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چكيده:
در سالهای اخیـر نقش رســانههای آمـــوزشی در ارائه اطــالعات و مــهارتهای الزم برای کمک به درک
بهتر مخاطبان از موضوعات آموزشی ،کاربردی کردن و تسهیل آموزش بیشازپیش مورد توجه قرار گرفته است.
در مقاله حاضر شــیوهای برای آموزش مفاهیم و تفســیر قرآن با اســتفاده از تکنولوژی آموزشی
(چارتها و نمودارها) و روانشناســی رنگها پیشنهاد میشــود که آشنایی سریع و آسان مخاطب را با
مفاهیم قرآن امکانپذیر میسازد .در این شــیوه موضوعات کلی هر سوره در قالب یک چارت یا نمودار
دایرهای ارائه میشود ،که در آن ،عالوه بر عینی کردن مفاهیم آموزشی براي مخاطب ،او را با حجم تقریبی
آیات مربوط به هر یک از موضوعات اصلی در ســوره آشنا و تصویری روشن از محتوای سوره را به ذهن
وی منتقل خواهد کرد .تاکنون در دیگر شیوههای موجود آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن به این روش عمل
نشده است .این شیوه از انعطافپذیری خاصی برخوردار اســت و با در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای
مخاطب آموزش در دو سطح عمومی و تخصصی را پیشنهاد میکند ،بهطوریکه هم در آموزشهای رسمی
(دانشگاهها و مدارس از جمله دبستانها) و هم در آموزشهای غیررسمی قابل استفاده خواهد بود.

كليد واژهها:

 ïتاريخ دريافت مقاله93/9/1 :

آموزش قرآن ،آموزش مفاهیم ،آموزش تفسیر ،تکنولوژی آموزشی ،روانشناسی رنگها

 ïتاريخ شروع بررسي93/10/28 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله94/5/26 :
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خدا با ِ
هدف هدایت خلق به راه مستقیم ،پیامبران خویش را فرستاده و به هر یک دستوراتی نازل
فرمود تا بشــر با انجام یا عدم انجام آنها به راه خیر و صالح هدایت شــود .کاملترین و آخرین دین
الهی اســام اســت که اساس احکام و دستورات آن در قرآن کریم درج شده و اگر با تبیین پیامبر (ص)
و اهلبیت (ع) همراه باشــد بهترین روش زندگی و موجب ســعادت دنیوی و اخروی خواهد بود .لذا
در لزوم یادگیری این دستورات و انس با آنها جهت نهادینه شدن در فرد شکی نیست .از طرف دیگر،
ازآنجاکه این آموزشها باید در ســنین اولیه زندگی انجام شــود تا در روح نقش ببندد و نهادینه شود نه
اینکه زودگذر و موقتی باشد؛ بهترین راه آموزش در دوران خردسالی است؛ چنانچه فرمودهاند علم در
کودکی ،مانند نقش بر روی سنگ ،ماندگار و بادوام است .ازاینرو آموزش قرآن و انس با آن در این سن
ضرورت مییابد .همچنین با توجه به اینکه مخاطب قرآن ،عموم مردم در هر مقطع سنی و با هر میزان
آگاهیاند ،ضرورت دارد تا در شیوههای آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن تجدیدنظر شود و از شیوههایی
استفاده گردد که منحصر به افراد خاصی نباشد.
امــروزه بــا توجه به پیشــرفت علوم مختلف و تنوع روشها و ابزارهای آموزشــی الزم اســت از
دستاوردهای این علوم برای آموزش بهتر و مؤثرتر مفاهیم و تفسیر قرآن بهره گیریم .در نظام آموزش ،در
عصر جدید ،رسانههای آموزشی جایگاه غیرقابلانکار و نقش تأثیرگذاری دارند .این در حالی است که
برای آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن کمتر از رسانههای آموزشی استفاده میشود .به عبارت دیگر ،هرچند
رســانههای آموزشــی مدرن از جمله کامپیوتر ،اینترنت و نرمافزارهای مختلف اغلب توسط افرادی که
بهطور تخصصی در رشتههای قرآنی فعالیت دارند مورد استفاده قرار میگیرد اما در واقع استفاده از آنها
بیشتر محدود به حیطه پژوهش است نه آموزش.
لذا این پژوهش با بهرهگیری از دستاوردهای علوم تربیتی و روانشناسی به این مسئله مهم پرداخته
اســت و روش نوینی را با استفاده از تکنولوژی آموزشی و روانشناسی رنگها در آموزش قرآن برای
عموم مخاطبان ارائه میدهد.

مسئلة پژوهش

معمو ًال آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن به شیوة سخنرانی و با بیان معنای واژگان و توضیحات تفسیری
آیات صورت میگیرد .در این روش او ًال تنها قشــر محدودی از مخاطبان به فراگیری مفاهیم و تفســیر
قرآن خواهند پرداخت ،ثانی ًا این مخاطبان منفعل و صرف ًا شــنوندهاند و گاه طوالنیشدن فرایند آموزش
موجب کاهش انگیزه در آنان میشود .این در حالی است که با بهرهگیری از یافتههای سایر علوم میتوان
ســبب تسهیل و تســریع آموزش قرآن برای مخاطبان بیشتری شــد .در پژوهش حاضر به دنبال یافتن
شیوهای برای حل این مسئله هستیم.
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اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش یافتن شــیوهای جدید است که آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن را برای تمام
مخاطبان بهویژه کودکان و نوجوانان آسانّ ،
جذاب و عینی نماید و از این راه ،موجبات "انس با قرآن
کریم" را که ســفارش اکید قرآن و اهلبیت (ع) میباشــد بیشــتر کند .در حقیقت "انس با قرآن" خود
موجبــات هدایت کودکان و نوجوانان را فراهم کرده و باعث تعمیق باورهای دینی ایشــان میگردد.
کودکان و نوجوانانی که با قرآن انس گرفته و از هدایت آن بهرهمند گردند ،در بزرگســالی از بزهها و
خالفکاریها و نیز بســیاری از بیماریهای روحی -روانی مبرا خواهند بود .لذا چنین آموزشهایی
در درازمدت ،اصالح جامعه را بهطورجدی فراهم میسازد که هدف قرآن است.

پیشینه پژوهش

آثاری را که در زمینة آموزش مفاهیم و تفســیر قرآن نگاشــته شــده است را میتوان در دو گروه
مورد بررســی قرار داد .گروه اول آثاری است که تأکید آنها بر آموزش مفاهیم قرآن از طریق ترجمه
و شــرح واژگان موضوعی و یا پرکاربرد ،ترجمة آیات و بیان برخی قواعد زبان عربی است ،همچون
کتابهــای "مفاهیم قــرآن" تألیف مصطفی اســرار" ،واژهها و مفاهیم قرآنــی" تألیف جواد محدثی،
"آمــوزش مفاهیم قرآن" تألیف مســعود وکیــل" ،آموزش ترجمه و مفاهیم قــرآن کریم" تألیف هادی
محدث و مجید صفارهرندی و ابوالفضل ّ
علمی .این شــیوهای رایج برای آموزش مفاهیم در ســطح
ّ
کشور است.
گروه دوم شامل آثاری است که با شیوههایی فراتر از شیوة اول به آموزش مفاهیم قرآنی میپردازند،
همچون :کتاب "آموزش مفاهیم قرآن به روش قصه ،سرود و نقاشی ویژه دوره پیشدبستانی :راهنمای
کاربردی و شــیوة تدریس" تألیف احمدرضا محســنی و مقالة "ویژگیهــای تصویری در کتابهای
قرآنی کودکان" تألیف پریســا شاد قزوینی که با روشهایی همچون قصهگویی ،شعرخوانی ،نقاشی و
تصویرگری کتب آموزشــی ســعی در انتقال مفاهیم قرآنی به مخاطب بهویژه کودکان دارند .همچنین
باید از آثاری نام برد همچون :کتاب "ســاختار هندســی سورههای قرآن :پیش درآمدی بر روشهای
نوین ترجمه و تفسیر قرآن کریم" تألیف محمد خامهگر که از طریق دستیابی به غرض واحد سوره و
ارتباط بین آیات در روشی با عنوان "تفسیر ساختاری" به آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن میپردازد و
برای نشان دادن سیر میان موضوعات کلی و جزئی سوره استفاده از نمودار درختی را پیشنهاد میکند.
در مقالة حاضر روشــی نو برای آموزش مفاهیم و تفســیر قرآن پیشنهاد میشود که در هیچیک از
پژوهشهای ســابق به آن پرداخته نشــده و تاکنون در آموزش قرآن مورد استفاده قرار نگرفته است.
دیگر شــیوههای مشــابه با شــیوههای قبلی نیز یا در حد نظر مطرح بودهاند و اگر هم اجرایی شدهاند
معرفی شیوهای برای مخاطبان با سنین مختلف از
در ســطح مدارس نبوده اســت .این مقاله به دنبال ّ
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سؤاالت پژوهش

 .1چگونه میتوان از تکنولوژی آموزشــی و روانشناســی رنگها در آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن
استفاده نمود؟
 .2استفاده از تکنولوژی آموزشی و روانشناسی رنگها چه تأثیری بر آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن
دارد؟

فرضیة پژوهش

 .1میتوان از تکنولوژی آموزشی و روانشناسی رنگها در آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن استفاده
نمود واین کار از طریق ارائة موضوعات اصلی سوره در قالب نمودار و چارت دایرهای رنگی
ِ
موضوعات دارای پیام مثبت یا
و بهرهگیــری از تأثیراتی که رنگها بر روان یادگیرنده ،در القای
منفی میگذارند ،میسر خواهد بود.
 .2اســتفاده از نمودارها و چارتهای دایرهای و روانشناسی رنگها در آموزش مفاهیم و تفسیر
قرآن میتواند منجر به تســریع ،تســهیلّ ،
جذابیت و عینی شــدن آموزش شــود .بهعالوهِ ،
درک
مفاهیم در قالب یک تصویر بر حافظة طوالنی مدت تأثیرگذارتر از ِ
بیان کالمی است.

شیوة پیشنهادی پژوهش حاضر برای آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن

از همــان آغاز نزول قرآن ،آموزش مفاهیم و تفســیر آیات مورد توجه بوده اســت .خداوند در آیه
"و أَن َزلْنَا إِلَیک ِّ
َکرون" (نحل )44 ،تبیین و تفسیر آیات قرآن
کر لِتُبَ ِ
ینَّ ل َّ
ِلن ِ
َ
اس َما نُ ِّز َل إِلَی ِْه ْم َو لَ َعَّل ُه ْم یتَف ُ
الذ َ
معرفی میکند .پیامبر
مــردم
تفکر
برای
زمینه
ایجاد
و
اكــرم(ص)
رســول
وظایف
از
یکی
عنــوان
ه
ب
را
ّ
اسالم(ص) در موقعیتهای مختلف و با شیوههای گوناگون آیات را برای مردم تبیین مینمود .از عصر
نبوی تا عصر حاضر نیز رایجترین روش برای آموزش علوم دینی از جمله مفاهیم و تفسیر قرآن شیوة
سخنرانی و پرسش و پاسخ بوده است.
در عصر جدید که به عصر انفجار اطالعات مشهور است ،دیگر نمیتوان تنها به شیوههای سنتی ،که
معلم از طریق سخنرانی به انتقال یکطرفه علوم اقدام میکرد ،آموزش داد .استفاده بهینه از امکانات و
وسایل آموزشی همراه با طراحیهای علمی و نظاممند آموزشی میتواند در آموزشهای مدرسهای تأثیر
گذارد .رشــد رسانههای آموزشی ،ضرورت نوعی تجدیدنظر در شیوههای آموزشی را یادآوری میکند
(نیلی احمدآبادی.)1383 ،
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شــیوة پیشنهادی در این مقاله به دنبال نفی شیوههای سنتی یا موجود در آموزش مفاهیم و تفسیر
قرآن نیســت ،بلکه با بهرهگیری از دستاوردهای علوم دیگر ،روشی را پیشنهاد میکند که میتواند گام
اول برای این آموزش باشــد .در این روش مخاطب با محتوای سوره آشنایی کلی پیدا خواهد کرد و
آمادگی و انگیزه بیشتری در وی جهت دریافت مباحث تفصیلی در مراحل بعدی آموزش که میتواند
با استفاده از شیوههای دیگر صورت گیرد ـ ایجاد میشود.
نظام تعلیموتربیت ژاپن مورد توجه بســیاری از کشورهای جهان است؛ زیرا ژاپنیها توانستهاند
عــاوه بر افزایش کیفیت آمــوزش بهجای کمیت ،آموزش را کاربردی نیز نمایند .کتابهای درســی
دانشآموزان ژاپنی از حجم کمی برخوردار اســت ،زیرا آنها با این باور که در آموزش "کم هم زیاد
اســت" ،بهجای افزایش کمیت محتوای آموزشــی بر کیفیت آموزش تأکیــد دارند تا زمینه الزم برای
تحقق آموزش فعال و سؤال محور که یادگیری را آسانتر و عمیقتر میکند و دانشآموزان را به تفکر
وامیدارد ،فراهم شود.
در شــیوة پیشــنهادی نیز ســعی بر آن اســت تا با کاهش حجم مطالب آموزشــی و پرداختن به
موضوعــات کلی و مطالب اساســی و ارائه مطلب در قالب یک تصویــر رنگی ،زمان و فرصت الزم
بــرای مخاطــب جهت افزایش کیفیت و عمق یادگیری و تفکر بیشــتر در موضوعات فراگرفتهشــده،
فراهم شود.
با چنین شــیوهای دانشآموزان این فرصت را دارند تا مطلب درســی را بفهمند ،قضاوت کنند،
تفسیر و تحلیل نمایند و در نهایت آن را ترکیب کنند و به جمعبندی مناسب دست یابند .در ادامه به
معرفی شیوة پیشنهادی پژوهش حاضر بر اساس محتوای چارت ذیل خواهیم پرداخت:
ّ
شیوة     پیشنهادی
 .1اهداف

 .2اصول

 .3مراحل اجرا

 .4مزایای این شیوه

 .5ارائة نمونه براي شیوة     پیشنهادی
شکل .1محورهای مورد بحث در پژوهش حاضر

42

 ëشمارة 56
 ëسال چهاردهم
 ëزمستان 1394

آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن با استفاده از تکنولوژی آموزشی و روانشناسی رنگها

 .1اهداف آموزشی شیوة پیشنهادی
تعلیموتربیت فرآیندی اســت که از آغاز تا پایان عوامل بســیاری در آن دخیلاند .در این فرآیند،
اهداف همان چشــماندازهاییاند که انتظار میرود در پایان فرآیند حاصل شــود .اهداف آموزشــی در
انتخاب روش آموزشی مناسب و کارآمد نیز تأثیرگذارند .در آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن گاهی هدف
عبارت اســت از آموزش مفاهیم و تفسیر یک واژه یا موضوع خاص مانند تقوا ،نماز ،حجاب ،عفاف،
حقوق خانواده و اخالق اجتماعی و گاه عبارت اســت از آموزش مفاهیم و تفســیر آیات یک سوره .با
توجه به اینکه هدف کدامیک از این موارد باشــد ،روش آموزش نیز متفاوت خواهد بود .هرچند شیوة
پیشنهادی پژوهش حاضر میتواند هم در آموزش موضوعی مفاهیم و تفسیر یک واژه یا موضوع خاص
معرفی
و هم در آموزش مفاهیم و تفسیر آیات یک سوره مورد استفاده قرار گیرد ،اما هدف در این مقاله ّ
این شیوه در آموزش مفاهیم و تفسیر آیات یک سوره است و بیان کاربرد این شیوه در آموزش مفاهیمی
چون ایمان ،نماز و غیره نیاز به مقالهای مستقل دارد.
شیوة پیشنهادی پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به اهداف آموزشی درجشده در نمودار ذیل است:
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اهداف
شیوة پیشنهادی
آموزش مطالب
بهطور معنادار و منسجم

عینیتر نمودن مفاهیم

تعیین حجم آیات مربوط به
هر موضوع در سوره

آشنایی با کلیات مفاهیم و ارتباط
میان آنها

درگیر نمودن عواطف و احساسات
در یادگیری

درگیر نمودن حواس در یادگیری

شکل .2اهداف شیوة پیشنهادی

 .2اصول و مبانی شیوة پیشنهادی
آموزش مؤثر و آموزشی که با صرف وقت و امکانات بیشمار انجام میشود باید بر اصولی متکی
باشد تا بتوان در راستای آن به اهداف آموزشی مورد نظر دست یافت .در روش پیشنهادی حاضر ،برخی
از اصول تعلیموتربیت مورد توجه بوده که عبارتاند از:
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 .1-2اصل تسهیل

فطرت آدمی با خشــونت و سختگیری چندان سازگار نیست .هر عمل آموزشی و تربیتی
باید آسان و میسر باشد ،زیرا هر چه امری آسانتر و قابلدسترستر باشد ،رغبت و انگیزة فرد
برای انجام آن بیشــتر اســت .برخی از مهمترین اصولی که منجر به تســهیل آموزش میشوند
عبارتاند از:
 .1-2-1آموزش از کلی به جزئی :بر اســاس اصول تعلیموتربیت الزم اســت نخســت کلیت
موضوع آموزش داده شــود و سپس وارد جزئیات گردد (تقوی .)1390 ،در شیوة پیشنهادی نیز
مخاطب ابتدا با چارچوب کلی محتوای سوره ،در قالب نمودار یا چارت و با عباراتی ساده و
روشــن ،آشنا میشود و سپس با جزئیات تفسیری و مباحث تفصیلی آشنا خواهد شد .این امر
به او کمک میکند تا ارتباط بین مطالب را بهتر درک کند.
 .1-2-2آموزش تدریجی از ســاده به مشــکل :در فهم یک موضوع ذهن فرد از همان ابتدا
قادر به درک مســائل پیچیده و مشــکل و جزئیات موضوع نیســت .یادگیری زمانی بهطور بهتر
و اصولی انجام میشــود که ابتدا مفاهیم پایهای و مقدماتی موضوع آموزش داده شود و سپس
وارد جزئیات گردد .در این مقاله پیشنهاد میشود که ابتدا کلیت محتوای سوره در قالب نمودار
یا چارت آموزش داده شــود تا مخاطب با فضای کلی سوره آشنا گردد و سپس به بیان مباحث
مفصل و پیچیده تفسیری پرداخته شود.
 .1-2-3جامعیت آموزش :در شــیوة پیشــنهادی ،برخالف برخی شــیوههای معمول که در آن
مخاطب نیمی از محتوای سوره را با جزئیات میداند اما از نیمه دیگر بیاطالع است ،محتوای
کلی ســوره بهطور جامع بیان میشــود .همچنین عالوه بر قوه تفکر و حواس سمعی و بصری
مخاطب ،از عواطف و احساسات او نیز با استفاده از روانشناسی رنگها در انتقال و فهم بهتر
و آسانتر مطالب استفاده خواهد شد.
 .2-2اصل تناسب و تطابق با مخاطب
در این شــیوه ،مخاطب آموزش مفاهیم و تفســیر قرآن میتواند هر فردی ،با هر سنی و هر
میزان تحصیالت و آگاهی باشد ،مشروط بر اینکه در آموزش تمامی این تفاوتها مورد توجه
قرار گیرد و به هر گروه مطابق توان و ظرفیتش آموزش داده شود .در شیوة پیشنهادی ،متناسب
با ویژگیهای مخاطب و اهداف آموزشی ،نمودارها و چارتها بهصورت ساده و مختصر و یا
کامل و با جزئیات بیشتر رسم میشود.
 .3-2اصل آموزش فعال
در شــیوههای معمــول آموزش مفاهیم و تفســیر قــرآن ،مخاطب معمو ًال منفعــل و صرف ًا
دریافتکننده اســت و مجبور اســت به آنچه بر او عرضه میشــود گوش فرا دهد و به حافظه
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بسپارد" .در چنین نظام آموزشی "دانستن" و آن هم دانستن عین کلمات و عبارات ،اهمیت دارد
و نه فهم مطالب اما مدارس جدید خواهان دانشآموزان فعالاند و هدف خود را تحقق یادگیری
خالق و مولد قرار دادهاند (میرلوحی ،1382 ،صص.")189-192 .
یکی از مؤثرترین فعالیتها در بهرهگیری از رسانه و وسایل کمکآموزشی جلب مشارکت
یادگیرندگان در تولید آنهاست .بر همین اساس با توجه به امکانات و شرایط موجود میتوان
درصدد تهیه و تدارک مواد آموزشی الزم برای ارائه آموزش موفق و اثربخشتر بود (شکراللهی،
 .)1388معلم بعد از آموزش شیوة پیشنهادی در قالب یکی از سورههای کوتاه ،میتواند از مخاطبان
بخواهد تا با مطالعة ترجمه و یا تفسیر سورة جدید موضوعات اصلی آن را استخراج نمایند و
در قالب یک چارت یا نمودار ارائه دهند و بهصورت فعال در فرآیند آموزش مشــارکت کنند.
 .4-2اصل ایجاد انگیزه
تدریس امری دوطرفه و تعاملی میان معلم (فرســتندة پیام) و فراگیرنده (دریافتکنندة پیام)
اســت .آموزش زمانی به ثمر میرســد که معلم نقش خود را در انتقال پیــام و فراگیرندهها در
دریافــت آن بهخوبی انجام دهند .اولین قدم بــرای همراه کردن مخاطب در فرایند نقلوانتقال،
ایجاد انگیزه در او است .در روش پیشنهادی مطالب بهطور عینی و مختصر و از کلی به جزئی
در قالب یک تصویر رنگی آموزش داده میشــود کــه موجب برانگیختن انگیزه مخاطب برای
مشارکت فعال در فرآیند تدریس خواهد شد.
 .5-2استفاده از بهترین و کارآمدترین شیوههای تدریس
معلم باید از شیوههای مختلف تدریس آگاهی داشته باشد و بتواند آنها را به کار گیرد تا با توجه
به ویژگیها و زمینههای متفاوت مخاطبان تدریس خود ،شیوهای متناسب را در آموزش اتخاذ کند.
این امر عالوه بر ایجاد تنوع و ّ
جذابیت در کالس ،این امکان را به معلم میدهد تا از روشهای
متناسب برای آموزش هر موضوع بهره بگیرد و از این طریق بازدهی آموزش خود را باال ببرد.
نمیتوان بهطور قطعی گفت که کدامیک از روشهای تدریس بهترین و کارآمدترین روش
اســت تا همه به آن ملزم شــوند ،بلکه بهترین شیوه تدریس میتواند تلفیقی از چند روش برتر
موجود باشد که استفاده از آن عالوه بر تنوع و ّ
جذابیت بیشتر ،بازدهی آموزش را نیز باال میبرد.
معرفی شیوة پیشنهادی نیز تخطئه روشهای پیشین و جایگزین کردن این روش بهجای
هدف از ّ
ن روش در کنار سایر شیوههای موجود برای بهتر شدن
آنها نیست ،بلکه مقصود ،استفاده از ای 
و تسهیل آموزش است.
 .6-2اصل اطمینان از ماندگاری یادگیری
ماندگاری یادگیری یکی از نکات اساســی در آموزشوپرورش به شــمار میآید و در واقع
معیاری برای ســنجش میزان موفقیت در تدریس محســوب میشــود .در این شیوه با توجه به
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مشــارکت فعال مخاطب در تولید محتوای آموزشی چارتها و نمودارها ،نحوة بیان مطالب از
کلی به جزئی و از ساده به مشکل و بیان ارتباط بین موضوعات ،مخاطب بهتر میتواند محتوای
آموزشی را در ذهن خود تثبیت کند.
 .3مراحل اجرای شیوة پیشنهادی
معرفی این شیوه در
همانطور که در ذیل اهداف شیوة پیشنهادی مطرح شد ،هدف در این پژوهش ّ
آموزش مفاهیم و تفســیر آیات یک سوره اســت بنابراین مراحل اجرای این شیوه غالب ًا ناظر به کاربرد
این روش در آموزش مفاهیم ســوره اســت ،هرچند کلیات و اصول ایــن روش در آموزش موضوعی
مفاهیم قرآنی چون تقوا ،عمل صالح ،انفاق و غیره مشــترک و ثابت اســت اما تفاوتهایی نیز وجود
دارد .بهعنوانمثال وقتی در شکل ( )7در نمودار دایرهای سورة واقعه واژه "قیامت" دیده میشود به این
معناست که حجم تقریبی آیات مربوط به قیامت در این سوره مقدار نشان دادهشده در نمودار است نه
حجم آیات مربوط به قیامت در کل قرآن .از طرفی اگر بخواهیم نمودار دایرهای مربوط به موضوع قیامت
در قرآن را بررسی کنیم باید تمامی آیات مربوط به قیامت نسبت به کل آیات قرآن در نظر گرفته شود.
درباره مفاهیم و موضوعات دیگر قرآن مثل نماز نیز به همین ترتیب است که میتوان حجم تقریبی آیات
مربوط به نماز را نسبت به آیاتاالحکام و یا نسبت به کل آیات قرآن سنجید .تمامی این موارد بستگی
به هدف هر پژوهش دارد و پرداختن به کاربرد این شیوه در آموزش اینگونه مفاهیم متناسب با اهداف
پژوهش حاضر نبوده و باید در مقالهای مستقل به آن پرداخته شود.
آموزش مفاهیم و تفســیر قرآن در این شــیوه شامل ســه مرحله و عبارت است از .1 :تهیه محتوای
چارت یا نمودار  .2اســتفاده از تکنولوژی آموزشــی (رسانههای آموزشــی)  .3استفاده از روانشناسی
معرفی هر یک از این موارد و چگونگی کاربرد آنها خواهیم پرداخت.
رنگها .در ادامه به ّ
 .1-3تهیه محتوای چارت یا نمودار
تهیه محتوای چارت یا نمودار در این شــیوه شــامل دو سطح است که هر فردی با توجه به
توان و امکانات خود و میزان تحصیالتش میتواند از آن استفاده کند .این دو سطح عبارتاند از:
 .1-3-1سطح تخصصی :مقصود از سطح تخصصی ،توانایی رسیدن به یک موضوع محوری
برای کل سوره بهطور روشمند است که در روش تفسیر ساختاری از آن بهعنوان غرض واحد
سوره تعبیر میشود.
هدف از آموزش در این سطح تنها انس و آشنایی بیشتر با قرآن نیست بلکه هدف تولید محتوای
آموزشــی جامع و قابلاطمینان و اســتناد است .این سطح مخصوص کســانی است که بهطور
رسمی یا غیررسمی در رشتههای قرآنی تحصیل کردهاند و توانایی کشف موضوع کلی و واحد
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سوره را دارند بنابراین نمودارها و چارتهای نهایی در این سطح ازآنجاییکه بهطور اصولی و
روشمند توسط افراد متخصص در عرصههای قرآنی ترسیم شدهاند کامل ،جامع و دقیقاند و از
اعتبار و ثبات بیشتری برخوردارند.
انتخاب انواع روشهای تفســیری بســتگی به نوع نگاه مفســر به قرآن دارد .مفسر در نگرش
ســاختاری و مجموعــی به قرآن ،مدلول و معنای آیه را با ابزارهــای گوناگون و از همه مهمتر
با توجه به ســیاق آیه واکاوی میکند ،اما در نگرش تجزیهای و تفکیکی ،عنصر ســیاق چندان
اهمیتی ندارد ،در این دیدگاه میتوان آیات را تقطیع نمود و معنای استقاللی آن را مد نظر داشت
(پیروزفر و جمالی راد .)1392 ،آنچه در تفسیر ساختاری مورد نظر است چیزی فراتر از تناسب
و ارتباط آیات است و آن وحدت غرض است ...در این روش اولین وظیفة هر مفسر پیش از
ورود به تفسیر آیات ،به دست آوردن و کشف روح حاکم بر سورههاست تا در پرتو قرآن بتواند
به مقاصد و جزئیات سوره دست یابد (خامهگر.)1381 ،
در این ســطح افراد میتوانند برای کشــف اهداف و مقاصد سورهها از روشهای زیر استفاده
کنند .1 :توجه به سیاق سوره  .2اسم سوره  .3آیات آغازین و پایانی سوره  .4فضای نزول سوره
 .5شأن نزول آیات و سوره  .6مکی یا مدنی بودن سوره  .7واژههای کلیدی سوره  .8فضایل و
اسماءالحسنی  .10حروف ّ
مقطعه و اغراض سورهها  .11تناسب سورههای
خواص سورهها .9
ُ
همجوار  .12قصههای قرآن و اغراض ســورهها  .13آهنگ انتهایی آیات  .14سورههای مشابه
(خامهگر ،1380 ،صص.)119-206 .
هرچند در شــیوة پیشــنهادی در این مقاله از تفســیر ساختاری نیز میتوان اســتفاده نمود ،اما
تفاوتهایی میان آنها وجود دارد که عبارتاند از:
 .1در تفســیر ساختاری هدف رســیدن به غرض واحد هر سوره است ،اما در روش پیشنهادی
تنها در سطح تخصصی هدف رسیدن به غرض واحد است نه در سطح عمومی ،زیرا این امر
از عهدة هر فردی برنمیآید.
 .2در روش پیشــنهادی از چارت یا نمودار دایرهای اســتفاده میشــود ،درحالیکه در تفســیر
ساختاری از نمودارهای دیگر ازجمله نمودار درختی استفاده میشود.
 .3در روش پیشنهادی مخاطب میتواند در یک نگاه حجم آیات مربوط به هر موضوع را در سوره
بفهمد و این خصوصیتی است که در روشهای دیگر از جمله تفسیر ساختاری وجود ندارد.
 .4در روش پیشنهادی از روانشناسی رنگها برای انتقال محتوا استفاده میشود.
عالوه بر استفاده از روشهای مطرحشده برای کشف اهداف و مقاصد سورهها در تهیه محتوای
چارت یا نمودار بهتر است مراحل ذیل به ترتیب طی شود:
مرحله اول :مطالعه ترجمه سوره؛ در این مرحله فرد در کمترین زمان با محتوای سوره آشنایی
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کلی پیدا میکند .بهتر است ترجمه سوره چندین مرتبه با دقت و همراه با تفکر مطالعه گردد و
موضوع هر یک از آیات را بهطور مستقل در قالب یک عنوان یادداشت نمود و سپس آنها را
دستهبندی کرد.
مرحله دوم :استفاده از ترجمه قرآنهایی که دارای گزیدهای از مباحث تفسیری برخی تفاسیرند،
همچون قرآن حکیم (همراه با نکات تفسیری تفسیر نمونه) ،قرآن ترجمه آقای صفوی (همراه با
نکات تفسیری تفسیر المیزان) .در این مرحله فرد باید سعی کند تا عناوین هر یک از آیات را
که در مرحله قبل نوشــته بود اصالح و تکمیل نماید و آیاتی را که موضوعات مشترک و مشابه
دارند در قالب عناوین کلیتر جای دهد .در این مرحله میتوان از نمودار درختی استفاده کرد.
مرحله ســوم :مراجعه به تفاسیری همچون تفســیر المیزان که در آن عالمه طباطبایی در مقدمه
هر سوره ،فشردهای از مطالب گستردة آن را آورده و اهداف و غرض اصلی سوره را برشمرده
است و بسیاری از برداشتهای تفسیری خود را بر پایه غرض اصلی سوره بنا کرده است .در
این مرحله فرد عناوینی را که خود استخراج نموده با موضوعاتی که در تفاسیر در بیان کلی آیات
مطرحشده تطبیق میدهد و آن را تکمیل مینماید.
مرحله چهارم :مطالعة خالصه تفاســیر ،مثل خالصة تفســیر المیزان و نمونه و یا مطالعه کتب
تفسیری از جمله تفسیر ساختاری .به این طریق میتوان به موضوع اصلی سوره دست یافت.
اگرچه میتوان در همان مرحلة اول به سراغ کتب تفسیری از جمله تفسیر ساختاری رفت و به
عناوین و موضوعات اصلی و غرض واحد سوره دست یافت ،اما طی کردن مراحل به ترتیب
شامل مزایایی است که عبارتاند از:
 .1تالش برای عنوانبندی آیات و دستهبندی آن ،ذهن و تفکر فرد را قوی و سازمانیافته میکند.
 .2وقتی فرد بدون ذهنیت خاصی از محتوای یک ســوره به ســراغ آن میرود ممکن اســت از
زاویهای متفاوت به آیات سوره بنگرد و از برخی مفاهیم جدید سوره پرده بردارد و یا مطالب
را به نحو بهتر و کاملتری دستهبندی و عنوانبندی نماید.
 .3خواندن تفسیر یک سوره به وقت و حوصله زیادی نیاز دارد و ممکن است انگیزه مخاطب
را در آغاز کار کاهش دهد ،اما با مطالعه ترجمه سوره در کمترین زمان ممکن فرد با محتوای
ســوره آشنا خواهد شــد و انجام مراحل بعد برایش آســانتر خواهد بود .همچنین میتوان
بهتدریج چارت یا نمودار سوره را تکمیل و آنها را با جزئیات بیشتری رسم کرد.
 .1-3-2ســطح عمومی :مقصود از سطح عمومی ،سطحی است که مخاطب به دالیل مختلف
نتوانســته به موضوع و غرض واحد ســوره دســت یابد و تنها چند موضوع اصلی ســوره را
استخراج نموده است .هدف از آموزش در این سطح این است که مخاطبان مشارکت فعالی در
فرآیند آموزش داشــته باشــند ،انس و آشنایی بیشتری با قرآن پیدا کنند و عالوه بر قرائت قرآن
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در آیات آن نیز تدبر نمایند.
ِ
مخاطبان عام اســت که به دالیل مختلف از
از آنجاییکه هدف ،در این ســطح ،آموزش به
جمله شرایط سنی ،نبود امکانات الزم و عدم آشنایی با علوم قرآنی و تفسیری ،تخصص و توان
الزم را برای دستیابی به غرض واحد سوره ندارند ،مطالعة تفسیر کامل سوره ضرورتی ندارد و
مخاطبان میتوانند برای تهیه محتوای چارت یا نمودار ،از سه مرحلة ِ
محتوای سطح
اول تهیة
ِ
تخصصی استفاده نمایند .همچنین برای دستیابی به چند موضوع اصلی و یا غرض واحد سوره
میتوانند از این شیوهها استفاده نمایند :توجه به اسم سورهّ ،
مکی یا مدنی بودن سوره ،واژههای
کلیدی سوره ،آیات آغازین و پایانی سوره و مطالعه مفاهیم و محتوای سوره.
برای آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن در مدارس با استفاده از این شیوه ،سطح عمومی مورد
نظر است ،بدینصورت که:
در دبســتان ،مفاهیم سورههای کوچک را در قالب نمودار یا چارت دایرهای رنگی به آنها
آموزش میدهیم ،زیرا شرایط سنی و میزان آگاهی و توان کودکان بهگونهای نیست که خودشان
بتوانند با مطالعه ترجمه سوره ،موضوع یا موضوعات اصلی آن را استخراج نمایند.
در دبیرســتان ،از دانشآموزان میتوان انتظار داشــت که با مطالعه ســورههای کوتاه تا حد
قابلتوجهی بتوانند موضوعات اصلی ســوره را اســتخراج نمایند و سپس معلم با ارائة نمودار
کامل محتوای ســوره ،آموختههای آنان را تکمیل نماید .همچنیــن معلم میتواند ابتدا نمودار
محتوای ســوره را ارائه کند و سپس از دانشآموزان بخواهد با مطالعه ترجمه سوره ،مشخص
کنند که هر یک از موضوعات و عناوین درجشده در نمودار دایرهای با توجه به کدام بخش از
آیات ســوره استخراج شده است .بدین ترتیب میتوان دانشآموزان را به تفکر در آیات قرآن
واداشت و زمینه انس با قرآن را در آنان فراهم نمود.
 .2-3استفاده از تکنولوژی آموزشی
تکنولوژی آموزشــی در حوزة علوم تربیتی اســت که با هدف بهتر و غنیتر کردن آموزش
قدم به عرصه تعلیموتربیت نهاد .در تکنولوژی آموزشی از علوم مختلف همچون علوم رفتاری،
علوم طبیعی و علوم مدیریت استفاده میشود .برای تکنولوژی آموزشی تعاریف متعددی توسط
صاحبنظران ارائه شــده که یکی از جامعترین و کاملترین تعاریف چنیناســت" :تکنولوژی
آموزشی فراتر از کاربرد ابزار و وسایل است .بدین ترتیب تکنولوژی آموزشی عبارت است از
روش منظم طراحی ،اجرا و ارزیابی کل فرایند تدریس و یادگیری با استفاده از هدفهای معین
و یا بهرهگیری از یافتههای پژوهش در روانشناسی و ارتباط انسانی و بهکارگیری ترکیبی از منابع
انسانی و غیرانسانی بهمنظور ایجاد یادگیری مؤثرتر ،عمیقتر و پایدارتر (احدیان ،1380 ،ص.")3 .
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آمریکا ( )AECTچنین بیان کرده است" :تکنولوژی آموزشی عبارت است از نظریه و عمل طراحی ،تهیه
(تولید) ،استفاده (کاربرد) ،مدیریت و ارزشیابی فرآیندها و منابع یادگیری" (فردانش ،1373 ،ص.)17 .
بر این اســاس ،اطالق عنوان تکنولوژی آموزشــی به وســایل ســمعی و بصری یا سایر ابزارهای
آموزشــی و کمکآموزشی ،صحیح به نظر نمیرسد ،بلکه رسانهها و وسایل سمعی و بصری بخشی از
این تکنولوژیاند و ابزاری برای زودتر به نتیجه رسیدن نه هدف آموزش.
در دائرهالمعارف تعلیموتربیت ،زمینه منتشــرة سال  ،1989تکنولوژی آموزشی ،رشتهای از دانش و
معرفی میشود که دارای سه جنبه یا بعد است :جنبه اول که به استفاده از رسانههای جدید در امر
حرفه ّ
آموزش و یادگیری تأکید دارد .از این جنبه ،تکنولوژی آموزشی به تمام وسایل ،ابزار و رسانههایی گفته
میشــود که امر آموزش و یادگیری را تســهیل میکند و میتوان آن را بعد سختافزاری نیز نامید .جنبه
دوم ،روشهای طراحی نرمافزار یا مواد آموزشــی است که به یادگیری بهتر منجر میشود ،از این جنبه
تکنولوژی آموزشی مجموعة روشها و فراگردهایی است که در طرح ،اجرا و ارزشیابی آموزش به کار
گرفته میشود .جنبه سوم ،بر ویژگی حل مسئلهای تأکید دارد؛ به عبارتی در صورت بروز مشکل در یک
نظام آموزشــی ،اعم از کوچک و بزرگ و در صــورت نیاز به آموزش در یک محیط خاص ،تکنولوژی
آموزشی به تبیین مشکل میپردازد و برای حل آن اقدام میکند (ص.)20.
در چارت زیر به ســه جنبة تکنولوژی آموزشــی اشاره شده و ســپس به تشریح بعد سختافزاری
(رسانهها) آن پرداخته شده است تا جایگاه نمودارها و چارتهای آموزشی که مورد توجه مقاله حاضر
است مشخص شود.
تکنولوژی آموزشی

جنبه
حل مسئله

جنبه
نرمافزاری
جنبه
سخت افزاری (رسانهها)
نورتاب

غیرنورتاب

رادیو ،تلویزیون ،کامپیوتر ،اینترنت و
موبایل

تابلوهای آموزشی ،اشیای آموزشی،
عکس ،پوستر ،نمودار و چارت

شکل .3جنبههای مختلف تکنولوژی آموزشی و بیان جایگاه نمودارها و چارتها در آن
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انفجار دانش در عصر حاضر و افزایش تقاضا برای آموزش ،همچنین وجود برخی از محدودیتهای
زمانی و مکانی و کمبود بودجه و امکانات باعث شــده اســت که همه نتوانند با آموزشهای رسمی در
مدرســه و دانشــگاه به تحصیل و کســب دانش و اطالعات مورد نیاز و عالقة خود بپردازند .در چنین
شرایطی آموزشهای غیررسمی که غالب ًا با رسانههای آموزشی مکتوب و یا ابزارهایی همچون تلویزیون،
کامپیوتر ،اینترنت محقق میشود توانسته است تا حد زیادی پاسخگوی این نیاز باشد ،بهویژه اینترنت که
رؤیای دیرینة بشر را برای بهرهمندی از آموزش همگانی در همهجا محقق ساخته است.
اســتفاده از رسانههای نورتاب در آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن کام ً
ال مشهود است اما در پژوهش
حاضر اســتفاده از دو رســانة غیر نورتاب یعنی "چارت" و "نمودار" در این آموزش پیشــنهاد میشود.
اگرچه چارتها و نمودارها نســبت به رســانههای مدرن همچون کامپیوتر ،اینترنت ،موبایل سادهترند
اما رســانههای مدرن با تمام ّ
جذابیت و کاراییهایشــان نتوانســتهاند آنها را از نقشآفرینی در عرصه
آموزشوپرورش کنار بزنند .همچنین این رسانهها در عین سادگی ،درصورتیکه بهدرستی استفاده شوند،
میتوانند بســیار کارآمد باشند و بســیاری از محدودیتهای اســتفاده از ابزارهای مدرن و پیشرفته را
ندارند.
چارت برای عینی کردن مطالبی اســت که معمو ًال بیان آن با ســخنرانی ســخت و مشــکل اســت.
چارتها بیشتر در حوزة شناخت به ما اطالعات میدهند.
از نمودارها معمو ًال در مواقعی اســتفاده میشــود که با دو عدد یا نسبت و مقایسه بین آنها مواجه
هستیم .نمودارها انواعی دارد از جمله نمودار خطی (دقیقترین نمودار) ،نمودار ستونی (ساده فهمترین
نمودار) ،نمودار دایرهای (برای نشان دادن سهم هر یک از مؤلفهها) و سایر موارد که با توجه به هدف
مورد نظر میتوان از هر یک استفاده نمود.
برای اســتفاده مؤثر از رســانهها در آموزش باید به مواردی همچون ویژگیهای مخاطبان ،اهداف
آموزشی ،انتخاب صحیح رسانه و مواد آموزشی مناسب (از جمله سادهترین و ارزانترین بودن) ،توانایی
اســتفاده از آن توسط مخاطبان توجه شــود و مقدمات و پیشبینیهای الزم برای انتخاب و استفاده از
رسانهها به عمل آید.
یک چارت و نمودار آموزشی خوب باید در عین بدیع و نو بودن ،ساده ،خالصه و دارای توضیحات
مناسب باشد و بهسادگی و در کمترین زمان ممکن قابلفهم بوده و عناوین آن منظم باشد (معمو ًال از کلی
به جزئی) ،در صورت استفاده از رنگ از رنگهای دارای پیام استفاده شود.
در پژوهش حاضر برای آموزش مفاهیم و تفســیر قرآن ،چارتها و نمودارهای "دایرهای" پیشنهاد
میشــود .امتیاز چارتها و نمودارهای دایرهای بر ســایر انواع آنها در این اســت که سهم هر یک از
مؤلفهها در آن نشــان داده میشــود و این ویژگی اســت که در این مقاله از آن برای نشــان دادن حجم
آیات مربوط به هر موضوع در یک ســوره استفاده میشود .چارتها و نمودارهای دایرهای را میتوان
شمارةë 56
سال چهاردهم ë
زمستان ë 1394

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

51

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن با استفاده از تکنولوژی آموزشی و روانشناسی رنگها

به اشکال مختلف رسم کرد ،اما در این مقاله برای آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن تنها از دو نمونة ساده
(شکلهای  4و  )5استفاده شده است.

شکل.4

نمودار دایرهای شکل

شکل.5

چارت دایرهای

			
 .3-3استفاده از روانشناسی رنگها
امروزه رنگ و رنگشناسی بهعنوان یک علم در سطح جهان مطرح است و رنگها در علوم
مختلف و از زوایای متفاوتی مورد مطالعه قرار میگیرند .تأثیرات روانی و شخصیتی رنگها بر
روی انسان است که خود مبحثی مستقل است و در روانشناسی با عنوان روانشناسی رنگها
مورد مطالعه قرار میگیرد.
در روانشناســی رنگهــا تأثیرات هر رنگ بر روان آدمی مورد بررســی قــرار میگیرد .به
عبارتی هر رنگ دارای پیامی اســت که روان و احساســات فرد با دیدن آن رنگ ،این پیام را
دریافت میکند و تحت تأثیر آن قرار میگیرد و حتی میتواند بر زندگی و نوع عملکرد انســان
نیز تأثیرگذار باشــد .بهعنوانمثال کسی که در نوع پوشــش و یا در محیط اطراف خود از رنگ
ســیاه زیاد استفاده کند ،نهتنها از شادی و نشاط او کاسته خواهد شد بلکه استفاده از این رنگ
در درازمدت میتواند زمینههای الزم برای ابتال به افســردگی را در او و اطرافیانش ایجاد کند.
وقتی از این دیدگاه به جهان هســتی و طبیعت مینگریــم درمییابیم که خداوند این مجموعه
را بهگونــهای طراحی کــرده تا در عین تنوع رنگ ،رنگهای دارای پیام مثبت و نشــاطانگیز و
آرامشدهنده در صفحه خلقت بیشتر دیده شود.
خداوند نهتنها در کتاب تکوین بلکه در کتاب تشــریع نیز به این موضوع پرداخته است .از
آن جمله در آیة  69سورة بقره در داستان گاو بنیاسرائیل به تأثیر رنگ زرد بر روان آدمی اشاره
َال إِنَّ ُه یق ُ
میکند" :ق َ
الن ِ
اظ ِرین"؛ موســی ( )7گفت :خداوند
ِع لَّ ْونُ َها تَ ُس ُّــر َّ
ْر ُاء فَاق ٌ
َر ٌة َصف َ
ُول إِ َّنها بَق َ
میفرماید :آن گاوی است زرد خالص و پررنگ که رنگش بینندگان را شادمان میسازد .در این
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آیه به یکی از تأثیرات رنگ زرد یعنی ایجاد مسرت و شادی بر روان آدمی اشاره شده است که
امروزه در روانشناسی رنگها بهطور علمی به اثبات رسیده است.
 .3-3-1ویژگیهای رنگها :رنگها دارای ویژگیهای متفاوتی هستند که در زیر به برخی از
آنها خواهیم پرداخت:
ـ خاکســتری :کام ً
ال عاری از هر محرک و یا گرایش روانی ،خنثی بدون تیرگی و روشنی است،
نه ذهنی اســت ،نه عینــی ،نه درونی و نه بیرونی ،نه اضطراب آفرین اســت و نه آرامبخش.
ایــن رنگ فقط یک مرز اســت و در دو ســوی آن دیدگاههای متفاوت وجود دارد (لوشــر،
 ،1387/1933ص.)72 .
ـ آبی :رنگ آبی تیره (ســرمهای) نشــاندهندة آرامش کامل اســت .اندیشیدن دربارة این رنگ،
تأثیری آرامشبخش در سیســتم اعصاب مرکزی دارد و از دیدگاه فیزیولوژیکی خشنودی از
آرامش و رضایت را در پی دارد (ص.)75 .
ـ ســبز :در آزمایش لوشــر این رنگ رگهای از آبی را نیز داراست و نشانگر شرایط "اضطراب
انعطافپذیر" است (ص.)79.
 قرمز :این رنگ زدن نبض را تسریع میکند ،فشارخون را باال میبرد و تنفس را بیشتر میکند .رنگقرمز یعنی محرک ،اراده برای پیروزی و تمام شکلهای شور زندگی و قدرت .قرمز یعنی "تأثیر
اراده یا قدرت اراده" درحالیکه رنگ سبز مظهر "انعطافپذیری اراده" میباشد (صص.)85-83 .
ـ زرد :زرد رنگ اخطار ،توجه و نیز شــادمانی اســت اما درخشــندگی بیش از حد آن موجب
خستگی میشود .در آزمایش لوشر اثر این رنگ بهصورت روشنی و شادمانی ظاهر میشود.
رنگ زرد ســبکتر از رنگ قرمز اســت و غلظت کمتری نسبت به آن دارد ،لذا بهجای اینکه
محرک باشــد بیشتر جنبه تلقینی دارد .صفات اصلی این رنگ عبارتاند از روشنی ،بازتاب،
کیفیت درخشان و شادمانی زودگذر آن .نشانة توسعهطلبی بالمانع ،سهل گرفتن و تسکین خاطر
است .از نظر نمادی شبیه گرمای نور آفتاب ،روحیة شاد و خوشبختی است (صص.)88-86 .
ـ سیاه :در آزمایش لوشر سیاه تیرهترین رنگ است و در واقع خود را نفی میکند .نمایانگر مرز
مطلقی است که در فراسوی آن زندگی متوقف میشود ،لذا بیانگر فکر پوچی و نابودی است.
سیاه بهعنوان نفی کننده خود ،نشانگر ترک عالقه ،تسلیم یا انصراف نهایی میباشد (ص.)93 .
 .3-3-2تأثیرات روانشــناختی رنگها در آموزش :امروزه تأثیرات روانشناختی رنگها در
رسانههای آموزشی مختلف مورد توجه قرار گرفته است .بهطور مثال در مقالهای با عنوان "بررسی
تأثیر رنگ بر میزان یادگیری در فیلمهای آموزشی" با اشاره به اینکه مواد آموزشی مبتنی بر تأثیرات
روانشناختی باید هم از نظر عناصر مجزا و هم ترکیب قدرت تخیل را بپروراند ،حواس را تقویت
کند و برانگیزانند ،پیشنهاد میکند که در تولید رسانههای آموزشی استفاده از انواع رنگها بهطور
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علمی ،مورد توجه کارشناســان قرار گیرد (خنداندل ،علیآبادی ،نوروزی و کســائیان.)1387 ،
در مقاله حاضر اســتفادة هدفمند از رنگها با توجه به روانشناســی رنگها در آموزش مفاهیم و
تفسیر قرآن برای القاء مفهوم مثبت یا منفی آیات به مخاطب ،ایجاد تنوع و ّ
جذابیت و افزایش انگیزه و
استفاده از عواطف و احساسات و روان او در کنار ذهن و حواس برای آموزش بهتر پیشنهاد میشود.
قرآن بیش از شــش هزار آیه دارد که مشتمل بر موضوعات مختلفی است .در یک تقسیمبندی کلی
میتوان آنها را به دو دســته موضوعات دارای پیام مثبت و موضوعات دارای پیام منفی تقســیم نمود.
از طرفی برخی رنگها نیز ،دارای پیام شــاد و تأثیرات مثبت بر روان انســان و برخی دارای پیام اندوه
و تأثیرات منفی هســتند بنابراین میتوان از روانشناسی رنگها در آموزش مفاهیم و تفسیر آیات بهره
برد ،بهگونهای که در چارت یا نمودار برای بیان مفاهیم و مطالب مثبت از جمله عقاید توحیدی ،اخالق
حســنه ،احکام و دستورات الهی ،اوصاف بندگان شایسته ،وصف بهشت و بهشتیان ،حسنات و اعمال
نیــک از رنگهای شــاد و ّ
جذاب و برای بیان مفاهیم و مطالب منفــی از جمله عقاید کفر آمیز ،اخالق
ناپســند ،گناهان ،وصف جهنم و عذابهای دنیوی و اخروی ،اوصــاف کافران و منکران از رنگهای
دارای پیام ناراحتی و غم استفاده نمود .بهطور مثال برای ترسیم چارتها و نمودارهای محتوای سوره:
میتوان از "رنگ سبز" برای القای مفاهیم آیاتی که مربوط به بهشت و سعادت اخروی و مفاهیم و
مبانی ارزشی و مثبت دین از جمله عقاید ،وحی و قرآن استفاده کرد ،زیرا سبز یادآور خرمی و لطافت
باغها و جنگلهای سرسبز و پر از حیات است.
از "رنگ آبی" میتوان برای القای مفاهیم آیاتی که مربوط به احوال بندگان شایسته الهی در دنیاست
اســتفاده کرد زیرا این رنگ نشــاندهندة آرامش است و این افراد بهواسطه اعتقادی که به خالق هستی
دارند ،با وجود ناراحتیها و مشکالت بسیار در دنیا از آرامش درونی برخوردارند.
"رنگ زرد" ،رنگ اخطار و توجه است که میتوان از آن برای آیات و مفاهیم انذار دهنده استفاده کرد.
"رنگ خاکستری" ،خنثی و بدون تیرگی و روشنی است که میتوان از آن برای وضعیتهای نامعلوم
مث ً
ال احوال گنهکاران در دنیا استفاده کرد.
"رنگ ســیاه" ،نمایانگر مرز مطلقی است که در فراسوی آن زندگی متوقف میشود ،میتوان از آن
برای بیان احوال و عاقبت گنهکاران در آخرت استفاده نمود که چیزی جز تباهی و ظلمت نیست.
بهاینترتیب مخاطب قبل از خواندن محتوای نمودار ،تنها با دیدن رنگها میتواند حدس بزند که
محتوای ســوره دربارة موضوعات منفی و یا مثبت است .همچنین رنگها در تثبیت و به خاطر سپاری
موضوعات میتوانند بسیار مؤثر باشند و بر ّ
جذابیت آموزش نیز میافزایند.
 .4مزایای شیوة پیشنهادی
استفاده از اینروش در آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن دارای مزایایی است که عبارتاند از :تسهیل
آموزش ،اســتفاده از تکنولوژی آموزشی ،استفاده از روانشناسی رنگها و زبان هنر در آموزش ،تعیین
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حجم آیات مربوط به هر موضوع در ســوره ،ارائه محتوای سوره در یک یا چند موضوع اصلی ،تثبیت
و ماندگاری یادگیری ،بهرهگیری از احساســات مخاطب در یادگیری ،امکان مشارکت فعال مخاطب در
فرایند آموزش ،امکان آموزش به هر مقطع ســنی با هر میزان آگاهی ،آموزش مطالب بهطور معنادار و
منسجم ،امکان ابراز خالقیت و نوآوری برای مخاطب ،ایجاد انگیزه و ّ
جذابیت برای مخاطب.
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 .5ارائه نمونه برای شیوة پیشنهادی
برای آشــنایی بیشــتر با شــیوة پیشــنهادی به تبیین آن با تکیه بر دو ســورة ماعون (بر مبنای سطح
تخصصی) و واقعه (بر مبنای سطح عمومی) خواهیم پرداخت.
 .1-5تبیین شیوة پیشنهادی حاضر با تکیه بر سورة ماعون
در این مثال فرض بر این است که غرض واحد سوره به دست آمده است .در چنین مواردی
از چارت یا نمودار دایرهای که دارای یک دایره در مرکز اســت و غرض واحد ســوره را نشان
میدهد استفاده میشود .ابتدا موضوعات کلی سورة ماعون در نمودار درختی نمایش داده شده
اســت ،همانطور که مالحظه میشــود در نمودار درختی حجم آیات مربوط به هر موضوع در
سوره مشخص نیست.

			
			
		
معرفی سیمای
ّ
		
انسانهای منفی
			
			

 .1تکذیبکنندة روز جزاء
 .2راندن یتیم با خشونت از نزد خود
 .3عدم تشویق دیگران به اطعام مسکین
 .4سهلانگار در نماز
 .5ریاکار
 .6خودداری از دادن وسایل ضروری زندگی به دیگران (منعکنندة ماعون)

در ادامة محتوای ســورة ماعون در چارت دایرهای (شــکل  )6نشــان داده شده است .از این شکل
نکات ذیل فهمیده میشود:
معرف این است که محتوای سوره مربوط به مفاهیم منفی است زیرا این سوره
 .1رنگ خاکســتری ّ
ســیمای انســانهای منفی و ویژگیهای آنها در دنیا را به تصویر میکشد .این رنگ ازاینجهت
انتخاب شده است که انسانهای گنهکار و یا کافر با وجود حجابهای دنیوی از اعمال ناشایست
خود در دنیا احساس اضطراب نمیکنند و از طرفی بهواسطه اعمالشان به آرامش درونی و حقیقی
در دنیا دســت نمییابنــد چراکه این آرامش تنها بــا برخورداری از نعمتهــای دنیوی و رفاه و
خوشگذرانی در این دنیا حاصل نمیشود.
معرف این است که تمام محتوای سوره و موضوعات فرعی آن مربوط به
 .2یکنواختی رنگ چارت ّ
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مفاهیم مثبت یا مفاهیم منفی است.
معرف این است که حجم تقریبی آیات مربوط به هر یک از
 .3تقسیم چارت به بخشهای مساوی ّ
موضوعات در این سوره یکسان است.
معرف این است که مخاطب به غرض واحد سوره دست یافته است.
 .4دایرة کوچک وسط چارت ّ
یتیم
راندن خود
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شکل .6نمودار موضوعات کلی محتوای سورة ماعون بر مبنای سطح تخصصی

 .2 -5تبیین شیوة پیشنهادی حاضر با تکیه بر محتوای سورة واقعه
در این مثال فرض بر این است که غرض واحد سوره به دست نیامده است .در چنین مواردی
از چارت یا نموداری که فاقد دایره در مرکز آن است استفاده میشود .در ادامه موضوعات کلی
سورة واقعه ابتدا در نمودار درختی و سپس در نمودار دایرهای ارائه شده است.
   .1قیامت
موضوعات اصلی
سورة واقعه

 .2ویژگی و احوال اصحاب
شمال در دنیا
 .3قرآن
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 .1وصف واقعه قیامت
 .2اصناف و گروههای مردم در قیامت

 .1سابقون
 .2اصحاب یمین
 .2اصحاب شمال

 .1مترف و خوش گذرانند
 .2اصرار بر گناه بزرگ دارند
 .3گمراهاند
 .4تکذیب و انکارکنندهاند
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در شــکل  7محتوای سورة واقعه در یک نمودار دایرهای نشان داده شده است که از آن نکات ذیل
فهمیده میشود:
معرف این اســت که محتوای ســوره به موضوعات
 .1رنگهــای مختلــف بهکاررفته در نمودار ّ
معرف مفاهیم
متعددی با پیامهای مثبت یا منفی مختلف پرداخته اســت" .رنگ ســبز روشــن" ّ
مثبت شامل قرآن" ،رنگ خاکستری" بیانگر وضعیت نامعلوم و احوال گنهکاران در دنیا و "رنگ
معرف این اســت که در این بخش از نمودار تلفیقی از مفاهیم مثبت و منفی وجود
ســبز تیره" ّ
دارد ،زیــرا موضوعات فرعی ذیل عنوان اصلی یعنی قیامت شــامل احوال اصحاب شــمال در
آخرت (طبق آنچه گذشــت رنگ سیاه برای آن پیشنهاد شد) و بخش دیگر آن مربوط به احوال
ســابقون و اصحاب یمین در قیامت (رنگ ســبز برای آن پیشنهاد شد) است که تلفیق رنگ سبز
با سیاه ،سبز تیره خواهد شد.
معرف این است که حجم تقریبی آیات مربوط به هر یک
 .2تقســیم نمودار به بخشهای نامساوی ّ
از موضوعات در این سوره یکسان نیست .از نمودار فهمیده میشود که در سورة واقعه بیشترین
حجم آیات مربوط به قیامت و کمترین حجم آیات مربوط به قرآن است.
معرف این اســت که مخاطب به غرض واحد ســوره
 .3عدم وجود دایرة کوچک در وســط نمودار ّ
دست نیافته است .همانطور که بیان شد در سطح عمومی شیوة پیشنهادی برخالف سطح تخصصی
رسیدن به غرض واحد سوره الزامی نیست ،هرچند حصول غرض واحد ترجیح دارد.

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

قرآن
ویژگی و احوال
اصحابشمال
در دنیا

قیامت

شکل .7نمودار موضوعات کلی محتوای سورة واقعه بر مبنای سطح عمومی

در شــکل  8نمونهای دیگر از تبیین محتوای سورة واقعه در نمودار دایرهای با جزئیات بیشتر ارائه
شــده اســت .این نمودار ،فرع بر نمودار قبلی محتوای ســورة واقعه و وابسته به آن است که برای فهم
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معرف همان موضوع کلی است که در شکل  7با
صحیح باید به آن ضمیمه شود .در شکل زیر هر رنگ ّ
همین رنگ مشخص شده است.
گ
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قرآن و زنده شدن
پس از مرگ
ت
یام
فق
وص
اصحاب
شمال

اصحاب
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شکل .8نمودار محتوای سورة واقعه با جزئیات و شرح موضوعات بیشتر

همانطور که در شکل  8مشاهده میکنید استفاده از رنگها امکان ارائه جزئیات بیشتری را فراهم
میکند ،بهطوریکه رنگ واحد ،هرچند موضوع جزئی ،در این شکل نشان میدهد که تمامی موضوعات
جزئی همرنگ با هم ارتباط دارند و مربوط به یک موضوع کلیتر است.

بحثو نتیجهگیری
با اســتفاده از شیوة پیشنهادی پژوهش حاضر میتوان آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن
را بســیار ساده ،کیفی و عینیتر نمود .همچنین با تبیین ارتباط میان موضوعات سوره به
مخاطب در درک بهتر ،عمیقتر و ماندگارتر مفاهیم و تفسیر سوره کمک ارزندهای میشود.
در روشهای پیشین مخاطب باید آنقدر صبور باشد تا معلم تمام آیات یک سوره را
تبیین و تفسیر کند و در نهایت پس از جمعبندی ،موضوعات اصلی سوره مشخص شود و
روشن گردد که در این سوره به چه موضوعی بیشتر پرداخته شده است ،اما در روش پیشنهادی
ما با عینی کردن حجم مربوط به هر یک از موضوعات ســوره در قالب چارت و نمودار
دایرهای ،فهم این مطالب بسیار ساده ،سهلالوصول و حتی در حد چند ثانیه خواهد شد.
ایــن شــیوه با آموزش در دو ســطح عمومی و خصوصــی از انعطافپذیری زیادی
برخوردار اســت ،بهطوریکه افراد مختلف با ویژگیها و میزان آگاهی متفاوت میتوانند
از آن استفاده نمایند.
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