
 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

اسمان مراجعه اقدام پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irکنید .
 

1 
 

 

 

 

 وزارت آموزش و پرورش

 ....آموزش و پرورش استان  اداره كل 

 ......شهرستان  اداره آموزش و پرورش

 عنوان اقدام پژوهی :

 

به تدبر در قرآن عالقمند  آموزانم دانش توانستم چگونه  

 نمایم .

 نام و نام خانوادگي مولف اول/مجری اصلي :

 پست سازماني :

 صیلي :رشته تح

 آخرین مدرک تحصیلي :

  دوره تحصیلي :

 سمت فعلي :

 شماره پرسنلي :

 شماره همراه :



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

اسمان مراجعه اقدام پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irکنید .
 

2 
 

 

 
 



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

اسمان مراجعه اقدام پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irکنید .
 

3 
 

 

 

 :دردانيتشكر و ق

 

 

   

به لطف ایزد منان به اتمام رسیده بر خود الزم مي به لطف ایزد منان به اتمام رسیده بر خود الزم مي به لطف ایزد منان به اتمام رسیده بر خود الزم مي اقدام پژوهي اقدام پژوهي اقدام پژوهي اینك كه این اینك كه این اینك كه این                

با راهنمایي و مساعدت خویش مارا با راهنمایي و مساعدت خویش مارا با راهنمایي و مساعدت خویش مارا    پژوهشپژوهشپژوهشدانیم كه از همه كساني كه طي این دانیم كه از همه كساني كه طي این دانیم كه از همه كساني كه طي این 

یاری كرده اند تشكر نماییم. و جهت ارائه نظرات مفید و ارزنده شان و وقتي كه در یاری كرده اند تشكر نماییم. و جهت ارائه نظرات مفید و ارزنده شان و وقتي كه در یاری كرده اند تشكر نماییم. و جهت ارائه نظرات مفید و ارزنده شان و وقتي كه در 

   اند متشكریم.اند متشكریم.اند متشكریم.   داشتهداشتهداشته   پژوهشپژوهشپژوهشروند هدایت روند هدایت روند هدایت 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

اسمان مراجعه اقدام پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irکنید .
 

4 
 

 

 

 

 مطالبفهرست 

 5 ...................................................................................................................................................................................... دهیچك

 5 ...................................................................................................................................................................... : یدیكل واژگان

 6 .......................................................................................................................................................................................مقدمه

 8 .............................................................................................................................................................................. مسأله انیب

 9 ............................................................................................................................................................. موجود وضع فیتوص

 01 ........................................................................................................................................................ كی شواهد یآور گرد

 00 ................................................................................................................. اطالعات و ها داده ریتفس و لیتحل و هیتجز

 01 .................................................................................................................................................... یشنهادیپ یها حل راه

 05 .............................................................................................................................................................. ها حل راه انتخاب

 01 ............................................................................................................................................... ها حل راه به يبخش اعتبار

 12 .............................................................................................................................................. ها حل راه اجرای بر نظارت

 18 ............................................................................................................................................................ :1 شواهد یگردآور

 19 ........................................................................................................................... راهكارها و ها شنهادیپ و یریگ جهینت

 21 ....................................................................................................................................................... مآخذ و منابع فهرست



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

اسمان مراجعه اقدام پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irکنید .
 

5 
 

 

 

 

 

 

 چکیده

 در تدبر و پژوهش و تحقیق به را آموزانم دانش توانستم چگونه ، كه است این حاضر پژوهي اقدام عنوان     

 قرآن درس به شده یاد آموزان دانش مندی عالقه میزان افزایش نیز آن اصلي هدف و ؟ كنم مند عالقه قرآن

 اگر كه است آن ، باشد نمي لطف از خالي آن به اشاره كه ای نكته اما. باشد مي آن به مربوط های فعالیت و

 ، اوقات از گاهي كه نمود اذعان باید اما ، رسد مي نظر به تكراری حاضر، پژوهي اقدام عنوان و موضوع چه

 روز، و شب تكرار به توان مي جمله آن از!  باشد مي نیز حیاتي بسیار كه ، ست ضروری و زیبا تنها نه تكرار

 و اصول با دانش آموزان نمودن آشنا ، این بر عالوه. نمود اشاره وغیره روز هر در گانه پنج نمازهای تكرار

 ، تدریس فرایند در«  تكرار»  عامل زیرا. است تكرار نیازمند همواره   كریم قرآن ویژه به اسالم، دین مباني

 ضرورت و اهمیت دارای گوناگون ابعاد از ، تحقیق این انجام ، شك بدون. باشد مي ناپذیر اجتناب امری

 و فعالیت میزان ، قرآن درس به آموزان دانش در مندی عالقه ایجاد بر عالوه سو، یك از زیرا. است بوده بسیار

 داد مي افزایش را قرآني های داستان و ها پیام ، آیات حفظ و قرائت ، خواني روان ، روخواني در آنان مهارت

و همچنین .ساخت مي پذیر امكان نیز را(   دروس دیگر یادگیری در آموزان دانش یتموفق سو، دیگر از و

 دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش و تدبر در قرآن عالقه مند مي ساخت.

 :  كلیدی واژگان

 مندی عالقه – قرآن  -تحقیق و پژوهش  – آموزان دانش
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 مقدمه

 تا اسالم صدر از. كند مي دعوت رستگاری و راستي به را اه انسان همه كه است الهي روشن پیام قرآن،

 در. است بوده مسلمانان میان در تربیت و تعلیم اهداف ترین مهم از الهي، جاودانه پیام این آموزش كنون،

 دیني، اعتقادات در قرآن ویژه جایگاه و ایران مردم فرهنگ در اسالم دین جایگاه اقتضای به نیز، ما كشور

 این از. آید فراهم آموزش این اهداف تحقق برای مساعد شرایط تا باشد همگان توجه مورد قرآن شآموز باید

 نگاهي. است برخوردار ای ویژه اهمیت از تحصیلي، های دوره گوناگون های درس میان در قرآن درس رو،

 ویژه جایگاه و تاهمی با نه دستاورد، این كه دهد مي نشان ما كشور در قرآن آموزش دستاورد به اجمالي

. هستند قایل كریم قرآن برای مردم آحاد تمام كه اهمیتي و عالقه میزان با نه و دارد تناسب اسالم در قرآن

 و آموزش در قرآن آموزش اعتالی در رهبری معظم مكررمقام تأكیدات و ها توصیه دنبال به رو این از

 قرآن آموزش تقویت و اعتال برای الزم های زمینه آوردن فراهم در ای جانبه همه نسبتاً های تالش پرورش،

 مالحظه و بازنگری مورد باید كه بود امری ترین مهم و اولین قرآن آموزش اهداف است بدیهي. شد آغاز

 برآموزش حاكم اصول: مانند آموزشي برنامه یك اركان و اجزا سایر آن اساس بر تا گرفت مي قرار كارشناسانه
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 قرآن، معلمان توانایي ارتقای و معلم تربیت آموزش، مناسب های روش محتوا، منطقي سازماندهي قرآن،

 .شود تدوین و تعیین آموزشي، كمك و آموزشي مواد تولید و ها ویژگي و یابي، ارزش های شیوه و نظام

 متأسفانه كه شود مي تعبیر درسي برنامه راهنمای به درسي، ریزی برنامه ادبیات در امور این مجموعه از

 و ارائه. است بوده مدوني حتي یا مصوب درسي برنامه راهنمای فاقد اخیر، سال چند از پیش تا قرآن درس

 ای شیوه به آینده در است، امید كه طلبد مي دیگری مجال و مقام قرآن، درسي برنامه راهنمای بررسي

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

 آموزش جدید برنامه مهم نكات بیان با تا است آن بر سعي مقاله، این در. آید فراهم كشور سراسر در قرآن

 رویكرد ترین مهم. شود فراهم آینده مباحث طرح برای مناسبي زمینه تا شود معرفي برنامه این كلیات قرآن،

 جامعیت دهد، مي قرار خود تاثیر تحت را آموزش این های شسایربخ و اهداف كه قرآن آموزش جدید برنامه

 شامل را یادگیری های حیطه همه سو یك از كه باشد نحوی به باید قرآن آموزش یعني ؛ است قرآن آموزش

 دگیری یا و قرآن به آموزان دانش عالقه و انس تقویت و ایجاد متكفل كه عاطفي ی حیطه بر ویژه به و شود

 خواني، روان روخواني، مانند قرآن آموزش ضروری موضوعات تمامي دیگر سوی از و رزد؛و تاكید است، آن

 آیات در تدبر و سازآن انسان معارف با آشنایي قرآن، ساده آیات و عبارات معنای درک توانایي قرائت، صحت

 تحصیلي، دوره سه در قرآن آموزش اصلي هدف سه رویكرد، این به توجه با. شود شامل امكان حد در را الهي

 دوره در قرآن قرائت توانایي از است عبارت آن، یادگیری و كریم قرآن به عالقه و انس تقویت بر عالوه

 و شرح با آشنایي و كریم قرآن آیات در تدبر و راهنمایي دوره در ساده آیات و عبارات معنای درک ابتدایي،

 از یك هر در قرآن، آموزش اهداف جامعیت به هتوج با كه است ذكر شایان. متوسطه دوره در ها آن توضیح

 گیرد مي قرار توجه مورد نیز اهداف سایر آموزان، دانش روحي و ذهني شرایط با متناسب تحصیلي دوره سه
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  مسأله بیان

 ، چه چنان حال. است برخوردار بسزایي اهمیت از ، انسان شخصیت گیری شكل در ، مدرسه ، شك بدون

 اثر ، باشد اسالمي روایات و قرآني آیات از برگرفته ، آموزان دانش تربیت و تعلیم در استفاده مورد های روش

 امیر نوراني فرمایش نیز، ادعا این گواه. است ماندگار و پایدار همواره ، رفتارآنان و گفتار نوع در آن بخشي

 سنگ روی بر اكيحك همانند ، كودكي در دانش و علم یادگیری: فرماید مي كه است( ع)علي ، مؤمنان

 رفتار ی مشاهده با ، شده یاد تحصیلي سال اوایل در ، اینجانب( 01:  0281 ، ابهری حیدری.)است

 خصوص در آنان با دوستانه و صمیمي گفتگوی به پرداختن و قرآن ساعات در خود كالس آموزان دانش

 متوجه ، آنان اولیای از خيبر   با نظر تبادل و مشورت چنین هم و قرآن درس به توجه ضرورت و اهمیت

 مربوط های فعالیت و قرآن درس به نسبت آنان تر بیش ، كالس آموزان دانش از اندكي تعداد جز به كه شدم

 مشغول خود به مرا ذهن موضوع این همواره ، اساس این بر! دهند نمي نشان خود از چنداني ی عالقه آن به

 آن به دقت با ، قرآني ی فشرده لوح یا و نوار پخش هنگام در ، كالس آموزان دانش اغلب چرا كه بود ساخته

 چرا و تفاوتند؟ بي ، قرآن كوتاه های سوره حفظ و معاني درک به نسبت ، آنان بیشتر كنند؟چرا نمي گوش

 طور به و دهند؟ نمي نشان خود از چنداني ی عالقه ، قرآني های فعالیت دیگر به پرداختن در ، اكثرآنان

 مجموع از ، اینجانب كالس در قرآني های فعالیت از یك هر به مند عالقه آموزان دانش فراواني چرا ، كلي

 عالقه سطح توانم مي چگونه ، كه بود این اساسي سؤال و مسأله واقع در! كند؟ نمي تجاوز ، دست انگشتان

 مي هایي روش چه از دهاستفا با تر، روشن عبارت به بخشم؟ ارتقا قرآن درس به  را خود آموزان دانش مندی

 در ، بنابراین دهم؟ افزایش آن به مربوط های فعالیت و قرآن درس به را آنان مندی عالقه میزان توانم

 با تا بود آن پي در پژوه اقدام. است بوده Action Research)) ) عمل در پژوهش نوع از كه حاضر تحقیق

 با الزم Data and Information) ) اطالعات و ها داده آوری جمع به علمي معتبر های روش از استفاده

 بخشي اعتبار و انتخاب از پس تا ، پرداخته مسأله حل برای نیاز مورد های حل راه به یابي دست هدف



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

اسمان مراجعه اقدام پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irکنید .
 

9 
 

 از استفاده بر عالوه پژوهشگر ، تحقیق این در كه است ذكر به الزم. بپردازد ها آن اجرای به ، مناسب

 نقطه از ، گرامي همكاران نقادی و مشاركت چنین هم و فن اساتید و اننظر صاحب ارزشمند رهنمودهای

 . است گردیده مند بهره نیز آنان اولیای حتي و كالس آموزان دانش نظرات

  موجود وضع توصیف

 قرآني های فعالیت و رفتار نامحسوس مشاهده ضمن تحصیلي سال اوایل درآموزشگاه …كالس . .…اینجانب 

 تبادل و مربوطه اولیای حتي و آنان با مصاحبه انجام و   كتبي سنجي نظر چنین هم و   كالس آموزان دانش

  مگردید قرآن درس به آنان تر بیش مندی عالقه عدم متوجه ، كالس شاگردان گذشته سال معلم با نظر

 كالس از نرفت بیرون برای مورد بي یا و كردند مي صحبت هم با یا ، قرآن ساعات در آموزان دانش تر بیش.0

 .گرفتند مي اجازه

 . كردند نمي خواني هم ، منظم صورت به نوار از استفاده هنگام در را قرآن های آیه.1 

 .داشتند موجه غیر ویا مورد بي های غیبت ، قرآني ساعات در آموزان دانش از برخي.2

 .دادند نمي نشان دخو از قرآني ساده مفاهیم و ها پیام ، ها عبارت دادن گوش به چنداني تمایل.0 

 . دادند نمي نشان ای عالقه قرآن كوتاه های سوره حفظ و خواندن به.5 

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

 .بودند آشنا نا قرآني داستان های كتاب عناوین با.1 

 .نبودند كوشا چندان قرآن كتاب داشتن نگه تمیز در.8 

 .بودند ناآشنا قرآني های پیام و احادیث ی گنجینه با كامالً.9
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 .نداشتند را كافي مهارت قرآني، های نمایش ویژه به ، نمایش اجرای در. 01 

 آن به مربوط های فعالیت و قرآن درس به فرزندشان مندی عالقه عدم از ، آموزان دانش اولیای از برخي. 00 

 . كردند مي نارضایتي اظهار ،

 ی شواهد یکگرد آور

 را خود اطّالعات از برخي ، ها آن پیرامون محیط و آموزان دانش با مستقیم ارتباط و كالس در حضور لحاظ به

 كرده استفاده مشاهده برای ، سفیدی ی صفحه از گاهي كه صورت این به. مآورد دست به مشاهده طریق از

 قبل از فرم این های مالک. مكرد مي استفاده مشاهده فرم از هم گاهي.منمود مي یادداشت را كلیدی نكات و

 موارد ، آموزان دانش رفتار محسوس نا ی مشاهده هنگام و بود گردیده تنظیم نظر مورد اهداف به توجه با

 . مكرد مي گذاری نشانه را نظر مورد

 : مشاهده فرم نظردر مورد موارد نمونه

 . دارد مشاركت اه سوره همخواني در. 1. است نشاط با قرآن زنگ در. 0 

 نامه پرسش ، اول نوع. نمود تدوین را نامه پرسش نوع دو تحقیق، این در نظر مورد اهداف و نیاز به توجه با

 استفاده پاسخگویي برای تصاویر از آن كردن جذاب برای كه بود ششم پایه آموزان دانش ویژه ، پاسخ بسته

 به تشریحي صورت به توانستند مي پاسخگویان كه تاس بوده پاسخ باز ی نامه پرسش ، دوم نوع  .گردید

 اولیای تمامي و محترم همكاران از نفر 11 برای نامه پرسش این ،كه دهند پاسخ شده ارایه های پرسش

 ویژه ، پرسش نمونه بری؟ مي لذّت قرآن خواندن از:  آموزان دانش ویژه ،  پرسش نمونه بود شده تهیه گرامي

 مندی عالقه میزان توان مي هایي روش چه از استفاده با شما ی عقیده به: گرامي اولیای و محترم همكاران

 داد؟ افزایش آن به مربوط های فعالیت و قرآن درس به را دبستان آموزان دانش
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 تمامي حتي و آموزان دانش اولیای اغلب چنین هم و آموزشگاه در حاضر همكاران از نفر … با مصاحبه ضمن

 از تر بیش مندی بهره منظور به و مپرداخت نظر مورد اطالعات و ها داده آوری جمع هب ، كالس فراگیران

 عبارت مصاحبه در شده مطرح سؤاالت. گردید استفاده نیز صوت ضبط از ، وقت اتالف از جلوگیری و نظرات

 : از بودند

 جذاب برای.1 نمود؟ شاطن با را آموزان دانش قرآن زنگ توان مي هایي روش چه از استفاده با شما نظر به.0

 از استفاده با شما نظر به.2 كنید؟ مي پیشنهاد را راهكارهایي چه ، آموزان دانش قرآن درس آموزش كردن

. د نمود؟ مند عالقه ها سوره حفظ و قرائت ، قرآني مفاهیم درک به را آموزان دانش توان مي هایي روش چه

 و تحصیلي ی ،كارنامه كار پوشه بررسي ، ها یادداشت از استفاده با آموزان دانش تحصیلي های پرونده بررسي

 به كالس آموزان دانش مندی عالقه میزان خصوص در را الزم اطّالعات و ها داده ، آنان غیاب و حضور دفتر

 . منمود آوری جمع قرآن به مربوط های فعالیت و قرآن درس

 اطالعات و ها داده تفسیر و تحلیل و تجزیه

 نظر تبادل چنین هم و مربوطه اولیای حتي و آنان با مصاحبه و كالس در آموزان دانش رفتار مشاهده زا پس 

 و تحلیل و تجزیه و شده آوری جمع های نامه پرسش مطالب بررسي و كالس آموزان دانش معاونین مدیر، با

 : باشد مي زیر شرح به گردیدكه شناسایي ، مسأله ایجاد در مؤثر عوامل ، ها تفسیرآن

 سال در آموزان دانش به قرآن آموزش روش بودن سنتي·  ؛ آموزان دانش قرآن كالس بودن روح بي و خشك

 عدم·  دبستاني؛ پیش دوره در آموزان دانش قرآن درسي ساعت در دیگر دروس كردن جایگزین·  گذشته؛

 مناسبت و ها مراسم اجرای در آموزان دانش ندادن شركت·  گذشته؛ سال در قرآن حافظ آموزان دانش تشویق

 به توجه با. قرآن درس به آموزان دانش اولیای اهمیتي بي و توجه عدم·  ؛ آموزشگاه مذهبي و دیني های

 برطرف ضمن ، گوناگون های روش از استفاده با تا مبود آن پي در ، مسأله ایجاد در مؤثر عوامل شناسایي
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 و قرآن درس به شده یاد آموزان دانش مندی عالقه میزان یشافزا جهت در ، مسأله كننده ایجاد عوامل كردن

 . مبردار مؤثری و بلند های گام نیز آن به مربوط های فعالیت

 پیشنهادی های حل راه

 آوری جمع های داده چنین هم و گوناگون های كتاب ی مطالعه طریق از الزم اطالعات آوری گرد از پس

 و گفتگو و بحث آن بر عالوه و خود مشاهدات ، كالس آموزان دانش تحصیلي پرونده ، ها نامه پرسش از شده

 قالب در قرآني مراكز مربیان دیگر حتي و آموزان دانش گذشته سال همكاران ، معاونین مدیر، با نظر تبادل

 : باشد مي زیر پیشنهادی های حل راه شامل كهم پرداخت شده یاد موارد ارایه به ، مصاحبه

 و تنوع ایجاد برای همكاران از یكي ی توصیه به مربوطه درسي ساعت در قرآن درس سكال مكان تغییر. 0 

 شده مرتّب محترم مدیر اجازه با شده نصب پوسترهای و آن تزئینات حفظ و قرآن درس كالس كردن جذاب

 .شود داده قرآن زنگ به اختصاص و

 برای ، همكاران از یكي پیشنهاد به آنقر درس آموزش در پروژكشن ویدئو و رایانه سیستم از استفاده. 1 

 .نمود استفاده شده یاد وسایل از تدریس هنگام در توان مي ، بهترقرآن آموزش و یادگیری افزایش

 تهیه هدایایي ، شده كادو درسي قرآن های كتاب ، گرامي اولیای پیشنهاد به قرآن جشن مراسم برگزاری. 2 

 . گردد اهدا آموزان دانش به درسي قرآن كتاب همراه به هدایا این ، قرآن جشن برگزاری روز در و شود

 به قرآن قاریان و حافظان به ویژه ی جایزه اهدا و آن معني با همراه قرآن قرائت و حفظ مسابقات برگزاری. 0

 گردد مي آموزان دانش بین در صحیح رقابت ایجاد باعث هم قرآني مسابقات برگزاری همكاران از یكي توصیه

 .دهد مي افزایش قرآن بهتر یادگیری برای را آنان ی انگیزه هم و
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 اولیه ساعت شروع در روزه همه آموزان دانش توسط الكرسي آیه از بخشي و كوتاه های سوره قرائت. 5 

 01 مدت به روز هر ابتدای در الكرسي آیه و ها سوره خواندن ، محترم همكاران از برخي توصیه به كالس

 نوراني آیات به روز آن در كالس شدن متبرّک موجب هم شود مي  سوره حفظ و یادگیری باعث هم ، دقیقه

 دیني اعتقادات با نیز آنان تا دهد توضیح آموزان دانش برای را دوم مورد آموزگار ، است بهتر كه شود مي قرآن

 . شوند آشنا مذهبي و

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

 مراسم در شركت ، شده آنان صوت زیباشدن باعث آموزان دانش توسط قرآن همخواني ، اولیا از یكي توصیه

 .گردد مي فراگیران نفس به اعتماد افزایش موجب نیز آموزشگاه مختلف های مناسبت و ها

 پیشنهاد به فراگیران خود از یكي یا آموزگار سطتو آموزان دانش برای قرآني های داستان كتاب خواندن. 1 

 با كه شود خوانده هایي داستان ، داشت توجه باید قرآني های داستان خواندن در ، همكاران از تن چند

 برای آن درک كه هایي داستان بیان و خواندن از ، داشته مطابقت آنان درک میزان و دانش آموزان روحیات

 شدن دار خدشه موجب و بوده الهي  عذاب مورد در كه هایي داستان میان از ویا دباش مي مشكل دانش آموزان

 .شود خودداری ، گردد مي آنان لطیف روحیّات

 تواند مي قرآن قاریان با دیدار ، قرآن مربیان از یكي توصیه به قرآن قاریان با آموزان دانش آشنایي و دیدار. 8 

 .باشد ، قرآن درس به آموزان شدان مندی عالقه افزایش برای ای انگیزه

 نمایش اجرای همكاران از یكي نظر به آموزان دانش توسط قرآني های داستان اساس بر نمایش اجرای. 9 

 ، قرآني های داستان به ها آن مندی عالقه بر عالوه بازیگر، چند و راوی یك داشتن با ، آموزان دانش توسط

 . شود مي فراواني قرآني های پیام و اخالقي نكات گرفتن فرا باعث
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 تهیه قرآني داستان كتاب چند ، اولیا پیشنهاد به آموزان دانش به قرآني داستان های كتاب ارایه و تهیه. 01

 . گیرد قرار آموزان دانش اختیار در و شده

 از اتاطالع انتقال های راه از یكي قرآن كالس در قرآني های سوره و ها عبارت از زیبا های پوستر نصب. 00

 ( 26:  0216 ، سیف. )است شده آموخته مطالب تكرار مدّت دراز ی حافظه به مدت كوتاه ی حافظه

 از ، همكاران از یكي توصیه به كالس آموزان دانش برای قرآني های عبارت و كلمات با بازی اجرای. 01

  ، گیرد مي صورت بهتر بازی با همراه یادگیری كه جایي آن

  اولیا از یكي پیشنهاد به آموزان دانش تشویق برای قرآن آموزشي مودارن از استفاده. 02 

 به آموزشگاه جماعت نماز برنامه در خود آموزگار با همراه آموزان دانش مشاركت امكان ساختن فراهم. 00

 در تواند مي آموزگار، همراه به جماعت نماز در آموزان دانش كردن شركت ، آموزشگاه پرورشي معاون توصیه

 .كند ایجاد تری بیش انگیزه نماز، خواندن برای آنان

  آموزان دانش پیشنهاد به آموزان دانش برای قرآني های سرود و اشعار خواندن. 05 

 به( آموزان دانش ساخته دست ترجیحاً)  قرآني های عبارت بری خط برای زیبا نشانگرهای از استفاده. 06

 اگر و باشد مي مؤثر بیشتر، حواس تمركز برای نشانگر از فادهاست ، گرامي اولیای از تن چند پیشنهاد

 .است بهتر كنند درست را آن خودشان آموزان دانش

  تدریس فرایند در مربوطه های داستان و تصاویر شامل قرآني، ی فشرده های لوح و نوارها از استفاده. 01 

  قرآن زنگ در كالس آموزان دانش و وزگارآم توسط مناسب و شاد رنگي های پوشش و لباس از استفاده. 08. 
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 گل تاج از استفاده ، همكاران از یكي پیشنهاد به قرآن ساعات در آموزان دانش برای گل تاج از استفاده. 09

 .شود مي آموزان دانش برای جذابیّت و تنوع باعث قرآن زنگ در

 از یكي توصیه به آموزان دانش آنقر كتاب های عبارت و آیات روی بر مناسب عرض با چسب نوار نصب. 11 

  ، اولیا

 

 

 

 انتخاب راه حل ها

 اثربخشي توان و قدرت به بستگي ، شود مي حاصل موجود وضعیت در كه تغییری و موفقیت میزان

(Effectiveness  )یك تدارک برای الزم جوانب به بستگي نیز، ها حل راه بخشي نتیجه و دارد ها حل راه 

 هوشمندی و مهارت ، درایت ، دقت مرهون امر، این و. دارد پژوهي اقدام اجرای در صحیح و منظم برنامه

 پیشنهادی های روش میان از حل راه چند انتخاب كه حال( 021:  0280 ، اللهي سیف.)باشد مي پژوه اقدام

 ، شنهادیپی های حل راه میان از خاص دقتي با ، رو این از. باشد مي خاص درایت و دقت نیازمند ، گوناگون

 :  از عبارتند كه منمود انتخاب را آنان از برخي

 قرآن؛ درس به آنان ویژه اهتمام خصوص در تحصیلي سال ابتدای در آموزان دانش اولیای توجیه.0

 آموزان؛ دانش برای آن درس ی جلسه اولین در قرآن شكوه با جشن برگزاری.1 

 قرآن؛ درس ساعات در آموزشگاه القرآن بیت از استفاده.2 

 آموزان؛ دانش سوی از قرآن به احترام اصول و آداب رعایت آموزش.0 
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 آنان؛ اولیای و آموزان دانش توسط مناسب قرآني جا با همراه زیبا نشانگرهای ساخت و تهیه.5 

  آموزان؛ دانش به نماز و وضو آموزش عملي تدریس.6 

  شده تدوین كتاب و دیتا ، رایانه از تفادهاس با( انگلیسي و عربي فارسي،) زبان سه به قرآن آموزش.1

 بوكننده؛ خوش مواد و عطر با همراه قرآن زنگ در مناسب و شاد رنگي های پوشش و لباس از استفاده.8

  هفته؛ ایام ذكر با همراه آموزان دانش به الكرسي آیه آموزش.9

 ؛آموزان دانش توسط اسالمي احادیث و قرآني های پیام ی گنجینه ساخت. 01

  آموزان؛ دانش برای قرآني شعر و داستان های كتاب خواندن و تهیه. 00 

  آموزان؛ دانش توسط دركالس قرآني های نمایش اجرای. 01

 آموزان؛ دانش توسط قرآني موضوعات از گوناگون های نقاشي كشیدن. 02

 مربوطه؛ فشرده های لوح با همراه قرآن قاریان وجود از استفاده. 00 

 ؛ آن معني با همراه قرآن كوتاه های سوره حفظ به آموزان دانش قتشوی. 05 

 ؛ آن معني با همراه قرآني های عبارت های كارت و تشویقي نمودار تهیه. 06 

  آنان؛ اولیای و كالس آموزان دانش ویژه نماز و قرآن با انس طرح اجرای. 01 

  قرآني؛ ساعات در آموزان دانش از پذیرایي. 08

 آموزشگاه قرآني مسابقات و ها مناسبت ها، برنامه در آموزان دانش ادند شركت. 09
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 ها حل راه به بخشی اعتبار 

 :  است بوده زیر شرح به پژوهش این یابي اعتبار معیارهای مجموع در

 های حل راه از بعضي بودن ابتكاری. * ها روش بودن انگیزشي. * انتخابي های حل راه بودن اجرا قابل* 

. * قرآن درس به دبستان آموزان دانش ترغیب در انتخابي های روش بودن بخش اثر بیني پیش*  .انتخابي

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

. گرفت قرار ارجمند اولیای از برخي حتي و گرامي همكاران و فن اساتید تحسین و تایید مورد باالیي میزان

 در ها حل راه اجرای. آورم در اجرا مرحله به را انتخابي های حل راه توانستم تری بیش اطمینان با ، بنابراین

 پژوه اقدام زحمات و ها تالش ی همه. باشد مي پژوهي اقدام یك بخش ترین مهم ، ها حل راه اجرای واقع

 نشود ایجاد و ابداع ، مسأله حل برای مناسبي های روش اگر .دارد مؤثر حل راه چند یا یك اجرای به بستگي

 ، تحقیقات انواع سایر با تحقیق از نوع این اصلي تمایز وجه... رسید نخواهد مطلوب نتیجه به پژوهي اقدام ،

 اجرای كه حال( 000:  0280 ، اللهي سیف.)است موجود وضع تغییردر ایجاد منظور به ها حل راه اجرای در

 راه تك تك ، فراوان نظر دقت با تا مشد آن بر ، است بسیار توجه نیازمند ، تحقیق از نوع این در ها حل راه

 . باشد مي زیر شرح به آن گزارش كه آورد در اجرا به را ها حل

 پیامبر از قرآن درس به آنان ویژه اهتمام خصوص در تحصیلي سال ابتدای در آموزان دانش اولیای توجیه. 0

 روز در خداوند كه آن مگر ، آموزد نمي قرآن فرزندش به پدری هیچ:  فرمود كه است روایت (ص) اسالم

 جایگاه و نقش به توجه با. پوشاند مي آنان بر حلّه دو و نهد مي مادرش و پدر سر بر سلطنت تاج قیامت

 محترم اولیای رایب ای جلسه تحصیلي سال اوایل در ، آنان قرآني تربیت در آموزان دانش اولیای و خانواده

 قرآن ی فشرده لوح یا نوار از استفاده چگونگي مورد در را ضروری و مهم نكات جلسه آن در و مدید تدارک

 هم ، منمود بازگو قرآني های داستان و ها سوره خصوص در آموزان دانش بهتر یادگیری افزایش منظور به



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

اسمان مراجعه اقدام پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irکنید .
 

18 
 

 قرآني های داستان و ها آن معني و ها سوره قرائت برای آموزان دانش تشویق چگونگي مورد در چنین

 در خود فرزندان قرآني های فعالیت گیر پي جدی طور به تا شد خواسته آنان از و. گردید ارایه الزم توضیحات

 . باشند مدرسه و خانه

 به كریم قرآن رابطه این در آموزان دانش برای آن درس ی جلسه اولین در قرآن شكوه با جشن برگزاری. 1

 و خرسند ، گردیده شان نصیب خداوند طرف از كه رحمتي و فضل به آنان: »  فرماید مي زیبایي و احتصر

 ، مهرماه دوم ی هفته در ، آموزان دانش برای جشني چنین برپایي بودن خوشایند به توجه با.« شادمانند

 اول كالس آموزان دانش از كيی ابتدا ، شكوه با جشن این در . شد برپا زیبا تزیینات با قرآني شكوه با جشن

 . كرد قرائت حاضران برای ، بود حفظ كه را كوتاهي ی سوره

دانش  یادگیری در مؤثر عوامل از یكي قرآن درس ساعات در آموزشگاه الكریم القرآن بیت از استفاده. 2

 فضاهای عنو این طراحي ، شك بدون. است یادگیری برای پسند كودک و شاد فضای آوردن فراهم ، آموزان

 آموزان دانش اولیای از نفر چند همكاری با ، اساس این بر. است تری بیش كار و فعالیت مستلزم ، آموزشي

 القرآن بیت عنوان با و كرده تزیین و مرتّب تمیز، یكي از كالس ها را  ، آموزشگاه محترم مدیر اجازه و كالس

 .شد داده اختصاص آموزان دانش قرآن زنگ به و كردیم گذاری نام آموزشگاه الكریم

 تالوت آداب رعایت مورد در خود قرآن آموزان دانش سوی از قرآن، به احترام اصول و آداب رعایت آموزش. 0 

 كه باشد ظاهر پاكیزگي به اشاره است ممكن تعبیر این.« نزنند آن بر دست جزپاكان: »  فرماید مي چنین

  باشد وضو و تطهار با توأم باید قرآن خطوط با گرفتن تماس

 بری خط منظور به آنان اولیای و آموزان دانش توسط مناسب قرآني جا با همراه زیبا نشانگر ساخت و تهیه. 5

 های زنگ از یكي در ، آموزان دانش سوی از قرآن كتاب صفحات زدن ورق از گیری جلو و ها سوره آسان

 آموزان دانش از یك هر ، آن از بعد و. مداد وزشآم آموزان دانش به را قرآن نشانگر كردن درست ی نحوه هنر،
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 غیر آموزش منظور به ، این بر عالوه. كرد مي تزئین را آن خود ی سلیقه با نشانگر، كردن درست ضمن

 خود فرزند برای تا شد خواسته نیز آموزان دانش اولیای از قرآن، داشتن نگه تمیز آداب( Indirect) مستقیم

 . كنند تهیه مناسبي و زیبا قرآني جا

  آموزان دانش به نماز و وضو آموزش عملي تدریس. 6

 كننده بو خوش مواد و عطر همراه قرآن زنگ در مناسب و شاد رنگي های پوشش و لباس از استفاده. 1

 و روشن های لباس پوشیدن به سفارش( ص) اكرم رسول كه است چنان مناسب، پوشش به توجه اهمیت

 ، كه آمده دست به چنین علمي تحقیقات نتایج از چنین هم( 51:  0281 ، مظاهری.) نمودند مي سفید

 به رنگ های زیبایي درک از بردن لذت با دانش آموزان. است جالبي بسیار رواني تأثیر دارای ها رنگ ماهیت

 اه رنگ. سازند مي رها محیط یكنواختي از ناشي افسردگي و كسالت از را خود و بخشند مي معنا خود زندگي

 و غم ، شادی و خنده:  قبیل از هیجاني های تجربه ایجاد باعث ، داشته بسزایي اثر ها انسان شخصیت در

  گردند مي هیجان و سكوت پذیری، تحریك و آرامش ، اندوه

 و جمال صفات از ای مجموعه الكرسي آیه هفته ایام ذكر با همراه آموزان دانش به الكرسي آیه آموزش. 8

 كه طوری به. گوید مي سخن كائنات و موجودات تمام بر خداوند علم قدرت ی سیطره از و بوده الهي جالل

 قبل پیغمبری هیچ به و است شده داده من به عرش زیر در گنجي از الكرسي آیه: »  فرمود( ص)اكرم پیامبر

 در توجه جلب و تمركز ایجاد منظور به و اساس این بر( 016:  02 81 ، طایران« )  نشده داده من از

 دوم ی دقیقه 5 در روز هر و كرده نصب كالس دیوار روی را الكرسي آیه به مربوط ی لوحه من ، آموزان دانش

 دقیقه 5 روز هر كه است ذكر  به الزم.)یمكرد مي تكرار و یمخواند مي آموزان دانش با همراه را آن اوّل زنگ

 به ، این بر عالوه.( بود یافته اختصاص آن معني با راههم آموزان دانش قرآن كتاب های سوره خواندن به ، اوّل

 در ، آماده چاپي های كارت قالب در ، الكرسي آیه متن ، فراگیران در تر بیش یادگیری و انگیزه ایجاد منظور



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

اسمان مراجعه اقدام پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irکنید .
 

21 
 

 و تكرار نیز خود ی خانواده با همراه منزل در را آن خواندن تا ، شد داده قرار كالس آموزان دانش اختیار

 در تا شد مي خواسته آنان از ، آموزان دانش به آن معاني و هفته ایام ذكر آموزش با ، چنین هم. كنند تمرین

 . بكوشند نیز آن حفظ و یادگیری

 در قرآني های داستان جایگاه و نقش آموزان دانش برای قرآني شعر و داستان های كتاب خواندن و تهیه. 9 

 به شاید بگو، مردم به را داستان این: » ...  فرماید مي زمینه این در قرآن خود كه است چنان آدمي بیداری

دانش  به قرآني مفاهیم ی ارایه در جذاب های روش از یكي ، كه است حالي در این.« روند فرو اندیشه

 زمینه ، مستقیم غیر طور به تواند مي قرآني های داستان. است  شعر یا داستان ی شیوه به آن بیان ، آموزان

 فراهم دیني مفاهیم سایر و الهي اولیای و پیامبران ، خدا به دانش آموزان ایمان تقویت برای را ناسبيم ی

 موجب ، دیگر سوی از و شوند مي قرآن آموزش در تنوع و جذابیت موجب سو یك از ها داستان. سازد

 85 ، همكاران و پور انوشه از اقتباس.) شد خواهد قرآن درس و كتاب به دانش آموزان انگیزه و عالقه افزایش

 بیان داستان قالب در را خود تاریخي های عبرت و اخالقي نكات از بسیاری كریم قرآن چنین هم( 08:  02

 های قصه ، ها داستان ترین واقعي و ترین جذاب ، ترین شیرین كه نیست پوشیده كس هیچ بر و فرماید مي

 مي آنان ی عالقه مورد های قصه از استفاده نیز انش آموزاند تربیت برای مؤثر ابزارهای از یكي.  است قرآن

:  0286 ، شاهزیدی.) آموخت آنان به را زندگي صحیح رسوم و آداب توان مي ها داستان این طریق از. باشد

 دیوار روی و كرده تهیه قرآني داستان كتاب جلد چند آموزان، دانش اولیای همكاری با منظور همین به( 16

 كتاب یك ای هفته توانستند مي طریق این از آموزان دانشمداد قرار بود شده بندكشي الًقب كه كالس

 . بخوانند و گرفته امانت بیشتر، یا داستان

 مورد های نقش خود آموزان دانش كه جا آن از : آموزان دانش توسط كالس در قرآني های نمایش اجرای. 01

 انجام برای فراواني شوق و شور ، پردازند مي آن ایفای به لهمحو وظایف اساس بر و كنند مي انتخاب را نظر
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 یك گروهي صورت به كالس آموزان دانش راستا همین در( 108:  0286 ، خاني فضلي.)دارند كار این دادن

 فرصتي در ، الزم ازتمرینات پس و كردند مي انتخاب را نظر مورد های نقش و خوانده را قرآني داستان كتاب

 .بود بخش لذت و آفرین شور بسیار آنان برای كار این انجام كه ، پرداختند مي نقش یفایا به مناسب

 كار به برای ای وسیله نقاشي آموزان دانش توسط قرآني موضوعات از گوناگون های نقاشي كشیدن. 00 

 چه در کكود كند، بیان تواند مي كه است تصاویری ایجاد و دانش آموزان های توانایي و ها مهارت گیری

: 0211 ، مقدسي.)دارد قرار شناسي زیبایي و(  Affectional) عاطفي ، ذهني تحوالت نظر از ای مرحله

08) 

 اند یافته در خوبي به دانشمندان آن معني با همراه قرآن كوتاه های سوره حفظ به آموزان دانش تشویق. 01

 لوح بسان كودک روان و قلب رو، این از. شود مي ریزی پي كودكي دوران در افراد، زندگي بنای زیر ، كه

 پایان تا ، كند ترسیم آن روی بر كه نقشي هر ، گیرد قرار دستي چیره نقاش دست در اگر كه است سفیدی

دانش  در مندی عالقه ایجاد ، اساس این بر( 18 و 11:  0260 ، سبحاني.) ماند مي باقي صفحه آن بر عمر،

 از نوع این ایجاد اما. باشد قرآني نیز آنان گفتار و رفتار آینده در كه رددگ مي باعث ، قرآن حفظ به آموزان

 تربیت در تشویق جایگاه و نقش واقع در. است تشویق نام به عاملي نیازمند ، آموزان دانش در مندی عالقه

 مي( ص) اسالم پیامبر به خود آسماني كتاب در كریم خداوند كه است چنان ، دانش آموزان ویژه به افراد

 با رو، این از( 015/ اسراء[ )1[ ...« ]كني تشویق و] دهي بشارت كه آن مگر نفرستادیم را تو و: »  فرماید

 ها سوره قرائت هنگام در كالس قرآن حافظ آموزان دانش صدای ضبط:  مانند گوناگون های روش از استفاده

 دیگر از مندی بهره و مربوطه تابلوی روی ياخالق نمونه آموزان دانش تصویر نصب ، آنان به جوایز اهدای ،

 شعر و معني با همراه قرآن كوتاه های سوره حفظ و یادگیری به را كالس آموزان دانش ، تشویق های روش

 منمود مي ترغیب ، آن
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 كه است ادیاني جمله از اسالم آن معني با همراه قرآني های عبارت های كارت و تشویقي نمودار تهیه. 02. 

 به( ص) محمّدی آیین پیروان به كه است كتابي قرآن. دارد توجه تبشیر و تشویق به دیني هر از بیش

 و بهشتي مواهب از برخورداری و حقیقت و حق راه دادن ادامه در را مؤمنین و دهد مي بشارت دفعات

 با ، تاراس این در( 21:  0216، مجوّزی.)كند مي تشویق ، مرگ از پس زندگاني در آن شمار بي نعمات

 القرآن بیت دیوار بر و كرده تهیه قرآن درس ی ویژه ، زیبا نموداری ، آموزان دانش اولیای از یكي همكاری

 در و كرده دریافت ستاره یك قرآني فعالیت هر انجام ازای به آموزان دانش. منمود نصب آموزشگاه الكریم

 چاپ رنگي مقوای روی كه قرآني یها عبارت های كارت. كردند مي نصب نمودار روی شده مشخص محل

 ، خواني هم صورت به نیز ها آن و شد مي قرارداده آموزان دانش اختیار در سوره هر تدریس از بعد ، بود شده

 تا شد مي نصب الكریم القرآن بیت دیوار روی ها كارت سپس. كردند مي تكرار را ها عبارت و كلمات آن

 باشد آموزان دانش دید معرض در همواره

 خصوص در كریم قرآن آموزشگاه قرآني مسابقات و ها مناسبت ها، برنامه در آموزان دانش دادن شركت. 00 

 كه جا آن. كند مي پیشنهاد را تعاون و همكاری ی گزینه اجتماعي، های فعالیت در افراد شركت چگونگي

 چه هر كه، است حالي در این( 1/  مائده[ ) 8. «]كنید همكاری پرهیزكاری و كاری نیكو در و: »  فرماید مي

 توانیم مي اندازه همان به كنیم، استفاده تربیتي ی ها مناسبت و ها برنامه در موجود های فرصت از تر بیش

 اجرای كه چند هر( 91:  0211 ، حیدری از اقتباس. )باشیم موفق آموزان دانش استعدادهای پرورش در

 اما. بود باالتر های پایه آموزان دانش ی عهده بر همواره موزشگاهآ قرآني مسابقات و ها مناسبت ، ها برنامه

 ظهور زمینه ، آموزشگاه های مناسبت و ها برنامه اجرای در خود كالس آموزان دانش دادن شركت با متوانست

 . مساز فراهم نیز را آنان های مندی توان بروز و
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 ها حل راه اجرای بر نظارت

 ، انتخابي های روش اجرای حین در یعني. نمودم مي دقّت نیز ها آن درستي به ، ها حل راه اجرای در 

 و داشته نظر زیر را كار پیشرفت كه ای گونه به. بودم نیز امور مداوم كننده كنترل ، كامل نظارت بر عالوه

 طرح شرفتپی مورد در ، خود منتقد همكاران از تنها نه ، اجرا فرایند در و نمودم مي ثبت را وقایع پیوسته

 . نمودم مي اعمال طرح اجرای در نیز را الزم تغییرات نیاز، صورت در كه گرفتم مي كمك

 :است زیر شرح به ابتدایي دردوره قرآن آموزش كلي های هدف

 آسمان؛ كتاب و الهي كالم عنوان به كریم قرآن با آشنایي

 آن؛ یادگیری و كریم قرآن به عالقه و انس تقویت

 آموزشي؛ الخط رسم با مصحف روی از وآرام شمرده صورت به قرآن يروخوان توانایي

 آهنگین؛ یا روان صورت به درسي كتاب آیات خواندن توانایي

 قرآن؛ روخواني ضروری قواعد با آشنایي

 درسي؛ كتاب كوتاه های سوره از برخي حفظ

 كریم؛ قرآن داستانهای از برخي با آشنایي

 قرآن؛ كوتاه عبارات و هساد ازكلمات برخي معنای فراگیری
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 كریم؛ قرآن آیات معنای فهم و خواندن ، شنیدن به عالقه تقویت

 قرآن؛ های پیام از برخي مفهوم با آشنایي

 .قرآن آموزش گوناگون های گرایش در آموزان دانش استعدادهای تقویت و شناخت

 كه آموزش، این بر حاكم صولا و قرآن آموزش جامعیت به توجه با ابتدایي دوره در قرآن آموزش محتوای

 یابي دست برای ازهنر براستفاده تاكید با تدریس های روش و محتوا بودن دلپذیر و جذاب آن ترین مهم

 زیر های بخش از ابتدایي دوره در قرآن آموزش محتوای. است آموزش عاطفي پیامدهای به تر بیش هرچه

 :شود مي تشكیل

 كریم قرآن هنری های جاذبه از قرآن زیبای تالوت: آموزشي نوار از درسي كتاب آیات و ها سوره استماع -0

 به كه هایي آموزش در دیگر سوی از. كند مي جذب خود سوی به مختلف درسنین را افراد همه كه است

 و خواندن گفتن، سخن شنیدن،. است شنیدن گام، اولین و ترین مهم دارد، ارتباط زبان آموزش با نوعي

 قرآن آموزش گام اولین عنوان به شنیدن اهمیت رو این از. است آموزی زبان اصلي های مهارت نوشتن

 از قبل قرآن آموزش تا آورد مي پیش را فرصت این قرآن، های سوره استماع از گیری بهره. شود مي روشن

 است ینا قرآن  آموزش در ذكر قابل نكته. شود آغاز ها، مصوت و ها صامت خواندن در آموزان دانش توانایي

 فضای قرآن زیبای صوت زیرا دارد طریقت موضوعیت؛ هم و دارد طریقت هم قرآن، زیبای تالوت استماع كه

 روحانیت قرآن كالس به فضا این. است معنویت و خاطرات از مملو كه آورد مي فراهم را دلپذیری و شورانگیز

 زیبای صوت شنیدن. سازد مي كندهآ وحي، كالم حالوت از را دانش آموزان جان و كام و بخشد مي خاصي

 خاصي مراسم در الهي آیات شنیدن مطلوب چندان نه انحصار یادگیری، فضای و درس كالس در قرآن

 در قرآن زیبای صوت كه آموزد مي دانش آموزان به طبیعي، طور به و شكند مي را سوگواری و عزا همچون

 شنوند، مي را قرآني نغمات بهترین هرگاه شانای دیگر و است آدمي بخش روح ها، مكان و ها زمان همه
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 دانش جمعي دسته خواني هم همچنین. آورند نمي خاطر به را عزیزانشان دادن دست از ناگوار خاطره

 و درآموزش تقریباً كه گوش از گیری بهره و گشته ها آن شوق و شور موجب نوارآموزشي همراه به آموزان

 .شود مي احیا است، شده سپرده فراموشي به ما ابتدایي دوره پرورش

 صحیح شیوه به قرائت كریم؛ قرآن رایج های درآموزش شده فراموش های هدف از یكي زیرا دارد موضوعیت

 را خود جای قرآن آموزش در تدریج به و باشد توجه مورد باید هدف این. است عربي لحن و صوت با و زیبا و

 است روشي ترین عمومي و ترین ساده بهترین، قرآن، یبایز و صحیح صوت استماع میان، این در. كند باز

 همراه قرآن آموزش نوارهای تولید. دهد مي قرار فراگیران دراختیارعموم را هدف این به یابي دست امكان كه

 گروه راهبردی های برنامه از درس دركالس آن از استفاده و متوسطه دوره پایان تا ابتدایي اول پایه از كتاب

 دراختیار و شده تولید نیز آن آموزشي نوار جدیدی، كتاب هر تألیف كنار در تاكنون بحمداهلل كه تاس قرآن

 یاددهي فرآیند متن در آموزشي، كمك فقط نه و آموزشي، وسیله یك عنوان به تا است، گرفته قرار مدارس

 .گیرد قرار یادگیری –

 دوره در قرآن آموزش هدف ترین مهم به بيیا دست برای آموزان دانش: كریم قرآن آیات روخواني -1 

 مي روخواني را كریم قرآن ام سي جزء های وسوره آیات عبارات، كلمات، پنجم، پایه تا اول پایه از ابتدایي،

 آغاز ابتدایي اول پایه از آموزشي الخط رسم از استفاده با و فارسي سوادآموزی اساس بر فعالیت، این. كنند

 به عبارات و كلمات خواني بخش از، آموزان دانش روخواني. یابد مي ادامه پنجم رهدو پایان تا و شود مي

 اشاره بدون سپس و ها مصوت و ها صامت به معلم اشاره با فردی صورت به گاه آن جمعي، دسته صورت

 طول و سیر. برسد خواني روان و معمولي خواندن به تا یابد مي ادامه خواني شمرده با و شود مي آغاز معلم

 آهسته برخي سریعترو برخي. است متفاوت آنها استعدادهای به توجه با آموزان دانش برای مسیر این زماني

 عدم و آموزان دانش فردی های تفاوت به توجه قرآن، برآموزش حاكم اصول از. كنند مي طي را مسیر این تر
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 ای ویژه نقش و جایگاه آموزشي های لوحه روخواني، آموزش در. آنهاست به نسبت جا بي های گیری سخت

 است، شده داده توضیح مختلف های پایه معلم راهنمای های كتاب در كه هایي شیوه به ها لوحه این. دارند

 دانش خود برعهده فعال و عمده نقش كریم، قرآن روخواني یادگیری – یاددهي فرآیند در. شود مي استفاده

 . دارد برعهده را گری هدایت و راهنما نقش بیشترین آموزگار و است آموزان

 :قرآني های پیام -2

 ضمن كه است كریم قرآن از آمیزی حكمت و گونه شعار كوتاه، معموالً آیات یا عبارات قرآني، های پیام 

 آشنایي. دارد را خاصي اجتماعي و اعتقادی تربیتي، اخالقي، ارزشمند مفهوم بالغت، و زیبایي از برخورداری

 دوره در ویژه به قرآن درس در زیرا دارد طریقیت موضوعیت؛ وهم دارد طریقیت نیزهم نيقرآ های پیام با

 برای یادگیری موضوع مفهوم و معنا درک امكان نظر، مورد آموزش های هدف و موضوع اقتضای به ابتدایي

 نظر زا حتي و شود محسوب نقص یك تواند امرمي این كلي، طور به. شود مي فراهم تر كم آموزان، دانش

 . باشد داشته نامطلوب پیامدهای برخي یادگیری، شناسي روان

 كنند، مي آغاز خوبي انگیزه و عالقه با را قرآن آموزش آموزان، دانش كه شود مي گزارش گاهي مثال برای 

 بین معنایي ارتباط برقراری عدم تواند مي امر این علت یك. شود مي كاسته انگیزه این از تدریج به ولي

 و گفت و پیام موضوع با ارتباط برقراری و قرآني های پیام معنای درک. باشد یادگیری موضوع و آموز دانش

 برای قرآن درس در را فرصت بهترین پیام، موضوع آموزدرباره دانش آموزگارو میان سویه دو و فعال گوی

 آشنا قرآن در خدا خنانس با ها پیام معنای درک وسیله به آموز دانش و آورد مي فراهم مذكور نقص رفع

 داشته بیان دانش آموزان برای حتي مفیدی و ارزنده شیرین، بسیار مطالب قرآن در خدا كه آموزد مي و شده

 فرهنگي و اجتماعي مساعد و مناسب بسیار های زمینه كنار در كریم قرآن از تلقي این است، بدیهي. است

 آشنایي كریم، قرآن جامع آموزش های هدف از یكي. است ارزشمند و بسیارمفید قرآن، یادگیری برای جامعه
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 قالب در معارف این بیان ابتدایي، دوره در آشنایي این های راه بهترین از یكي و است آن ساز انسان معارف با

 و شعر كوتاه، های داستان جذاب، تصاویر قالب در عموماً قرآني های پیام مفهوم. است قرآني های پیام

 دانش كه چند هر. قرارگیرد آموزان دانش توجه مورد تر بیش هرچه تا شود مي ارائه اسبمن ادبي قطعات

 های پیام طرح ولي هستند، قرآن قرائت و روخواني مهارت فراگیری صدد در عمدتاً ابتدایي دوره در آموزان

 و مقدس لبمطا از ای مجموعه آن آموزش و قرآن كه كنند گمان آموزان دانش كه است آن از مانع قرآني

 . شود نمي ما عاید مفهومي و معنا هیچ ها آن از ولي آموخت، را آن خواندن نحوه باید كه است الهي

 دوره در جدی و طوراساسي به هدف، این به یابي دست: قرآن پركاربرد و كوتاه ساده، عبارت معنای درک -0

 و فارسي زبان میان توجه قابل شتركاتم و بسیارخوب های زمینه به توجه با ولي شود مي پیگیری راهنمایي

. كرد آغاز ابتدایي دوره از مناسب و مالیم بسیار آهنگي با را هدف این به یابي دست مقدمات توان مي عربي،

 با لغات این كه دارد وجود ابتدایي دوره مختلف های كتاب در لغت 511 حدود حداقل كه است ذكر قابل

دانش  لغات گنجینه قطعاً و است رفته كار به نیز كریم قرآن در رود، مي بكار فارسي در كه معنایي همان

. است تعداد این از بیش فارسي، زبان و قرآن میان مشترک رایج كلمات معنای با آشنایي به نسبت آموزان

 از مناسب های شیوه به پایداراست، یادگیریهای برای ایام بهترین كه كودكي سنین در كه نیست دریغ آیا

 خود، اسالمي جامعه دانش آموزان توانایي برای را مؤثری و مفید های گام و نشود استفاده طالیي فرصت این

 زبان از یك هیچ در قرآن، زبان و فارسي زبان زیاد مشتركات دلیل به كه فرصتي! نداریم؟ بر قرآن فهم راه در

 با تدریج به ابتدایي پنجم پایه تا اول ایهپ از آموزان دانش رو این از. ندارد وجود زبان غیرعرب مسلمانان های

 و ها كلمه دیگر بار یك و شوند مي آشنا قرآن ورایج ساده های عبارت و ها تركیب ها، كلمه از برخي معنای

 آینه در هستند، مانوس و آشنا فارسي در ها آن خود با حتي یا و ها آن خانواده هم كلمات با را هایي تركیب

 است، داده نشان اخیر سال چند تجربه كه طور همان. آموزند مي و یابند مي كریم آنقر آیات شفاف و زیبا
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 و تشنگي و است افزوده آن یادگیری و قرآن به نسبت آموزان دانش عالقه و انگیزه بر آموزش، از بخش این

 . است آورده ارمغان به آنها برای قرآني، عبارات و آیات زالل معنای فراگیری در را مباركي

 برای قالب و محتوا نظر از كه هستند قرآني معارف از دیگری بخش ها، داستان این: قرآني ی ها داستان -5

 دانش كه است شده انتخاب قرآني داستان چند تحصیلي هرپایه در. دارند تناسب ابتدایي دوره آموزان دانش

 زیبا تصویرهای با ها داستان. شوند مي آشنا داستان آن به مربوط آیات قرائت و روخواني از پس آموزان

 تنوع زیبایي، از را قرآن آموزش كتاب هم و باشند آموزان دانش شوق و ذوق برانگیزنده هم تا هستند همراه

 و برنامه در كه است ضروری نكته این بیان مطالب، از بخش این پایان در.. سازند برخوردار الزم طراوت و

 فضای از كه باشد ای پنجره همچون فوق های بخش از یك هر تا است شده سعي قرآن، آموزش محتوای

 نوارهای و افزارها نرم ها، كتاب ها، فعالیت ها، برنامه سایر انبوه و سبز باغ سوی به وكالس كتاب محدود

 آن در را خویش استعداد خود، ذوق و عالقه مطابق آموزی دانش هر تا شود، مي باز قرآن وتصویری صوتي

 .زدسا شكوفا زمینه

 

 

 :2شواهد گردآوری 

 

 از اجرای راه حل ها نتایج زیر بدست امد :بعد 

 آموزان به درس قرآن عالقمند شدنددانش  – 0

 آموزان به تدبر در مفاهیم قرآن عالقمند شدند.دانش  – 1
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  راهکارها و ها پیشنهادگیری و نتیجه 

 هر كه ای گونه به.. دارد موضوع بر محقق كه است اشرافیتي از ناشي ، راهكارها و ها پیشنهاد ارایه

 ، اللهي سیف. ) باشد دیگران برای ارزشمند سندی تواند مي ، دهد ارایه خود كار خصوص در پیشنهادی

 ... یادشده مطلب به توجه با حال( 085: 0280

 : گردد مي پیشنهاد پرورش و آموزش محترم مسئوالن به. الف

 متنوع های طرح اجرای به را آنان ، معلمان برای آموزشي مدت بلند و كوتاه های برنامه سلسله اجرای با.0 

 به ، مدارس در آن از مهجوریت رفع و قرآن فرهنگ شدن نهادینه شاهد طریق این از تا نمایند تشویق قرآني

 . باشیم تاندبس در ویژه

 سازی زیبا چنین هم و «الكریم القرآن بیت»  عنوان به آموزشگاه هر های كالس از یكي دادن اختصاص با.1

 قرآن درس به را آموزان دانش مندی عالقه میزان توان مي ، آموزشي كمك و آموزشي وسایل به آن تجهیز و

 . داد افزایش دبستان اول پایه در ویژه به ،

 :  شود مي توصیه گرامي همكاران به. ب

 مندی عالقه میزان بر ، تدریس نوین های روش از استفاده و خود افزایي دانش جهت در تالش ضمن. 0

 .بكوشند پیش از بیش ، دبستان در خصوص به ، قرآن درس به آموزان دانش

 در مهمي عامل امر، این كه باشند متخلق مهرباني و محبت ، بردباری و صبر چون هم قرآني اخالق به.1 

 .باشد مي دبستان اول پایه در ویژه به ، قرآن درس به آموزان دانش مندی عالقه افزایش

 :  گردد مي پیشنهاد ارجمند اولیای به. ج 



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

اسمان مراجعه اقدام پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irکنید .
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 تری بیش اهتمام ، خود فرزندان قرآن درس به نسبت ، مدرسه و خانه نهاد دو بین سازنده تعامل ایجاد با.0

 . باشند داشته

 به فرزندان مندی عالقه افزایش در ویژه طور به نیز خود ، مدارس در قرآني های فعالیت گیری يپ بر عالوه.

 . باشند فعال و كوشا ، قرآن درس

 مآخذ و منابع فهرست

 . مجید قرآن. 0 

 .سوم چاپ شلفین،: ساری ، خواني روان و روخواني آموزش ،(0285)مهدی سید احمدی،. 1

. اول چاپ ،(عج)مهدی پیام: قم ، اسالم در فرزند تربیت فرهنگ ،(0219)محمود ی،حائر بهبهاني اركاني. 2 

 . ششم چاپ محیا،: تهران ، قرآن های دانستني ،(0212)مصطفي اسرار،. 0

 

 

 


