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 چکیده

آموزان پايه اول را به درس  چگونه توانستم ميزان عالقه مندی دانشعنوان اقدام پژوهی حاضر اين است که ،      

آموزان ياد  قرآن و فعاليت های مربوط به آن افزايش دهم؟ و هدف اصلی آن نيز افزايش ميزان عالقه مندی دانش

اشد ، اما نکته ای که اشاره به آن خالی از لطف نمی ب. شده به درس قرآن و فعاليت های مربوط به آن می باشد

آن است که اگر چه موضوع و عنوان اقدام پژوهی حاضر، تکراری به نظر می رسد ، اما بايد اذعان نمود که گاهی 

از آن جمله می توان به تکرار شب و ! از اوقات ، تکرار نه تنها زيبا و ضروری ست ، که بسيار حياتی نيز می باشد 

عالوه بر اين ، آشنا نمودن کودکان با اصول و مبانی . شاره نمودروز، تکرار نمازهای پنج گانه در هر روز وغيره ا

در « تکرار » زيرا عامل . دين اسالم، به ويژه قرآن کريم ، آن هم در پايه اول دبستان ، همواره نيازمند تکرار است

ارای اهميت و بدون شک ، انجام اين تحقيق ، از ابعاد گوناگون د. فرايند تدريس ، امری اجتناب ناپذير می باشد

 ………آموزان پايه اول دبستان  زيرا از يک سو، عالوه بر ايجاد عالقه مندی در دانش. ضرورت بسيار بوده است

به درس قرآن ، ميزان فعاليت و مهارت آنان در روخوانی ، روان خوانی ، قرائت و حفظ آيات ، پيام ها و داستان 

قرائت فارسی ، جمله ) آموزان در يادگيری ديگر دروس فقيت دانشهای قرآنی را افزايش می داد و از ديگر سو، مو

 .را نيز امکان پذير می ساخت( نويسی ، امال و غيره 
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 : واژگان کلیدی 

 عالقه مندی –قرآن  -پايه اول –دانش آموزان 

 

 

 

 مقدمه 

چه می گويد؟ و يا  در هنگام پرداختن به مباحث قرآنی، شايسته است که ابتدا بدانيم ، خود قرآن درباره خود

خويشتن را چگونه معرفی می کند؟ از اين رو، اولين نکته ای که قرآن در اين زمينه بدان اشاره می نمايد آن 

نکته دوم آن که ، قرآن وظيفه خود را هدايت انسان ها و بيرون . است که ، اين کلمات و عبارات سخن خداست

اين » : آن جا که به صراحت می فرمايد ( 11:  1111مطهری ، . )آوردن آنها از تاريکی ها به سوی نور می داند

سوره )« .قرآن کتابی است که ما به تو فرستاديم تا مردم را به امر خدا از تاريکی ها به سوی نور رهنمون شوی

يی از بر اين اساس ، آشنايی با قرآن نه تنها آشنايی با کالم خداست، که اين آشنايی ، شاهراه رها( 1/ ابراهيم

حال چنانچه طليعه آشنايی افراد با اين کتاب آسمانی و ايجاد . تاريکی جهت رسيدن به نور و روشنايی ست

عالقه مندی به آن ، از همان دوران کودکی و خردسالی همراه باشد ، پيدايش صفات عاليه در انسان ، بسيار 

زيرا به فرموده ی . ش تر و پايدار تر خواهد بودسريع تر روی داده و دوام و بقای آن نيز در روش و منش آنان بي

در دوران کودکی ، هم چون ايجاد نقش بر روی [ به ويژه علوم قرآنی ] ، يادگيری علم و دانش ( ع)حضرت علی
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با توجه به مطالب ياد شده ، آشکار می گردد که نقش و جايگاه درس ( 13:  1131حيدری ابهری ،. )سنگ است

اما سؤال . آموزان پايه اول دبستان ، به چه ميزان دارای اهميت است ن ، به ويژه دانشقرآن در تربيت کودکا

! آموزان به درس قرآن بسيار عالقه مندند  مهمی که مطرح می باشد آن است که، چرا در برخی از مدارس ، دانش

از آموزشگاه ها معلمان و اما در برخی ديگر از مدارس ، چنين عالقه ای از خود نشان نمی دهند ؟ چرا در بعضی 

آموزان موفق اند؟ اما در بعضی ديگر از آموزشگاه ها، موفقيت چندانی در اين  مربيان در تدريس قرآن به دانش

زمينه مشاهده نمی شود؟ به راستی دليل اين موفقيت ها و ناکامی ها چيست؟ و عوامل آن کدامند؟ به گواه 

که در تحقيقی ضمن بررسی علل مهجوريت قرآن در بعضی ( 1135)برخی از پژوهشگران ، هم چون بنی حسن 

، به اين واقعيت تلخ اشاره دارد که هنوز، معلّمان در خصوص استفاده از روش های گوناگون به  قماز مدارس 

هنوز در مدارس ، منابع مالی کافی به تهيه ! ويژه جنبه های هنری در آموزش قرآن، مهارت کافی را ندارند

هنوز به آموزش قرآن در دوره پيش ! زشی و کمک آموزشی درس قرآن، اختصاص داده نمی شودوسايل آمو

آموزان صورت  هنوز هماهنگی الزم با خانواده ها در خصوص درس قرآن دانش! دبستانی ، توجه کافی نمی شود

و مسئوالن در و هنوز از سوی مديران ! نمی گيرد و يا آموزش کافی در اين زمينه به آنان داده نمی شود 

مجموعه مقاالت منتخب فرهنگيان بسيجی ، ! )خصوص درس قرآن ، نظارت و پشتيبانی الزم صورت نمی گيرد

در اقدام پژوهی ( 1136)اما از ديگر سو ، شاهد آنيم که برخی ديگر از محققان هم چون عباسی ( 91:  1136

را به درس  قمزان پايه اول دبستان يکی از مدارس آمو خود با استفاده از روش های گوناگون توانسته است ، دانش

قرآن و انس با آن عالقه مند نموده و موفقيت آنان را در برخی از فعاليت های قرآنی هم چون حفظ ، قرائت ، 

بدون شک ، مهم ترين عاملی که در موفقيت يا . گوش دادن ، درک معانی و داستان های قرآنی افزايش دهد

آموزان ، نقش به سزايی دارد ، مربوط به  مان و مربيان در آموزش قرآن به دانشناکامی برخی از معل
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در لغت که اسم مصدر از رفتن است ، به « روش » اما . آنان در ارايه مطالب درسی می باشد( Method)روش

اليت و و در مفهوم ، عبارت است از ، راه های فع( 1693:  1116معين ، )معنای عمل رفتن و خرامش می باشد

( 611:  1115شعاری نژاد ، .) به کار بردن ابزار و وسايلی که موفقيت و رسيدن به هدف را امکان پذير می سازد

آموزان پايه اول  بر اين اساس ، عنوان اقدام پژوهی حاضر اين است که ، چگونه توانستم ميزان عالقه مندی دانش

يت های مربوط به آن افزايش دهم؟ و هدف اصلی آن نيز را به درس قرآن و فعال علی آبادکتول معاددبستان 

اما نکته . آموزان ياد شده به درس قرآن و فعاليت های مربوط به آن می باشد افزايش ميزان عالقه مندی دانش

ای که اشاره به آن خالی از لطف نمی باشد ، آن است که اگر چه موضوع و عنوان اقدام پژوهی حاضر، تکراری به 

سد ، اما بايد اذعان نمود که گاهی از اوقات ، تکرار نه تنها زيبا و ضروری ست ، که بسيار حياتی نيز نظر می ر

عالوه . از آن جمله می توان به تکرار شب و روز، تکرار نمازهای پنج گانه در هر روز وغيره اشاره نمود! می باشد 

ويژه قرآن کريم ، آن هم در پايه اول دبستان ،  بر اين ، آشنا نمودن کودکان با اصول و مبانی دين اسالم، به

بدون شک ، . در فرايند تدريس ، امری اجتناب ناپذير می باشد« تکرار » زيرا عامل . همواره نيازمند تکرار است

زيرا از يک سو، عالوه بر ايجاد . انجام اين تحقيق ، از ابعاد گوناگون دارای اهميت و ضرورت بسيار بوده است

به درس قرآن ، ميزان فعاليت و مهارت آنان در  علی آبادکتول معادآموزان پايه اول دبستان  دی در دانشعالقه من

روخوانی ، روان خوانی ، قرائت و حفظ آيات ، پيام ها و داستان های قرآنی را افزايش می داد و از ديگر سو، 

را نيز امکان پذير می ( ويسی ، امال و غيره قرائت فارسی ، جمله ن) آموزان در يادگيری ديگر دروس موفقيت دانش

بنابراين ، اقدام پژوه برآن گرديد تا با استعانت از خداوند متعال و استفاده از نقطه نظرات همکاران و . ساخت

آموزان خود را به درس قرآن  اساتيد فن و هم چنين بهره مندی از روش های گوناگون ، ميزان عالقه مندی دانش
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توضيحات تکميلی در خصوص چگونگی انجام اين طرح به تفکيک ، در . مربوط به آن افزايش دهد های و فعاليت

 . ها و مؤلفه های گوناگون ، در ادامه تحقيق آمده است قالب شاخص

 بیان مسأله

عبارت از توضيح ابعاد گوناگون مسأله ای است که محقق با آن مواجه گرديده و (  Problem)بيان مسأله  

 (95:  1131سيف اللهی ، .) صيف وضع موجود ، همراه با بيان اهميت و ضرورت حل آن می باشدشامل تو

سال سابقه ی خدمت ، در  ..…و  …………در رشته  .………با ميزان تحصيالت  ..………اينجانب  

. ، مشغول به انجام وظيفه بودم  ..…با سمت آموزگار ، در پايه اول دبستان دخترانه  ………سال تحصيلی 

 .استواقع گرديده  ..……… شهرستانن آموزشگاه در اي

آموزان دبستان ياد شده می باشد که از نظر اقتصادی و  نکته ی ديگر، در خصوص وضعيت خانواده های دانش 

آموزان کالس اينجانب  بر اين اساس ، دانش. فرهنگی و هم چنين ميزان سواد ، در وضعيت خوبی قرار نداشتند

آموزان اين  فر، از اين قاعده مستثنی نبوده و دارای وضعيت خانوادگی مشابه با ديگر دانشن 13نيز با فراوانی 

بدون شک ، پايه اول دبستان ، در شکل گيری شخصيت انسان ، از اهميت بسزايی برخوردار . آموزشگاه بودند

 . است

زان ، برگرفته از آيات قرآنی و آمو چه در اين پايه ، روش های مورد استفاده در تعليم و تربيت دانش حال چنان

گواه اين ادعا نيز، . روايات اسالمی باشد ، اثر بخشی آن در نوع گفتار و رفتارآنان ، همواره پايدار و ماندگار است
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يادگيری علم و دانش در کودکی ، همانند حکاکی بر : است که می فرمايد( ع)فرمايش نورانی امير مؤمنان ، علی

 ( 13:  1131ابهری ، حيدری .)روی سنگ است

آموزان کالس خود در ساعات قرآن و  اينجانب ، در اوايل سال تحصيلی ياد شده ، با مشاهده ی رفتار دانش

پرداختن به گفتگوی صميمی و دوستانه با آنان در خصوص اهميت و ضرورت توجه به درس قرآن و هم چنين 

و حتی گفتگو با برخی از اوليای آنان ، متوجه شدم که آموزان  مشورت و تبادل نظر با مربی پيش دبستانی دانش

آموزان کالس ، بيش تر آنان نسبت به درس قرآن و فعاليت های مربوط به آن عالقه  به جز تعداد اندکی از دانش

بر اين اساس ، همواره اين موضوع ذهن مرا به خود مشغول ساخته بود که ! ی چندانی از خود نشان نمی دهند

آموزان کالس ، در هنگام پخش نوار و يا لوح فشرده ی قرآنی ، با دقت به آن گوش نمی  انشچرا اغلب د

کنند؟چرا بيشتر آنان ، نسبت به درک معانی و حفظ سوره های کوتاه قرآن ، بی تفاوتند؟ و چرا اکثرآنان ، در 

به طور کلی ، چرا فراوانی پرداختن به ديگر فعاليت های قرآنی ، عالقه ی چندانی از خود نشان نمی دهند؟ و 

های قرآنی در کالس اينجانب ، از مجموع انگشتان دست ، تجاوز  آموزان عالقه مند به هر يک از فعاليت دانش

آموزان خود را  در واقع مسأله و سؤال اساسی اين بود که ، چگونه می توانم سطح عالقه مندی دانش! نمی کند؟

، به درس قرآن ارتقا بخشم؟ به عبارت روشن تر، با استفاده از چه روش  ولعلی آبادکت معاددر پايه اول دبستان 

 هايی می توانم ميزان عالقه مندی آنان را به درس قرآن و فعاليت های مربوط به آن افزايش دهم؟ 

اقدام پژوه در پی آن . بوده است (Action Research )بنابراين ، در تحقيق حاضر که از نوع پژوهش در عمل

 (Data and Information)  تا با استفاده از روش های معتبر علمی به جمع آوری داده ها و اطالعات بود

الزم با هدف دست يابی به راه حل های مورد نياز برای حل مسأله پرداخته ، تا پس از انتخاب و اعتبار بخشی 

پژوهشگر عالوه بر استفاده از الزم به ذکر است که در اين تحقيق ، . مناسب ، به اجرای آن ها بپردازد
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رهنمودهای ارزشمند صاحب نظران و اساتيد فن و هم چنين مشارکت و نقادی همکاران گرامی ، از نقطه نظرات 

 . آموزان کالس و حتی اوليای آنان نيز بهره مند گرديده است دانش

 

 (1شواهد ) توصیف وضع موجود 

، بخش مهمی از بيان مسأله است که به تبيين و 1شواهد يا (  Status Description) توصيف وضع موجود  

 (95: 1131سيف اللهی، )         .توصيف وضع موجود از نظر محقق می پردازد که بيانگر وضع نامطلوبی است

های قرآنی  ضمن مشاهده نامحسوس رفتار و فعاليت... پژوهشگر  33-39از اين رو ، در اوايل سال تحصيلی  

چنين نظر سنجی کتبی و انجام مصاحبه با آنان و حتی اوليای مربوطه و تبادل نظر با  س  و همآموزان کال دانش

مربی پيش دبستانی سال گذشته شاگردان کالس ، متوجه عدم عالقه مندی بيش تر آنان به درس قرآن گرديد 

 .که توصيف آن در قالب شاخص های کيفی وضع موجود آمده است

 موجود شاخص های کیفی وضع . الف 

آموزان در ساعات قرآن ، يا با هم صحبت می کردند و يا بی مورد برای بيرون رفتن از کالس  بيش تر دانش.1

 .اجازه می گرفتند

 .آيه های قرآن را در هنگام استفاده از نوار به صورت منظم ، هم خوانی نمی کردند.1 

 .ويا غير موجه داشتند آموزان در ساعات قرآنی ، غيبت های بی مورد برخی از دانش.1 
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 . تمايل چندانی به گوش دادن عبارت ها ، پيام ها و مفاهيم ساده قرآنی از خود نشان نمی دادند.1 

 .به خواندن و حفظ سوره های کوتاه قرآن عالقه ای نشان نمی دادند.5

 .با انجام وضو و هم چنين اصول و آداب احترام به قرآن نا آشنا بودند.6 

 .کتاب های داستان قرآنی نا آشنا بودند با عناوين.1 

 .در تميز نگه داشتن کتاب قرآن چندان کوشا نبودند.3 

 . کامالً با گنجينه ی احاديث و پيام های قرآنی ناآشنا بودند.9 

 . در اجرای نمايش ، به ويژه نمايش های قرآنی، مهارت کافی را نداشتند. 13

دم عالقه مندی فرزندشان به درس قرآن و فعاليت های مربوط به آن ، آموزان ، از ع برخی از اوليای دانش. 11

 . اظهار نارضايتی می کردند

 های کمّی وضع موجود شاخص. ب

های  آموزان کالس و طرح پرسش در اوايل سال تحصيلی ياد شده ، پس از مشاهده ی نامحسوس رفتار دانش 

و هم چنين تبادل نظر با اوليای مربوطه و مربی ( یگفتگوی صميمی و پرسش نامه نظر سنج)گوناگون از آنان 

نفر  1آموزان کالس ،  نفر از دانش 13پيش دبستانی سال گذشته شاگردان ، متوجّه شدم که از مجموع 

ها  عالقه مند به درک معانی سوره( درصد 51/1)نفر  1های کوتاه قرآن ،  عالقه مند به حفظ سوره( درصد11/13)



برای خرید فایل قابل ویرایش . فایل برای مشاهده است این 

 .به سایت مراجعه کنید 
 

13  
 

نفر  1های قرآنی ،  عالقه مند به داستان( درصد11/15)نفر  13عالقه مند به قرائت قرآن ،  (درصد11/11)نفر  6، 

مند به فعاليت های قرآنی  نيز غيرعالقه( درصد11/11)نفر 6عالقه مند به گوش دادن نوار قرآن و( درصد11/1)

 . بودند

 

 اهداف تحقیق

وبی که محقق در نظر دارد تا با فعاليتی که انجام عبارت است از دور نمايی ذهنی از موقعيت مطل(  Aim)هدف  

 (39:  1131سيف اللهی ، .)می دهد ، آن موقعيت را در عالم واقع پيدا کند

هدف : با توجه به تعريف ياد شده ، هدف اصلی و اهداف اختصاصی اين تحقيق ، به شرح زير بوده است  الف 

به درس قرآن و فعاليت های مربوط  علی آبادکتول معادبستان آموزان پايه اول د افزايش عالقه مندی دانش: کلی 

 به آن

 : اهداف اختصاصی . ب 

 آموزان با قرآن کريم به عنوان کتاب الهی و آسمانی؛  آشنا کردن دانش. 1

 آموزان با آداب قرائت قرآن و چگونگی احترام به آن؛  آشنا نمودن دانش. 1

 ها ويا لوح های فشرده ی قرآنی؛ ردن با دقت به نوارآموزان به گوش ک ايجاد عادت در دانش. 1

 آموزان در قرائت قرآن ، رو خوانی و روان خوانی آن؛ توان مند سازی دانش. 1 
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 آموزان ، به شنيدن ، خواندن و يا درک مفاهيم ساده ، پيام ها و داستان های قرآنی؛ ايجاد عادت در دانش. 5 

 لخط قرآنی و ايجاد عادت در آنان به رو خوانی آن به صورت شمرده و آرام؛ آموزان با رسم ا آشنا کردن دانش. 6 

 آموزان به حفظ سوره های کوتاه قرآنی؛  ترغيب دانش. 1

 آموزان با معانی برخی از کلمات ساده و عبارت های کوتاه قرآنی؛ آشنا کردن دانش. 3

 .آموزان برای دانشايجاد شور و نشاط در کالس قرآن ، همراه با جذاب کردن آن . 9 

 ها  گردآوری داده ها و اطالعات برای ارایه راه حل 

گرد آوری داده ها و اطالعات ، مرحله ای از اقدام پژوهی است که در آن ، محقق جهت پيدا کردن يک يا چند 

 (113:  1131سيف اللهی ، .) راه حل ، با هدف تبديل وضع موجود به وضع مطلوب تالش می کند

ساس، اقدام پژوه به منظور دست يابی به راه حل های مسأله ، به جمع آوری داده ها و اطالعات با بر اين ا 

 :های علمی پرداخته است که توضيح آن بدين شرح می باشد  استفاده از روش

 مشاهده . الف 

س درس های جمع آوری اطّالعات از کال ترين روش يکی از مؤثرترين و کاربردی(  Observation) مشاهده 

به عبارت ديگر ، مشاهده عملی است که پژوهشگر در آن برای کشف علل بعضی از ( 136:  1131ساکی ، .) است

از اين رو ، اقدام پژوه به لحاظ حضور در ( 111: 1131سيف اللهی ،.) امور ، از قوّه ی ديد خود استفاده می کند

ها ، برخی از اطّالعات خود را از طريق مشاهده به  نآموزان و محيط پيرامون آ کالس و ارتباط مستقيم با دانش
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به اين صورت که گاهی از صفحه ی سفيدی ، برای مشاهده استفاده کرده و نکات کليدی را . دست آورده است

های اين فرم از قبل توسط اقدام پژوه با  مالک. گاهی هم از فرم مشاهده استفاده می کرد.يادداشت می نمود

آموزان ، موارد  رد نظر تنظيم گرديده بود و ايشان هنگام مشاهده ی نا محسوس رفتار دانشتوجه به اهداف مو

 . مورد نظر را نشانه گذاری می کرد

 .ها مشارکت دارد در همخوانی سوره. 1. در زنگ قرآن با نشاط است. 1: نمونه موارد مورد نظردر فرم مشاهده 

 پرسش نامه . ب 

کی از ابزار های رايج پژوهش و روش مستقيم برای کسب داده های تحقيق ي( Questionnaire)پرسش نامه 

به همين منظور اقدام پژوه با توجه به نياز و اهداف مورد نظر در اين ( 111: 1135سرمد و همکاران ، . ) است

اول بود که  آموزان پايه نوع اول ، پرسش نامه بسته پاسخ ، ويژه دانش. تحقيق، دو نوع پرسش نامه را تدوين نمود

 .برای جذاب کردن آن از تصاوير برای پاسخگويی استفاده گرديد

های  توانستند به صورت تشريحی به پرسش نوع دوم ، پرسش نامه ی باز پاسخ بوده است که پاسخگويان می 

. ده بودنفر از همکاران محترم و تمامی اوليای گرامی تهيه ش 13ارايه شده پاسخ دهند ،که اين پرسش نامه برای 

بری؟ نمونه پرسش ، ويژه همکاران محترم و اوليای  از خواندن قرآن لذّت می: آموزان  ، ويژه دانش  نمونه پرسش

 : گرامی

آموزان پايه اول دبستان را به  به عقيده ی شما با استفاده از چه روش هايی می توان ميزان عالقه مندی دانش

 يش داد؟درس قرآن و فعاليت های مربوط به آن افزا
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 مصاحبه. ج 

يکی از ابزارهای جمع آوری داده ها و اطالعات است که امکان برقراری تماس مستقيم (  Interview)مصاحبه  

با مصاحبه شونده را فراهم می آورد و با کمک اين ابزار می توان به ارزيابی عميق تر درک ها ، نگرش ها ، عاليق 

 ( 119: 1135مد و همکاران ، سر.) و آرزوهای مصاحبه شوندگان پرداخت

نفر از همکاران حاضر در آموزشگاه و هم چنين اغلب اوليای  13از اين رو، پژوهشگر ضمن مصاحبه با 

آوری داده ها و اطالعات مورد نظر پرداخت و به منظور بهره  آموزان و حتی تمامی فراگيران کالس ، به جمع دانش

 . ف وقت ، از ضبط صوت نيز استفاده گرديدمندی بيش تر از نظرات و جلوگيری از اتال

به نظر شما با استفاده از چه روش هايی می توان زنگ قرآن .1: سؤاالت مطرح شده در مصاحبه عبارت بودند از

آموزان پايه اول  برای جذاب کردن آموزش درس قرآن دانش.1آموزان پايه اول دبستان را با نشاط نمود؟  دانش

آموزان  به نظر شما با استفاده از چه روش هايی می توان دانش.1يی را پيشنهاد می کنيد؟ دبستان ، چه راهکارها

 پايه اول دبستان را به درک مفاهيم قرآنی ، قرائت و حفظ سوره ها عالقه مند نمود؟

 آموزان بررسی پرونده های تحصیلی دانش. د 

آموزان کالس ، بررسی  دبستانی سال گذشته دانش های مربی پيش ها و نوشته اقدام پژوه با استفاده از يادداشت 

پوشه کار ،کارنامه ی تحصيلی و دفتر حضور و غياب آنان ، داده ها و اطّالعات الزم را در خصوص ميزان عالقه 

 .آموزان کالس به درس قرآن و فعاليت های مربوط به قرآن جمع آوری نمود مندی دانش
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مينا به . 1. کند زهرا سر کالس قرآن با دوستانش صحبت می. 1 :های مربی پيش دبستانی نمونه يادداشت 

پيشينه و يافته های . های زيادی دارد حديثه در زنگ قرآن غيبت. 1. دهد ها تمايلی نشان نمی همخوانی سوره

 ديگران

 و يافته های ديگران ، معموالً نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهش(  Background)بررسی پيشينه  

است که اگر به درستی صورت گيرد به بيان مسئله کمک می کند و يافته های تحقيق را به پژوهش های قبلی 

 (51:  1135سرمد و همکاران ، .) متصل می سازد

عالوه بر اين ، با بررسی پيشينه تحقيق می توان از روش های مورد استفاده درتحقيقات قبلی آگاه شد و به  

تا از اين طريق پژوهشگر نارسايی های احتمالی روش های مشهود در پژوهش . پی برد نقاط قوت و ضعف آن ها

بر اين اساس ، اقدام ( 56: همان. )های قبلی را منظور داشته و در تدوين و اجرای تحقيق خود آن را برطرف کند

نظری و عملی ارايه پژوه ، نتايج بررسی و مطالعات خود در خصوص پيشينه و يافته های ديگران را در دو بخش 

 .نموده است

 پیشینه ی نظری: الف 

ضرورت توجه انسان به قرآن و الهام گرفتن از آن در روش و منش زندگی چنان است که خود قرآن در اين  

 (13/ مزمل ) « .هر چقدر امکان دارد ، قرآن بخوانيد» : زمينه می فرمايد 



برای خرید فایل قابل ویرایش . فایل برای مشاهده است این 

 .به سایت مراجعه کنید 
 

18  
 

قرآن را بخوانيد ، بدان عمل کنيد و از » : ين باره فرموده اند نيز در ا( ص)اين در حالی است که پيامبر اسالم  

بهترين شما کسی است که » : و در جای ديگر حضرتش می فرمايد ( 111:  1116پاينده ، ) « .آن دور نشويد

 (111: همان )« .قرآن را بياموزد و آموزش دهد

کودکان و : ودکان و فرزندان می فرمايد در خصوص اهميت آموزش قرآن به ک( ص)عالوه بر اين پيامبر اکرم  

 ( 196:  1131مروجی طبسی ، .) فرزندانتان را به سه چيز تربيت کنيد که يکی از آن سه ، قرائت قرآن است

خدا را خدا را : را اين چنين به قرآن سفارش می فرمود ( ع)نيز فرزندش امام حسن( ع)از ديگر سو، حضرت علی

اما در بين مؤلفان و ( 191: همان . ) ان در يادگيری و فهم قرآن بر شما پيشی بگيرندمبادا ديگر. ، درباره قرآن

نويسندگان نيز ، فراوانند کسانی که در خصوص ضرورت يادگيری قرآن از سوی همگان و به ويژه آموزش آن به 

ارکانی : اشاره می گردد کودکان ، مطالب ارزشمندی را به رشته تحرير درآورده اند ، که در زير به برخی از آنان 

 (1119)بهبهانی 

ضمن پرداختن به ابعاد گوناگون تربيت فرزندان « تربيت فرزندان در اسالم »: در کتاب ارزشمندی تحت عنوان  

: از ديدگاه اسالم ، در بخشی از اين کتاب که مربوط به ضرورت آموزش قرآن به کودکان می باشد ، آورده است 

زيرا کودک بايد از همان ابتدا به . ان ، از وظايف والدين ، به ويژه پدران به فرزندان استآموختن قرآن به فرزند

نويسنده در ادامه ، به بيان احاديث و رواياتی از پيامبر . قرآن احترام بگذارد ، آن را بخواند و با آن مأنوس باشد

ن والدين در خصوص آموزش قرآن پرداخته است که حاکی از وظيفه ی سنگي( ع)و ائمه معصومين ( ص)اسالم

حقوق فرزندان در مکتب اهل » نيز در کتاب جامعی با عنوان ( 1131)مروجی طبسی . به فرزندان می باشد

 . مطالبی را در هفت فصل ، مرتبط با موضوع ياد شده ارايه نموده است« ( ع)بيت
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فرزندان می باشد ، به عناوينی هم  ايشان در فصل پنجم از اين کتاب که مربوط به پرورش ايمان و مذهب در

ضرورت آموزش قرآن به کودکان ، پاداش آموزش قرآن به کودکان ، تشويق معلم قرآن و تشويق کودکان : چون 

به تالوت قرآن پرداخته و در هر بخش نيز احاديث و روايات ارزشمندی را مرتبط با موضوع ياد شده ارايه نموده 

 .است

 پیشینه عملی. ب 

. ن بخش به برخی از عناوين، يافته ها و نتايج تحقيقات ميدانی و پژوهش های در عمل اشاره می گردددر اي 

آموزان دختر  بررسی علل مهجوريت قرآن از ديدگاه دانش» در پژوهشی ميدانی تحت عنوان ( 1136)اسماعيلی.1

مدارس ، در رابطه با  پس از بحث در خصوص اهميت و ضرورت پرداختن به درس قرآن در« شهر تويسرکان 

نه تنها عوامل انسانی در : آموزان ، چنين آورده است که آنان معتقدند  چگونگی حل اين مسأله از ديدگاه دانش

معلمان و مربيان ، بلکه استفاده از روش های نوين تدريس قرآن و شيوه های ارزشيابی از آن نيز : مدرسه مانند 

 .به قرآن و رفع مهجوريت از آن در مدارس بسيار مؤثر می باشد آموزان در افزايش عالقه مندی دانش

رسانه های ديداری و : عالوه بر اين، آنان به صراحت اظهار داشته اند که ، نقش وسايل کمک آموزشی شامل  

آموزان به قرآن و زدودن غبار مهجوريت از آن در  افزارهای قرآنی در افزايش عالقه مندی دانش شنيداری و نرم

 (1136)بنی حسن .1. باشد دارس ، حتی بيش تر و مؤثرتر از کتاب ها و مجالت مذهبی میم

بررسی علل مهجوريت قرآن در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان » در تحقيق ميدانی ارزشمندی با عنوان  

رون رفت از آن و های ب هدف از انجام اين تحقيق را شناسايی علل مهجوريت قرآن و راه«  قمابتدايی ناحيه يک 

· وضعيت فعلی برنامه ريزی درس قرآن در دوره ی ابتدايی چگونه است؟ · : پاسخ گويی به سؤاالت زير می داند 
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نقش همکاری خانواده، مدرسه و · آيا معلمان دوره ی ابتدايی از مهارت های کافی در تدريس قرآن برخوردارند؟ 

حقيق ياد شده ،که روش آن توصيفی و جامعه ی آماری آن ديگر عوامل محيطی در تدريس قرآن چيست؟ در ت

ابزار . بوده است( نفر مرد 153نفر زن و  153)نفر 133با حجم نمونه  قمشامل تمامی معلمان ابتدايی ناحيه يک 

سؤال بسته پاسخ و يک سؤال باز پاسخ  11سؤال اطالعات زمينه ای ،  1آن نيز پرسش نامه محقق ساخته شامل 

 .بوده است

، چنين آورده  قمبا توجه به نتايج تحقيق ، پژوهشگر در خصوص علل مهجوريت قرآن در مدارس ناحيه يک  

عدم · عدم مهارت کافی معلمان در تدريس قرآن ، به خصوص در زمينه ی استفاده از جنبه های هنری؛ · : است 

ماهنگی و نبود آموزش کافی عدم ه· تخصيص منابع مالی کافی جهت تهيه وسايل آموزشی و کمک آموزشی؛ 

در پايان تحقيق نيز پژوهشگر، . عدم توجه کافی به قرآن پيش دبستان· برای خانواده ها در رابطه با درس قرآن؛ 

عباسی .1. عالوه بر موارد ياد شده ، چندين راهکار عملی جهت رفع مهجوريت قرآن در مدارس ارايه نموده است

(1136 ) 

به ( ع)آموزان پايه اول دبستان ائمه اطهار راهکارهای افزايش عالقه مندی دانش» ن در اقدام پژوهی تحت عنوا

آموزان پايه اول دبستان ياد شده واقع در  نفر از دانش 11که بر روی نمونه ای با حجم« درس قرآن و انس با آن 

آموزان را  مندی دانش قهميزان عال: صورت پذيرفته ، در پی دست يابی به اين اهداف بوده است که  قم 1ناحيه 

معانی آن عالقه مند  به گونه ای که ، نه تنها به حفظ ، خواندن و درک. به درس قرآن و انس با آن افزايش دهد

چنين ، از پيام های  هم. مرتب نگه داشتن کتاب و دفتر قرآن نيز در آنان افزايش يابد شوند که ، انگيزه ی تميز و

به گوش دادن قرآن از طريق نوار عالقه . درگفتار و کردار خود استفاده کنند« درسهای قرآن» قرآنی به عنوان 

رو، پس از اجرای راهکارهای  از اين. مند شوند و سوره ها وعبارت های قرآنی را زيبا و دلنشين ، هم خوانی کنند
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آموزان عالقه مند به درس قرآن و انس با آن را به ميزان چشم گيری افزايش  گونان توانسته است ، فراوانی دانش

آموزان را بايد از همان سنين کودکی و در دبستان با  گيری نموده است که ، دانش در پايان نيز چنين نتيجه. دهد

ود و هم چنين بايد ارايه پيام ها و آموزه های قرآنی متناسب با سن کودکان باشد ، به قرآن و مفاهيم آن آشنا نم

گونه ای که پيام های ارايه شده نه تنها ساده و دارای عبارت کوتاه و موزون باشند که از نظر محتوا نيز عينی ، 

 (1133)نادری .1. ملموس و قابل فهم باشند

آموزان پايه پنجم دبستان  روش های افزايش عالقه مندی دانش» ا عنوان در تحقيقی از نوع اقدام پژوهی ، ب 

آموزان پايه پنجم دبستان ياد شده  نفر از دانش 11که حجم جامعه آماری آن « محمود تهرانی به انس با قرآن 

قرآن را  آموزان عالقه مندان به حفظ بوده است ، پس از اجرای راه حل های گوناگون توانسته است فراوانی دانش

نفر، عالقه مندان به درک معانی و ترجمه  15نفر به  9نفر، عالقه مندان به قرائت و ترتيل را از  5نفر به  1از 

نفر 5نفر، عالقه مندان به يادگيری مفهوم پيام ها و داستان های قرآنی و حفظ آن ها را از  11نفر به  1آيات را از 

نفر  15نفر در اوايل سال تحصيلی به  1مع آوری احاديث و روايات را از نفر و هم چنين عالقه مندان به ج 13به 

 .در اواخر سال تحصيلی افزايش دهد

آموزان ، نقش انس با قرآن غير  در پايان نيز به اين نتيجه دست يافته است که ، در فرايند تعليم و تربيت دانش 

در تحقيقی از نوع پژوهش ( 1133)قدمی .5. است قابل انکار بوده و در پرورش شخصيت آنان بسيار حايز اهميت

که بر روی « آموزان دبستان صفا به درس قرآن  راهکارهای افزايش عالقه مندی دانش» در عمل تحت عنوان 

آموزان آموزشگاه مورد نظر به اجرا در آورده است با بهره مندی از روش های  نفر از دانش 133نمونه ای با حجم 

( درصد 53) نفر  133آموزان عالقه مند به درس قرآن را از  ن ها توانسته است فراوانی دانشگوناگون و اجرای آ
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تحصيلی افزايش دهد و به اين نتيجه دست يابد که  در اواخر سال( درصد 15)نفر  133در اوايل سال تحصيلی به 

 (1133)صادقی ..ودهای آن آشنا نم کودکان را بايد از همان سنين کودکی و دبستانی با قرآن و پيام

آموزان به شرکت فعال در کالس های قرآنی  راهکارهای عالقه مندسازی دانش» در اقدام پژوهی با عنوان  

آموزان صورت پذيرفته است ، هدف از انجام پژوهش  نفر از دانش 113که بر روی نمونه ای با حجم « مدرسه 

ت فعال در فعاليت های قرآنی ياد کرده و با اجرای آموزان مدرسه به مشارک خود را ، عالقه مند کردن دانش

آموزان عالقه مند به مشارکت در  راهکارهای گوناگون و تحمل سختی های بسيار توانسته است فراوانی دانش

درصد ،  91درصد به  11درصد ، در پايه دوم از  91درصد به  61فعاليت های قرآنی مدرسه را در پايه اول ، از 

مندان در  درصد و هم چنين عالقه 133درصد به  63درصد و در پايه چهارم از  133درصد به  66 در پايه سوم از

 .درصد در اواخر سال تحصيلی افزايش دهد 91درصد در اوايل سال تحصيلی به  66پايه پنجم را از 

به مشارکت فعال در آموزان  در پايان نيز به اين نتيجه دست يافته است که ، بهترين راه عالقه مند کردن دانش 

های قرآنی مدرسه، تأکيد بر ياددهی و يادگيری درس قرآن از طريق پرداختن به مفاهيم و پيام های قرآنی  برنامه

( 1133)محققی .1. ، تشکيل نمايشگاه قرآنی در مدرسه و برگزاری کالس قرآن در نمايشگاه ياد شده می باشد

چگونه توانستم با اجرای طرح های جديد قرآنی در دبستان » در تحقيقی از نوع پژوهش در عمل تحت عنوان 

که بر روی جامعه ای با حجم « آموزان را بهبود بخشم؟ وضعيت يادگيری درس قرآن دانش( ع)حضرت ابوالفضل

های متعدد و متنوع،  آموزان آموزشگاه ياد شده به اجرا در آمده است ، پس از اجرای روش نفر از دانش 533

با توجه به يافته های پژوهشی ارايه شده که . ضعف يادگيری آن ها را در درس قرآن بهبود بخشد توانسته است

بيش تر آنان نيز مربوط به سال های اخير می باشد ، مشاهده می گرددکه به لطف الهی اهتمام خوبی از سوی 

تان صورت پذيرفته است و آموزان به درس قرآن به ويژه در دوره دبس معلمان نسبت به عالقه مند کردن دانش
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اين حاکی از آن است که اقدام پژوه ، عنوان مناسبی را برای تحقيق حاضر انتخاب کرده و درمسير درستی گام 

امری که شايسته است از سوی تمامی معلمان ، به ويژه آموزگاران پايه اول دبستان ، مورد توجه . برداشته است

 .جدی قرار گيرد

 ر داده ها و اطالعاتتجزیه و تحلیل و تفسی

آموزان در کالس و مصاحبه با آنان و حتی اوليای مربوطه و هم چنين تبادل نظر با  پس از مشاهده رفتار دانش 

آموزان کالس و بررسی مطالب پرسش نامه های  مدير، معاونين و مربی پيش دبستانی سال گذشته دانش

در ايجاد مسأله ، ( factors Effective)ل مؤثر آوری شده و تجزيه و تحليل و تفسيرآن ها ، عوام جمع

 : گرديدکه به شرح زير می باشد(Recognition)شناسايی 

 آموزان در پايه پيش دبستانی؛ خشک و بی روح بودن کالس قرآن دانش

 آموزان در سال گذشته؛ سنتی بودن روش آموزش قرآن به دانش·  

 آموزان در دوره پيش دبستانی؛ دانشجايگزين کردن دروس ديگر در ساعت درسی قرآن ·  

 آموزان حافظ قرآن در سال گذشته؛ عدم تشويق دانش·  

آموزان در اجرای مراسم ها و مناسبت های دينی و مذهبی آموزشگاه در دوره ی  شرکت ندادن دانش·  

 دبستانی؛ پيش

 يی عوامل مؤثر در ايجاد مسأله ،با توجه به شناسا. آموزان به درس قرآن عدم توجه و بی اهميتی اوليای دانش·  
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پژوهشگر در پی آن بود تا با استفاده از روش های گوناگون ، ضمن برطرف کردن عوامل ايجاد کننده مسأله ، در  

آموزان ياد شده به درس قرآن و فعاليت های مربوط به آن نيز گام های  جهت افزايش ميزان عالقه مندی دانش

 .بلند و مؤثری بردارد

 ل های پیشنهادی راه ح 

اقدام پژوه ، پس از گرد آوری اطالعات الزم از طريق مطالعه ی کتاب های گوناگون و هم چنين داده های جمع 

آموزان کالس ، مشاهدات خود و عالوه بر آن بحث و گفتگو  آوری شده از پرسش نامه ها ، پرونده تحصيلی دانش

آموزان و حتی ديگر مربيان  ی پيش دبستانی سال گذشته دانشو تبادل نظر با مدير، معاونين ، همکاران و مرب

) مراکز قرآنی در قالب مصاحبه ، به ارايه موارد ياد شده پرداخته است که شامل راه حل های پيشنهادی

Suggested Solutions  ) تغيير مکان کالس درس قرآن در ساعت درسی مربوطه به . 1: زير می باشد

برای ايجاد تنوع و جذاب کردن کالس درس قرآن و حفظ تزئينات آن و پوسترهای  ی يکی از همکاران توصيه

 .نصب شده ، بيت القرآن الکريم آموزشگاه با اجازه مدير محترم مرتّب شده و اختصاص به زنگ قرآن داده شود

، برای افزايش  استفاده از سيستم رايانه و ويدئو پروژکشن در آموزش درس قرآن به پيشنهاد يکی از همکاران. 1 

 .توان در هنگام تدريس از وسايل ياد شده استفاده نمود يادگيری و آموزش بهترقرآن ، می

های قرآن درسی کادو شده ، هدايايی تهيه شود  برگزاری مراسم جشن قرآن به پيشنهاد اوليای گرامی ، کتاب. 1 

 .آموزان اهدا گردد ی به دانشو در روز برگزاری جشن قرآن ، اين هدايا به همراه کتاب قرآن درس
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برگزاری مسابقات حفظ و قرائت قرآن همراه با معنی آن و اهدا جايزه ی ويژه به حافظان و قاريان قرآن به . 1 

گردد و  آموزان می توصيه يکی از همکاران برگزاری مسابقات قرآنی هم باعث ايجاد رقابت صحيح در بين دانش

 .ری بهتر قرآن افزايش می دهدهم انگيزه ی آنان را برای يادگي

آموزان همه روزه در شروع ساعت اوليه کالس به  قرائت سوره های کوتاه و بخشی از آيه الکرسی توسط دانش. 5 

دقيقه ، هم باعث  13ها و آيه الکرسی در ابتدای هر روز به مدت  توصيه برخی از همکاران محترم ، خواندن سوره

شود که بهتر  م موجب متبرّک شدن کالس در آن روز به آيات نورانی قرآن میشود ه می  يادگيری و حفظ سوره

 . آموزان توضيح دهد تا آنان نيز با اعتقادات دينی و مذهبی آشنا شوند است ، آموزگار مورد دوم را برای دانش

به توصيه  آموزان به صورت گروهی در مراسم ها و مناسبت های گوناگون آموزشگاه قرائت قرآن توسط دانش. 6

آموزان باعث زيباشدن صوت آنان شده ، شرکت در مراسم ها و  يکی از اوليا ، همخوانی قرآن توسط دانش

 . گردد مناسبت های مختلف آموزشگاه نيز موجب افزايش اعتماد به نفس فراگيران می

گيران به پيشنهاد چند آموزان توسط آموزگار يا يکی از خود فرا خواندن کتاب داستان های قرآنی برای دانش. 1

هايی خوانده شود که با روحيات  های قرآنی بايد توجه داشت ، داستان تن از همکاران ، در خواندن داستان

هايی که درک آن برای کودکان مشکل می  کودکان و ميزان درک آنان مطابقت داشته ، از خواندن و بيان داستان

گردد  دار شدن روحيّات لطيف آنان می الهی بوده و موجب خدشه  ذابهايی که در مورد ع باشد ويا از ميان داستان

 .، خودداری شود

تواند  آموزان با قاريان قرآن به توصيه يکی از مربيان قرآن ، ديدار با قاريان قرآن می ديدار و آشنايی دانش. 3 

 .آموزان به درس قرآن ، باشد مندی دانش ای برای افزايش عالقه انگيزه
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آموزان به نظر يکی از همکاران اجرای نمايش توسط  نمايش بر اساس داستان های قرآنی توسط دانش اجرای. 9 

های قرآنی ، باعث فرا  ها به داستان مندی آن آموزان ، با داشتن يک راوی و چند بازيگر، عالوه بر عالقه دانش

 شود های قرآنی فراوانی می گرفتن نکات اخالقی و پيام

آموزان به پيشنهاد اوليا ، چند کتاب داستان قرآنی تهيه شده  کتاب های داستان قرآنی به دانش تهيه و ارايه. 13

 . آموزان قرار گيرد و در اختيار دانش

های انتقال اطالعات از  نصب پوستر های زيبا از عبارت ها و سوره های قرآنی در کالس قرآن يکی از راه. 11

 ( 16:  1116سيف ، . )است شده مدّت تکرار مطالب آموختهی دراز  ی کوتاه مدت به حافظه حافظه

جايی  آموزان کالس به توصيه يکی از همکاران ، از آن اجرای بازی با کلمات و عبارت های قرآنی برای دانش. 11

های قرآنی و معنی هريک از آن ها روی  گيرد ، کلمات و عبارت که يادگيری همراه با بازی بهتر صورت می

 .گيرد قرار  های مناسب مورد استفاده نوشته شده و در فرصت هايی کارت

آموزان به پيشنهاد يکی از اوليا ، نمودار زيبايی به نام  استفاده از نمودار آموزشی قرآن برای تشويق دانش. 11 

 . القرآن الکريم آموزشگاه نصب گردد های بهشت ويژه درس قرآن تهيه شده و روی ديوار بيت شکوفه

آموزان همراه با آموزگار خود در برنامه نماز جماعت آموزشگاه به توصيه  هم ساختن امکان مشارکت دانشفرا. 11

تواند در آنان برای  آموزان در نماز جماعت به همراه آموزگار، می معاون پرورشی آموزشگاه ، شرکت کردن دانش

 .خواندن نماز، انگيزه بيش تری ايجاد کند
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آموزان ، برای با نشاط کردن زنگ  آموزان به پيشنهاد دانش د های قرآنی برای دانشخواندن اشعار و سرو. 15 

 . خورشيد قرآن و غيره در کالس خوانده شود: قرآن ، شعرهای قرآنی مانند 

به ( آموزان ترجيحاً دست ساخته دانش) استفاده از نشانگرهای زيبا برای خط بری عبارت های قرآنی . 16

آموزان  باشد و اگر دانش اوليای گرامی ، استفاده از نشانگر برای تمرکز حواس بيشتر، مؤثر میپيشنهاد چند تن از 

 .خودشان آن را درست کنند بهتر است

استفاده از نوارها و لوح های فشرده ی قرآنی، شامل تصاوير و داستان های مربوطه در فرايند تدريس قرآن . 11 

آموزان در  ی نوارها و لوح های فشرده قرآنی جهت استفاده ی دانش برخی از همکاران معتقد بودند که تهيه

توانند در اين آموزش  منزل نيز جذابيت خاصی دارد و در يادگيری آنان تأثير بسزايی دارد و حتی اوليا نيز می

 . ها و معانی آن را ياد بگيرند سهيم بوده و خودشان هم سوره

آموزان کالس در زنگ قرآن به  اد و مناسب توسط آموزگار و دانشاستفاده از لباس و پوشش های رنگی ش. 13

توصيه چندتن از اوليا ، استفاده از پوشش های رنگی شاد و مناسب باعث ايجاد شور و نشاط بيشتری در 

 .آموزان می گردد دانش

فاده از تاج گل در آموزان در ساعات قرآن به پيشنهاد يکی از همکاران ، است استفاده از تاج گل برای دانش. 19 

 .شود آموزان می زنگ قرآن باعث تنوع و جذابيّت برای دانش
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آموزان به توصيه يکی از اوليا  نصب نوار چسب با عرض مناسب بر روی آيات و عبارت های کتاب قرآن دانش. 13 

يماً دست شود که اگر دانش آموزی احياناً وضو نداشت مستق های کتاب قرآن باعث می ، چسب زدن روی سوره

 .شود روی سوره نگذارد ، اين امر موجب توجه بيشتر آنان به آداب خواندن قرآن می

 استفاده از عطر و ديگر مواد خوش بو کننده در کالس درس قرآن. 11 

آموزان درکالس درس قرآن به پيشنهاد اوليای گرامی برای هر زنگ قرآن ، ميوه يا شکالت  پذيرايی از دانش. 11 

 .آموزان پذيرايی شود و از دانشتهيه شده 

آموزان به زبان های فارسی، عربی و انگليسی به پيشنهاد يکی از همکاران ، آموزش  تدريس قرآن به دانش. 11 

 .شود آموزان به قرآن می ها و شعر آن باعث جذابيت و عالقه بيشتر دانش انگليسی سوره

فاده از پيام های قرآنی و روايات اسالمی به پيشنهاد يکی آموزان با است آموزش مهارت های زندگی به دانش. 11 

يابند که الزمه ی  آموزان درمی های مناسب ، دانش های قرآنی در زمان ها و آموزه از همکاران ، با کاربرد پيام

 .داشتن زندگی خوب و مفيد ، عمل به دستورات قرآن می باشد

 در کالس درس قرآن استفاده از نوارها و لوح های فشرده قاريان. 15 

آموزان جهت تماشای قرائت های زيبای قاريان، پخش شده از شبکه قرآن سيمای جمهوری  توصيه به دانش. 16 

 .اسالمی ايران
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ای برای گوش دادن هماهنگ به صوت قاريان و بحث و گفتگو  به پيشنهاد يکی از همکاران تنظيم برنامه 

 .آموزان به قرائت قرآن با صوت می شود زه در دانشی ايشان باعث ايجاد انگي درکالس درباره

 انتخاب راه حل ها  

بدون شک ، ميزان موفقيت و تغييری که در وضعيت موجود حاصل می شود ، بستگی به قدرت و توان اثربخشی 

(Effectiveness  ) راه حل ها دارد و نتيجه بخشی راه حل ها نيز، بستگی به جوانب الزم برای تدارک يک

و اين امر، مرهون دقت ، درايت ، مهارت و هوشمندی اقدام . امه منظم و صحيح در اجرای اقدام پژوهی داردبرن

 (111:  1131سيف اللهی ، .)پژوه می باشد

از . حال که انتخاب چند راه حل از ميان روش های پيشنهادی گوناگون ، نيازمند دقت و درايت خاص می باشد 

، نگاهی گذرا بر نظر شورای ( Solution Selection)که قبل از انتخاب راه حل ها اين رو، بجا و شايسته است 

با توجه به معانی تعليم و : ... در بخشی از متن نظر اين شورا آمده است . برنامه ريزی درسی قرآن داشته باشيم 

بر اساس عالقه و تربيت و نيز خصوصيات روحی و ذهنی کودکان دبستانی ، هر نوع ياددهی و يادگيری بايد 

بر اين اساس ، رويکرد آموزش قرآنی در پايه اول ابتدايی ايجاد عالقه مندی به قرآن و . پذيرش آنان باشد

 .يادگيری آن است

بنابراين ، انجام هر فعاليتی که زمينه ی آشنايی، عالقه و ارتباط کودکان را با قرآن فراهم سازد و موجب عالقه  

شورای برنامه ...)آن و ياد گيری آن شود ، آموزش قرآن در اين دوره محسوب می گردد آموزان به قر مندی دانش

 (16:  1135ريزی درسی قرآنی ، 
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از اين رو ، اقدام پژوه با دقتی خاص از ميان راه حل های پيشنهادی ، برخی از آنان را انتخاب نمود که عبارتند  

برگزاری .1تحصيلی در خصوص اهتمام ويژه آنان به درس قرآن؛  آموزان در ابتدای سال توجيه اوليای دانش.1: از 

استفاده از بيت القرآن الکريم آموزشگاه در .1آموزان؛  جشن با شکوه قرآن در اولين جلسه ی درس آن برای دانش

تهيه و ساخت .5آموزان؛  آموزش رعايت آداب و اصول احترام به قرآن از سوی دانش.1ساعات درس قرآن؛ 

تدريس عملی آموزش وضو و نماز .6آموزان و اوليای آنان؛  ی زيبا همراه با جا قرآنی مناسب توسط دانشنشانگرها

با استفاده از رايانه ، ديتا و کتاب تدوين ( فارسی، عربی و انگليسی)آموزش قرآن به سه زبان .1آموزان؛  به دانش

و مناسب در زنگ قرآن همراه با عطر و مواد  استفاده از لباس و پوشش های رنگی شاد.3شده توسط اقدام پژوه؛ 

ساخت گنجينه ی پيام های . 13آموزان همراه با ذکر ايام هفته؛  آموزش آيه الکرسی به دانش.9خوش بوکننده؛ 

تهيه و خواندن کتاب های داستان و شعر قرآنی برای . 11آموزان؛  قرآنی و احاديث اسالمی توسط دانش

کشيدن نقاشی های گوناگون از . 11آموزان؛  يش های قرآنی درکالس توسط دانشاجرای نما. 11آموزان؛  دانش

. 15استفاده از وجود قاريان قرآن همراه با لوح های فشرده مربوطه؛ . 11آموزان؛  موضوعات قرآنی توسط دانش

کارت های  تهيه نمودار تشويقی و. 16آموزان به حفظ سوره های کوتاه قرآن همراه با معنی آن ؛  تشويق دانش

آموزان کالس و اوليای  اجرای طرح انس با قرآن و نماز ويژه دانش. 11عبارت های قرآنی همراه با معنی آن ؛ 

آموزان در برنامه ها، مناسبت ها و  شرکت دادن دانش. 19آموزان در ساعات قرآنی؛  پذيرايی از دانش. 13آنان؛ 

 مسابقات قرآنی آموزشگاه

 ها اعتبار بخشی به راه حل  

يعنی انجام فعاليتی که در طی آن ، اقدام پژوه در اثر بخشی راه حلی که (  Accreditation)اعتبار بخشی

بر اين اساس ، در اقدام پژوهی ، اشتراک ( 113:  1131سيف اللهی ،.)انتخاب کرده است اطمينان حاصل نمايد
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مک نيف و .)به حساب می آيد(  Credit)بارمعنادار تجربه های شخصی با تجربه ديگران ، مبنای خوبی برای اعت

 ( 15: 1131همکاران، ترجمه آهنچيان، 

حال برای اين که يافته های تحقيق عملی دارای اعتبار باشد ضرورت دارد افرادی با صالحيت 

(Authority,Authoritarian )ر همکاران شما ، مدير مدرسه ، ساي: اين افراد می توانند . ، آن را ارزيابی کنند

معلمان و مديران در سطوح مختلف آموزش و پرورش ، اساتيد دانشگاه ، افراد محقق و يا مطلع از نتيجه ی 

) در اين مرحله، اقدام پژوه برای کسب اعتبار و اطمينان ( 169:  1131ايرانی و بختياری ،.) تحقيق شما باشند

Confidence  )ير محترم ، معاونين و ديگر همکارانم بيشتر در خصوص اجرای راه حل های انتخابی، با مد

آموزان نيز با  درآموزشگاه و هم چنين تنی چند از اساتيد مجرب مکتب القرآن و حتی برخی از اوليای دانش

 .استفاده از ابزار مصاحبه و پرسش نامه مشورت و تبادل نظر نموده است

. * های انتخابی قابل اجرا بودن راه حل: * در مجموع معيارهای اعتبار يابی اين پژوهش به شرح زير بوده است 

پيش بينی اثر بخش بودن روش های . * های انتخابی ابتکاری بودن بعضی از راه حل. * انگيزشی بودن روش ها

متناسب بودن راه حل ها با دوره ی سنی . * آموزان پايه اول دبستان به درس قرآن انتخابی در ترغيب دانش

 .آموزان مورد نظر دانش

به لطف الهی ، راه حل های انتخابی به ميزان بااليی مورد تاييد و تحسين اساتيد فن و همکاران گرامی و حتی  

بنابراين ، با اطمينان بيش تری توانستم راه حل های انتخابی را به مرحله . برخی از اوليای ارجمند قرار گرفت

 . اجرا در آورم
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 ( 2شواهد)اجرای راه حل ها 

همه ی تالش ها و زحمات اقدام پژوه . راه حل ها ، مهم ترين بخش يک اقدام پژوهی می باشد در واقع اجرای

اگر روش های مناسبی برای حل مسأله ، ابداع و ايجاد نشود ، . بستگی به اجرای يک يا چند راه حل مؤثر دارد

با ساير انواع تحقيقات ، در وجه تمايز اصلی اين نوع از تحقيق ... اقدام پژوهی به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد

 ( 111:  1131سيف اللهی ، .)اجرای راه حل ها به منظور ايجاد تغييردر وضع موجود است

حال که اجرای راه حل ها در اين نوع از تحقيق ، نيازمند توجه بسيار است ، اقدام پژوه بر آن شد تا با دقت نظر 

 . آن به شرح زير می باشد(  Report)گزارش  فراوان ، تک تک راه حل ها را به اجرا در آورد که

آموزان در ابتدای سال تحصيلی در خصوص اهتمام ويژه آنان به درس قرآن از پيامبر  توجيه اوليای دانش. 1

هيچ پدری به فرزندش قرآن نمی آموزد ، مگر آن که خداوند در روز قيامت : روايت است که فرمود ( ص)اسالم 

 (163:  1111صابری يزدی ، . )مادرش می نهد و دو حلّه بر آنان می پوشاندتاج سلطنت بر سر پدر و 

سال  آموزان در تربيت قرآنی آنان ، اقدام پژوه در اوايل با توجه به نقش و جايگاه خانواده و اوليای دانش 

جلسه ای برای اوليای محترم تدارک ديد و در آن جلسه نکات مهم و ضروری را در مورد 91-91تحصيلی

آموزان در خصوص سوره ها  چگونگی استفاده از نوار يا لوح فشرده ی قرآن به منظور افزايش يادگيری بهتر دانش

آموزان برای قرائت سوره ها و معنی  و داستان های قرآنی بازگو نمود ، هم چنين در مورد چگونگی تشويق دانش

نان خواسته شد تا به طور جدی پی گير و از آ. آن ها و داستان های قرآنی توضيحات الزم ارايه گرديد

 .های قرآنی فرزندان خود در خانه و مدرسه باشند فعاليت



برای خرید فایل قابل ویرایش . فایل برای مشاهده است این 

 .به سایت مراجعه کنید 
 

33  
 

 برگزاری جشن با شکوه قرآن . 1 

آنان » : آموزان در اين رابطه قرآن کريم به صراحت و زيبايی می فرمايد  ی درس آن برای دانش در اولين جلسه

 (113/ آل عمران )  «.ن گرديده ، خرسند و شادمانندشا به فضل و رحمتی که از طرف خداوند نصيب

 آموزان آموزش رعايت آداب و اصول احترام به قرآن، از سوی دانش. 1

 (19/ واقعه)  «.جزپاکان دست بر آن نزنند» : قرآن خود در مورد رعايت آداب تالوت چنين می فرمايد  

س گرفتن با خطوط قرآن بايد توأم با طهارت و وضو اين تعبير ممکن است اشاره به پاکيزگی ظاهر باشد که تما 

 (161:  1111اسرار، .)باشد

از آن جايی که خداوند . از ديگر سو، قرآن کالم الهی است و خواندن آن به منزله ی سخن گفتن با خداوند است 

و شرايطی را رعايت  متعال ، عزيز و عظيم است و کالم او نيز کالم حق و برتر، قاری قرآن هنگام قرائت بايد آداب

:  1135احمدی ، .)کند که به او در فهم بهتر مفاهيم قرآنی و به کارگيری آن در شئون زندگی شخصی ياری کند

11) 

. عالوه بر اين ، به هنگام آغاز تالوت قرآن نيز بايد از شيطان رجيم و رانده شده از درگاه حق به خدا پناه برد 

 ( 93/ نحل)  «ائت قرآن پناه ببريد به خدا از شرّ شيطان رانده شدههنگام قر» : چنان که می فرمايد 

اين در حالی است که ، عالوه بر آدابی که در هنگام ( 1/مزمل)« .قرآن با ترتيل تالوت شود» هم چنين بايد 

نه می قرآن در اين زمي. تالوت قرآن بايد رعايت نمود ، کسانی که آيات قرآن را می شنوند نيز وظيفه ای دارند
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 «.هنگامی که قرآن خوانده می شود گوش فرا دهيد و خاموش باشيد تا مشمول رحمت حق شويد» : فرمايد 

 (131/اعراف)

نيز روايت های فراوانی درخصوص آداب تالوت قرآن وارد شده است که به چند نمونه از آن ( ع)از معصومين  

چنين رسول خدا  هم« .وضو نداريد قرآن نخوانيد هنگامی که» : می فرمايد ( ع)حضرت علی . اشاره می گردد

 (161:  1111اسرار،)« .را با مسواک زدن پاکيزه کنيد( دهان) جاده ی قرآن» : فرمود ( ص)

که در باال، به .] با توجه به سفارشات زيادی که در مورد رعايت آداب و اصول احترام به قرآن وارد شده است 

ام پژوه اين اصول را به زبان کودکانه و در قالب يک پوستر زيبا، و نصب آن بر اقد.[ برخی ازآن ها اشاره گرديد

آموزان يادآور شده و توجه آنان را به نکات ياد شده جلب  ديوار بيت القرآن الکريم آموزشگاه ، همواره به دانش

 .نمود می

 آموزان تدريس عملی آموزش وضو و نماز به دانش. 1 

کسی که وضو بگيرد وآن را به طور کامل به جای آورد و با آن دو رکعت نماز : اند  فرموده( ص)پيامبر اسالم  

 ( 111:  1113راشدی ، .)همانند روزی می باشد که پاک و معصوم از مادرش متولد شده است... بگذارد 

صورت عملی به به همين منظور اقدام پژوه ، ابتدا وضو گرفتن را همراه با شعر، سپس چگونگی خواندن نماز را به 

درباره ی اهميت وضو گرفتن ( ع)وائمه اطهار( ص)و با بيان احاديث مختلف از رسول خدا . آموزان آموخت دانش

آموزان کالس را به يادگيری قرآن و نماز افزايش  دانش(  Motive) و نماز خواندن ، درپی آن بود تا انگيزه ی 

 .دهد
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با دست ( از اينجا تا اينجا)با دست راست آب می ريزم رو صورتم : ان آموز نمونه ای از شعر آموزش وضو به دانش 

( از اينجا تا اينجا)با دست راست آب می ريزم رو دست چپ ( از اينجا تا اينجا)چپ آب می ريزم رو دست راست 

از )با دست راست مسح می کشم روی پای راست ( از اينجا تا اينجا)با دست راست مسح می کشم روی سرم 

 (از اينجا تا اينجا)با دست چپ مسح می کشم روی پای چپ ( نجا تا اينجااي

 آموزان همراه با ذکر ايام هفته  آموزش آيه الکرسی به دانش. 5 

آيه الکرسی مجموعه ای از صفات جمال و جالل الهی بوده و از سيطره ی قدرت علم خداوند بر تمام موجودات و 

آيه الکرسی از گنجی در زير عرش به من داده » : فرمود ( ص)يامبر اکرمبه طوری که پ. کائنات سخن می گويد

 (116:  11 31طايران ، ) « شده است و به هيچ پيغمبری قبل از من داده نشده 

آموزان ، اقدام پژوه، لوحه ی مربوط به آيه الکرسی  بر اين اساس و به منظور ايجاد تمرکز و جلب توجه در دانش 

آموزان می خواند و  دقيقه ی دوم زنگ اوّل آن را همراه با دانش 5کرده و هر روز در  نصب را روی ديوار کالس

آموزان همراه  دقيقه اوّل ، به خواندن سوره های کتاب قرآن دانش 5ذکر است که هر روز   الزم به.)تکرار می کرد

ادگيری بيش تر در فراگيران ، متن آيه عالوه بر اين ، به منظور ايجاد انگيزه و ي.( با معنی آن اختصاص يافته بود

آموزان کالس قرار داده شد ، تا خواندن آن را در  الکرسی ، در قالب کارت های چاپی آماده ، در اختيار دانش

هم چنين ، با آموزش ذکر ايام هفته و معانی آن به . منزل همراه با خانواده ی خود نيز تکرار و تمرين کنند

 خواسته می شد تا در يادگيری و حفظ آن نيز بکوشند آموزان ، از آنان دانش
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آموزان نقش و جايگاه داستان های قرآنی در  تهيه و خواندن کتاب های داستان و شعر قرآنی برای دانش. 6 

اين داستان را به مردم بگو، شايد به ... » : بيداری آدمی چنان است که خود قرآن در اين زمينه می فرمايد 

 ( 116/ اعراف) « .ندانديشه فرو رو

اين در حالی است که ، يکی از روش های جذاب در ارايه ی مفاهيم قرآنی به کودکان ، بيان آن به شيوه ی 

داستان های قرآنی می تواند به طور غير مستقيم ، زمينه ی مناسبی . است( Poem)يا شعر (  Story)داستان 

داستان ها از يک . و اوليای الهی و ساير مفاهيم دينی فراهم سازدرا برای تقويت ايمان کودکان به خدا ، پيامبران 

و (  Interest)سو موجب جذابيت و تنوع در آموزش قرآن می شوند و از سوی ديگر ، موجب افزايش عالقه 

 ( 13:  11 35اقتباس از انوشه پور و همکاران ، .) انگيزه کودکان به کتاب و درس قرآن خواهد شد

 اهکارهاپیشنهاد ها و ر

از اين رو ، اقدام پژوه در کار . ارايه پيشنهاد ها و راهکارها ، ناشی از اشرافيتی است که محقق بر موضوع دارد 

به گونه ای که هر پيشنهادی در خصوص کار خود . خود يک فرد موفق ، مجرب و متخصص محسوب می شود

 (135: 1131ف اللهی ، سي. ) ارايه دهد ، می تواند سندی ارزشمند برای ديگران باشد

 ... حال با توجه به مطلب يادشده  

 :به مسئوالن محترم آموزش و پرورش پيشنهاد می گردد . الف
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با اجرای سلسله برنامه های کوتاه و بلند مدت آموزشی برای معلمان ، آنان را به اجرای طرح های متنوع .1 

فرهنگ قرآن و رفع مهجوريت از آن در مدارس ، به  قرآنی تشويق نمايند تا از اين طريق شاهد نهادينه شدن

 .ويژه در پايه اول دبستان باشيم

و هم چنين زيبا سازی و « بيت القرآن الکريم» با اختصاص دادن يکی از کالس های هر آموزشگاه به عنوان .1 

ه درس قرآن ، به آموزان را ب تجهيز آن به وسايل آموزشی و کمک آموزشی ، می توان ميزان عالقه مندی دانش

 .ويژه در پايه اول دبستان افزايش داد

 :به همکاران گرامی توصيه می شود . ب 

ضمن تالش در جهت دانش افزايی خود و استفاده از روش های نوين تدريس ، بر ميزان عالقه مندی . 1 

 .آموزان به درس قرآن ، به خصوص در پايه اول دبستان ، بيش از پيش بکوشند دانش

ه اخالق قرآنی هم چون صبر و بردباری ، محبت و مهربانی متخلق باشند که اين امر، عامل مهمی در افزايش ب.1 

به اوليای ارجمند پيشنهاد . ج. آموزان به درس قرآن ، به ويژه در پايه اول دبستان می باشد عالقه مندی دانش

 :می گردد 

، نسبت به درس قرآن فرزندان خود ، اهتمام بيش تری  با ايجاد تعامل سازنده بين دو نهاد خانه و مدرسه.1 

 .داشته باشند

عالوه بر پی گيری فعاليت های قرآنی در مدارس ، خود نيز به طور ويژه در افزايش عالقه مندی فرزندان به .1 

 .درس قرآن ، کوشا و فعال باشند
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