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  : چكيده

 المعلّمونَ اهللاِ، ُنور المَلبِّسونَ اهللاِ، بِرَحمةِ المحفُوفونَ هم آنِالُقرْ حمَلةُ): «آله و عليه اهللا صلي( اهللا رسول قال

نْ. اهللاِ َكالمم معاداه ي فَقَدنْ و اهللاَ عادم موااله در خدا، رحمت مشمول قرآن حافظان.»: اهللاَ واَلي فَقَد 

 كسي و نموده دوستي خدا با نمايد تيدوس آنان با كه كسي. خدايند كالم آموزگاران و خدا نور بركنندگان

  .است داشته دشمن را خدا كند دشمني آنان با كه

 عليه اهللا صلي( پيامبر از رسيده احاديث در اندكي است كافي قرآن حفظ اهميت و فضيلت به بردن پي براي

 دقت آن اهل و قرآن با تعامل در ايشان عملي سيره در نيز و اينباره در) السالم عليهم( اطهار ائمه و) آله و

 بالتبع و است برخوردار ويژه منزلتي و رفيع جايگاهي از بزرگواران آن نگاه در كريم قرآن كلي طور به. كنيم

 نيز و »آن آموزاندن و آموختن و آن فرامين به عمل و تدبر قرائت، و تالوت« جمله از آن، به مربوط مسائل

 حفظ بركات از برخي به ميتوانيم ،.است گرفته قرار ايشان سفارش مورد ،»آن داشتن سينه در و قرآن حفظ«

 آنان، با همراهي و انبياء با شدن محشور الهي، رحمت پناه در گرفتن قرار«: جمله از ببريم؛ پي قرآن

 آباداني آخرت، عذاب از ايمني قيامت، در شفاعت حق داشتن ،)قرآن( فرهنگي ثروت باالترين از برخورداري

 قرآن حافظ كه است آن بهرهمندي اين شرط شده، تأكيد احاديث از شماري متن در چنانچه تهالب...».  و دل

 كه است بديهي. باشد او العين نصب همواره وحي كالم و كند حركت آن فرامين و احكام به عمل جهت در

 و بركات فوق، ردموا بر عالوه.ندارد دنبال به را بركات اين تمامي آيات، ظاهري خواندن به كردن بسنده تنها

 عنوان كه آنچه بر بنا. است »قرآن با انس« آنها مهمترين از كه هست قرآن حفظ در نيز ديگري مهم فوائد

 به را آموزانم دانش واال ارزش اين به رسيدن براي گرفتم تصميم. … آموزشگاه … دبير. … اينجانب گرديد

  .نمايم راغب قرآن سي جزء حفظ

 بايد آن، مانند و مفاهيم يا خواني روان و روخواني آموزش از اعم اي، مرحله هر در كريم، قرآن آموزش در

 ها آن در كار اين براي شوقي و شور و يابد افزايش كالس و درس به نسبت آموزان دانش عالقه كه شود سعي
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 بايد آورد، رميد اجرا به كه هايي روش و گيرد مي پيش كالس در معلم كه هايي راه با اشتياق اين.آيد وجود به

 در كه هايي مهارت و ها روش بر عالوه كار، اين براي.بماند باقي كالس و درس پايان تا و شود زيادتر

 براي تواند مي هم معلم يك هاي تجربه گاه است، شده نوشته تدريس هاي مهارت و فنون ها، روش هاي كتاب

 اجرا را ها آن خود كالس در توان، و مكاناتا حد در كه باشد گشا مشكل و كارساز ديگر دبيران و معلمان

. اينجانب در اقدام پژوهي حاضر تصميم بر اين گرفته ام كه دانش آموزان را به روخواني و مباحث قرآني كنند

عالقه مند سازم. اميد است كه پژوهش مذكور در جهت پيشبرد اهداف فرهنگي مذهبي آموزش و پرورش 

  بتواند ثمر بخش باشد.

  

  مقدمه

 تا اسالم صدر از. كند مي دعوت رستگاري و راستي به را ها انسان همه كه است الهي روشن پيام قرآن، 

 در. است بوده مسلمانان ميان در تربيت و تعليم اهداف ترين مهم از الهي، جاودانه پيام اين آموزش كنون،

 ديني، اعتقادات در قرآن ويژه هجايگا و ايران مردم فرهنگ در اسالم دين جايگاه اقتضاي به نيز، ما كشور

 اين از. آيد فراهم آموزش اين اهداف تحقق براي مساعد شرايط تا باشد همگان توجه مورد قرآن آموزش بايد

 نگاهي. است برخوردار اي ويژه اهميت از تحصيلي، هاي دوره گوناگون هاي درس ميان در قرآن درس رو،

 ويژه جايگاه و اهميت با نه دستاورد، اين كه دهد مي نشان ما كشور در قرآن آموزش دستاورد به اجمالي

. هستند قايل كريم قرآن براي مردم آحاد تمام كه اهميتي و عالقه ميزان با نه و دارد تناسب اسالم در قرآن

 و آموزش در قرآن آموزش اعتالي در رهبري معظم مكررمقام تأكيدات و ها توصيه دنبال به رو اين از

 قرآن آموزش تقويت و اعتال براي الزم هاي زمينه آوردن فراهم در اي جانبه همه نسبتاً هاي تالش  پرورش،

 مالحظه و بازنگري مورد بايد كه بود امري ترين مهم و اولين قرآن آموزش اهداف است بديهي. شد آغاز

 برآموزش حاكم اصول :مانند آموزشي برنامه يك اركان و اجزا ساير آن اساس بر تا گرفت مي قرار كارشناسانه
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 قرآن، معلمان توانايي ارتقاي و معلم تربيت آموزش، مناسب هاي روش محتوا، منطقي سازماندهي قرآن،

  .شود تدوين و تعيين آموزشي، كمك و آموزشي مواد توليد و ها ويژگي و يابي، ارزش هاي شيوه و نظام

 متأسفانه كه شود مي تعبير درسي برنامه ايراهنم به درسي، ريزي برنامه ادبيات در امور اين مجموعه از

 و ارائه. است بوده مدوني حتي يا مصوب درسي برنامه راهنماي فاقد اخير، سال چند از پيش تا قرآن درس

 اي شيوه به آينده در است، اميد كه طلبد مي ديگري مجال و مقام قرآن، درسي برنامه راهنماي بررسي

 آموزش به مندان عالقه و كاران اندر دست همه براي آن بررسي و نقد فرصت تا شود پرداخته آن به مناسب

 افكار و ذهن روي بر خوبي بسيار تاثير تواند مي قرآن حفظ كه آنجا از. آيد فراهم كشور سراسر در قرآن

 در اجرا قابل و عملي هاي راهكار ارائه به گرفتم تصميم الذكر فوق پژوهي اقدام در بگذارد آموزان دانش

  .درآورم اجرا مرحله به..  …. كالس در را مهم اين و بپردازم قرآن 30 جزء ظحف

   مسأله بيان

  :است زير شرح به متوسطه ء دوره در قرآن آموزش كلي هاي هدف واقفيم همگي كه همانگونه

 با و ترتيل صورت به درسي كتاب آيات قرائت كريم؛توانايي قرآن آيات تمام فصيح و روان قرائت توانايي

 و عبارات معناي درك توانايي كريم؛تقويت قرآن هاي سوره و آيات از برخي تجويد؛حفظ مهم احكام رعايت

 قرآن آيات از برخي تفسير با قرآني؛آشنايي علوم ضروري مباحث از برخي با كريم؛آشنايي قرآن آيات

 كريم قرآن فهم و مستمر قرائت به عالقه و انس كريم؛تقويت قرآن در موضوعي تحقيق شيوه با كريم؛آشنايي

 و فردي زندگي در اخالقي و اعتقادي مباني تقويت براي كريم قرآن از گيري بهره آن؛توانايي آيات در تدبر و

  .كريم قرآن آموزش گوناگون هاي زمينه در خاص هاي استعداد اجتماعي؛تقويت

 ميراث اين حفظ مهمتر همه از و قرآن در اساسي مفاهيم با آشنايي همچنين و قرآن آموزش اين بر بنا

 دوم متوسطه شعبان تزكيه آموزشگاه زندگي و دين دبير سيف زهرا اينجانب. دارد اهميت بسيار گرانقدر

  .نمايم ترغيب كريم قرآن سي جزء حفظ به را آموزانم دانش جذاب هاي راهكار كمك به گرفتم تصميم
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   موجود وضع توصيف 

. باشم مي خدمت مشغول پرورش و آموزش در كه است سال..  مدت. ..... آموزشگاه …… دبير. … اينجانب

. بياموزم آموزانم دانش به شيوايي كامال صورت به را الهي تعاليم ام نموده سعي مدت اين طول در همواره و

 سي حفظ به را آموزانم دانش گرفتم تصميم… كالس نام به هايم كالس از يكي در اخير تحصيلي سال در

  .پرداختم باره اين در اطالعات آوري گرد به اين بر بنا نمايم رغيبت كريم قرآن

  يك شواهد آوري گرد

   موجود وضع كيفي هاي شاخص. الف 

 رفتن بيرون براي مورد بي يا و كردند مي صحبت هم با يا ، زندگي و دين ساعات در آموزان دانش تر بيش.1

  .گرفتند مي اجازه كالس از

  .داشتند موجه غير ويا مورد بي هاي غيبت ، زندگي و دين ساعات رد آموزان دانش از برخي.2

  .دادند نمي نشان خود از قرآني ساده مفاهيم و ها پيام ، ها عبارت دادن گوش به چنداني تمايل.3 

  . دادند نمي نشان اي عالقه قرآن كوتاه هاي سوره حفظ و خواندن به.4 

  .بودند آشنا نا قرآن به اماحتر آداب و اصول چنين هم و وضو انجام با.5

  .بودند آشنا نا قرآني داستان هاي كتاب عناوين با.6 

  .بودند ناآشنا قرآني هاي پيام و احاديث ي گنجينه با كامالً.7 

 زمينه اين در نفسشان به اعتماد و داشتند واهمه و ترس كوچك حتي قرآن هاي سوره كردن حفظ از. 10 

  .بود پايين
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 مربوط هاي فعاليت و قرآن حفظ به فرزندشان دادن نشان عالقه عدم از ، آموزان دانش ياوليا از برخي. 11 

  . كردند مي نارضايتي اظهار ، آن به

   موجود وضع كمي هاي شاخص. ب

 هاي پرسش طرح و كالس آموزان دانش رفتار نامحسوس ي مشاهده از پس ، شده ياد تحصيلي سال اوايل در

 ، مربوطه اولياي با نظر تبادل چنين هم و) سنجي نظر نامه پرسش و صميمي گفتگوي( آنان از گوناگون

 عالقه نفر 1 ، قرآن كوتاه هاي سوره حفظ به مند عالقه نفر 3 ، كالس آموزان دانش مجموع از كه شدم متوجه

 2 ، قرآني هاي داستان به مند عالقه نفر 10 ، قرآن قرائت به مند عالقه نفر 2 ، ها سوره معاني درك به مند

  . بودند قرآني هاي فعاليت به مند غيرعالقه نيز بقيه و قرآن نوار دادن گوش به مند عالقه نفر

 علمي هاي روش از استفاده با اطالعات و ها داده آوري جمع به ، مسأله هاي حل راه به يابي دست منظور به

  :  باشد مي شرح بدين آن توضيح كه پرداختم

  ) Observation(  مشاهده. الف

:  1383 ، ساكي.( است درس كالس از اّطالعات آوري جمع هاي روش ترين كاربردي و مؤثرترين از يكي 

 ي قوه از ، امور از بعضي علل كشف براي آن در پژوهشگر كه است عملي مشاهده ، ديگر عبارت به) 206

 ارتباط و كالس در حضور لحاظ به ، رو اين از) 121: 1384، اللهي سيف.( كند مي استفاده خود ديد

. آوردم دست به مشاهده طريق از را خود اّطالعات از برخي ، ها آن پيرامون محيط و آموزان دانش با مستقيم

 مي يادداشت را كليدي نكات و كرده استفاده مشاهده براي ، سفيدي ي صفحه از گاهي كه صورت اين به

 نظر مورد اهداف به توجه با قبل از فرم اين هاي الكم. كردم مي استفاده مشاهده فرم از هم گاهي.نمودم

 مي گذاري نشانه را نظر مورد موارد ، آموزان دانش رفتار محسوس نا ي مشاهده هنگام و بود گرديده تنظيم

  . كردم
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  : مشاهده فرم نظردر مورد موارد نمونه

  . دارد مشاركت ها سوره همخواني در. 2. است نشاط با قرآن زنگ در. 1 

 براي مستقيم روش و پژوهش رايج هاي ابزار از يكي) Questionnaire( نامه پرسش نامه پرسش. ب

 اهداف و نياز به توجه با منظور همين به) 141: 1385 ، همكاران و سرمد. ( است تحقيق هاي داده كسب

 پاسخگويان هك است بوده پاسخ باز ي نامه پرسش كه نمودم تدوين را نامه پرسش تحقيق، اين در نظر مورد

 از نفر 20 براي نامه پرسش اين ،كه دهند پاسخ شده ارايه هاي پرسش به تشريحي صورت به توانستند مي

   بود شده تهيه گرامي اولياي تمامي و محترم همكاران

 تماس برقراري امكان كه است اطالعات و ها داده آوري جمع ابزارهاي از يكي)  Interview( مصاحبه. ج 

 ، ها درك تر عميق ارزيابي به توان مي ابزار اين كمك با و آورد مي فراهم را شونده مصاحبه با مستقيم

 ضمن رو، اين از) 149: 1385 ، همكاران و سرمد.( پرداخت شوندگان مصاحبه آرزوهاي و عاليق ، ها نگرش

 تمامي حتي و آموزان دانش اولياي اغلب چنين هم و آموزشگاه در حاضر همكاران از نفر 20 با مصاحبه

 از تر بيش مندي بهره منظور به و پرداختم نظر مورد اطالعات و ها داده آوري جمع به ، كالس فراگيران

 عبارت مصاحبه در شده مطرح سؤاالت. گرديد استفاده نيز صوت ضبط از ، وقت اتالف از جلوگيري و نظرات

  : از بودند

 نمود؟ نشاط با را آموزان دانش قرآن فراگيري ساعت نتوا مي هايي روش چه از استفاده با شما نظر به.1

 با شما نظر به.3 كنيد؟ مي پيشنهاد را راهكارهايي چه ، آموزان دانش قرآن آموزش كردن جذاب براي.2

 ها سوره حفظ و قرائت ، قرآني مفاهيم درك به را مدرسه آموزان دانش توان مي هايي روش چه از استفاده

   نمود؟ مند عالقه



 

اين فايل فقط برای مشاھده می باشد . برای خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوھی با قيمت 
 www.asemankafinet.irن مراجعه کنيد .فقط سه ھزار تومان به سايت علمی و پژوھشی آسما

  

٩ 

 

  شده آوري گرد اطالعات تحليل و هتجزي

 نظر تبادل چنين هم و مربوطه اولياي حتي و آنان با مصاحبه و كالس در آموزان دانش رفتار مشاهده از پس 

 و تحليل و تجزيه و شده آوري جمع هاي نامه پرسش مطالب بررسي و كالس آموزان دانش معاونين مدير، با

 به گرديدكه)Recognition( شناسايي ، مسأله ايجاد در) factors Effective( مؤثر عوامل ، ها تفسيرآن

  : باشد مي زير شرح

 عدم • ؛ • گذشته؛ در آموزان دانش به قرآن حفظ روش بودن سنتي • ؛ اول نگاه در قرآن حفظ بودن سخت

 و ها مراسم اجراي در آموزان دانش ندادن شركت • گذشته؛ سالهاي در قرآن حافظ آموزان دانش تشويق

 با. قرآن درس به آموزان دانش اولياي اهميتي بي و توجه عدم • ؛ آموزشگاه مذهبي و ديني هاي مناسبت

 ضمن ، گوناگون هاي روش از استفاده با تا بودم آن پي در ، مسأله ايجاد در مؤثر عوامل شناسايي به توجه

  حفظ به شده ياد آموزان دانش نديم عالقه ميزان افزايش جهت در ، مسأله كننده ايجاد عوامل كردن برطرف

  . بردارم مؤثري و بلند هاي گام  آن ام سي جزء بخصوص و قرآن

  پيشنهادي هاي راه

 صفحه نيم آيات كل توانند مي دارند، آشنايي زيبا لحن و تجويد با تحقيق روش به قرآن قرائت فن با كه آنان

 كردن حفظ مانع آنكه بر عالوه كار اين زيرا نند؛ك تالوت كلمات تك تك روي بر تعمق و دقت با بار چند را

  . شد خواهد نيز نظر مورد آيات با اجمالي آشنايي باعث شود، مي غلط صورت به حركات و كلمات

 استقرار و حروف و كلمات تك تك روي بر توجه قابل تأمل و دقت جز نيست، چيزي كردن حفظ كه آنجا از

 موجود كلمه و حرف هر به تمام توجه با بار هر و بار چندين را آن ايدب آيه هر حفظ براي پس ذهن، در ها آن

  . دارد آيه بودن آسان يا سخت نيز و فرد حافظه قدرت به بستگي نيز آيه هر تكرار تعداد. كرد تالوت آن در

  . ددارن بيشتر تمرين و تكرار به نياز بعضي و كنند مي حفظ را آن متوسط، آيه يك خواندن بار سه با بعضي
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 ـ معمولي خواندن فقط نه كافي تأمل و توجه با همراه و كردن حفظ قصد به ـ آيه خواندن بار چند با پس

  . است نگرفته جاي ذهن در كامالً مزبور آيه هنوز اما گيرد، مي جاي ذهن در آن كلمات از زيادي مقدار

 از ها آن به توجه و روند مي مارش به اوليه و معنوي مقدمات كه دارد وجود نكاتي قرآن حفظ شروع براي

  . است برخوردار زيادي اهميت

 ارزش» . 1بالنيات األعمال إنما: «كند مي تعيين عمل آن در نيت چگونگي را صالحي عمل هر ارزش نيت. 1

 شبهات به توجه و بكشد وسواس به كار نبايد البته. است روشن كامالً پاك، و خالص نيتي داشتن اهميت و

 به تقرب براي جز را قرآن باشد، داشته توجه كه همين و ندارد باز وحي كالم نوراني آيات حفظ زا را انسان

  . است كافي كند، نمي حفظ الهي درگاه

 هاي انگيزه اما برسانند، مقصود سرمنزل به را انسان كه اند ناتوان مادي، هاي انگيزه قرآن حفظ در انگيزه. 2

 فضيلت به توجه: چون هايي انگيزه دهند؛ ناپذير خستگي اي روحيه و نرژيا و نيرو شخص به توانند مي معنوي

 درك و خدا كالم با هميشگي الفت و انس از لذت است، شده بيان بارها روايات در كه قران حافظ و حفظ

  . اخروي عالي مقامات

 و راسخ عزمي داشتن. دگوين عزم را امري به بخشيدن تحقق در ها توانايي و نيروها همه بسيج اراده و عزم. 3

  . است ضروري قرآن حفظ وادي در مقصود به رسيدن در محكم اي اراده

 جزم را خود عزم فرد آنكه از بعد پس. است الهي تفضل و لطف به منوط امري هر در موفقيت دعا و توكل. 4

  . 159/عمران آل اللَّه علَي فَتَوكَّلْ عزَمت َفإِذَا: كند توكل متعال خداوند بر بايد كرد،

 حفظ مقدس امر به شروع از قبل روز هر است شايسته. است مؤثر بسيار خداوندي عنايات كسب در نيز دعا

 ،)است شده ذكر »القرآن حفظ في الدعا« باب كافي اصول چهارم جلد در كه( حفظ به مربوط دعاهاي قرآن،

  . شود خوانده
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 جز چيزي هيچ به و ديگر، چيز نه باشد، آيات حفظ غم و مه تمام بايد قرآن، حفظ موقع در حواس تمركز. 5

 و تمرين با اما باشد، سخت قدري ابتدا در است ممكن امر اين. نينديشد كند، مي حفظ دارد كه آياتي

  . آمد خواهد دست به توجه، و دقت و ممارست

 خوشحالي خشم، گي،تشن گرسنگي، گرما، سرما، مثل شود؛ حواس پراكندگي باعث است ممكن عوامل برخي

 خوبي به شخص حاالت اين در...  و بودن منتظر شود، وعده خلف است نزديك كه اي وعده و قرار مفرط،

 كه ذهني سنگين هاي فعاليت از بعد خصوصاً باشد، داشته تمركز) قرآن حفظ( موضوع يك روي بر تواند نمي

 كرد استراحت كمي بايد بلكه پرداخت، قرآن ظحف به سريعاً نبايد است، علمي يا تحصيلي اشتغاالت از ناشي

  . يابند فرصت خود قدرت بازيابي براي مغز هاي سلول تا

 قرآن نور پذيرش آماده را جان و دل و نوراني را انسان باطن و است حواس تمركز عوامل از يكي وضو

 ايجاد تمركز عين،م جهت در نشستن همچنين. دارد فضيلت هم حفظ هنگام در نشستن قبله به رو. كند مي

  كند مي

 داشتن و هوا بودن سالم و شود مي تمركز مانع...  و هوا آلودگي صدا، و سر مثل عواملي هم محيط در

 حواس تمركز ايجاد در مؤثري نقش هم كافي خواب. دارد پي در را مغز و ذهن بهتر فعاليت كافي، اكسيژن

 بهينه صورت به خود اوقات تمام از بايد انسان يعني ـ كرد خاص زماني به منحصر را حفظ نبايد هرچند. دارد

 آرام مغز، استراحت هوا، در بيشتر اكسيژن وجود دليل به صبحگاهان اين وجود با ـ كند استفاده حفظ براي

  . است حفظ هاي زمان بهترين از صبحگاهي نشاط و محيط بودن

 بلكه نيست؛ حفظ زمان در نظمي بي معناي هب كرد، استفاده حفظ براي زمان يك از فقط نبايد گفتيم اينكه

 40 بخش 3 به را آن بايد دهد، اختصاص حفظ براي ساعت 2 روزي بخواهد شخصي اگر مثال عنوان به

 نزديك دقيقه 40 صبح، اول دقيقه 40 مثالً كند؛ تقسيم روز شبانه طول در مناسب هاي فاصله با اي دقيقه

  . شب يا عصر دقيقه 40 و ظهر
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 هر به روز يك اگر اما نشود، تعطيل اش روزانه برنامه شرايطي هيچ در كند سعي بايد قرآن يكوشا حافظ

 در آنچه از و كند تعطيل را حفظ كار نبايد بپردازد، حفظ به مناسب ساعت يا محيط در نتوانست علتي

  . بنمايد را استفاده كمال اوست، اختيار

 اي ويژه اهميت از قرآن حفظ و قرائت هنگام در خصوصاً است، مستحب اوقات تمامي در وضو داشتن وضو. 6

 پذيرش آماده را جان و دل و نوراني را انسان باطن و است حواس تمركز عوامل از يكي وضو. است برخوردار

 معين، جهت در نشستن همچنين. دارد فضيلت هم حفظ هنگام در نشستن قبله به رو. كند مي قرآن نور

  . كند مي ايجاد تمركز

 براي كه وقتي مقدار داشتن نظر در با همچنين و آمادگي و توانايي ميزان به توجه با بايد فرد ريزي برنامه .7

 مشخص زماني برنامه طبق را ها آن روزه همه و سازد مشخص را آيات از معيني حد دارد، اختيار در كار اين

 آن آمدن وجود به منتظر نبايد و آورد مي وجود به انسان را فرصت كه داشت توجه بايد البته. كند مي حفظ

  . شد

 در نظم و ثبات ايجاد باعث قرآن حفظ در يكديگر با نفر 2 حداقل بودن همراه حفظ براي همراه دوست

 برنامه با هفته طول در توانند مي نفر 2 اين. است قرآن حفظ تداوم و استمرار كننده تضمين و شود مي برنامه

  بخوانند يكديگر براي شده، مشخص مرور و ظحف براي كه را آياتي دقيق،

 آن صفحات زمينه كه كنيد دقت كرده، تهيه را مرغوب چاپ و خوانا الخط رسم با قرآني قرآن الخط رسم. 8

 خستگي باعث مرور به و دارد ها رنگ ساير به نسبت را زيادتري نور بازتاب سفيد رنگ زيرا نباشد؛ سفيد

 بتوانيد كه كوچك قرآني يكي: باشد اندازه 2 در كنيد مي تهيه كه را رآنيق توانيد مي. شود مي چشم زودرس

 البته. كنيد استفاده آن از منزل در كه وزيري قطع با قرآني ديگري و ببريد، خود با منزل از بيرون در را آن

  . نشود ذهن در صفحات و آيات اختالط باعث تا باشد يكي ها آن الخط رسم نوع بايد حتماً
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 در نظم و ثبات ايجاد باعث قرآن حفظ در يكديگر با نفر 2 حداقل بودن همراه حفظ براي همراه تدوس. 9

 برنامه با هفته طول در توانند مي نفر 2 اين. است قرآن حفظ تداوم و استمرار كننده تضمين و شود مي برنامه

  . بخوانند يكديگر براي شده، مشخص مرور و حفظ براي كه را آياتي دقيق،

 مناسب بسيار قرآن حفظ تسهيل و تسريع براي استاد راهنمايي و اشارات از استفاده قرآن حفظ جلسات .10

  . است پرفايده و

 حفظ. است روانخواني و روخواني با آشنايي قرآن حفظ شرط ترين ابتدايي قرآن روخواني با آشنايي. 11

  . است قرآن انخوانيرو بر تسلط عدم هاي آسيب از...  و شدن حفظ كند آيات، ناصحيح

 اين توان مي. شود داده قرار قرآن حفظ شروع محور 30 جزء كوچك هاي سوره است خوب حفظ شروع. 12

  . چشيد را آيات حفظ لذت و خواند مستحب و واجب نمازهاي در راحتي به را ها سوره

 منظور، بدين و داد ارقر محور توان مي شود، مي حفظ در تسريع باعث كه را معاني اساس بر حفظ طور همين

 شروع براي گفتيم، آنچه و نيست مطلوب كردن حفظ پراكنده البته. كنيد شروع را حفظ قرآن قصص از

  . داد ادامه را حفظ قرآن ابتداي از بايد آمادگي، كسب از پس نهايتاً و بود حفظ

  موقت صورت به جديد حل راه انتخاب

 اثربخشي توان و قدرت به بستگي ، شود مي حاصل موجود وضعيت در كه تغييري و موفقيت ميزان

)Effectiveness  (يك تدارك براي الزم جوانب به بستگي نيز، ها حل راه بخشي نتيجه و دارد ها حل راه 

 هوشمندي و مهارت ، درايت ، دقت مرهون امر، اين و. دارد پژوهي اقدام اجراي در صحيح و منظم برنامه

 پيشنهادي هاي روش ميان از حل راه چند انتخاب كه حال) 132:  1384 ، لهيال سيف.(باشد مي پژوه اقدام

 ، پيشنهادي هاي حل راه ميان از خاص دقتي با ، رو اين از. باشد مي خاص درايت و دقت نيازمند ، گوناگون

  :  از عبارتند كه نمودم انتخاب را آنان از برخي
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١٤ 

 

 هر حفظ بعد جايزه و كادو دادن و پي در پي هاي تشويق بوسيله آموزان دانش در انگيزه ايجاد  - 1

  سوره

 ايجاد و محور آموز دانش بخش آرامش هاي راهكار بوسيله افكار پرش عدم و حواس تمركز ايجاد  - 2

  آرام فضاي

  قرآن حفظ زمان در بودن الوضو دائم به آموزان دانش تشويق  - 3

   آنان آمادگي و توانايي ميزان هب توجه با آموزان دانش براي مناسب ريزي برنامه ايجاد  - 4

 آياتي دقيق، برنامه با هفته طول در  يكديگر با نفر 2 حداقل كه طوري به آموزان دانش بندي گروه  - 5

  بخوانند شده، مشخص مرور و حفظ براي كه را

 اختيار در را مختلفش هاي نسخه و نموده كرده، تهيه را مرغوب چاپ و خوانا الخط رسم با قرآني    - 6

  .دادم قرار آموزان دانش

  .ساختم پربار آموزشگاه در مدير كمك با مختلفي ساعات در را قرآن حفظ جلسات  - 7

 شروع را حفظ قرآن قصص از منظور، بدين و دادم قرار محور را معاني اساس بر حفظ طور همين  - 8

  . كردم

   جديد حل راه اجراي

 هاي حل راه اجراي خصوص در بيشتر)  Confidence(  اطمينان و اعتبار كسب براي مرحله، دراين

 مجرب اساتيد از چند تني چنين هم و درآموزشگاه همكارانم ديگر و معاونين ، محترم مدير با انتخابي،

 و مشورت نامه پرسش و مصاحبه ابزار از استفاده با نيز آموزان دانش اولياي از برخي حتي و القرآن مكتب

  .است نموده نظر تبادل
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١٥ 

 

  :  است بوده زير شرح به حل راه اجراي معيارهاي مجموع در

 هاي حل راه از بعضي بودن ابتكاري. * ها روش بودن انگيزشي. * انتخابي هاي حل راه بودن اجرا قابل* 

. * قرآن درس به مدرسه آموزان دانش ترغيب در انتخابي هاي روش بودن بخش اثر بيني پيش. * انتخابي

 به انتخابي هاي حل راه ، الهي لطف به. نظر مورد آموزان دانش سني ي دوره با ها حل راه بودن متناسب

. گرفت قرار ارجمند اولياي از برخي حتي و گرامي همكاران و فن اساتيد تحسين و تاييد مورد بااليي ميزان

 در ها حل اهر اجراي. آورم در اجرا مرحله به را انتخابي هاي حل راه توانستم تري بيش اطمينان با ، بنابراين

 پژوه اقدام زحمات و ها تالش ي همه. باشد مي پژوهي اقدام يك بخش ترين مهم ، ها حل راه اجراي واقع

 نشود ايجاد و ابداع ، مسأله حل براي مناسبي هاي روش اگر. دارد مؤثر حل راه چند يا يك اجراي به بستگي

 ، تحقيقات انواع ساير با تحقيق از نوع اين اصلي تمايز وجه... رسيد نخواهد مطلوب نتيجه به پژوهي اقدام ،

 اجراي كه حال) 144:  1384 ، اللهي سيف.(است موجود وضع تغييردر ايجاد منظور به ها حل راه اجراي در

 راه تك تك ، فراوان نظر دقت با تا شدم آن بر ، است بسيار توجه نيازمند ، تحقيق از نوع اين در ها حل راه

  .م درآور اجرا به را ها حل

  دو شواهد آوري گرد

 نمي اجازه كالس از رفتن بيرون براي مورد بي و كردند نمي صحبت هم با ، قرآن ساعات در آموزان دانش. 1

  .گرفتند

  . كردند مي خواني هم ، منظم صورت به نوار از استفاده هنگام در را قرآن هاي آيه.2 

  .نداشتند موجه غير ويا وردم بي هاي غيبت ، قرآني ساعات در آموزان دانش. 3

  .بود شده ايجاد آموزان دانش در قرآني ساده مفاهيم و ها پيام ، ها عبارت دادن گوش به تمايل.4 

  . دادند مي نشان عالقه قرآن كوتاه هاي سوره حفظ و خواندن به.5 

  .بودند شده كريم قرآن ام سي جزء حفظ به موفق اكثرا كه بود اين پژوهي اقدام اين بخش مهمترين. 6
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١٦ 

 

  جديد اقدام تاثير و ارزشيابي

 سي جزء حافظان تعداد وقتي و آورد بعمل ارزشيابي آموزان دانش ار تصادفي طور به بار چندين محترم مدير

 بعد كه بطوري يابد مي افزايش روز به روز من كالس حافظان تعداد كه ميكرد مشاهده ميكرد بررسي را  ام

 بار چندين محترم مدير كه بود رسيده صد در صد به نزديك تعداد اين جذاب و متنوع هاي روش اجراي از

  .كرد تشكر و تقدير مدرسه همكاران ساير مقابل

 داني قدر و تشكر و كردند مي اعالم را خود رضايت احساس شفاهي بصورت يا نامه نوشتن با محترم اولياي

 روش اجراي حين در يعني. نمودم مي دقّت نيز ها آن درستي به ، ها حل راه اجراي در اينجانب.كردند مي

 زير را كار پيشرفت كه اي گونه به. بودم نيز امور مداوم كننده كنترل ، كامل نظارت بر عالوه ، انتخابي هاي

 مورد در ، خود منتقد همكاران از تنها نه ، اجرا فرايند در و نمودم مي ثبت را وقايع پيوسته و داشته نظر

  . نمودم مي اعمال طرح اجراي در نيز را الزم تغييرات نياز، صورت در كه گرفتم مي كمك طرح پيشرفت

  

  مربوطه هاي راهكار و قرآن حفظ اهميت

 بهتر اما شود مي موفقيتمان باعث انجامش كه است كارهايي ترين اهميت با از يكي شنيدن قرآن حفظ در

 خسته را خود نه ، شود بيشتر قرآن با انسمان كه بشنويم طوري  را قرآن بايد. بشنويم چگونه  بدانيم است

 صفحه يك تا آيه يك حد در باشد كوتاه شنيدنيمان ي برنامه است مناسب شروع براي.  را ديگران نه كنيم

 است ختم مجلس كند گمان و شود پيدا كسي آيات شنيدن موقع است ممكن كنيم اضافه آن به كم كم و

 كه كرد بيان او به چيز هر از قبل و كرده قطع مناسب جاي در را قرآن صداي است بهتر شرايطي چنين در

 بشنويم است قرار كه را آياتي ي ترجمه بعد ي مرحله در است اوقات ي همه و افراد ي همه براي قرآن

 شده دوست قبل از بيشتر قرآن با و آيد مي خوشش كه ديد خواهيم كنيم بيان اي دوستانه زبان به برايش

 اش قبلي افكار او كه باشيد مطمئن دهيم گوش و كنيم وصل را قرآن صداي است الزم مرحله ينا در است
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١٧ 

 

 مختصر آشنايي است الزم قرآن شنيدن مورد در كه هايي ضرورت از يكي.  دهد مي گوش و انداخته دور را

 اقل حد صورت به برايمان آيات ي ترجمه و موضوع و  بشويم آيات متوجه بتوانيم تا باشد مي عربي لغات با

 كار اين براي است آيات خواني همراه است الزم آيات شنيدن مورد در كه ديگري عوامل از.  شود مرور گذرا

 هم و شده قبل از بيشتر دوستيمان قرآن با شويم مي متوجه كار اين با كنيم مي شروع تر جلو ثانيه چند

 شنيدن براي كنيم مي حفظ اشكال بدون و وبيخ به و گيريم مي ياد را آيات خواندن درست ي نحوه آنكه

 خواندن درست تا بشنويم ترتيل صداي با را قرآن يعني كنيم استفاده قرآني ترتيل صداي از است بهتر قرآن

  . كنيم حفظ خوب و بگيريم ياد را

  بنويسيم؟ را قرآن چگونه

 قرآن آيات به نوشتن پايان از بعد و نويسيم مي مداد يك با را) حزب يك( كرديم حفظ كه را قسمتي ابتدا

  .  نويسيم مي كريم قرآن آيات طبق كار خود با را آيات سپس و كنيم مي پيدا را اشكاالن و كرده نگاه

  كنيم مي نويسي باز خودكار با سپس و كرده تصحيح كريم قرآن طبق را آيات آنكه توضيح

  

   بگذاريم كليد چگونه

 اينكه به توجه با شوند مي متوجه محفوظاتشان مرور موقع در ندكن مي حفظ قرآن دارند كه افرادي بعضي

 آن متشابه آيات وجود دليل به يا و خوانند مي اشتباه را آيات اما كردند حفظ اشكال بدون و درست را آيات

 ، مرور ضمن در دهند مي گوش آيات به حفظ ضمن در كه همانطور بگويم آنكه اول خوانند مي جا به جا را

 وقتي آنكه دوم.  دهند گوش قرآن آيات صداي به هم باز كنند شروع را مرور ي برنامه بخواهند آنكه از قبل

 كليد از آنكه سوم. ببندد نقش ذهنتان در خوبي به آيات تا كنيد نگاه آيات به دقت با بينيد مي باز را قرآن

  . است آيه هر ي ترجمه و آدرس  كليد بهترين كنيد استفاده
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١٨ 

 

   كنيم تفادهاس خطي چه از

 صفحه هر در آيات آنكه اول است بهتر ديگر خطهاي به نسبت طه عثمان خط شناسان، كار نظريات طبق

 شروع ديگر ي آيه بعد ي صفحه در و شود مي تمام آيات صفحه هر آخر در كه است طوري و است كامل

 در كه است آن دوم دليل كرد ريزي برنمه آن صفحات روي از توان مي راحتي به دليل همين به و شود مي

 كنند تعيين قرآن حفظ براي وقتي توانند مي هم مسافرت در  حتي  افراد و دارد وجود مختلف هاي اندازه

 دارند تسلط عربي خط و لهجه و زبان به كه كساني و شده نوشته  عربي قواعد و اصول  طبق بر آنكه سوم

  . كنند  استفاده خط اين از راحتي به توانند مي

   شماره ده در قرآني قبلي محفوضات رورم

 مشخص آيات -2. كند تعيين را كند مرور روز آن در تواند مي را اش قبلي ت محفوظا از كه را ميزاني - 1

 صورت به را شده مشخص آيات -3 كند نگاه آيات به آن ضمن در و بشنود ترتيل صداي طريق از را شده

 حفظ از  را صفحه آن آيات -5. بخواند آخر به اول از حفظ از را صفحه آن آيات - 4. بخواند رو از اي صغحه

 برايتان اشكالي و شود اشكال رفع  اول تا بيندازيد صفحه آن به گذرا نگاهي يك - 6. بخواند اول به آخر از

 صفحه مرور از بعد -7.  رود ال با نفس به اعتماد و شود تثبيت ذهنش در آيات نوشتاري شكل ثاني در  نماند

 و كرده مشخص كه را آياتي تا دهد ادامه طور همين و كند مرور شكل همين به را بعدي ي صفحه ، قبلي ي

 و ترجمه كند سعي و بشنود حفظ از را شده مشخص آيات مرحله اين در -8. كند مرور خوبي به را شنيده

 در - 9. بگذارند ذهنش از اي كلمه و عيني نه) مفهومي حدي تا(  كليدي و گذرا صورت به را آيات آدرس

  حفظ از دور يك خوانده قبل هاي روز در كه را آنچه هر ، محفوظاتش بعدي قسمت مرور از قبل بعد روز

 كل هفتگي مثالً يكبار روز چند هر در كند سعي -10.  بشنود حفظ از دور يك شنيده را آنچه هر و بخواند

 به گيرد مي قرار ل ا سؤ مورد كه موقعي در تواند مي اگر(  گيرد قرار سؤال مورد و كند مرور را محفوظاتش

 با و بگذارد جلويش خالي ورق يك شود حفظ تمركزش آنكه براي و كند توجه آيه ي ترجمه و آدرس

  .) بنويسد كليدي طور به بخواند خواهد مي كه را اي آيه ي ترجمه و آدرس خودكار
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١٩ 

 

  كنيم؟ مرور حفظ حين در را قرآن چگونه 

 تقسيم مرور و حفظ قسمت دو به را قرآنيمان ي روزانه ي برنامه است الزم حفظ ضممن در رآنق مرور براي

 قبليمان محفوظات مرور براي بپردازيم مرور به را اوقات ي بقيه و نموده تعيين حفظ براي را ساعاتي كنيم

 را آن آيات به  ردنك نگاه ضمن در سپس مروركنيم توانيم مي را روز آن در ميزاني چه كنيم تعيين ابتدا

 و كنيم مرور اول به آخر از حفظ از آن از بعد و آخر به اول از  حفظ از سپس بخوانيم بعد و دههيم گوش

 گوش حفظ از را آيات همان خواندنمان از بعد بيندازيم خوانديم كه آياتي به گذرا نگاهي يك آن از بعد

 و خوانيم مي دور يك خوانديم قبل روزهاي و روز در كه ار آنچه ابتدا بخوانيم خواستيم اگر بعد روز در دهيم

  . شنويم مي حفظ از دور يك شنيديم قبل روزهاي و روز در كه را محفوظاتي ابتدا بشنويم خواستيم اگر

  كنيم ريزي مه برنا قرآن حفظ براي چگونه

 باشد پيوسته و كنيم حفظ اشكال بدون را قرآن كه است آن مهم زياد يا باشد كم حفظ مدت كه ندارد فرقي

 شدن حفظ سريع از مهمتر داشتن حفظ خوب قرآن حفظ در نخوانيم پيش و پس را محفوظاتمان آنكه يعني

  .است

  

  )قرآن راديو قرآني كارشناسان ضيحات تو(  قرآن آيات حفظ مورد در نكاتي 

 - 1: شود تقسيم متقس سه به كند مي حفظ را قرآن دارد كه كسي ي روزانه ي برنامه است بهتر معموال

 گاهي ترتيل نوار از استفاده. قبلي محفوضات ي صفحه پنج مرور -3  آخر ي صفحه مروردو -2 قرآن حفظ

 اي ثانيه چند استما بهتر.  حفظ براي گاهي و مرور براي گاهي و است  تجويد و لحن و صوت قواعد براي

 پرسش مانند اشكال موقع در قرآن صداي كنيم برطرف را اشكالمان نوار شنيدن با و بخوانيم نوار از جلوتر

 وقت به را حفظش است سخت كه را هايي سوره.  دهد مي تذكر را ضعفمان ي نقطه كه است اي كننده

 كه آنچه يعني انگيزه. شويم حفظ تا كرده تالش و دقت بيشتر مقداري يك بايد بلكه نكنيم موكول ديگري
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٢٠ 

 

 حفظ كوتاهتر اهداف:  قرآن حفظ در موفقيت رمز.  كند مي سازي ظرفيت تفكر ، كند مي سازي ظرفيت

 گويند مي ديگر بعضي و باشد حفظ از بايد مرور گويند مي بعضي. كم كميت و باال كيفيت با حفظ موضوعي

 و كرده مرور حفظ از ابتدا را اي صفحه هر يعني باشد دو اين از تركيبي است بهتر اما باشد قرآن روي از بايد

 آيات آدرس و آيات نوشتاري شكل و رفته باال نفس به اعتماد شكل اين به بيندازيم آن به هينگا يك بعد

 ، قرمز به مايل آبي ، آبي ، آبي به مايل سبز ، ليمويي سبز ، سبز رنگهاي. ماند مي باقي ذهنمان در بهتر

 استفاده اولي دارد تهمي ا قرآن حفظ مورد در مورد دو.  هستند حافظه تقويت رنگهاي تيره بنفش و بنفش

  .كريم قرآن آيات تكرار دومي و قرآن ترتيل صداي از

  قرآن حفظ مورد در كارها برخي خوبي

: نوشتن -2. نخواند اشتباه ديگر سور و آيات با و بخواند درست را اي آيه هر شود مي باعث: گذاري كليد - 1

 حفظ موجب آيات زياد تكرار:  تكرار -3 . شود مي طرف بر نبوده اش متوجه حتي و داشته كه را اشكاالتي

 آنكه جاي به و نكنيم فراموش را آيات شود مي موجب:آمده دست به فرصتهاي در مرور -4. شود مي بهتر

 درستي به فرصتمان از و شويم مانع توانيم مي مرور با باشد مشغول ضروري غير موضوعات به فكرمان

 مي كم امكانات با شيم با داشته اي پيشرفته امكانات ندارد وميلز:امكانات از استفاده -5.  كنيم استفاده

 موضوعي برد كار به توجه و قرآني ي مكالمه -6.  كنيم حفظ اشكال بدون و درستي به را توانيمĤيات

 آن به و شويم آشنا قرآن واالي مفاهيم با كنيم سعي و نكنيم حفظ وار طوطي را قرآن شود مي باعث:آيات

 -8. خوانيم نمي جا به جا و كنيم نمي فراموش را قبلي آيات كار اين با: آيات دادن تصالا - 7 كنيم عمل

 آيات و آوريم دست به درستي به را آيات آدرس كه آوريم مي دست به را مهارت اين:آيات خواندن برعكس

  بدانيم را آيه هر  بعد و قبل
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  نكنيم؟ رها و رسانده پايان به را قرآن حفظ تا كنيم چه 

 رعايت و بدانيم است بهتر كردند رعايت را نكته چند نكردند رها و رسانده آخر به را قرآن حفظ كه فراديا

  نظر از را اشكاالتشان ابتدا -3 كنند مي توسل) ع( معصومين به -2 هستند خدا ياد به هميشه -1:  كنيم

 دهند نمي اهميتي شود مانعشان  كسي اگر  كنند مي اراده  -4 كنند مي طرف بر كريم قرآن آيات خواندن

 -8 كنند مي مرور هميشه را قرآن -7 دارند برنامه حفظ كار در -6 كنند مي ايجاد شان خود براي انگيزه - 5

 ي آيه سراغ به دارند اشكال كه جايي در - 9 شوند نمي خسته آيات تكرار از و كنند مي تالش حفظ كار در

 -11 باشند قرآن با لحظه هر تا كنند مي ععي و كنند مي تفادهاس خوبي به وقتشان از -10 روند نمي بعد

 تأثير جاي به -12 دارد اهميت آيات كردن حفظ زود از بيشتر و بهتر آيات كردن حفظ خوب برايشان

 نهايت بلكه كنند نمي عجله حفظ كار در -13 گذارند مي تأثير آن روي خود اطراف، و محيط از پذيري

  .  كنند مي حفظ خوب و خوانند مي ،خوب شنوند مي خوب را قرآن -14 يرندگ مي كار به را دقتشان

   برداريم راه سر از را آن بتوانيم آنكه يا و نشويم رو به رو مانع با آنكه براي پيشنهادي راهكارهاي

 اگر اما نرويم مسافرت به توانيم مي كه جايي تا كنيم مي حفظ را قرآن كه زماني در است بهتر:مسافرت - 1

 نكرد حفظ چيزي را مدت اين است بهتر باشد كم مسافرت مدت اگر كنيم ريزي برنامه آمد پيش ضرورتي

 حين در و آورده همراه را باشد كمتر وزيري قطع از تقريباً كه را قرآن جلد يك باشد مدت طوالني اگر اما

 حفظ به شب سر و تابآف ،غروب ظهر سر اوقات در: وقت شناخت- 2.   كنند حفظ را قرآن آيات مسافرت

 قرآن حفظ به اوقات اين در كسي اگر كند نمي كار خوب مواقع اين در انسان فكر چون نپردازيم قرآن

 را محفوظاتي معموالً و كند حفظ تواند مي را آياتي كمتر كند تالش چه هر و شود مي خسته زود بپردازد

 و ي اوليه و سحر ساعات همچون روز يگرد ساعات پس شود مي شكسته پا و دست بوده اوقات اين در كه

 اوقات گاهي: فرصتها از درست ي استفاده -3.  است قرآن حفظ براي خوبي وقت شب آخر ساعات همچنين

 اما كنيم مرور را قبلي محفوظات حفظ ضمن در كه آيد مي پيش ضرورتي شود مي بيشتر محفوظات وقتي

 دازيم بپر قرآن حفظ به اگر و مانيم مي جا قرآن حفظ ي برنامه از بپردازيم قبلي محفوظات مرور به اگر
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 از درست ي استفاده مشكل اين حل را كنيم مي فراموش را آنها نكرديم مرور را قبلي محفوظات چون

 براي آن از توانستيم مي آنكه با كه شود مي پيدا برايمان اوقات خيلي بينيم مي كنيم دقت اگر فرصتهاست

 ،ايستگاه مدارس تفريح ساعات ، متبركه اماكن در ، مسجد در:  داديم دست از را آن اام كنيم استفاده مرور

 كرد استفاده خوبي به آن از توان مي كه آيد مي پيش قبلي محفوظات مرور براي مناسبي فرصتهاي... و ها

 بهتر مشكل اين حل براي كنيم مي حفظ اشتباه پس بخوانيم اشتباه را قرآن اگر:  قرآن قرائت ي نحوه - 4.

 به اگر:  مسابقات در شكست -5. كنيم حفظ خوب سپس و بخوانيم خوب بعد بشنويم، خوب ابتدا است

 عنوان به اگر اما گذاريم مي كنار را قرآن حفظ شكست صورت در كنيم مي نگاه هدف عنوان به مسابقات

 - 6 ببريم بين از را آن و مكني پيدا را ضعفمان نقاط كنيم مي سعي شكست صورت در كنيم مي نگاه انگيزه

 كه طور همان اطرافيان:  اطرافيان - 7 است حفظ در سرعت از تر اهميت با حفظ حسن قرآن حفظ در: عجله

 است بهتر شدن مانع صورت در شوند مي نع ما مواقع بعضي در باشند مشوق قرآن حفظ در توانند مي

 با را مشكل اين توان مي كه است آيات رائتق ي نحوه و ضعف ي نقطه خاطر به گاهي بدانيم را هدفشان

   نداد اهميتي آنها به اراده با است بهتر ندارند دليل اگر و نرد بين از آيات درست شنيدن

  ؟ است كدام قرآن حفظ موانع

 شد با ضعيف اراده قدر آن -3 بدهد دست از را اش انگيزه -2  برود بين از فرد براي اهميتش قرآن حفظ- 1

 و شود ايجاد برايش اضطراب شد باعث كسي اگر -4 كند رها را آن ندارد ،فايده تواني نمي: تگف كس هر كه

 به را دقتش و باشد داشته عجله حفظ كار در - 5 توانم نمي بگويد و ندهد ادامه ديگر كند فراموش را آيات

 به اعتماد -7  كند رها را آن شكست صورت در و بخواند مسابقات در شركت براي را قرآن -6 نيندازد كار

   كند استفاده خوبي به استعدادش و فرصت از نتواند و برود بين از نفسش
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  است؟ كدام قرآن حفظ عوامل

 قوي را اراديمان -3  كنيم ايجاد انگيزه خود براي - 2   باشيم موفق قرآن حفظ كار در بخواهيم خدا از - 1

 حفظ خوب باشيم داشته ياد به(  نكنيم حفظ وار يطوط را آيات -5  باشيم داشته نفس به اعتماد -4  كنيم

  .است كردن حفظ زود از بهتر كردن

  كنند؟ مي رها نيمه و نصفه را قرآن حفظ بعضي چرا

 در اينها كنند مي رها نشده تمام هنوز اما اند كرده حفظ به شروع كه شوند مي پيدا اطرافمان در افرادي

  :باشد زير موارد تواند مي آنها داليل كنند مي قرآن حفظ هب شروع باره دو مدتي از بعد مواقع بيشتر

 كافي وقت عدم - 6 صحيح نفس به اعتماد عدم - 5 ضعيف ي اراده -4 حافظه ضعف - 3 امتحان - 2 درس - 1

 -11 دائمي و رس زود خستگي- 10 حفظ حسن به توجهي بي - 9 حفظ در سرعت به توجه -8 عجله - 7

  ... ديگر مواردي و ديگران از پذيرفتن منفي تأثير -12 مسابقات در شكست

  كنند؟ حفظ قرآن توانند نمي محرومند قرآن حفظ استعدادهاي و امكانات از كه كساني آيا

 نمي محرومند قرآن حفظ هاي استعداد و امكانات از كه كساني آيا: شود داده پاسخ سؤال اين به است قرار

  است؟ خاص افراد به مربوط آنقر حفظ ديگر عبارت به كنند، حفظ را قرآن توانند

 حفظ را قرآن توانند نمي محرومند قرآن حفظ هاي استعداد و امكانات از چون كنند مي گمان افراد بعضي

 وجود قرآن حفظ كالسهاي چون كه نيست اينطور اما.  است ها حافظه خوش براي فقط قرآن حفظ و كنند

 نمي و ندارد اي فايده ديگر نداريم را قرآن حفظ رايطش و شود نمي پيدا كالسها در شركت فرصت يا و ندارد

 افراد ي همه براي بلكه نفر يك براي نه قرآن) ع( معصومين از حديثي طبق بلكه كنيم حفظ را آيات توانيم

 سخني در) ع( صادق جعفر امام طور همين و هاست زمان ي همه ي همه براي بلكه زمان يك براي نه و

 بسپارد خاطر به را آن است دشوار او براي آن حفظ اينكه با و بخواند بسيار را قرآن كس هر:است فرموده

  .دهد مي او به را آن پاداش برابر دو وجل عز خداي
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 سوادي بي وجود با كه كسي شيد با داشته آشنايي ساروقي كاظم كرباليي نام با شايد قرآني حفاظ بين در

 و امكانات با بدانيم اينكه براي گويم مي را اينها.  ديگر راداف يا و شود مي قرآن كل حافظ معجزه يك طي در

 مي تقويت  را حافظه قرآن ندارم حافظه گويد مي كه كسي.  كرد حفظ را قرآن توان مي كم هاي استعداد

  كنند حفظ را قرآن توانند مي كافي دقتي و صحيح اي برنامه با شرايطي هر در افراد و كند

 كنند حفظ را قرآن شود مي عث با و گذارد مي اثر افراد ي همه در قرآن نور مينه و است نور تماماً قرآن

 از و كنيم عمل آن به و باشيم تر مؤنس قرآن با لحظه هر آنكه آيابراي چرا، بدانيم كه اين است مهم اماهدف

 چيزي هدفمان راگ اما بود خواهيم موفق كار اين در باشد چنين اگر كه نكنيم فراموش و بپذيريم تأثير آن

  .كنيم نظر تجديد هدفمان در بايد صورت اين در و شويم مي ضعيفتر كار اين در باشد پائين

  قرآني محفوظات اي شماره پنج مرور روش

   نماز در دار سجده آيات - 1

   نماز در كوتاه هاي سوره - 2

   روز مختلف ساعات در ديگر آيات - 3

  افتادن ضوع مو آن مناسب اي آيه ياد به قعيت مو هر در و افياناطر با صحبت هنگام در قرآني ي مكالمه - 4

 ...)   و مسابقات،اينترنت و جلسات در دي،شركت سي( قرآني نوين امكانات از شدن مند بهره - 5
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  گيري نتيجه

 قرآن دارد قرار مسلمانان دسترس در كه است اسالمي معارف و فرهنگ شناخت منبع نخستين كريم قرآن

 راهبر عقل كه آنجا و بشويد انسان وجود از را غبار تا ، شده نازل زمين با آسماني ارتباط آخرين عنوان به

  . رود مي شمار به الزم امري مسلماني هر بر آن با انس و شناخت جهت اين به باشد راهبر را انسان نيست

 هدايت از معنوي بهره امكان به توان مي آن صدر رد كه دارد بر در بسياري فوايد قرآن با انس و شناخت اين

 زمان از برهه هر در و باشد مي نيز پيامبر معجزه است هدايت كتاب اينكه از جداي قرآن.  كرد اشاره قرآن

 و دارد گوناگون هاي زيبايي قرآن.  است ضروري قرآن بهتر درك و تر عميق فهم براي ويژه روشي ارائه

 آموزش امر در قرآن مربيان بنابراين.  شد نخواهيم جدا قرآن از ديگر شويم آشنا ها يزيباي اين با كه زماني

 قرآن هاي زيبايي با را نوجوانان و جوانان بتوانند كه هستند موفق آنان در انگيزه ايجاد و نوجوانان به قرآن

 جوانان ذهن مطبوعات و يونتلويز ، راديو در گسترده تبليغات انجام با بايد زمينه اين در كه گردانند مانوس

 هاي شيوه با آشنايي با توانند مي قرآن مربيان راستا اين در و كنند نزديك قرآن مفاهيم با را نوجوانان و

 قرآن به نوجوانان بيشتر انس جهت در گامي روانشناسي هاي تكنيك براساس درس كالس در عالقه ايجاد

  .  بردارند

   ها پيشنهاد

 هر كه اي گونه به.. دارد موضوع بر محقق كه است اشرافيتي از ناشي ، راهكارها و ها پيشنهاد ارايه

 ، اللهي سيف. ( باشد ديگران براي ارزشمند سندي تواند مي ، دهد ارايه خود كار خصوص در پيشنهادي

  ... يادشده مطلب به توجه با حال) 185: 1384

  : دگرد مي پيشنهاد پرورش و آموزش محترم مسئوالن به. الف
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 متنوع هاي طرح اجراي به را آنان ، معلمان براي آموزشي مدت بلند و كوتاه هاي برنامه سلسله اجراي با.1 

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

  . باشيم مدرسه در ويژه

 سازي زيبا چنين هم و »الكريم القرآن بيت«  عنوان به آموزشگاه هر هاي كالس از يكي دادن اختصاص با.2

 قرآن درس به را آموزان دانش مندي عالقه ميزان توان مي ، آموزشي كمك و آموزشي وسايل به آن تجهيز و

  . داد افزايش مدرسه اول پايه در ويژه به ،

  :  شود مي توصيه گرامي همكاران به. ب

 مندي عالقه ميزان بر ، تدريس نوين هاي روش از استفاده و خود زايياف دانش جهت در تالش ضمن. 1

  .بكوشند پيش از بيش ، مدرسه در خصوص به ، قرآن درس به آموزان دانش

 در مهمي عامل امر، اين كه باشند متخلق مهرباني و محبت ، بردباري و صبر چون هم قرآني اخالق به.2 

  .باشد مي مدرسه اول پايه در ويژه به ، قرآن درس به آموزان دانش مندي عالقه افزايش

  :  گردد مي پيشنهاد ارجمند اولياي به. ج 

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

  . باشند داشته

 فرزندان مندي عالقه افزايش در ويژه طور به نيز خود ، مدارس در قرآني هاي فعاليت گيري پي بر عالوه.2

  . باشند فعال و كوشا ، قرآن درس به
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  مĤخذ و منابع فهرست

  . مجيد قرآن. 1 

  .سوم چاپ شلفين،: ساري ، خواني روان و روخواني آموزش ،)1385(مهدي سيد احمدي،. 2

. اول چاپ ،)عج(مهدي پيام :قم ، اسالم در فرزند تربيت فرهنگ ،)1379(محمود حائري، بهبهاني اركاني. 3 

  . ششم چاپ محيا،: تهران ، قرآن هاي دانستني ،)1373(مصطفي اسرار،. 4
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