیم     
انسان  تربیتاز آنجاي که پیامبران، امامان و صالحان نیز تربیت صحیح آدمی بوده است. 

باشد میو دینی  قالنی، عالقیداراي ابعاد گوناگون جسمانی، اجتماعی، عاطفی، اخ
 روش انسان تربیت در که بر این اساس اسالم. )1392(میرزامحمدي و همکاران: 

 عادل،ت این و سازدمی برقرار تعادل گوناگون آدمی يجنبه میان کند،یم دنبال را هدفمندي
. انجامدمی روانی و سالمت بهداشت از برخوردار بهنجارِ شخصیت تحقق به خود،

 از بُعد روحی تقویت -1 به؛ توجه طریق از خاص تربیتی روش نیازمند انسان بنابراین،
و  عواطف ها،انگیزه کنترل طریق از مادّي بُعد بر تسلط -2تقوا  و خدا به ایمان رهگذر

 پذیرفتن براي هاعادت و هاخصلت از ايمجموعه آموختن -3نفسانی  هايخواهش
 ندگیز داشتن و جامعه آبادانی و پیشرفت در موثّر نقش ایفاي و در زندگی هامسئولیت

 ).1391نجاتی، ترجمه شیخی،( باشدمی سالمت روان از برخوردار و بهنجار

 ناشناخته، و پیچیده موجودي انسان هم و است انسان تربیت، موضوع که آنجا از     

 و فردي زندگی نوع .است مانده باقی ابهام از ايهاله در هنوز او وجودي ابعاد از بسیاري
 علمِ تعلیم دلیل همین به باشد.می دگرگونی و تحول حال در دائماً  نیز او، اجتماعی بالتّبع

 نیز، اسالمی منابع در است. ايالعادهفوق حساسیت داراي مختلف جهات از نیز تربیت و

 رمز از که باشد کسی دست به باید انسان تربیت زمام که شده داده تذکر مهم این نکته به

 ترآگاه آدمی خود از حتی اش،وجودي مختلف ابعاد و پنهان و زوایاي آشکار و او راز و

 ).1396پور، یعقوبی و اسماعیل( است

وان یکی عن است، بعد دینی به المیدر کشور ما اس تربیت و از آنجایی که نظام تعلیم     
 استی ریزان نظام تربیت نظر برنامه مورد تربیت و ترین بعد تعلیماز ابعاد بنیادي و مهم
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ف مصوب دبیرخانه اهدا در توانمی. اهمیت این بعد را )1392میرزامحمدي و همکاران: (
کمال انسان در «که  ايگونهروشنی مشاهده کرد به  بهپرورش  و الی آموزششوراي ع

شرکایی اردکانی و ( داندمی» ی را رسیدن به قرب الهیالمنظام تعلیم و تربیت اس
ي ریزان درسی بتوانند محتوا برنامه رودمیبا توجه به مراتب فوق انتظار ). 1392همکاران،

ینی تعلیم و تربیت و نیل به هدف فوق در قالب مناسب را براي پوشش دادن به بعد د
دروس مشخص تدوین و ارائه نمایند. یکی از این دروس قرآن است. انتظار آن است که 

براي آن در تمام مقاطع تحصیلی در نظر  ايویژهجایگاه  المیدر نظام تعلیم و تربیت اس
یت از حساس سالمیا پرورش و عنوان سنگ بناي آموزش قرآن به زیراگرفته شده باشد؛ 

برخوردار است. از همان ابتدا، باید نسبت به آشنایی کودك با  ابتدایی دورهبیشتري در 
قرآن اقدام و این کتاب آسمانی را وارد زندگی وي نمود. بر همین اساس است که در 

ابتدایی، به صراحت بیان شده که  دوره عنوان اولین بخش از اهداف اهداف اعتقادي به
ی از برخ ترجمهابتدایی باید قادر باشد قرآن را از رو بخواند و با  دورهپس از  وزآمدانش
تأکیدات فوق، شواهد حاکی از آن است که توانمندي علیرغم  آشنایی داشته باشد هاسوره
در خواندن قرآن در حد  ویژه به شناختی، عاطفی و مهارتی آموزان در ابعاد مختلف دانش

 .)1392(میرزامحمدي و همکاران: باشد نمیمورد انتظار 

 آموزاندانش تدریج به است درصدد و پرورش،آموزش  نظام در قرآن آموزش درس       

 است عبارت هامهارت دست یابند. این کریم قرآن از استفاده در اصلی پایه و يمهارتها به

 -3 کریم؛ قرآن آیات و عبارات معناي درك توانایی -2 قرآن کریم؛ خواندن توانایی -1 از
 انس به باید مهارت سه این و کریم؛ قرآن در اولیه تدبر و ساده مراتب و هاروش با آشنایی

زمینه  بنابراین ).1396ریزي آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه( شود منجر کریم قرآن با
 است. طیبه حیات از مراتبی به دستیابی منظور به فطرت شکوفایی مسیر کنندهتسهیل و ساز
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 باسواد افراد و شدمی آغاز قرآن با اساساً  سوادآموزي دور چندان نه گذشته در اگر     

 توجه درخور بودجه صرف رغم به امروزه بودند، هم قرآنی سواد و داراي دانش الزاماً 

 در قرآن آموزش هايبرنامه و هادارالقرآن از حمایت و هاي قرآنیفعالیت توسعه براي

 و... سواد بسیج فرهنگی هايکانون و مساجد هايو فعالیت هادانشگاه و مدارس دروس

 میزان رسدمی نظر نیست. به بخشی حد رضایت در نوجوانان و جوانان قرآنی اطالعات و

 اقدامات و فرهنگی هايبرنامه با آیات آن و قرآن به جامعه از توجهی قابل بخش مراجعات

شواهد  ).1394معصومی راد،( نیست متناسب سالمیا انقالب از پس هايدهه طی شده اجرا
 و جوانان بین قرآن به که مثبتی و دیدگاه نگرش به رغم که نیز بیانگر این واقعیت هست

 در آنها قرآنی هايفعالیت و میزان قرآن قرائت در آنها مهارتهاي دارد، وجود دانشجویان

 قرآنی فعالیتهاي رودمی ارانتظ که است حالی در این نیست. بخشی رضایت و مطلوب حد

 واجد آموزانمیان دانش ویژه در جامعه اسالمی به آحاد بین قرآن حفظ و قرائت یژهبه و

 باشد. واالیی جایگاه و اهمیت

 و ترویج راهکارهاي شناسایی و قرآنی يفعالیتها به گرایش علت شناسایی منظور به      
 جامعه و افراد نگرش گیريشکل عوامل و اهزمینه به باید ناگزیر قرآن انس با بهبود

 مسئله تبیین و بررسی براي را مختلفی هاينظریه توانمی زمینه در این شود. توجه مخاطب

 قرآن، آموزش نظام بر هانظریه این سیستمی: درون هاينظریه -1 .داد قرار استفاده مورد

 امکانات و بودجه و قرآن یانمرب آموزشی، هايفناوري آموزش قرآن، هايروش و هابرنامه

 و عناصر این در را قرآن آموزش و یادگیري فراگیر شدن موانع و و... تأکید آموزشی
 هانظریه از دسته این افراد: نگرش تبیین و تحلیل هاينظریه -2کنند. می جستجو فرایندها

 دارد قرار مردم نظر وجهه و هادیدگاه گیريشکل و نگرش افراد تبیین و تحلیل حوزه در

 قابل نیز را آینده اجتماعی فرهنگی تغییرات طول زمان، در هانگرش مطالعه رهگذر از و

 ).1394معصومی راد،( کندمی بینیپیش
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در یکی از مدارس ابتدایی  1398- 1399تحصیلی  در سالدر دوره ایفا خدمت معلمی      
هده نمودم که دانش آموزان شهرستان بابل در پایه دوم ابتدایی مدرسه محل خدمتم مشا

از این رو تصمیم گرفتم براي برون  دهندینمي نشان اعالقهاین کالس زیاد به درس قرآن 
رفت دانش آموزان کالس از این مسئله تالش نماییم تا بتوانم این مشکل را به کلی حذف 

کل یا به حداقل ممکن برسانم تا دانش آموزان در ادامه تحصیل در درس قرآن با مش
اثرات ناخوشایندي در بلند مدت از خود  تواندیمادامه روند فعلی  چراکهمواجه نشوند 
 وعلمی  يهاتیموجود در سا قاالت علمیبه همین دلیل با مراجعه به مبرجا بگذارد. 

حوزه قرآنی سعی در بررسی هم جانبه این مسئله  کارشناسان اتهمچنین استفاده از نظر
 و حل آن برآمدم.

 وضعیت موجود توصیف
نفر  27دانش آموزان کالس پایه دوم ابتدایی در پژوهش حاضر، داراي تعداد      

 باشد. براي معلم این پایهسابقه تدریس هست می 29آموز و نیز معلمی که داراي دانش
باشد. در زمان حضورم در این کالس که آنچه در اولویت قرار دارد حفظ نظم کالس می

بار اقدام به  آموزان درس قرآن داشتند و معلم یکل کالس بود دانشمقارن با ساعت او
آموزان خواست متون قرآنی تک دانشقرائت قرآن از روي کتاب نمود و سپس از تک

آموزان نسبت به تکرار مطلب اقدام نمایند که انصافاً کتاب را بخوانند و بقیه دانش
وبی داشتند که دلیل آن هم به پایه آموزان این کالس در قرائت قرآن عملکرد خدانش

ه هاي که مربوط بآموزان خواست که سورهگشت. بعد معلم از دانشتحصیلی قبل برمی
وزان آمهاي گذشته بود را از حفظ بخوانند که متأسفانه برخالف روخوانی که دانشدرس

این کالس  نعملکرد قابل قبول داشتند در این مبحث عملکرد مطلوبی نداشتند. بعد از پایا
باشد درباره این موضوع با معاون پرورشی مدرسه که خود از قاریان برجسته کشوري می

هاي مختلف قرار شد بنده روز بعد هم با توجه به اینکه درس صحبت کردم، پس از بحث
کالس تدریس شود دوباره در این کالس حاضر  بایست درقرآن در هفته سه زنگ می
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با معلم پایه دوم درباره اینکه فردا مجدداً در درس قرآن در کالس شوم قبل از ترك مدرسه 
و ایشان موافقت نمودند مجدداً در کالس ایشان حضور  حاضر خواهم شد صحبت نمودم

آموزان بخواهد فردا براي درس قرآن کسانی که مایل پیدا کنم. حتی به معلم گفتم از دانش
 س درس مربوط به قرآن بخوانند.هاي قرآن را حفظ کنند و در کالهستند سوره

آموزان به مانند روز روز دوم حضور من در این کالس مشاهده نمودم وضعیت دانش      
آموزان این قبل است و تغییري نکرده است از این رو عزم خود را جزم کردم تا دانش

ز س و نیمند نماییم. لذا بعد از کسب اجازه از معلم کالکالس را به مباحث قرآنی عالقه
تصمیم  اطالعات الزم که از قبل داشتم توجه با هماهنگی با کادر آموزشی و اداري و

 پژوهی اقدام قالب در را آموزان پایه دوم ابتدایی به درس قرآنعالقگی دانشبی که گرفتم

 موجبات خودم، توانایی ارزیابی تخصص و ضمن تا داده قرار بررسی و مطالعه مورد

 کرده افراد این به کمکی و ساخته فراهم نیز را آموزان را به درس قرآننشافزایش عالقه دا

 .باشم

در راستاي این مسئله به مطالعه منابع مختلف که به نوعی دربرگیرنده مسئله انتخابی       
) با 1397( جلیلی توان به نتایج تحقیقات پاهنگ وبود مبادرت نمودم که در این میان می

 ای موفقیت و قرآن یادگیري به آموزان دانش منديعالقه و گرایش در رمؤث عوامل«عنوان 
مندي دانش آموزان به مؤثر در عالقه عوامل که از اشاره نمود» امر این در موفقیت عدم

 وجود و معلم تدریس روش آموزان دانش نظر از اولویت نخست یادگیري قرآن در
 همیتا و والدین تحصیالت سطح و همدرس تربیتی فضاي آن از بعد و آموزشی امکانات

 هايفهمیکج«) با عنوان 1396( باشد. همچنین پژوهش نباتیمی قرار قرآن به خانواده دادن
 وجودم هايفهمیکج باشد کهبیانگر این واقعیت می »ابتدایی دوره قرآن آموزش در رایج

 ریزي،برنامه ري،گذاهدف حوزه چهار در در آموزش قرآن در دوره ابتدایی عمدتاً ریشه
 رايب ملی عزم که براي برون رفت از این وضعیت مستلزم داشتن دارد ارزشیابی و اجرا
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 ایگزینیج و گذشته غلط باورهاي و اشتباهات تکرار از جلوگیري براي تالش و شناسایی
) که به 1396( هاي پژوهش محمديدر این میان یافته .است علمی و معقول هايروش

رداخت ابتدایی پ دوره در قرآن و دینی درسی محتوایی یادگیري بر مؤثر يهابررسی روش
 قرآن و دینی کتاب محتواي باید یادگیري محتواي سازيغنی براي آگاه، نشان داد که معلم

 هیبت به آموزدانش قامت با متناسب را آن و دهد برش پارچه چون هم خود تدبیر با را
 سجممن ايجامعه اعضاي صورت به فضا آن در را ردانشاگ بتواند که درآورد مناسب لباس
 تانه،دوس رفتار شاد، حالت چون هاییویژگی کند، ریزيقالب و دهد شکل یادگیري براي
 یازها،ن به توجه محبت، با آمیخته و دلسوزانه توجه و صمیمیت صداقت، عاطفی، بلوغ

 فعالیت که دهد بروز خود از را شدن اجتماعی به منديعالقه و هابچه عواطف و احساس
 ان،آموز دانش در اجتماعی يروحیه ایجاد در کننده تعیین عاملی و سرمشق عنوان به را او

ناسان حوزه با کارش یو نیز مشورت ی که صورت پذیرفتبا توجه به مطالعاتسازد.  اثربخش
 .در نظر گرفتمهاي ، ایدهقرآنی براي حل این مسئله

اي که بهترین راه بر یقاتی که انجام دادم به این نتیجه رسیدمدر پایان طی همه تحق     
دي نوار یا سی ،پخش فیلمآموزشی،  کمک ي مورد نظر من استفاده از وسایلحل مسئله

هاي گیري از روشآموزان، بهرهدانشقرائت آیات کتاب با صداي قاریان ممتاز جهان براي 
زان تشویق دانش آمو سب با این درس ونوین تدریس، برگزاري کالس قرآن در فضاي منا

هاي هستند که بنده براي حل باشد. همه اینها روشبه مشارکت در فرایند تدریس می
 مسئله خود بکار خواهم بست.
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 هادادهتجزیه و تحلیل 

 ترینهممو نیز مشاهداتی که پیرو این مسئله داشتم به این نتیجه رسیدم  در تحقیقات    
 :باشدیمدانش آموزان کالس دوم به درس قرآن ناشی از عوامل زیر ی عالقگیبعلل 

، مناسب آموزشی و مواد هارسانهاز گیري آموزان، عدم بهرهضعف در ارزشیابی دانش    
ضاي ، فبه درس قرآن برنامهفوق نگاه ، در آموزش قرائت قرآن توجهی به الگوگیريبی

راي ب دکانهقرآن به زبان کو توجه بهاسرار آثار و نامناسب براي درس قرآن، عدم بیان 
 اهمیتیبیعدم توجه و  آموزان،هاي تشویقی به دانش، عدم اعطاي مشوقآموزاندانش

هاي دیگر مانند فارسی و ریاضی، عدم نسبت به درسآموزان به درس قرآن اولیاي دانش
ها، صرف دهحمایت خانواهاي نوین و فعال تدریس توسط معلم، عدماستفاده از روش

 زا استفاده به توجهیبی آموزي ومهارتبه جاي به قاعده آموزي وقت کالس  تربیش
هاي از این دست در کالس قرآن و واقعیت آموزش در دانش آموزان چندگانه هايهوش

 اشاره کرد.

هاي حلیابی مشکل دانش آموزان در درس قرآن براي پیدا کردن راهپس از علت     
اي این مسئله از نظرات کارشناس حوزه قرآنی، معاون پرورشی مدرسه و دیگر احتمالی بر

ه پس ک هاي نهایی دست یافتمحلکارکنان آموزشی مدرسه بهره گرفتم و در نهایت به راه
از کسب موافقت معلم و کادر اداري مدرسه، خود را براي به مرحله اجرا درآوردند 

 ها پیشنهادي آماده کردم.حلراه
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 اه حل پیشنهادير

در این مرحله تدریس درس هشتم کتاب قرآن پایه دوم ابتدایی که به آموزش سوره     
ودم تدوین نم ي پیشنهاديهاگامکوثر اختصاص داشت را انتخاب کردم براي این منظور 

 :باشدیمکه به شرح ذیل 

 برگزاري کالس در نمازخانه مدرسه. .1

 شمند و لب تاپاستفاده از ویدیو پروژکتور، تخته هو .2
 استفاده از فایل صوتی تصویري در فرایند تدریس. .3

 ي طراحی شدهریادگهاي یفعالیت

 قرآنی پیام فعالیت اول:

 اهداف:

 کتاب. قرآنی يهاامیپ مصادیق و مفاهیم معنا، با آشنایی .1
 کریم. قرآن ارزشمند هايآموزه و معارف از برخی با آشنایی .2
 قرآنی. يهاامیپ مفهوم و معنا در تدبر راه از تفکر و تعقل قدرت تقویت .3
 زندگی. در کریم قرآن هايآموزه از استفاده و يریگبهره به عالقه .4
 قرآنی. يهاامیپ حفظ به عالقه .5
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به طور اختیار در جلو کالس حاضر  میخواهیم آموزدانشدر ابتدا از دو  مراحل اجرا:
 .شده و دو پیام قرآنی از کتاب انتخاب کرده و بخوانند

 مشارکتی روش اجرا:

 کتاب درسی ابزار:

مند عالقه و رندیبگ ادی خوبی به را قرآنی پیام آموزان دانش رودیم انتظار پایان در :ارزیابی
 .ببرند کار به خود زندگی در را آن به عمل و امهایپ این یادگیري به

 عج)زمان (پخش دعاي سالمتی امام  فعالیت دوم:

 عج)، آشنایی با مفهوم انتظارزمان (با امام  آشنایی دانش آموزانهدف: 

 پخش دعاي سالمتی امام زمان (عج) و همخوانی آن توسط دانش آموزان مراحل اجرا:

 نمایشی، مشارکتی روش اجرا:

 لب تاپ و ویدیو پروژکتورابزار: 

هر روز به خواندن دعا سالمتی امام زمان  آموزان دانش رودیم انتظار پایان در :ارزیابی
 عج) مبادرت نموده و در راستا شناخت بیشتر با حضرت مهدي تالش نمایند.(
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 تدریس سوره کوثر فعالیت سوم:

 اهداف:

 کوتاه يهاسوره از تعدادي با اولیه آشنایی .1
 قرآن کوتاه يهاسوره آهنگین و زیبا خواندن و شنیدن عالقه به .2
 هاسوره از یک هر در رفته کار به قرآن خط خاص نمادهاي خواندن توانایی .3
 کریم روزانه قرآن خواندن و یادگیري به عالقه تقویت .4
 قرآن خط جدید نمادهاي صحیح خواندن توانایی تقویت .5
 کریم قرآن آیات و عبارات روخوانی توانایی تقویت .6

 صوتترتیل و کالس ( براي انفرادي سوره، خواندن آهنگین و زیبا قرائت پخش مراحل اجرا:
 سوره، آیات یروخوان و لحن)، آموزش

 نمایشی، مشارکتی روش اجرا:

 لب تاپ و ویدیو پروژکتورابزار: 

 ،کنند رعایت را قرآن خواندن يهیاول رود دانش آموزان آدابدر پایان انتظار می :ارزیابی
 بخوانند، حفظ و از روان یا صورت آهنگین به را درسی کتاب يهاسوره آموزان خواندن دانش

 بخوانند. شمرده صورت به و صحیح را درسی کتاب قرآنی عبارات وکلمات 
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 شعر قرآنی فعالیت سوم:

 اهداف:

 شعر قالب در کریم قرآن هايآموزه و معارف از برخی با آشنایی .1
 مهربان خداي به کودکان ایمان تقویت براي يساز نهیزم .2
 ایشان به ایمان و عالقه تقویت و الهی بزرگ اولیاي و پیامبران با آشنایی .3
 مطالب بیان و تخیل تفکر، تعقل، قدرت پرورش و یتتقو .4
 و جذاب فضاهاي ایجاد راه از کریم قرآن یادگیري به عالقه و انگیزه تقویت .5

 قرآنی يهاآموزهارائه  متنوع

 با آهنگ و همخوانی دانش آموزان شعر همراه پخش مراحل اجرا:

 نمایشی، مشارکتی روش اجرا:

 لب تاپ و ویدیو پروژکتورابزار: 

ر معنا و مفهوم سوره کوث بهرود دانش آموزان با تدبر در شعر در پایان انتظار می :ارزیابی
 پی ببرند.

 يشنهادیپمراحل اجرا و ارزیابی فعالیتهاي 

الزم را انجام داده  هایهماهنگبراي اجرا فرایند تدریس از آنجا که روز قبل تمامی      
با توجه به  گ کالس، دانش آموزان و معلمبودم و در روز موعد پس از نواخته شدن زن

هماهنگی قبلی در نمازخانه حاضر شدند. بنده به رسم ادب از معلم کالس کسب اجازه 
 آموزاندانشکردم و فرایند تدریس را آغاز کردم. در ابتدا کار سالم و احوالپرسی گرمی با 
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پاسخ دادند در ادامه از  کردم که دانش آموزان هم با تمام انرژي به سالم و احوالپرسی من
کردم که همگی اعالم کردند صبحانه  سؤالدرباره اینکه صبحانه خوردن یا نه  آموزاندانش

خوردیم و من هم درباره اهمیت صبحانه به ویژه در این مقطع سنی توضیحاتی به سمع 
 و نظر دانش آموزان رساندم. پس از این بیانات از نماینده کالس درباره حضور تمامی

نمودم که ایشان به همراهی دانش آموزان اعالم کرد تمامی  سؤالدانش آموزان در کالس 
کردم  سؤالدانش آموزان حاضر هستند. بعد از این از دانش آموزان درباره درس امروز 

کردم  سؤال هابچهکه دانش آموزان همگی اعالم کردند درس امروز سوره کوثر هست، از 
 پاسخ مثبت هابچهرا به اتفاق والدین خود مطالعه کردید؟ که که آیا در منزل این درس 

دادند حتی بعضی اعالم کردند که اقدام به حفظ این سوره هم کردیم. سپس از دو نفر از 
م دو پیا آموزدانشدانش آموزان خواستم که دو پیام قرآنی در کالس بخوانند که این دو 

پا داشتن نماز را در کالس خواندن که با شعار قرآنی در زمینه احترام به والدین و نیز بر
مورد تشویق دانش آموزان قرار گرفتند هرچند  »طیب طیب اهللا، احسن بارك اهللا«قرآنی 

ي قرآنی بخوانند ولی از آنجاي که هاامیپدانش آموزان دیگر هم خیلی مشتاق بودند 
یایند تا ب شودیم فرصت محدود بود از دانش آموزان خواستم در جلسات بعدي نوبت شان

یدم را شروع کنم از دانش آموزان پرس پیام قرآنی بخوانند. قبل از اینکه تدریس سوره کوثر
که آیا وضو گرفتید؟ که دانش آموزان پاسخ مثبت دادند در ادامه پرسیدم که چرا بهتر 

ند ددایمهست قبل از خواندن قرآن وضو باید داشته باشیم؟ که در این بین هرکدوم جوابی 
که از دانش آموزان خواستم هرکس بلد هست دست بلند کنه من از آنها می خوام جواب 

 به درستی به دو نفرخواستم پاسخ این سؤال را جواب بدهند که این  دو نفربدهد، از 
تکمیلی ارائه دادم. بعد از  حاتیتوضسؤال پاسخ دادند و من هم در راستاي پاسخ آنها 

عج) را در کالس زمان (س شدم در این مرحله دعاي سالمتی امام این وارد فاز بعدي تدری
در قالب صوتی تصویري بود از طریق ویدیو پروژکتور براي دانش آموزان پخش کردم و 

 دانش آموزان هم به شروع به خواندن این دعا کردند.
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 و شأنو نیز  »کوثر«قبل از پخش سوره کوثر از دانش آموزان درباره معنی کلمه       
منزلت این سوره سؤال کردم که بعضی از دانش آموزان پاسخ درست و بعضی از آنها 
پاسخ اشتباه دادند و من هم در راستاي تکمیل پاسخ دانش آموزان توضیحاتی بیان نمودم. 

تصویري بر روي پرده نمایش از طریق  -سپس به پخش سوره کوثر در قالب صوتی 
توضیحاتی که در کلیپ پخش  بر اساسموزان نیز ویدوپرژکتور اقدام نمودم و دانش آ

یکبار زمزمه، یکبار گوش و  شدیمهر آیه را که سه بار صدا آن پخش  ستیبایم شدیم
ی دنناشوصفو شور  باذوقند که دانش آموزان هم خواندیمیکبار همه باهم با صداي بلند 

دیگر همراه با پخش سوره . براي مرحله بعد دوباره دانش آموزان یکبار کردندیمهمراهی 
بعد از این مرحله از دانش  ی به تالوت این سوره پرداختند.جمعدستهکوثر به صورت 

سوره کوثر از حفظ بخواند که با استقبال وصف نشدنی  تواندیمآموزان خواستم کسی 
دانش آموزان مواجه شدم و تعدادي از دانش آموزان در جلو کالس حاضر شدند و سوره 

 خواندیمی که سوره کوثر را از حفظ آموزاندانشاز حفظ خواندن، هریک از  کوثر را
خود با شعارها  هایهمکالسمورد تشویق  کردمیمعالوه بر اینکه خودم آنها را تشویق 

 ی که شامل:سؤاالت. پس از آن به طرح گرفتندیمقرآنی قرار 

 سوره قرآن کدام است؟ نیترکوچک .1

 سوره کوثر چند آیه دارد؟ .2
 سوره کوثر چند کلمه دارد؟ .3
 سوره کوثر چند حرف دارد؟ .4

دانش آموزان سر وقت کتاب درسی خود رفتند تا بتوانند به  سؤاالتبا طرح این     
پاسخ دهند که به غیر از سؤال آخر دانش آموزان به بقیه سؤاالت پاسخ درست  سؤاالت

کالس درباره پاسخ احتمالی یی به سؤاالت از تمامی دانش آموزان گوپاسخدادند، در زمان 
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تا به نوعی دانش آموزان در فرایند یادگیري درگیر شوند. بعد  خواستمیمنظر  سؤاالتبه 
از این مرحله از دانش آموزان خواستم اگرکسی آمادگی دارد سوره کوثر را با صوت و 

 وزان؛ملحن بخواند دست بلند کند که این بار هم به مانند دفعات قبل با استقبال دانش آ
درنهایت دو نفر به تالوت سوره کوثر  ؛ کهمواجه شدم »اجازه من بخونم اجازه من بیام«

 با صوت و لحن مبادرت نمودند.

در بخش دیگر تدریس، به پخش کلیپی جدید از سوره کوثر که شامل قرائت سوره      
ناي سوره ره معکوثر و نیز معنی آیات بود اقدام کردم و پس از آن به بیان توضیحاتی دربا

کوثر به دانش آموزان کردم در ادامه براي آنکه متوجه شوم دانش آموزان معانی آیات 
یا  انددهشسوره کوثر را با توجه به کلیپ پخش شده و نیز توضیحاتی که من دادم متوجه 

پاسخ دادند. در  سؤاالتی مطرح نمودم که دانش آموزان به نحو احسن به سؤاالتخیر، 
پخش شعري که دربرگیرنده معانی و مفهوم سوره کوثر در قالب اشعار کودکانه ادامه به 

به صورت صوتی و تصویري بود همراه با آهنگ در کالس نمودم که بار اول دانش آموزان 
 فقط گوش کردند و در مرحله بعد شروع به همخوانی کردند.

اقص احتمالی دانش ي مطالب و به منظور رفع نوبندجمعدر مرحله بعدي با هدف      
آموزان دوباره به پخش کلیپ سوره کوثر کردم و دانش آموزان نیز همزمان با پخش سوره 

، پس از این مرحله از دانش آموزان خواستم که این سوره را در کردندیمکوثر همخوانی 
 خانه تمرین کنند.

 يریگجهینت

 تا کند یاري را یرانفراگ که است این کنونی پرورش و آموزش هدف هاي از یکی    
 بشري دانش رشته هر عمر که آنجا از و کنند استفاده مؤثر طور به خویش از دانش بتوانند
 به ایستیب فراگیران لذا گیرند،می را آنها جاي مستمراً نوین و قواعدي گشته ترکوتاه دائماً
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 کیی تدریس. نگیرند قرار تنگنا در گاههیچ تا باشند فراگیري مجهز هايمهارت و دانش
 یريیادگ توانمی تدریس نوین هايروش به کارگیري با که است یادگیري مهم ابزارهاي

 نحوه لکهب نیستند، یابد خوب نفسهتدریس فی هايروش از یک هیچ البته. نمود تسهیل را
 به توجه با باید معلم لذا. شودضعفشان می یا قوت باعث که آنهاست از استفاده شرایط و

 موجود آموزان، امکانات دانش عالیق و نیازها تدریس، محتواي آموزشی، يهاهدف
 یک تدریس براي را شیوه ترینمناسب... و آموزيدانش تراکم ،...)و وسایل فضا، زمان،(

 با هک دارد ضرورت و هستند تربیت جبهه اول خط سربازان معلمان کند. انتخاب مطلوب
 ندباش آشنا تدریس فعال و نوین مختلف هايوشر یعنی روز علمی هايسالح ترینمدرن

 علمانم که است امید. نمایند استفاده روش کدامین از آموزشی کدامین موقعیت در بدانند و
 شوندگان تربیت تعالی به بتوانند تدریس نوین هايمفید روش و مناسب کارگیري به در

 .زنند رقم تري راروشن هرچه يآینده و نمایند ویژه کمک
ت هاي نوین تدریس و مبتنی بر مشارکبا توجه به اینکه در تدریس سوره کوثر از روش     

دانش آموزان استفاده نمودم میزان توجه دانش آموزان به درس بیشتر از آن چیزي بود که 
 شدندآموزانی که تا دیروز حاضر نمینمودم، دانشدر جلسات قبل در درس قرآن مشاهده 

هاي قرآن اعالم آمادگی نمایند امروز با عالقه اي قرآنی یا حفظ سورههبراي خواندن پیام
نحوه ممکن شده اعالم وجود کنند و در فعالیت خواسته  ناشدنی حاضر بودند به هر وصف

شده شرکت کنند. به نحوي دانش آموزان در کالس درگیر فرایند یادگیري شده بودند که 
کردند کردند بلکه سعی میمی کنند پیدا نمینظحتی فرصت اینکه در کالس شلوغی و بی

هاي هاي کالس استفاده کنند؛ که این امر لزوم توجه به شناخت روشلحظهاز لحظه
 هاي نوین ارزشیابی، کاربرد موادشناسی رشد، شیوهشناسی تربیتی، روانتدریس، روان

به عنوان  مانچرا که معل نمایدداري را بر هر معلمی الزم می آموزشی و فنون کالس
 یعنی روز علمی هايسالح ترینمدرن با که الزم است تربیت جبهه اول خط سربازان

 وقعیتم کدامین در بدانند و آشنایی داشته باشند تدریس فعال و نوین مختلف هايروش
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اند تا بتوانند وظیفه خطیري را که بر عهده گرفته نمایند استفاده روش کدامین از آموزشی
 به سرانجام مقصود برسانند. ه احسنرا به نحو

آنکه بداند، صدمات و لطمات شود معلم بیناآشنایی با این علوم و فنون سبب می      
ویژه اگر توجه کنیم که هر معلمی ناپذیر به روح و روان فراگیران خود وارد آورد، به جبران

ترین ا و در مناسبهدر عین حال، مربی کودکان و نوجوانانی است که در بهترین سال
ا اند و بر اوست که به تربیت و پرورش آنهشرایط فکري و روانی، در اختیار او قرار گرفته

تمام موارد  .اي مترقی آماده سازدبپردازد و آنها را براي زندگی سعادتمندانه و بناي جامعه
ان به ش آموزعالقگی داناي که با عنوان بیباشد که مسئلهیاد شده گویا این واقعیت می

هاي بود که در گفتار پیشین خود به آن اشاره درس قرآن انتخاب نمودم متأثر از ضعف
توان با کمی ابتکار و خالقیت و صرف وقت به فرصت تبدیل کرد هاي که میکردم ضعف

 ساز فردا این مرزوبوم شود.هاي باغ امید و آیندهفرصتی که منجر به شکوفایی غنچه

 پیشنهادات

 .هاري مسابقه نقاشی در مورد قرآن، آیات و مفاهیم آنبرگزا -
 گیري از معلمان قرآنی براي دروس قرآن در هر پایه.ضرورت بهره -

تهیه احادیثی در فضیلت تالوت و فهم و تدبر در آیات قرآن و خوشنویسی و  -
 ر.هاي مناسب دیگها در نمازخانه و مکاننصب آن

 ارزشیابی. و فرایند یادگیري در تموفقی احساس و تشویق اصل دو به توجه -
 .شکال صحیح براي قرآن مأنوسی کودکان و نوجواناناایجاد انگیزه به  -
 ارائه با فرزندان معنوي عوامل اهمیت به نسبت هاخانواده بینش سطح ارتقاء -

 الزم. اطالعات
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 آموزان.در دانش اهمیت و فواید انس دائمی با قرآن کریم توجه به -
دي قرائت آیات کتاب با صداي قاریان ممتاز جهان براي ا سینوار ی ،پخش فیلم -

 آموزان.دانش
 ها.خانواده در قرآنی افزارهايتوزیع نرم و تهیه -
 حفظ فنون و هاروش و آموزش قرآن آموزش جذاب هايبرنامه پخش و تهیه -

 صداوسیما. از کریم قرآن
کردن معلمانی که فعال چرا که  مند.عالقهاستفاده از معلمان آموزش دیده و  -

را براي تدریس قرآن در مدارس دارند، یکی از  و شرایط عاطفی الزم مهارتها
با  توانندمیباشد. این معلمان،  تواندمیعوامل براي حل مشکل مربوطه  ترینمهم

 د.، دانش آموزان را به هدف برساننترمناسب هايروشتدریس مناسب و 
این الگو اگر در  .بی از درس قرآنمشخص کردن الگویی مشخص براي ارزشیا -

آنان را در امر سنجش از  تواندمیدسترس آموزگاران قرار گیرد، به طور قطع 
 .سازد مندعالقهدانش آموزان یاري دهد و آنان را به امر آموزش قرآن  هايآموخته

ایرانی براي امر آموزش قرآن  هايخانوادهاگر  ها.خانوادهو فعال شدن  سازيفعال -
فرزندانشان جدیت داشته باشند و در هر زمان مناسبی، قرآن را به کودکانشان  به

آموزش دهند، باعث پیشرفت آموزش قرآن در سطح جامعه خواهیم شد و این 

 .بهترین راهکار باشد تواندمی
 از قرآن، درسی کتاب همراه به معلمی هر آموزشی. اگر کمک وسایل از استفاده -

 وسایل این و شد خواهد موفق تدریس امر در ند،ک استفاده آموزشی وسایل
 .باشد... و اسالید و عکس ویدئویی، فیلم نوار، شامل مثال طور به توانندمی

رآنی. ق مناسب هايمسابقه برگزاري و مندعالقه و کوشا مسئوالن و مربیان تشویق -
 ویقتش دمنعالقه افراد و شود برگزار هاییمسابقه قرآن، آموزش با ارتباط در اگر
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 تاهمی قرآن براي که مسئوالنی همچنین و شود گرفته نظر در جوایزي و شوند
 .بود نخواهد تأثیربی گیرند، قرار تشویق مورد اند،قائل خاصی

 اهداف از آموزگاران قرآن. اگر آموزش براي روشن و صریح اهدافی تعیین -
 یادگیري -یاددهی  رام در اندازه همان به باشند، داشته کامل آگاهی قرآن آموزشی

 این پایه، هر در است الزم منظور این براي. بود خواهند ترموفق مدارس در قرآن
 .شوند تعیین و مشخص اندرکاران دست توسط مجزا طور به اهداف

 آموزگاران تخصصی -ايحرفه هايصالحیت و عملی -علمی هايتوانائی ارتقاء -
 ابتدایی. دوره در پرورشی مربیان و
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 .23-44):12(45.آموزشی هاينوآوري فصلنامه. 1388

 کشوري همایش .رایج در آموزش قرآن دوره ابتدایی هايفهمی کج ).1396( .رضا ،نباتی
 انشگاهد. قم. ابتدایی قرآن و دینی آموزش): محتوا آموزش دانش( تیتربی -موضوعی دانش

 .قم استان فرهنگیان

 بنیاد شیخی، حمیدرضا: ترجمه روانشناسی، و حدیث). 1391. (عثمان محمد نجاتی،
 .مشهد سوم، رضوي، قدس آستان اسالمی هايپژوهش

آموزش دینی و  اهمیت ).1396. (یعقوبی، حسن؛ نورایی، محسن و شارع پور، محمود
از  بر نقش دوران کودکی تأکیدآموزان ابتدایی در حصول تربیت دینی با قرآن به دانش

تربیتی  مقاالت همایش کشوري دانش موضوعی مجموعه .هاي دینیمنظر آموزه
 .201: 1396. قم. آموزش محتوا): آموزش دینی و قرآن ابتدایی(دانش

 آن نقش دینی و اصول تربیت و . مبانی)1396. (محمدتقی پور،اسماعیل و حسن یعقوبی،
 درمانی، خدمات و پزشکی علوم دانشگاه پایدار، شفاي همایش ملی روانی. دومین آرامش بر

 .بابل
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