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  مقدمه
دين اســام راه هدايت انسان ها به سوی کمال و رستگاری است. خداوند با هدايت خود، انسان را به 
راه و مســير حرکت به ســوی کمال راهنمايی می کند. يکی از منابع دريافت معارف اسامی قرآن کريم 
است. قرآن کريم کتاب هدايت انسان ها و منبع اصلی وحی الهی، اعتقادات، اخاق و احکام است. توانايی 
خواندن همراه با درک معنا، تدبر در قرآن و انس با آن از علل ورود هر فرد مســلمان به دريای معارف 

اسامی است )شورای عالی آموزش و پرورش، 1391(.
اهميت قرآن در هدايت انسان سبب می شود که همواره در آموزش و پرورش سهم ويژه ای به آموزش 
قرآن اختصاص داده شــود. بر همين اساس در ســال 1376 تغييرات اساسی در اهداف، رويکرد، اصول 
حاکم بر برنامۀ درســی و روش های آموزش قرآن داده شد. سوادآموزی فارسی مبنای آموزِش قرآن قرار 
گرفت و آموزش آن از پايۀ اول آغاز شد. کتاب های درسی هم از نظر ساختار و هم از نظر محتوا تغييرات 
اساســی کرد. در اين دوره ضمن تهيه و تدوين راهنمای برنامۀ درســی و تصويب آن در شــورای عالی 
آموزش وپرورش اين برنامه به صورت آزمايشی اجرا شد )نباتی، 1387( و در پژوهش های گوناگون مورد 

ارزشيابی قرار گرفت. 
برای نمونه، طاهری )1377( در ارزشيابی برنامۀ درسی آموزش قرآن پايۀ  اول ابتدايی )آزمايشی( 
آورده اســت: »از تجزيه و تحليــل اطاعاِت حاصــل از گردآوری داده ها در طرح ارزشــيابی، از اجرای 
آزمايشــی آموزش قرآن در 38 کاس پايۀ  اول دختر و پســر منتخب تصادفی شهر تهران اين نتايج 

حاصل شد:
ارائه شده( موفقيت نسبی  1. دانش آموزان کاس های آزمايشی در روخوانی قرآن )محتوا و روش 

داشته اند، اما در همۀ موارد اين موفقيت کمتر از حد انتظار برنامه بوده است.
2. با مقايسۀ عملکرد دانش آموزان کاس های گروه آزمايش با گروه گواه در فعاليت هايی از قبيل 
حفظ، روخوانی و درک معنا، درمجموع تفاوت چشم گير و باالتر از حد انتظاری مشاهده نمی شود.
3. با مقايسۀ نمرات دانش آموزان گروه آزمايش در خواندن فارسی )پيش از شروع خواندن قرآن و 
در پايان آن با خود و با گروه گواه( و همچنين مقايسۀ نمرات دانش آموزان ياد شده در خواندن 
فارسی و خواندن قرآن می توان دريافت که آموزش روخوانی قرآن )محتوا و روش ارائه شده(، که 
با آموزش خواندن فارسی مرتبط بوده است و تصور می شد در جهت تقويت آن عمل کند، گاهی 

حتی در جهت عکس عمل کرده است.
4. مقايسۀ رفتار نگرشی دانش آموزان گروه آزمايش و گواه )بر اساس کاس های اعام شده از سوی 
طراحان دو گروه برنامه در برنامۀ آموزش معلمان( تفاوت معنی داری به نفع گروه گواه وجود 

دارد.«

عنصر محتوا در برنامۀ درسی قرآن دورۀ اول ابتدایی
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هومن )1379( نيز به ارزشيابی اجرای آزمايشی برنامۀ آموزش قرآن در پايه های اول و دوم ابتدايی 
سراسر کشور پرداخت. در اين طرح از الگوی ارزشيابی سيپ1 استفاده شد که تمامی ابعاد برنامۀ درسی 

را بررسی می کند. مهم ترين نتايج اين طرح پژوهشی عبارت اند از:
 مناسب تر بودن شروع آموزش قرآن از پايۀ دوم ابتدايی به صورت آزمايشی

 حذف و اصاح بخش هايی از محتوای کتاب درسی مانند دروس مربوط به روخوانی کلمات متصل 
به يکديگر

 تغيير در جهت گيری برنامۀ استماع نوار از تأکيد بر تکرار به جهت گيری عاطفی- ارزشی.

بر اساس پژوهش طاهری و دانشور )1380(، تحقق هدف ها در حوزۀ مهارت های روخوانی، خواندن 
شــبيه نوارهای آموزشــی و دريافت مفهوم پيام های قرآنی با مشــکاتی روبه رو بوده اســت. همچنين 

سنگين بودن حجم محتوای روخوانی در اجرای موفقيت آميز برنامه اثر معکوس داشته است.
بر اســاس پژوهش خوش خلق )1388(، به رغم اجرای مدون برنامۀ آموزش قرآن در مدارِس کشور 
عملکرد دانش آموزان در فراگيری مهارت های قرآنی به ويژه روخوانی کلمه ها و آيه های مربوط به سوره ها 
در حد مطلوب نيســت. طبق يافته های حاصل از ارزشــيابی اجرای آزمايشی قرآن توسط پژوهشگاه، بر 
اســاس نقــاط 50 ، 60 و 75 درصدی به ترتيــب 68/5٪، 55٪ و 26٪ دانش آموزان پايۀ اول و ٪76/3، 

64/5٪ و 35٪ دانش آموزان پايۀ دوم به اهداف شناختی برنامۀ قرآن دست نيافته اند.
در ســال 1389 با توليد سند جديدی به نام برنامۀ درسی ملی، گفت و گو بر سر ايجاد تحول بنيادين 
در ســاختار و محتوای نظام آموزشــی اوج گرفت و همسوسازی با برنامۀ درسی ملی مطرح شد. به تبع آْن 
کتاب های درسی نيز، ازجمله کتاب های درسی قرآن از پايۀ اول تا سوم، دستخوش اين تغيير و تحول شد.

پس از تأليف کتاب قرآن اول ابتدايی و اجرای سراسری آن در مدارس، حسنی )1390( در ارزشيابی 
برنامۀ درسی قرآن اول ابتدايی دربارۀ کتاب درسی قرآن به نتايج زير دست يافت:

 به طورکلی پيام های قرآنی موردعاقۀ دانش آموزان است. پيشنهاد شده است پيام ها از موضوعاتی 
انتخاب شوند که برای دانش آموزان ملموس باشند. 

 از نظِر معلمان برخی از اشعار به دليل ارتباط کمتر با امور محسوس با شرايط سنی دانش آموزان 
اين دوره متناسب نيست و درمجموع بخش عمده ای از اشعار کتاب بايد بازبينی شود.

 مضمون و کيفيت تصاوير کتاب و تناسب آن با عائق دانش آموزان از نظر گروه های اطاع رسان 
مثبت اســت و داوری آن ها در حد متوســط و باالتر قرار دارد و بــه آموزش درس قرآن کمک 
بسياری می کند. هرچند از نظر آن ها برخی از تصاوير برای دانش آموزان ملموس نيست و برخی 

از تصاوير هم، به ويژه تصاوير درس های اول و چهارم، نياز به بازبينی دارند.
 در کتاب آموزش قرآن تعداد محدودی فعاليت نقاشی در نظر گرفته شده است.
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در ســال 1391 کتاب قرآن پايۀ دوم ابتدايی تأليف و اجرای سراســری شــد. حسنی )1391( در 
ارزشيابی برنامۀ درسی قرآن پايۀ دوم ابتدايی نيز به نتايج زير دست يافت:
 حجم فعاليت ها به ويژه در بخش قواعد روخوانی و قرائت زياد است.

 بخش پيام های قرآنی جذاب اما در برخی موارد انتزاعی است.
 برخی تصاوير پيام های قرآنی با مضمون پيام هماهنگ نيست.

 اندازۀ قلم رسم الخط فارسی کتاب مناسب سن مخاطب نيست.
 دانش آموزان نسبت به کتاب درسی نگاه مثبتی دارند و از بخش های داستان و پيام قرآنی رضايت 

دارند.
 معلمان از کليت کتاب اظهار رضايت کرده اند.

 معلمان در اجرای برنامه با مشــکل کمبود وســايل کمک آموزشــی مثــل لوحه و کتاب گويا 
مواجه اند.

 فعاليت های انس با قرآن در منزل با مشــکل چگونگی گزارش گيری معلم از روند اجرا در خانه و 
همچنين تکراری بودن فعاليت ها روبه روست.

 کيفيت فيزيکی کتاب گويا و لوحه ها مناســب نيســت و از طرفی کاربرد آن نيز در کاس آسان 
نيست.

در ادامۀ طرح همسوسازی کتاب ها با برنامۀ درسی ملی، در سال 1392 کتاب آموزش قرآن پايۀ سوم 
ابتدايی تأليف شد و به اجرای سراسری درآمد که مورد ارزشيابی قرار نگرفت.

ارزشيابی برنامۀ درسی مرحله ای مهم و اساسی در فرايند برنامه ريزی درسی است که به منظور بررسی 
ميزان مطلوبيت و مؤثر بودن برنامۀ درسی و رفع نواقص احتمالی آن انجام می شود. در بند 10-11 سند 
برنامۀ درســی ملی آمده است که »ارزشيابی از برنامه های درسی هريک از حوزه های تربيت و يادگيری، 
پس از اجرای سراســری هر برنامه در هريک از دوره ها ی سه ســالۀ تحصيلی، توسط سازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزشی انجام شده و نتيجۀ آن به شورای عالی گزارش می شود«. در  اين باره، طرح پژوهش 
ارزشــيابی برنامۀ درســی قرآن دورۀ اول ابتدايی مطابق با الگوی مديريتگرا هدايت شد. در اين پژوهش 
ابتدا برنامۀ قصد شده و اجرا شده در شش عنصر اهداف و رويکرد، محتوا، مواد و منابع آموزشی، روش های 
ياددهی ـ يادگيری، ارزشــيابی و جايگاه درس مورد مطالعه قرار گرفت و فاصلۀ برنامۀ اجراشده از برنامۀ 
قصدشده مشخص شد. در ادامه، با سنجش اهداف کسب شده، ميزان تحقق اهداف برنامه و اثربخشی آن 
تعيين شد. به دليل گستردگی طرح، در اين مقاله ارزشيابی عنصر محتوا در برنامۀ درسی آموزش قرآن 
دورۀ اول ابتدايی ارائه خواهد شد. عنصر محتوا شامل کتاب درسی، کتاب گويا، لوحۀ  آموزشی مقوايی و 
کتاب راهنمای معلم در برنامۀ درســی آموزش قرآن در دورۀ اول ابتدايی است. از اين رو، در اين مقاله به 
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پرسش های زير پاسخ داده خواهد شد:
1.  وضع موجود کتاب درسی در برنامۀ درسی قرآن، در دورۀ اول ابتدايی، از نگاه معلمان و سرگروه های 

آموزشی چگونه است؟
2.  وضع موجود کتاب درسی در برنامۀ درسی قرآن، در دورۀ اول ابتدايی، از نگاه دانش آموزان چگونه 

است؟
3.  وضع موجود کتاب گويا در برنامۀ درسی قرآن، در دورۀ اول ابتدايی، از نگاه معلمان و سرگروه های 

آموزشی چگونه است؟
4.  وضع موجود لوحۀ آموزشی مقوايی در برنامه درسی قرآن، در دورۀ اول ابتدايی، از نگاه معلمان 

و سرگروه های آموزشی چگونه است؟
5.  وضع موجود کتاب راهنمای معلم در برنامۀ درسی قرآن، در دوره اول ابتدايی، از نگاه معلمان و 

گروه های آموزشی چگونه است؟

 پیشینۀ تحقیق 
سير آموزش قرآن در سال های 1349 تا 1385 با توجه به تطورات برنامۀ آموزش قرآن در چهار دوره 

قابل بررسی است )نباتی، 1387( که به شرح زيرند:
 مرحلۀ اول، سال های 1349 تا 1357: دربارۀ تدوين اهداف برنامۀ درسی، روش تدريس و شيوۀ 
ارزشيابی درس قرآن دورۀ ابتدايی هيچ برنامۀ مکتوبی وجود ندارد . محور اصلی انتخاب محتوا و 

تأليف کتاب های درسی، آرای شخصی، تجربی و سليقه ای مؤلفان بوده است.
 مرحلۀ دوم، ســال های 1358 تا 1369: آموزش قرآن از پايۀ ســوم آغاز می شد. در اين مرحله 
بيشترين توجه بر آموزش روخوانی قرآن، آموزش قواعدی مثل آشنايی با حروف و حرکات کوتاه 

و کشيده و عائم ديگر بود. 
 مرحلۀ سوم، سال های 1369تا 1376: در اين دوره، اهداف و روش ها تغييراتی داشت، اما رويکرد 
آموزش همچنان بر آموزش روخوانی ازطريق تقويت مهارت شــنيداری بود. کتاب ها با تغييرات 
چشــمگيری مانند تقطيع آيات، صفحه آرايی، تصوير مناســب و استفاده از رسم الخط آموزشی 
همراه بود. از آن دوره مکتوباتی غيرمدون دربارۀ برنامۀ درسی قرآن وجود دارد به اين خاطر که 

هنوز راهنمای برنامۀ درسی تدوين نشده بود.
 مرحلۀ چهارم، ســال های 1376 تا 1385: در پی تأکيدات مقام معظم رهبری در توجه ويژه به 
آموزش قرآن در آموزش وپرورش در سال 1376، در اهداف، رويکرد، اصول حاکم بر برنامۀ درسی 
و روش های آموزش قرآن تغييرات اساســی انجام شد. سوادآموزی فارسی مبنای آموزش قرآن 
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قرار گرفت و آموزش قرآن از پايۀ اول آغاز شد. کتاب های درسی هم از نظر ساختار و هم از نظر 
محتوا تغييرات اساسی کرد. در اين دوره، ضمن تهيه و تدوين راهنمای برنامۀ درسی و تصويب 
آن در شــورای عالی آموزش وپرورش، اين برنامه به صورت آزمايشــی اجرا شد و در پژوهش های 
گوناگون مورد ارزشــيابی قرار گرفت )طاهری، 1377؛ سعيدی رضوانی، 1378؛ هومن، 1379؛ 

طاهری و دانشور، 1380؛ شعبانی، 1382؛ خوش خلق، 1388(.
برنامۀ درســی مصوب قرآن شــامل اصول، اهداف، محتوا، روش تدريس و ارزشيابی است که سال 
1381 در شــورای عالی آموزش و پرورش مصوب شده است. اهداف کلی آموزش قرآن در دورۀ ابتدايی در 

اين برنامه عبارت اند از:
 آشنايی با قرآن کريم به منزلۀ کام الهی و کتاب آسمانی. 

 تقويت انس و عاقه به قرآن کريم و يادگيری آن. 
 توانايی روخوانی قرآن به صورت شمرده و آرام از روی مصحف با رسم الخط آموزشی.

 توانايی خواندن آيات کتاب درسی به صورت روان يا آهنگين.
 آشنايی با قواعد ضروری روخوانی قرآن.

 حفظ برخی از سوره های کوتاه کتاب درسی.
 آشنايی با برخی از داستان های قرآن کريم.

 فراگيری معنای برخی از کلمات ساده و عبارات کوتاه قرآن.
 تقويت عاقه به شنيدن، خواندن و فهم معنای آيات قرآن کريم.

 آشنايی با مفهوم برخی از پيام های قرآن.
 شناخت و تقويت استعدادهای دانش آموزان در گرايش های مختلف آموزش قرآن.

در برنامۀ درسی ملی در بخش مربوط به حوزۀ تربيت و يادگيری قرآن و عربی آمده است:
»حوزۀ يادگيری قرآن و عربی شــامل دو حوزۀ محتوايی آموزش قرآن کريم و آموزش عربی است و 

حد نهايی يادگيری قرآن به شرح زير است:
 توانايی خواندن صحيح و روان قرآن کريم

 توانايی درک معنای عبارات ساده و پرکاربرد قرآن کريم
 توانايی نسبی تدبر در آيات قرآن کريم به منظور درک ساده و اوليۀ دقايق و ظرايف مفاهيم آيات، 

بدون آموزش تخصصی علوم قرآنی
 انس مستمر و دائمی با قرآن کريم به نحوی که دانش آموزان اهل خواندن و تفکر در قرآن باشند 

و اين امر را الزمۀ تربيت دينی و اعتای هويت الهی خويش بدانند.«
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بر اساس مقايسۀ اهداف برنامۀ مصوب قرآن و برنامۀ درسی ملی تأکيد آموزش قرآن در دورۀ ابتدايی 
بر روخوانی قرآن، درک عبارات پرکاربرد، توانايی تدبر در آيات برای درک ساده و انس با قرآن است.

مروری بر برنامۀ آموزش قرآن کشــورهای مسلمان درزمينۀ اهداف آموزش قرآن و نحوۀ اجرای آن 
نکات چشمگيری دارد که در ادامه و برای نمونه آموزش قرآِن برنامۀ درسی در مالزی ارائه می شود. 

در آموزش و پرورش کشور مالزی درسی با عنوان قرآن، همانند آنچه در آموزش و پرورش ايران وجود 
دارد، تعريف نشده و قرآن و مباحث مربوط به خواندن آن در قالب درس اسام گنجانده شده است. يکی 
از برنامه های مهم مالزی در بحث اسام، برنامه ای به نام جیـ  کاف2 است. اين برنامه شامل طيف وسيعی 
از مهارت هــای بنيادی مذهبی ازجمله قرائت قرآن، يادگيری الفبای جاوی زبان عربی و همچنين اصول 
و مبانی عبادت است. ناآشنايی با زبان عربی به علت تلفظ و عائم پيچيدۀ روخوانی بخشی از مشکات 
اصلی در بهبود وضعيت قرائت دانش آموزان در مالزی است. اهداف برنامۀ جی ـ کاف به شرح زير است:

 تعميم ماهرانۀ حروف الفبای جاوی برای آن دســته از دانش آموزان مسلمان که قادرند اين خط 
را بخوانند و بنويسند

 تکميل خواندن کل قرآن با مهارت و کيفيت
 تسلط بر اصول زبان عربی ارتباطی

 فهم همراه با عمل به دستورات اساسی پرستش خداوند )وزارت آموزش و پرورش مالزی ، 2004، 
به نقل از صفوی، 1393(.

تمام دانش آموزان مســلمانی که در مدارس عمومی )دولتی( در مقطــع ابتدايی ثبت نام می کنند 
موظف اند از اين برنامه، در تمام پايه های اين مقطع از ســال اول تا پايان سال ششم، تبعيت کنند. مواد 
درســی مورد نياز و ملزومات تدريس توسط وزارت آموزش و پرورش تأمين می شود. اين موارد از اين قرار 

است: 
 ارائۀ کتابچۀ خط مشی ها برای اجرا و مديريت برنامۀ درسی جی ـ کاف

 تعيين الگوهای تدريس و فعاليت های تکميلی برنامۀ درسی
 آماده سازی کتاب های درسی
 ساخت نرم افزارهای آموزشی

 بهره گيری از آزمايشگاه جی ـ کاف. 
يکی از الگوهای برنامۀ جی ـ کاف الگوی ختم قرآن است. به منظور دستيابی به هدف ختم قرآن در 

مقطع ابتدايی، چند شيوه در برنامۀ جی ـ کاف معرفی شد. اين شيوه ها به قرار زيرند:
 شيوۀ الگوی شش ماهۀ ختم قرآن در شش ماهۀ اول سال تحصيلی طی فرايند ياددهیـ  يادگيری

 شيوۀ هدايت قرائت قرآن در شش ماهۀ دوم سال تحصيلی طی فرايند ياددهی ـ يادگيری
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 شيوۀ تسميک خارج از فرايند ياددهی ـ يادگيری
 شيوۀ اردوهای قرآن آموزی منظم خارج از ساعات مدرسه.

بعد از به اجرا گذاشتن اين شيوه ها انتظار می رود که دانش آموزان دورۀ ابتدايی:
1.  آيات قرآن را قرائت کنند و همچنين به طور صحيح هر حرف را از مخرج حروف ادا کنند.

2.  آيات قرآن را با به کارگيری قوانين تجويد به طور شايسته قرائت کنند.
3.  آيات قرآن را به طور روان و سليس قرائت کنند.

4.  قرائت کل قرآن را در انتهای مقطع ابتدايی تکميل کنند.
چهار هدف ذکر شــده ازطريق چهار راهبرد آموزشــی الگوی ختم قرآن جیـ  کاف به ثمر می رسد. 
ظريــف3 و همــکاران )2014( در پژوهش خود به ارزيابی مهارت خواندن قــرآن در برنامۀ جیـ  کاف 
پرداختند. در اين پژوهش به طور تصادفی در يکی از مدارس مالزی آزمايش روخوانی قرآن انجام شد. بر 

اساس نتايج، سطح مهارت دانش آموزان در خواندن قرآن با پيشرفت همراه بوده است.
بررسی تجارب کشور مالزی دارای نکات زير است:

 درگيرسازی دانش آموزان نقش مهمی در آموزش قرآن دارد.
 اين درگيرسازی در برنامۀ درسی مالزی با اختصاص زمان مناسب آغاز می شود.

 در گام بعدی، برنامه های متفاوت و مکمل در راستای برنامۀ درسی آموزش و پرورش ارائه می شود.
 اين برنامه ها در قالب برنامه ای به نام جی ـ کاف ارائه می شود.

 جیـ  کاف مشتمل بر چهار عنصر است که به شکل های متفاوت مفاهيم اسامیـ  قرآنی، قرائت 
قرآن و زبان عربی را با هم درگير می سازد.

 جی ـ کاف در بخش ايجاد موقعيت يادگيری قرآنی برنامه ای به نام برنامۀ ختم قرآن دارد که از 
چند الگوی متفاوت تشکيل شده است.

  روش پژوهش
در اين پژوهش روش تحليِل اطاعات ترکيبی است و در ترکيب اطاعات از الگوی همسوسازی 
يا مثلث سازی4 استفاده شده است. در الگوِی همسوسازی داده های کّمی و کيفی با همديگر ترکيب 

 می شوند و تفسيری از هر دو داده ارائه می شود.
برای پاسخ به پرسش های پژوهش، نحوۀ اجرای برنامۀ درسی در سطح کاس، مدرسه، منطقه و 
استان با روش بررسی و پيمايش ميدانی و استفاده از ابزارهای مناسب )پرسش نامۀ کّمی نظرسنجی 
معلمان، فرم مصاحبۀ نيمه ساختارمند معلم، فرم مصاحبۀ ساختارمند با دانش آموز( و برگزاری جلسات 
داده های  از آنجا که  بررسی شد.  و معلمان مجرب  استان ها  آموزشی  با سرگروه های  کانونی5  گروه های 
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گوناگونی در اين روش گردآوری  شد، داده ها مثلث سازی  شد و تحليل ها و تصميم ها بر اساس ترکيب 
آن ها انجام گرفت. در اين پژوهش از الگوی همگرا استفاده شد. ابتدا هرکدام از داده های کيفی و کّمی 
جداگانه تحليل شدند و سپس از مقايسه و مقابلۀ نتايج آن ها تحليل و تفسير نهايی ارائه شد. از اين الگو 
زمانی استفاده می شود که پژوهشگر بخواهد نتايج را مقايسه، معتبرسازی و تأييد کند يا نتايج کّمی را با 
يافته های کيفی حمايت کند. در اين طرح نتايج يافته های کّمی در محيط اِس پی اِس اِس6 تحليل شد و 
داده های کيفی نيز در سه مرحلۀ کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تحليل شد. سپس 

با مقايسه و مقابلۀ يافته ها و تفسير آن ها نتايج نهايی به دست آمد.
جامعۀ آماری اين پژوهش دانش آموزان، معلمان، کاس های درس و مدارس دورۀ ابتدايی کل کشور 
بودند. با توجه به وسعت جامعۀ آماری، روش نمونه گيری به صورت خوشه ای هدفمند انجام شد. ابتدا چهار 
استان تهران )مرکز و برخوردار(، خراسان رضوی )نيمه برخوردار(، هرمزگان )کم برخوردار( و آذربايجان 
شرقی )از مناطق دوزبانه( انتخاب شدند. جامعۀ مورد پژوهش يک شهر مرکز استان )شهرستان مرکزی( 
و يک شهر استان )شهرستان غيرمرکزی( بود. در تهران دو منطقۀ 12 )منطقۀ مذهبی( و 5 انتخاب 
شدند. از هر شهر دو مدرسه، يک مدرسۀ دخترانه و يک مدرسۀ پسرانه )دولتی(، و درمجموع 16 مدرسه 
انتخاب شد. از هر مدرسه نيز يک کاس از هريک از پايه های اول، دوم و سوم انتخاب شد که درمجموع 
48 کاس درس به همراه معلمان آن ها در پايه های اول تا سوم در چهار استان حجم نمونه را تشکيل 
دادند. همچنين در هر استان يک گروه هم انديش تشکيل شد. انتخاب اعضای گروه های آموزشی برای 
گروه های هم انديش به صورت هدفمند و با معرفی استان شامِل 8 نفر از سرگروه های آموزشی و معلمان 
باتجربۀ پايه بودند که درمجموع 32 نفر می شدند. همچنين برای 353 معلم از چهار استان پرسش نامۀ 

کّمی ارسال و اطاعات آن گردآوری شد و با 295 دانش آموز مصاحبۀ ساختارمند انجام شد.

  یافته های پژوهش
محتوا در برنامۀ درســی قرآن شامل کتاب درســی، کتاب گويا، لوحه های آموزشی مقوايی و کتاب 
راهنمای معلم است. به منظور بررسی محتوا، با استفاده از پرسش نامۀ نظرسنجی، اطاعات کّمی گردآوری 
شــد و با برگزاری جلسات هم انديشی و مصاحبۀ فردی اطاعات کيفی به دست آمد. در ادامه، يافته های 

کّمی و کيفی هريک از اجزای محتوا به ترتيب ارائه می شود.

  1.  نظر معلمان و سرگروه های آموزشی دربارۀ كتاب درسی
 وضع موجود کتاب درسی در برنامۀ درسی قرآن در دورۀ اول ابتدایی از نگاه معلمان و 

سرگروه های آموزشی چگونه است؟
به منظور بررسی کتاب درسی آموزش قرآن در پايۀ اول، دوم و سوم ابتدايی، با پرسش نامۀ 

نظرسنجی عناصر برنامه، از 353 معلم نظرسنجی شد. يافته ها به  شرح ذيل است: 
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 جدول 1.   وضعیت عناصر ارزيابی محتوای کتاب قرآن اول ابتدايی از نگاه معلمان )فراوانی، درصد، میانگین و ترتیب(                                                                                                                                  
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 مطالــب مقدمۀ کتاب متناســب با 1
نیازهای معلم است.

67816310185فراوانی
2/0117

100٪16/80٪3/2٪48/8٪36/2٪درصد

 مطالــب مقدمۀ کتاب متناســب با 2
نیازهای والدین است.

467036236181فراوانی
2/308

100٪3/3٪12/7٪19/9٪38/7٪25/4٪درصد

181 84788110فراوانی شروع درس با تصویر مناسب است.3
1/7023

100٪ 6/10٪4/4٪43/1٪46/4٪درصد

 شروع درس با تصویر در درک معنا به 4
دانش آموزان کمک کرده است.

7789881183فراوانی
1/7322

100٪0/5٪4/4٪4/4٪48/6٪42/1٪درصد

با 5 به جای تصویر  بهتر اســت درس   
سوره شروع شود.

2829316727182فراوانی
3/201

100٪14/8٪36/8٪17٪15/9٪15/4٪درصد

 فعالیت با هم بخوانیم )شعر( متناسب 6
با ترجمۀ سوره است.

398026315181فراوانی
2/356

100٪2/8٪17/1٪14/4٪44/2٪21/5٪درصد

 فعالیت با هم بخوانیم )شعر( مناسب 7
است.

627815221178فراوانی
2/0018

100٪0/6٪12/4٪8/4٪43/8٪34/8٪درصد

 نوع ســوره ها برای این پایه مناسب 8
است.

825913207181فراوانی
1/9619

100٪3/9٪11٪7/2٪32/6٪45/3٪درصد

 تعداد سوره ها برای این پایه مناسب 9
است.

66598378178فراوانی
2/2212

100٪4/5٪20/8٪4/5٪33/1٪37/1٪درصد

 اکثر دانش آموزان به حفظ ســوره ها 10
عالقه نشان می دهند.

57779326181فراوانی
2/1914

100٪3/3٪17/7٪5٪42/5٪31/5٪درصد

 اکثر دانش آموزان به راحتی سوره ها را 11
حفظ می کنند.

46678592182فراوانی
2/473

100٪1/1٪32/4٪4/4٪36/8٪25/3٪درصد

 محتوای پیام های قرآنی برای این پایه 12
مناسب است.

57787365183فراوانی
2/2013

100٪2/7٪19/7٪3/8٪42/6٪31/1٪درصد
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پایه 13 این  برای  قرآنی  پیام های  تعداد   
مناسب است.

507414406184فراوانی
2/347

100٪3/3٪21/7٪7/6٪40/2٪27/2٪درصد

 داستان های قرآنی و پیام آن ها برای 14
این پایه مناسب است.

638311215183فراوانی
2/0316

100٪2/7٪11/5٪6٪45/4٪34/4٪درصد

 تعداد داســتان های قرآنی برای این 15
پایه مناسب است.

528014289183فراوانی
2/2511

100٪4/9٪15/3٪7/7٪43/7٪28/4٪درصد

 آموزش خواندن قرآن در پایۀ اول از 16
درس چهارم )دی ماه( مناسب است.

487019397183فراوانی
2/384

100٪3/8٪21/3٪10/4٪38/3٪26/2٪درصد

 تصاویر مربوط به پیام ها و داستان ها 17
برای دانش آموزان مناسب است.

5083112711182فراوانی
2/2610

100٪6٪14/8٪6٪45/6٪27/5٪درصد

همۀ 18 فرم  یکســانی  و  کلیشه بودن   
دانش آموزان  و  است  مناسب  دروس 

آن را می پسندند.

2756305218183فراوانی
2/882

100٪9/8٪28/4٪16/4٪30/6٪14/8٪درصد

 آموزش عالمت ســکون در پایۀ اول 19
ابتدایی مناسب است.

507721306184فراوانی
2/279

100٪3/3٪16/3٪11/4٪41/8٪27/2٪درصد

 لغات و ترجمۀ آن ها که در پیام قرآنی 20
آمده مناسب است.

489015292184فراوانی
2/1715

100٪1/1٪15/8٪8/2٪48/9٪26/1٪درصد

 آغاز آموزش قرآن از پایۀ اول ابتدایی 21
مناسب است.

93557206181فراوانی
1/8520

100٪3/3٪11٪3/9٪30/4٪51/4٪درصد

آموزش روخوانی قــرآن در ارتقای 22  
مهارت خواندن اکثریت دانش آموزان 

در سایر دروس کمک می کند.

98547177183فراوانی
1/8021 100٪3/8٪9/3٪3/8٪29/5٪53/6٪درصد

تأثیر مهمی 23 معنا  اینکه درک  به رغم   
در خوانــدن دارد آموزش روخوانی 
قــرآن بدون درک معنــا برای اکثر 
دانش آموزان اشکالی ایجاد نمی کند.

5562203213182فراوانی

2/375
100٪7/1٪17/6٪11٪34/1٪30/2٪درصد

2/21      وضعیت کلی محتوای کتاب قرآن اول ابتدایی

 جدول 1.   )ادامه( 
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بر اســاس جدول 1، در برنامۀ درســی قرآن در بخش محتوا عملکرد ضعيفی وجود دارد. چنان که 
ماحظه می شود، با احتساب ميانگين 3 در اين بخش، ميانگين نظر معلمان دربارۀ محتوای کتاب قرآن 
پايۀ اول ابتدايی 2/21 است. به بيان ديگر، تقريباً تمامی معلمان در اين خصوص کامًا مخالف يا مخالف 

بوده اند.

 جدول 2.   وضعیت عناصر ارزيابی محتوای کتاب قرآن دوم ابتدايی از نگاه معلمان )فراوانی، درصد، میانگین و ترتیب(                                                                                                                                  
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 مطالــب مقدمۀ کتاب متناســب با 1
نیازهای معلم است.

559611263191فراوانی
2/0920

100٪1/6٪13/6٪5/8٪50/3٪28/8٪درصد

 مطالــب مقدمۀ کتاب متناســب با 2
نیازهای والدین است.

477539214186فراوانی
2/2514

100٪2/2٪11/3٪21٪40/3٪25/3٪درصد

887810104190فراوانی شروع درس با تصویر مناسب است.3
1/7623

100٪2/1٪5/3٪5/3٪41/1٪46/3٪درصد

 شروع درس با تصویر در درک معنا به 4
دانش آموزان کمک کرده است.

9672785188فراوانی
1/6924

100٪2/7٪4/3٪3/7٪38/3٪51/1٪درصد

 بهتر اســت درس به جای تصویر با 5
سوره شروع شود.

2423257540187فراوانی
3/452

100٪21/4٪40/1٪13/4٪12/3٪12/8٪درصد

آموزش 6 برای  روخوانی  قواعد  تعداد   
در این پایه مناسب است.

4675153618190فراوانی
2/507

100٪9/5٪18/9٪7/9٪39/5٪24/2٪درصد

اول 7 کالس  تکــراری  ســوره های   
مشــکلی برای آموزش روخوانی در 

این پایه ایجاد نمی کند.

74819224190فراوانی
4/051

100٪2/1٪11/6٪4/7٪42/6٪38/9٪درصد

 انتخاب عبارت های قرآنی کتاب برای 8
پایۀ دوم مناسب است.

5765103622190فراوانی
2/489

100٪11/6٪18/9٪5/3٪34/2٪30٪درصد

 تعداد عبارت هــای قرآنی برای پایۀ 9
دوم مناسب است.

4376114513188فراوانی
2/526

100٪6/9٪23/9٪5/9٪40/4٪22/9٪درصد

انتخاب داســتان های قرآنی کتاب 10  
برای پایۀ دوم مناسب است.

58939237190فراوانی
2/0919

100٪3/7٪12/1٪4/7٪48/9٪30/5٪درصد
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 تعداد داســتان های قرآنی برای پایۀ 11
دوم مناسب است.

458112369183فراوانی
2/3611

100٪4/9٪19/7٪6/6٪44/3٪24/6٪درصد

528217326189فراوانی ترتیب قواعد روخوانی مناسب است.12
2/2513

100٪3/2٪16/9٪9٪43/4٪27/5٪درصد

  بهتر است هر درس با موضوع خاصی 13
ارائه شود و بافت معنایی ایجاد شود 

که بر کل اجزا حاکم باشد.

756526149189فراوانی
2/0322

100٪4/8٪7/4٪13/8٪34/4٪39/7٪درصد

با 14 انس  بخش  انجام  به  دانش آموزان    
قرآن در خانه عالقه نشان می دهند.

3148304730186فراوانی
2/984

100٪16/1٪25/3٪16/1٪25/8٪16/7٪درصد

  نوع ســوره ها برای این پایه مناسب 15
است.

518121289190فراوانی
2/2812

100٪4/7٪14/7٪11/1٪42/6٪26/8٪درصد

  تعداد سوره ها برای این پایه مناسب 16
است.

5471153119190فراوانی
2/4210

100٪10٪16/3٪7/9٪37/4٪28/4٪درصد

  محتوای پیام هــای قرآنی برای این 17
پایه مناسب است.

60877314189فراوانی
2/1118

100٪2/1٪16/4٪3/7٪46٪31/7٪درصد

  تعـداد پیام های قرآنی برای این پایه 18
مناسب است.

647713304188فراوانی
2/1117

100٪2/1٪16٪6/9٪41٪34٪درصد

  تصـاویر مربوط به پیام ها و داستان ها 19
برای دانش آموزان مناسب است.

627310374186فراوانی
2/1815

100٪2/2٪19/9٪5/4٪39/2٪33/3٪درصد

   لغات و تـرجمۀ آن ها که در پیام قرآنی20
آمده مناسب است.

568214324188فراوانی
2/1816

100٪2/1٪17٪7/4٪43/6٪29/8٪درصد

  در حالِت فعلی دروس قاعده محورند. 21
ششــم  درس  قرآنی  پیــام  )مثاًل 
نماز اســت، اما انتخــاب محتوا در 
نیســت  نماز  مبحث  تکمیل  جهت 
و قاعده محور اســت.( این وضعیت 

مناسب است.

1950346320186فراوانی

3/083
100٪10/8٪33/9٪18/3٪26/9٪10/2٪درصد

 جدول 2.   )ادامه( 
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پایه به 22 این  اکثر دانش آمــوزان در    
حفظ سوره ها عالقه نشان می دهند.

4674114314188فراوانی
2/498

100٪7/4٪22/9٪5/9٪39/4٪24/5٪درصد

  اکـثر دانـش آمـوزان در ایـن پـایه 23
به راحتی سوره ها را حفظ می کنند.

406076416187فراوانی
2/765

100٪8/6٪34/2٪3/7٪32/1٪21/4٪درصد

  آموزش روخوانی قــرآن در ارتقای 24
مهارت خواندن اکثر دانش آموزان در 

سایر دروس کمک می کند.

7569112211188فراوانی
2/0721

100٪5/9٪11/7٪5/9٪36/7٪39/9٪درصد

2/42وضعیت کلی محتوای کتاب قرآن دوم ابتدایی 

بر اســاس جدول 2، در برنامۀ درســی قرآن در بخش محتوا عملکرد ضعيفی وجود دارد. چنان که 
ماحظه می شود، با احتساب ميانگين 3 در اين بخش، ميانگين نظر معلمان دربارۀ محتوای کتاب قرآن 
پايۀ دوم ابتدايی 2/42 است. به بيان ديگر، تقريباً تمامی معلمان در اين خصوص کامًا مخالف يا مخالف 

بوده اند.

 جدول 3.   وضعیت عناصر ارزيابی محتوای کتاب قرآن سوم ابتدايی از نگاه معلمان )فراوانی، درصد، میانگین و ترتیب(                                                                                                                                  
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 مطالــب مقدمۀ کتاب متناســب با 1
نیازهای معلم است.

657711152170فراوانی
1/8921

100٪1/2٪8/8٪6/5٪45/3٪38/2٪درصد

 مطالــب مقدمۀ کتاب متناســب با 2
نیازهای والدین است.

586327184170فراوانی
2/1016

100٪2/4٪10/6٪15/9٪37/1٪34/1٪درصد

 شــروع درس در فصل سوم )انس با 3
قرآن( با روخوانی مناسب است.

587120165170فراوانی
2/0518

100٪2/9٪9/4٪11/8٪41/8٪34/1٪درصد

  ترتیب فصل بندی کتاب )تقدم و تأخر(4
مناسب است.

5054281615163فراوانی
2/3413

100٪9/2٪9/8٪17/2٪33/1٪30/7٪درصد

 جدول 2.   )ادامه( 
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 تکرار آموزش و یادآوری قواعد پایۀ 5
دوم در پایۀ سوم مناسب است.

736016171167فراوانی
1/8822

100٪0/6٪10/2٪9/6٪35/9٪43/7٪درصد

ناخوانا )مثاًل در 6  متمایز کردن حروف 
والسماء( مناسب است.

547016202162فراوانی
2/0519

100٪1/2٪12/3٪9/9٪43/2٪33/3٪درصد

 در بخــِش سی و ســه روز تعداد و 7
حجم آیات صفحات قرآنی )مثاًل روز 

بیست و یکم( مناسب است.

2161114432169فراوانی
3/032

100٪18/9٪26٪6/5٪36/1٪12/4٪درصد

 نبودن عالئم وقف باعث خســتگی 8
بروز  درنتیجه  و  دانش آموزان  چشم 

غلط اعرابی می شود.

29801143311167فراوانی
2/5011

100٪6/6٪19/8٪8/4٪47/9٪17/4٪درصد

 بهتر است فصل اول و دوم کتاب با هم 9
جابه جا شود.

2944344316166فراوانی
2/846

100٪9/6٪25/9٪20/5٪26/5٪17/5٪درصد

 با توجه به زماِن پیش بینی شده، زمان 10
مناسب  قرآن  با  انس  بخش  تدریس 

است.

2871203314166فراوانی
2/609

100٪8/4٪19/9٪12٪42/8٪16/9٪درصد

 آموزش نماز در فصل اول و تمرین آن 11
در فصل سوم کتاب مناسب است.

526913276167فراوانی
2/2015

100٪3/6٪16/2٪7/8٪41/3٪31/1٪درصد

 در پایۀ ســوم حفظ دو ســوره از 12
مناسب  قرآن  کوچک  ســوره های 

است.

70636262167فراوانی
1/9620

100٪1/2٪15/6٪3/6٪37/7٪41/9٪درصد

 نبودن پیام و داســتان در فصل دوم 13
)سی و سه روز( مناسب است.

3245144628165فراوانی
2/963

100٪17٪27/9٪8/5٪27/3٪19/4٪درصد

 دانش آمــوزان به انجام بخش انس با 14
قرآن در خانه عالقه نشان می دهند.

2159144034168فراوانی
3/041

100٪20/2٪23/8٪8/3٪35/1٪12/5٪درصد

 رسم الخط به کار رفته در آیات مناسب 15
است.

47877252168فراوانی
2/1017

100٪1/2٪14/9٪4/2٪51/8٪28٪درصد

 آموزش کتاب درســی قرآن در این 16
پایه باعث انس مستمر دانش آموزان 

با قرآن کریم می شود.

417721207166فراوانی
2/2514

100٪4/2٪12٪12/7٪46/4٪24/7٪درصد
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 آموزش بخش دوم کتاب در سی و سه 17
روز پشت ســر هم باعث خســتگی 

دانش آموزان نمی شود.

215194835164فراوانی
2/855

100٪21/3٪29/3٪5/5٪31/1٪12/8٪درصد

 آمــوزش بخــش دوم کتــاب در 18
سی و ســه روز پشت سر هم به تسلط 
دانش آموزان در روخوانی قرآن کمک 

می کند.

405383432167فراوانی

2/798
100٪19/2٪20/4٪4/8٪31/7٪24٪درصد

آموزش 19 مطالب  از   بخش عمــده ای 
سی و ســه روز یــادآوری و تکراری 
یا  محدود  را  آن ها  می توان  اســت، 

حذف کرد.

3559272817166فراوانی

2/6010
100٪10/2٪16/9٪16/3٪35/5٪21/1٪درصد

 در پایان بخــش دوم کتاب )آموزش 20
دانش آموزان  اکثر  روز(  سی و ســه 
می توانند آیات قرآن را شمرده و آرام 

بخوانند.

49629389167فراوانی

2/3812
100٪5/4٪22/8٪5/4٪37/1٪29/3٪درصد

 اکثر دانش آموزان در این پایه به حفظ 21
سوره ها عالقه نشان می دهند.

1476184414166فراوانی
2/817

100٪8/4٪26/5٪10/8٪45/8٪8/4٪درصد

پایه 22 این  در  دانش آمــوزان  اکثــر   
به راحتی سوره ها را حفظ می کنند.

2062134919163فراوانی
2/914

100٪11/7٪30/1٪8٪38٪12/3٪درصد

2/46وضعیت کلی محتوای کتاب قرآن سوم ابتدایی

 بر اســاس جدول 3، در برنامۀ درسی قرآن در بخش محتوا عملکرد ضعيفی وجود دارد. چنان که 
ماحظه می شــود، با احتســاب ميانگين 3 در اين بخش، ميانگين نظر معلمان دربارۀ محتوای کتاب 
قرآن پايۀ سوم ابتدايی 2/46 است. به بيان ديگر، تقريباً تمامی معلمان در اين خصوص کامًا مخالف 

يا مخالف بوده اند.
همچنين در مصاحبه با 48 نفر از معلمان در چهار اســتان و جلســات هم انديشی با حضور 32 نفر 
ســرگروه آموزشی و معلم مجرب در استان هاِی هدف کتاب های درسی قرآن دورۀ اول ابتدايی درکل از 
منظر مؤلفه های متعددی بررسی شد. معلمان و سرگروه های آموزشی دربارۀ مناسب بودن مطالب مقدمۀ 
کتاب هــای قرآن بيان کردند که مقدمه خوب و کاربردی اســت و اگر خوانده شــود، مطالب فوق العاده 
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خوبی دارد. درواقع آنچه جزء نيازهای اوليۀ ياددهی ـ يادگيری محسوب می شود آمده است، اما درمورد 
فهرست های ارزشيابی و اهداف تقريباً چيزی به چشم نمی خورد. 

دربارۀ تناســب آيات و عبارات )از نظر ســادگی، کوتاهی و بلندی عبارات، حجم کلی آن ها( با توان 
و آمادگــی ذهنــی و تجربــی دانش آموزان باور بر اين بود کــه در پايۀ اول آيات کوتاه اســت، اما برای 
دانش آموزانی که تازه در حال آموزش خواندن خط فارسی اند کار دشواری است. در پايۀ دوم هم بچه ها 
خيلی خوب نمی توانند بخوانند. در اين پايه هم آيات و هم پيام های قرآنی برای بچه ها قابل فهم و جذاب 
نيســت. در پايۀ سوم بعضی آيات بسيار طوالنی است به طوری که بعضی از بچه ها هنگام خواندن و در 
پايان آيات خســته می شوند. برای نمونه، صفحۀ 39 کتاب درسی قرآن پايۀ سوم ابتدايی بسيار سنگين 

است و بهتر است عبارات و آيات کوتاه تری برای آموزش انتخاب شوند.
معلمان و سرگروه های آموزشی دربارۀ مناسب بودن پيام های قرآنی و داستان ها با توان دانش آموزان 
بيان کردند که پيام های قرآنی تصاوير مناسبی ندارند. بچه ها طوالنی بودن پيام ها را دوست ندارند. هرچه 
پيام ها کوتاه تر باشند برای بچه ها جذاب ترند. بعضی پيام ها قابل استفاده و قابل فهم اند. اگر معنی پيام ها 
ملموس تر باشد بچه ها ارتباط بهتری برقرار می کنند. درمورد داستان ها هم بايد گفت که بچه ها داستان ها 
را دوست دارند، اما بعضی از داستان ها تکراری است. يک داستان در دو پايه تکرار شده است. داستان های 
اول کتاب قابل فهم است، ولی داستان های انتهايی قابلِ درک و فهم و مناسب سن بچه ها نيست. مفهوم 

برخی از داستان های پيامبران برای اين سن قابل درک نيست.
دربــارۀ ارتباط منطقی ميان درس های کتاب و اجزای آن )آيا درس های کتاب و اجزای آن منظم با 
توالی مشــخص ارائه شده است؟ مثًا، درس سوم پيش نياز درس چهارم است و الی آخر( نظر بر اين بود 
که ميان بخش قواعد و بعضی از داســتان های ســريالی ارتباط منطقی وجود دارد، ولی در اغلب موارد 

ارتباطی وجود ندارد.
معلمان و ســرگروه های آموزشی دربارۀ هماهنگی تصاوير با محتوای درس بيان کردند که تصاوير 
هماهنگ اســت، ولی جذاب نيســت. تصاوير بچه ها را جذب نمی کند. ضمن اينکه ميزان استفاده از 
تصاوير بســيار کم اســت و يکی از مهم ترين نقطه ضعف های کتاب اين است که قواعد همراه با تصوير 
نيســت.  هيچ کدام از قواعد مربوط به ساکن، تشديد، حروف ناخوانا و غيره به ويژه در کتاب قرآن پايۀ 
دوم تصوير ندارند. همچنين دربارۀ جذاب بودن تصاوير برای دانش آموزان بيان کردند که تصاوير کتاب 
واضح نيست و جذابيت ندارد. مانند صفحۀ 61 کتاب درسی پايۀ دوم که در آن تصاوير داستان حضرت 
نوح گويا نيســت. انسان های داخل کشتی شــبيه روح اند. بااينکه قفسۀ حيوانات مجزاست در تصوير 
چندان مشــخص نيست. پسر حضرت نوح دستش را دراز کرده، در حالی که اين تصوير در واقعيت رخ 
نداده است. در صفحۀ 87 کتاب درسی شکوه و عظمت بتکده به خوبی به تصوير نيامده و شبيه خرابه 
است، در حالی که در داستان بيان شده است که به بتکده ها بسيار اهميت می دادند. در صفحۀ 65 کتاب 
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درســی پايۀ دوم درس اصحاب فيل، فيل و ابابيل وجود ندارد و صفحۀ 74 کتاب هم نياز به بررســی 
دارد. درمجموع می توان گفت تصاوير کتاب درســی دوم و سوم بسيار کم است و امکان تصويرخوانی 

بسيار اندک است.
دربارۀ تناسب سوره ها )از نظر دشواری سوره، تعداد آن در کل کتاب و طول آن ها( با توان دانش آموزان 
نظر بر اين بود که در پايۀ اول تعداد سوره ها بسيار زياد است و برای حفظ کردن مناسب است، اما در پايۀ 
دوم ســوره ها بسيار طوالنی است. ماننِد ســورۀ انشراح، در صفحۀ 78، که برای بچه ها در آن سن بسيار 
سنگين است، چون دانش آموزان هنوز شمرده خوانی را کامل بلد نيستند و توانايی روخوانی و روان خوانی 
را ندارند. شــايان ذکر است، با توجه به تغييرات ايجاد شده در افکار و عقايد اوليا، حفظ کردن آيات برای 

بچه ها دشوار است. 
نظر معلمان و ســرگروه های آموزشی دربارۀ فعال شدن دانش آموز با توجه به محتوای درس اين بود 
که هيچ گونه فعاليت و دست ورزی يا رنگ آميزی يا بحثی در کتاب قرآن وجود ندارد که دانش آموزان را 
به چالش بکشــاند و بچه ها به طور خودکار کتاب را باز نمی کنند تا مطالعه کنند. فقط روش معلم است 

که می تواند جاذبه ايجاد کند.
دربــارۀ ميزان حجم محتوا در يک موضــوع )تکرار مطالب در يک موضوع کــه برای دانش آموزان 
خســته کننده باشــد( نظر بر اين بود که شکل و ساختار کتاب کامًا کليشه ای و تکراری است و موجب 
خستگی بچه ها می شود. تکراری بودن ساختار و طراحی يک شکل تمام دروس برای بچه ها خسته کننده 

است و خاقيت را از آن ها می گيرد.
نظر معلمان و سرگروه های آموزشی دربارۀ مناسب بودن رسم الخط آيات اين بود که متفاوت بودن خط 
کتاب درســی قرآن با مصحف باعث شده است که بچه ها در خواندن کتاب قرآن با مشکل مواجه شوند. 
ضمن اينکه در کتاب از رســم الخط های متفاوتی استفاده شده است. در بعضی از صفحات خِط قرآن را 
فارسی کرده اند و در صفحات ديگر خط مصحف گذاشته اند که اين کار خواندن را سخت می کند. انتخاب 
اندازۀ قلم هم به گونۀ متفاوتی است زيرا در صفحاتی که فونت ريز است خواندن مشکل است. ضمناً در 

پايۀ سوم رنگ حروف ناخوانا اشتباه آمده است.
از نظر معلمان و سرگروه هاِی آموزشی دشوارترين بخش محتوای کتاب برای دانش آموزان روخوانی، 
قواعد و قرائت اســت. اکثر دانش آموزان در اتصاالت،حروف ناخوانا، پايۀ همزه، تشــديد، تنوين و ساکن 
اشکال دارند. علت اين امر هم حجم زياد تکليفی است که از دانش آموز در دورۀ اول خواسته می شود و 

جالب است که مطالب کتاب قرآن در دورۀ دوم کمتر و آسان تر است.
نظر معلمان و ســرگروه های آموزشــی دربارۀ ميزان جالب بودن سرودها و شعرهای کتاب برای 
کودک اين بود که کتاب پايۀ اول ابتدايی مناسب است، ولی کاس دوم و سوم اصًا مناسب نيست و 
تصوير و شعر بسيار کم به کار رفته است. همچنين دربارۀ ميزان جذاب بودن مبحث انس با قرآن در 
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خانه بر آن بودند که اين بخش اصًا جذابيتی ندارد و محتوای آن يکنواخت و تکراری است. دربارۀ 
ميزان جذاب بودن مبحث قرآن در تابســتان تأکيد داشــتند که تقريباً همۀ اوليا و معلمان می دانند 
اين قسمت مفيد نيســت و مبحثی اضافه است و جز اسراف در کاغذ و سنگينی کيف دانش آموزان 

ثمری ندارد.
پس از بررسی آراء دربارۀ کتاب های قرآن دورۀ اوِل ابتدايی، سؤال هايی ويژۀ محتوای هريک از پايه ها 
طرح شــد و ابعاد موضوع مورد  بحث و تبادل نظر و جمع بندی قرار گرفت. نظر معلمان و ســرگروه های 
آموزشــی دربارۀ شــروع آموزش روخوانی و قرائت قرآن از پايۀ اول اين بود که آموزش روخوانی به سال 
دوم انتقال يابد. بهتر است بچه ها ابتدا کامل با الفبای فارسی آشنا شوند، سپس به خواندن قرآن بپردازند 
و هم زمان دو تکليف پيچيده را بر آن ها تحميل نکنيم. اگر در پايۀ اول از داســتان های قرآنی همراه با 
مفاهيمی چون راست گويی، امانت داری، صداقت و غيره استفاده شود، نتيجۀ بسيار مطلوبی دارد. شنيدن 
صوت دلنشين و صرفاً ديدن صامت و مصوت های رنگی می تواند در ايجاد آمادگی برای روخوانی قرآن در 

سال های بعد تأثير بيشتری داشته باشد.
معلمان و سرگروه های آموزشی اعتقاد داشتند که آموزش روخوانی در پايۀ اول، به دليل وجود حروف 
مشــترک ميان زبان فارسی و عربی، می تواند در ارتقای خواندن درس فارسی کمک کند. البته اين نگاه 
هم وجود دارد که اين فارسی است که به روخوانی قرآن کمک می کند. معموالً دانش آموزانی که روخوانی 
فارســی خوبی دارند در خواندن قرآن هم موفق هستند. البته چون روخوانی قرآن به صورت بخش بخش 

است در ترکيب خوانی تأثير دارد.
معلمان و ســرگروه های آموزشــی دربارۀ آموزش روخوانی قرآن بدون درک معنا بر آن بودند که، با 
توجه به اهميت سهم درک معنا در خواندن، اين رويه دارای ايرادات بسياری است زيرا از آنجايی که آيات 
برای بچه ها قابل درک نيســت، عاقه ای به يادگيری آن ندارند و مســلماً دانش آموزان با درک مفهوم و 
معنی آيه اشتياق بيشتری به يادگيری پيدا می کنند. نکتۀ مهم ديگر اين تناقض است که رويکرد، عاقه 
و انس با قرآن اســت، ولی معنی کنار گذاشــته شده اســت. ضمن اينکه اگر آموزش قرآن با درک معنا 
باشد، اثرش در زندگی روزمرۀ دانش آموزان بسيار بيشتر است. خوِد دانش آموزان هم از اواخر پايۀ اول که 
با کلمات و عبارات قرآنی مواجه می شــوند بافاصله می گويند: »می شه اين ها رو معنی کنيد« و در اين 

مرحله خودشان احساس نياز می کنند.
معلمان و ســرگروه های آموزشی دربارۀ قاعده محور بودن دروس کتاب قرآن دوم ابتدايی بر آن بودند 
که قاعده محوربودن مناسب نيست و باعث کاهش جذابيت کتاب و انس کمتر دانش آموزان با آن می شود. 
بهتر اســت همۀ اجزای درس هماهنگ باشــند، چون باعث يادگيری بهتر می شود. به نظر می آيد چون 
معنی کنار گذاشته شده است، اين مسئله که اجزای درس از نظر معنايی همديگر را پوشش دهند مورد 

توجه قرار نگرفته است.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

عنصر محتوا در برنامۀ درسی قرآن دورۀ اول ابتدایی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

170
ë شمارة 83

ë سال بیست ویکم 
ë پاییز 1401

معلمان و سرگروه های آموزشی دربارۀ سازماندهی )چينش و ترتيب( کتاب قرآن سوم که از سه بخش 
تشکيل شده است باور داشتند که اين نوع چينش خسته کننده است و اگر بخواهيم با همين وضع چينش 
کنيم، بهتر است ابتدا داستان ها سپس طرح سی و سه روزه و در آخر نماز باشد. اما بهترين شکل اين است 

که هر درس با استفاده از بافت معنايی خاصی شامل داستان، آموزش نماز و آيات تنظيم و طراحی شود.
اجرای طرح سی و ســه روزه، با توجه به اينکه جدول زمانی آموزش قرآن ســوم ســه ساعت در 
هفته )يک روز در ميان( اســت، در صورتی می تواند جذاب باشد که محتوای هر جلسۀ 45 دقيقه ای 
دارای بخش های متنوع تری مثل داستان باشد. يا آنکه در طراحی و تصويرگری از جاذبه های بصری 
بيشتری استفاده شــود و همچنين معنای عبارات نيز جايگاهی در فرايند آموزش داشته باشند. اما 
از آنجا که به اين امور توجهی نشــده، اين بخش بســيار خسته کننده شده است و هرقدر معلم سعی 
می کنــد به روش های متفاوت کاس را جذاب کند. در پايان 33 روز بچه ها گفته اند: »چه خوب که 
تمام شــد و راحت شديم«. ضمن اينکه اجرای اين طرح با واکنش منفی برخی از والدين هم مواجه 

بوده است.

  2.  نظر دانش آموزان دربارۀ كتاب درسی
 وضع موجود کتاب درسی در برنامۀ درسی قرآن در دورۀ اول ابتدایی از نگاه دانش آموزان 

چگونه است؟
در مصاحبۀ ساختارمند با 295 نفر از دانش آموزان، نظر آن ها را دربارۀ محتوا جويا شديم. 

دانش آموزان در پاسخ به پرسش هايی که دربارۀ محتوا بود، به شرح زير پاسخ دادند:

 جدول 4.   عالقۀ دانش آموز به قرآن                                                                                                                                  

درصد اظهار شدهدرصد از کلفراوانیکتاب قرآن را دوست دارید؟

28496/396/3بله

103/43/4خیر

410/30/3

295100100جمع

بر اساس جدول 4، 284 دانش آموز )96/3 درصد( به کتاب قرآن اظهار عاقه کرده اند و فقط 10 نفر 
از دانش آموزان )3/4 درصد( بی عاقه بوده اند. علت اظهار عاقۀ دانش آموزان به کتاب قرآن، که اطاعات 

کيفی بود، کدگذاری شد و تحليل آن در جدول 5 ارائه شده است. 
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 جدول 5.   علت عالقۀ دانش آموز به قرآن                                                                                                                                  

درصد اظهار شدهدرصد از کلفراوانیچرا کتاب قرآن را دوست دارید؟

165/45/8داستان

20/70/7تصاویر

237/88/3سوره

18663/167/1پاسخ کلیشه ای

10/30/4داستان و تصویر

124/14/3پیام قرآنی

72/42/5پیام و سوره

155/15/4روخوانی قرآن

41/41/4داستان و پیام قرآنی

622/2داستان و سوره

51/71/8شعر

27793/9100جمع

 186/1بدون پاسخ

 295100جمع

چنان که ماحظه می شود، از 277 دانش آموز 186 نفر )67/1 درصد( پاسخ کليشه ای داده اند. بنابراين 
به نظر می رسد درصد باالی عاقۀ دانش آموز نشان دهندۀ جايگاه قرآن به منزلۀ کتاب مقدس آسمانی نزد 
مســلمانان است. عاقۀ دانش آموزان به بخش های کتاب قرآن، که اطاعات کيفی بود، کدگذاری شد و 

تحليل آن در جدول 6 ارائه شده است.
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 جدول 6.   بخش های کتاب قرآن به ترتیب عالقۀ دانش آموزان                                                                                                                                  

درصد اظهار شدهدرصد از کلفراوانیکدام قسمت کتاب قرآن را دوست داری؟

186/16/1سوره

311تصاویر

4515/315/4پیام قرآنی

7826/426/6داستان

51/71/7سوره و پیام

7926/827روخوانی

217/17/2همۀ بخش ها

144/74/8پیام و داستان

311نماز

311انس با قرآن

311داستان، پیام و سوره

186/16/1روخوانی، پیام و داستان

10/30/3داستان، سوره

10/30/3شعرها

10/30/3پیام و نماز

29399/3100جمع

 20/7بدون پاسخ

295100جمع

چنان که ماحظه می شود، بيشــترين عاقۀ دانش آموزان به روخوانی قرآن و داستان هاست. به نظر 
می آيد تعريف دانش آموز از آموزش قرآن مســاوی با روخوانی است که اکثراً آن را بيان می کنند و البته 

داستان که متناسب با ردۀ سنی آن هاست.
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 جدول 7.   نیاز سنجی دانش آموز دربارۀ کتاب قرآن                                                                                                                                   

درصد اظهار شدهدرصد از کلفراوانیدوست داشتی کتاب قرآنت چطوری باشد؟

9532/232/4همین طور که هست باشد.

311سوره، داستان و تصاویر بیشتر باشد.

82/72/7سوره و تصاویر بیشتر باشد.

10435/335/3تصویرگری جذاب، رنگ های بیشتر و شاد، صفحه آرایی بهتر

20/70/7سوره، پیام و تصاویر بیشتر باشد.

175/85/8داستان بیشتر

10/30/3مطلب در بافت داستانی باشد. مثالً، داستان خانواده ای که قرآن می خوانند.

10/30/3آیه ها بیشتر باشد.

82/72/7داستان و پیام قرآنی بیشتر باشد.

51/71/7داستان و تصاویر زیبا بیشتر باشد.

20/70/7پاسخ کلی

41/41/4شعرها بیشتر باشد.

10/30/3داستان، سوره و پیام بیشتر

3110/610/6ساده تر و کم حجم تر باشد.

10/30/3خط های آبی نباشد.

311معنی آیات باشد.

10/30/3چند صفحۀ خالی در اختیار دانش آموز باشد تا خودش پر کند.

10/30/3مسابقه داشته باشد.

311روی آیات پوششی باشد که بدون وضو بتوانیم به آیات دست بزنیم.

29399/3100جمع

 20/7بدون پاسخ

295100جمع
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نظر دانش آموزان دربارۀ چگونگی کتاب قرآن، که اطاعات کيفی بود، کدگذاری شد و تحليل آن 
در جدول 7 ارائه شــده است. چنان که ماحظه می شود، اولين خواستۀ دانش آموزان مربوط به بخش 
هنری کتاب اســت. به بيان ديگر، 104 دانش آموز )35/5 درصد( خواســته اند تصاوير و صفحه آرايی 

کتاب جذاب تر شود. 

 جدول 8.   میزان اجرای فعالیت قرآن در تابستان                                                                                                                                  

 آیا بخش قرآن در تابستان کتابت را می شناسی؟
  آیا در تابستان آن را انجام دادی؟ 

چقدر دوست داشتی؟
درصد اظهار شدهدرصد از کلفراوانی

4214/219/6پایۀ اول به قرآن در تابستان نرسیده اند.

217/19/8بله

15151/270/6خیر

21472/5100جمع

 8127/5بدون پاسخ

295100جمع

 بــر اســاس جدول 8، 151 نفــر از دانش آمــوزان )70/6 درصد( اصًا بخش قرآن در تابســتان را 
نمی شناســند و فقط 21 نفر )9/8 درصد( اظهار آشــنايی کرده اند. بر اساس اين يافته، حجم بااليی از 
صفحات انتهای کتاب قرآن در هر پايه نتيجۀ آموزشی و تربيتی ندارد و جز اسراف کاغذ و سنگين شدن 

کيف دانش آموز پيامدی نداشته است.

  3.  نظر معلمان و سرگروه های آموزشی دربارۀ كتاب گويا
 وضع موجود کتاب گویا در برنامۀ درســی قرآن در دورۀ اول ابتدایی از نگاه معلمان و 

سرگروه های آموزشی چگونه است؟
يکی از اجزای محتوای آموزِش قرآن کتاِب گوياســت که آرای معلمان دربارۀ آن به شرح 

ذيل است:
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 جدول 9.   وضعیت عناصر ارزيابی کتاب گويا در آموزش قرآن از نگاه معلمان )فراوانی، درصد، میانگین و ترتیب(                                                                                                                                  

فم  
خال

ال م
کام

فم
خال

م

رم
دا
ی ن

ظر
ن

قم
واف
م

قم
واف
ال م

کام

مع
ج

ز5
ن ا

گی
یان
م

ین
انگ

 می
ب
رتی

ت

 استفاده از کتاب گویا جریان آموزش 1
و یادگیری را تسهیل می کند.

11714319143296فراوانی
1/797

100٪1٪4/7٪6/4٪48/3٪39/5٪درصد

برای 2 گویا  کتــاب  با  آموزش  بخش   
دانش آموزان جذاب است.

12512925117297فراوانی
1/816

100٪2/4٪3/7٪8/4٪34/4٪42/1٪درصد

2390608435292فراوانی استفاده از کتاب گویا زمان بر است.3
3/062

100٪12٪28/8٪20/5٪30/8٪7/9٪درصد

 اســتفاده از کتاب گویا به سادگی و 4
سهولت در کالس امکان پذیر است.

61120305913283فراوانی
2/453

100٪4/6٪20/8٪10/6٪42/4٪21/6٪درصد

برای 5 بــار(  )ســه  عبارت ها  تکرار   
دانش آموزان خسته کننده است.

2984369733279فراوانی
3/081

100٪11/8٪34/8٪12/9٪30/1٪10/4٪درصد

7115128249283فراوانی لحن قاری برای آموزش مناسب است.6
2/115

100٪3/2٪8/5٪9/9٪53/4٪25/1٪درصد

 ســرعت خواندن قاری برای آموزش 7
مناسب است.

63135342815275فراوانی
2/264

100٪5/5٪10/2٪12/4٪49/1٪22/9٪درصد

2/37وضعیت کلی کتاب گویا

 بر اساس جدول 9، برنامۀ درسی قرآن در بخش کتاب گويا عملکرد ضعيفی داشته است. چنان که 
ماحظه می شود، با احتساب ميانگين 3 در اين بخش، ميانگين نظر معلمان دربارۀ کتاب گويا 2/37 است. 

به بيان ديگر، تقريباً تمامی معلمان در اين خصوص کامًا مخالف يا مخالف بوده اند.
نظر معلمان و ســرگروه های آموزشــی دربارۀ کتاب گويا اين اســت که به لحاظ تسهيل آموزش و 
يادگيری دانش آموزان کاربردی نيست. با توجه به ماک سادگی و سهولِت استفاده، سی دی  کتاب گويا 
اغلب در ابزارهای هوشمند باز نمی شود و اکثراً بااستفاده است. به لحاظ محتوايی درس به درس نيست و 
اگر با صدای قاريان متفاوت باشد، از يکنواختی خارج می شود. همچنين جذابيت ندارد، يکنواخت است 
و ســه بار تکرار خستگی آور و وقت گير اســت. انتخاب دفعات اگر به دلخواه باشد، بهتر است. در بيشتر 
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مدارس از کتاب گويا چندان استفاده نمی شود و بيشتر از نرم افزار مؤسسات خصوصی استفاده می شود. 
ســرعت و لحن قاری برای آموزش کيفيت الزم را ندارد، لحن کودکانه نيست و صوت قاری نيز چندان 

جالب نيست و بچه ها را جذب نمی کند.

  3.  نظر معلمان و سرگروه های آموزشی دربارۀ لوحه های آموزشی مقوايی
 وضع موجود لوحۀ  آموزشی مقوایی در برنامۀ درسی قرآن در دورۀ اول ابتدایی از نگاه 

معلمان و سرگروه های آموزشی چگونه است؟

يکی از اجزای محتوا، لوحه های آموزشــی اســت که آرای معلمان دربارۀ آن به شرح زير 
آمده است:

 جدول 10.   وضعیت عناصر ارزيابی لوحه های آموزشی مقوايی در آموزش قرآن از نگاه معلمان )فراوانی، درصد، میانگین و ترتیب(                                                                                                                                  
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از لوحه های آموزشــی 1  اســتفاده 
مقوایی جریــان آموزش و یادگیری 

دانش آموزان را تسهیل می کند.

158118171543121/685فراوانی

100٪1/3٪4/8٪5/4٪37/8٪50/6٪درصد

 بخش آموزش بــا لوحه های مقوایی 2
برای دانش آموزان جذاب است.

123141202163111/864فراوانی

100٪1/9٪6/8٪6/4٪45/3٪39/5٪درصد

 استفاده از لوحه های آموزشی مقوایی 3
زمان براست.

527433109272952/951فراوانی

100٪9/2٪36/9٪11/2٪25/1٪17/6٪درصد

از لوحه های آموزشــی 4  اســتفاده 
مقوایی به سادگی و سهولت در کالس 

امکان پذیر است.

821242254193012/352فراوانی

100٪6/3٪17/9٪7/3٪41/2٪27/2٪درصد

و 5 )کلمــات  محتــوای  و  حجــم   
آموزشــی  لوحه های  عبارت های( 

مقوایی مناسب است.

661652336113012/213فراوانی

100٪3/7٪12٪7/6٪54/8٪21/9٪درصد

2/53وضعيت کلی لوحه های آموزشی مقوايی

 بر اساس جدول 10، در برنامۀ درسی قرآن در بخش لوحه های آموزشی عملکرد ضعيفی وجود دارد. 
چنان که ماحظه می شود، با احتساب ميانگين 3 در اين بخش، ميانگين نظر معلمان دربارۀ لوحه ها 2/53 

است. به بيان ديگر تقريباً تمامی معلمان در اين خصوص کامًا مخالف يا مخالف بوده اند.
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نظر معلمان و ســرگروه های آموزشــی دربارۀ لوحه های آموزشــی مقوايی اين اســت که به لحاظ 
تســهيل جريان آموزش و يادگيری دانش آموزان پايۀ اول بســيار مؤثرنــد. از نظر جذابيْت لوحه ها قبًا 
برای دانش آموزان جذاب بودند، ولی اکنون نرم افزارهای جذاب تری به بازار آمده که مناسب ترند. درواقع 
لوحه ها برای مدارس و مناطقی که در آن ها امکان اســتفاده از نرم افزارهای ديجيتالی وجود ندارد قابل 

استفاده است، ولی در مدارس مجهز نرم افزارها جذاب ترند.
دربارۀ زمان برنبودن اســتفاده از لوحه های آموزشــی مقوايی، معلمان و سرگروه های آموزشی بيان 
کردند درصورتی که لوحۀ مناسب در کاس موجود باشد، روی پايه نصب شده باشد، اندازۀ فونت درشت 
باشد برای اينکه دانش آموزان به راحتی بتوانند ببينند و معلم بتواند از لوحه استفاده کند چندان زمان بر 
نيست. البته از آنجا يی که در اکثر موارد اين شرايط فراهم نيست زمان بر است. همچنين از لحاظ سادگی 
و ســهولت استفاده مشکل نصب دارند. لوحه ها پايه ندارند و معلم به سختی می تواند آن ها را مقابل ديد 
دانش آموز قرار دهد. همچنين اندازۀ فونت نوشــته ها در لوحه ها بســيار ريز است و برای انتهای کاس 
مناسب نيست. در مدرسه فقط يک لوحه است که همين موضوع امکان استفاده از آن را دشوار می کند. 
لوحه ها بايد مدام جا به جا شوند و چون مقوايی است، دوام ندارد و زود پاره و فنرهای آن خراب می شود. 
شکل لوحه ها به گونه ای است که امکان استفاده از آن را سخت می کند، مثًا ابعاد بزرگ برگه ها سيمی 

شده است که به سختی ورق زده می شود.

  4.  نظر معلمان و سرگروه های آموزشی دربارۀ كتاب راهنمای معلم
 وضع موجود کتاب راهنمای معلم در برنامۀ درســی قرآن در دورۀ اول ابتدایی از نگاه 

معلمان و سرگروه های آموزشی چگونه است؟

نظــر معلمان دربارۀ کتاب راهنمای معلم به منزلۀ جزئــی ديگر از محتوای آموزش قرآن 
به شرح زير است:

  جدول 11.   وضعیت عناصر ارزيابی کتاب راهنمای معلم در آموزش قرآن از نگاه معلمان )فراوانی، درصد، میانگین و ترتیب(                                                                                                                                  
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 کتـاب راهنمـا در دسـترس معلمان 1
است.

68134225532311فراوانی
2/511

100٪10/3٪17/7٪7/1٪43/1٪21/9٪درصد

50149593713308فراوانی محتوای کتاب معلم کاربردی است.2
2/402

100٪4/2٪12٪19/2٪48/4٪16/2٪درصد



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

عنصر محتوا در برنامۀ درسی قرآن دورۀ اول ابتدایی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

178
ë شمارة 83

ë سال بیست ویکم 
ë پاییز 1401

فم  
خال

ال م
کام

فم
خال

م

رم
دا
ی ن

ظر
ن

قم
واف
م

قم
واف
ال م

کام

مع
ج

ز5
ن ا

گی
یان
م

ین
انگ

 می
ب
رتی

ت

 روش پیشنهادی در کتاب معلم برای 3
آموزش روخوانی )نحوۀ اشاره صحیح 

در لوحه( مناسب است.

7915847224310فراوانی
2/086

100٪1/3٪7/1٪15/2٪51٪25/5٪درصد

 روش پیشنهادی در کتاب معلم برای 4
قرائت  به  )گوش دادن  قرائت  آموزش 

الگو( مناسب است.

6316742309311فراوانی
2/214

100٪2/9٪9/6٪13/5٪53/7٪20/3٪درصد

 کتاب معلــم در آموزش پیام قرآنی 5
بارش  و گفت وگو،  روش های بحــث 
فکری و ســایر روش هــای فعال را 

به خوبی بیان کرده است.

4716045488308فراوانی

2/383
100٪2/6٪15/6٪14/6٪51/9٪15/3٪درصد

 کتاب معلم در آموزش داســتان ها 6
روش قصه گویی را به خوبی بیان کرده 

است.

6616051247308فراوانی

2/185 100٪2/3٪7/8٪16/6٪51/9٪21/4٪درصد

100٪2/4٪11/6٪24/6٪41/6٪19/8٪درصد

2/29وضعیت کلی کتاب راهنمای معلم، روش تدریس و ارزشیابی

بر اساس جدول 11، عملکرد برنامۀ درسی قرآن در بخش کتاب راهنما ضعيف بوده است. چنان که 
ماحظه می شود، با احتساب ميانگين 3 در اين بخش، ميانگين نظر معلمان در اين خصوص 2/29 است. 

به بيان ديگر تقريباً تمامی معلمان در اين مورد کامًا مخالف يا مخالف بوده اند.
نظر معلمان و ســرگروه های آموزشــی دربارۀ کتاب راهنمای معلم اين اســت که کتاب راهنما در 
دسترس نيست و در برخی مدارس فقط يک جلد در مدرسه وجود دارد. از لحاظ مناسب بودن روش های 
تدريس در کتاب راهنما، در برنامۀ درســی قرآن، چيزی به نام روش تدريس در درس قرآن وجود ندارد 
و فقط دربارۀ آموزش از طريق لوحه های آموزشی مطالبی گفته شده است که با توجه به پاسخ سؤال های 
قبل کاربردی و جذاب نيســت. آنچه در کتاب قرآن دنبال می شود فقط روخوانی است نه فکر. بنابراين 
خبری از روش های فعال در آموزش قرآن نيست و فقط به آموزش لوحه پرداخته شده است. اين در حالی 
است که آموزش روخوانی ازطريق فايل صوتی از لوحه برای بچه ها جذاب تر است. بيشترين حجم کتاب 
در دورۀ اول ابتدايی به روخوانی اختصاص داده شده است و نمی توان مثًا از روش بارش فکری استفاده 
کرد. الزمۀ بارش فکری اين است که بچه ها مصاديق را بگويند، ولی کتاب در اين زمينه فضاسازی الزم 

را ندارد. حتی تصويری ندارد که بچه ها به مصاديق بارش فکری برسند.

 جدول 11.   )ادامه( 
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 بحث و نتیجه گیری  
اهميت قرآن در هدايت انسان سبب می شود که در آموزش و پرورش سهم ويژه ای 
به آموزش قرآن اختصاص داده شود. به علت اهميت موضوع، مقام معظم رهبری 
)1385( نيز از آموزش و پرورش درخواست کردند که به آموزش قرآن توجه ويژه شود 
و فرمودند: »قرآن در آموزش وپرورش حقيقتاً مهجور واقع شده است. بعد از پيروزی 
انقاب اسامی، توقع اين بود که کاِر کارستانی انجام بگيرد. جای حضور قرآن در 
دوره های گوناگون ـ چه دبستان، چه دبيرستان و چه راهنمايی ـ واقعاً خالی است. 

بايد فکر بشود. قرآن بايد در آموزش و پرورش نهادينه شود.«
در پژوهش حاضر، به منظور ارتقای آموزش قرآن، به ارزشيابی محتوای قرآن 
دورۀ اول ابتدايی پرداخته شد. تأکيدات اصول حاکم بر برنامۀ قصدشدۀ قرآن در 

بخش محتوا عبارت اند از:
توجه جدی به موضوع انس و عاقه به قرآن کريم و يادگيری آن در تمام 

مسائل اعم از تعيين اهداف،  محتوا،  روش های تدريس و شيوه های ارزشيابی 
تناسب محتوا با نيازها، عايق و توانايی دانش آموزان

جذاب و دلپذير بودن محتوا و روش های تدريس  با تأکيد بر استفاده از هنر 
به منظور دستيابی هرچه بيشتر به پيامدهای عاطفی آموزشی

به اهداف، محتوا،  روش های تدريس و شيوه های  تأکيد بر دستيابی آسان 
ارزشيابی با در نظر گرفتن اصول روان شناسی يادگيری.

محتوای قرآن دورۀ اول ابتدايی مبتنی بر اهداف برنامۀ قصدشدۀ قرآن در اين دوره 
است. اين اهداف عبارت اند از: 

آشنايی با قرآن کريم به منزلۀ کام الهی و کتاب آسمانی
تقويت انس و عاقه به قرآن کريم و يادگيری آن

توانايی روخوانی قرآن به صورت شمرده و آرام از روی مصحف با رسم الخط 
آموزشی 

توانايی خواندن آيات کتاب درسی به صورت روان يا آهنگين 
آشنايی با قواعد ضروری روخوانی قرآن

حفظ برخی از سوره های کوتاه کتاب درسی 
آشنايی با برخی از داستان های قرآن کريم 

فراگيری معنای برخی از کلمات ساده و عبارات کوتاه قرآن 
تقويت عاقه به شنيدن، خواندن و فهم معنای آيات قرآن کريم 
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آشنايی با مفهوم برخی از پيام های قرآن 
شناخت و تقويت استعدادهای دانش آموزان در گرايش های مختلف آموزش 

قرآن.
حاصل جمع بندی تحليل کّمی و کيفی آرای معلمان، سرگروه های آموزشی و 

دانش آموزان دربارۀ محتوای آموزش قرآن در دورۀ اول ابتدايی نکات زير است:
)کتاب  محتوا  مختلف  بخش های  به  سوم،  تا  اول  پايۀ  سه  هر  در  معلمان 
ميانگين  زيِر  نمره ای  آموزشی(،  لوحۀ  معلم،  راهنمای  گويا،  کتاب  درسی، 
داده اند که بسيار تأمل برانگيز است. درواقع از نظر معلمان محتوای ارائه شده با 

وضع مطلوب بسيار فاصله دارد.
محتوای قرآن جذابيت ندارد، بنابراين نمی توان انتظار داشت انس با محتوايی 
ايجاد شود که جاذبه ندارد. جذاب تر کردن محتوا و استفادۀ بيشتر از رنگ ها و 
تصاوير کودکانه در کتاب های درسی قرآن بسيار ضرورت دارد. درواقع سهم 

هنر در ايجاد جذابيت برنامه کامًا ناديده گرفته شده است.
تنها چيزی که در محتوای کتاب های اول تا سوم بسيار به آن  تأکيد شده 
روخوانی قرآن است. به بيان ديگر، با توجه به اين تأکيد، در آموزش قرآن 
دورۀ اول ابتدايی نگاهی تک بعدی حاکم است. انحصار اهداف به اين هدف 
برای دورۀ اول مناسب نيست. اما اگر بخواهيم همين هدف را دنبال کنيم، الزم 
است در نوع، سازماندهی و حجم محتوا بازنگری جدی شود. در حال حاضر 
بسياری از دانش آموزان از عهدۀ روخوانی قرآن برنمی آيند و چه بسا همين 

عامل باعث می شود از قرآن زده شوند.
روخوانی قرآن، بدون توجه به معنا در دورۀ اول ابتدايی، در تحقق نيافتن 
اهداف آموزش قرآن بسيار اثرگذار است. به بيان ديگر، چون محتوای کتاب 
مسلماً  ندارند.  عاقه ای  قرآن  يادگيری  به  نيست،  قابل درک  بچه ها  برای 
دانش آموزان با درک مفهوم و معنای آيه اشتياق بيشتری به يادگيری پيدا 
می کنند. بسيار عجيب است که رويکرد برنامۀ آموزش قرآن، عاقه و انس با 
قرآن است، ولی معنا کنار گذاشته شده است. اگر آموزش قرآن همراه با درک 

معنا باشد، اثرش در زندگی روزمرۀ دانش آموزان بسيار بيشتر است.
بخش قرآن در تابستان اجرا نمی شود و اين در حالی است که اين قسمت 
بخش عمده ای از صفحات انتهايی کتاب قرآن در هر پايه را دربرگرفته است. 
به بيان ديگر، اين بخش نتيجۀ آموزشی و تربيتی ندارد و جز اسراف کاغذ و 
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سنگين شدن کيف دانش آموز پيامدی نداشته است.
کار با لوحه آسان نيست. لوحه ها بايد مدام جا به جا شوند و چون مقوايی اند، 
دوام ندارند و زود پاره و فنرهای آن ها خراب می شوند. شکل لوحه ها به گونه ای 
است که امکان استفاده از آن را سخت کرده است. مثًا، برگه ها در ابعاد بزرگ 

سيمی شده است که به سختی ورق زده می شود.
بسيار  کاس ها  اغلب  باشد.  بزرگ  بسيار  بايد  لوحه  روی  فونت  اندازۀ 
پرجمعيت اند و فاصلۀ زياد لوحه با دانش آموزانی که انتهای کاس نشسته اند 

باعث شده بچه ها ديد کافی نداشته باشند و دچار مشکل شوند.
الزم است لوحه به تعداد کاس ها در مدرسه باشد. در بسياری از مدارس 
لوحه وجود ندارد يا اگر هم هست يک لوحه برای تمام پايه هاست. بنابراين 

هماهنگی برای استفاده از لوحه، آماده کردن و نصب آن بسيار زمان بر است.
در اکثر مصاحبه ها مشخص شد که معلمان راهنمای معلم ندارند. الزم است 
کتاب راهنما به تعداد معلمان چاپ شود و همراه با توزيع کتاب درسی در 

مدارس به دست معلم برسد.
بر اساس يافته های پژوهش حاضر، محتوای آموزش قرآن همسو با برخی اصول 
برنامۀ قصد شده نيست. تأکيدی که در اصول برنامه بر جذابيت محتوا شده در تأليف 
کتاب های قرآن دورۀ اول ابتدايی ناديده گرفته شده و حاصل آن تحقق نيافتن هدف 
انس و عاقه به قرآن است که هم در اصول و هم در اهداف دورۀ اول ابتدايی به آن 
تأکيد شده است. به عبارت ديگر، شکاف جدی ميان محتوا و هدف نگرشی انس و 

عاقه به قرآن کامًا مشهود است.
بر اساس بررسی محتوای آموزش قرآن، بيشترين حجم محتوا به منظور ايجاد 
توانايی روخوانی قرآن و آشنايی با قواعد ضروری روخوانی است. اين تأکيد بيش از 
اندازۀ محتوا بر دو هدف از يازده هدف مصوب برنامۀ قرآن دورۀ اول ابتدايی اهداف ديگر 
را به حاشيه برده است و موجب دل زدگی دانش آموز شده است. چه دليلی وجود دارد 
که در دورۀ اول ابتدايی برای کودک 7 تا 9ساله ميان هدف آشنايی با داستان های 
قرآنی و روخوانی و آشنايی با قواعد آن تعادل وجود نداشته باشد، به ويژه آنکه، در 
اصول حاکم بر برنامه، بر دستيابی آسان به اهداف محتوا، با توجه به روان شناسی 
يادگيری و تناسب محتوا با نيازها، عايق و توانايی دانش آموزان تأکيد می شود. 

تا سوم نمرۀ  اول  پايۀ  يافته های پژوهش حاضر، معلمان در هر سه  بر اساس 
زير ميانگين به بخش های مختلف محتوا داده اند. از اين رو می توان دريافت محتوای 
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توليد شده متناسب با اصول و اهداف برنامه نيست و با وضع مطلوب فاصله دارد. 
اگر در توليد محتوای آموزش قرآن دورۀ اول ابتدايی اصول حاکم بر برنامه در صدر 
باشد و اهميت هريک از اهداف برنامه در جای خود مورد توجه قرار  گيرد، محتوای 
پايۀ اول و دوم ابتدايی بسيار متفاوت خواهد بود. به بيان ديگر، با نگاهی به اهداف 
قصد شده می توان آن ها را در سه دستۀ اهداف نگرشی، دانشی و مهارتی قرار داد. 
الزم است در پايۀ اول ابتدايی بر اهداف نگرشی برنامه مانند تقويت انس و عاقه 
به قرآن کريم و تقويت عاقه به شنيدن، خواندن و فهم معنای آيات قرآن کريم، 
ازطريق داستان های قرآنی، بيشترين تمرکز صورت گيرد و با شيبی مايم در پايۀ 
دوم و سوم سهم اهداف دانشی و مهارتی را بيشتر کرد. در اين صورت حجم ارائۀ 

مطالب نيز منطقی می شود. 
يافته های پژوهش صفوی )1393( نيز همسو با پژوهش حاضر است. بر اساس 
نتايج حاصل از پژوهش او دربارۀ عنصر محتوا، ميانگين بررسی محتوای درسی در 
پايۀ چهارم 2/44، در پايۀ پنجم 2/38 و در پايۀ ششم 2/32 است که در تمام پايه ها 
کمتر از حد انتظار است. در تنظيم فهرست و برای درک بهتِر آن عبارات در قالب 
چهار عنوان اصلی )درگيرسازی محتوا، طراحی پيام، انگيزش و معيارهای عمومی( 
تفکيک شده اند. ميانگين اين چهار عنوان به ترتيب عبارت اند از: 1/84، 1/63، 2/19 
و 3/37. چنان که ماحظه می شود، غير از معيارهای عمومی سه عنوان ديگر کمتر 

از حد متوسط 3 هستند.
شعبانی )1382( نيز ضمن نقدهايی که به برنامۀ آموزش قرآن پنجم ابتدايی 

مطرح می کند موارد زير را دربارۀ محتوا پيشنهاد می دهد:
برای تحقق برنامۀ قرآن، حجم کتاب در بخش های مختلف کاهش پيدا کند 

و زمان بندی برای تدريس در هر بخش بازنگری شود.
ساختار داستان ها و پيام قرآنی با اعمال روش های فعال سازماندهی شود.

مشارکت  با  قرآن  آموزش  حوزۀ  در  معلمان  تدريس  راهنمای  تهيۀ  برای 
از  برنامه  بهسازِی  به منظور  شود.  کوشش  جدی  به طور  حرفه ای  معلمان 
مشارکت جمعی متخصصان برنامه ريزی درسی و ميان رشته ای با عزم دينی و 

ملی استفاده شود.
در يادگيری قرآن همراه با درک مفهوم و معانی آن به طور جدی کوشش شود 
و در عناصر برنامۀ درسی، برای ارتقای تربيت دينی دانش آموزان، به افزايش 

توانايی استدالل اولويت بيشتری داده شود.
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معصومه نجفی پازکی  سید محمد دلبری

آزمايشی  اجرای  ارزشيابی  دانشور )1380(، در  و  يافته های طاهری  اساس  بر 
برنامۀ آموزش قرآن پايۀ سوم نيز حجم باال و سنگين محتوای روخوانی در اجرای 

موفقيت آميز برنامه اثر معکوس داشته است.
با توجه به مطالب يادشده می توان نتيجه گرفت که محتوای آموزش قرآن در 

دورۀ اول ابتدايی نيازمند بازنگری جدی است. 

      پیشنهاد ها 
با توجه به نتايج پژوهش حاضر، برای ارتقای محتوای برنامۀ آموزش قرآن موارد 

زير پيشنهاد می شود:
بهترين راه آشنايی دانش آموز دورۀ اول ابتدايی با قرآن و تعاليم آن آموزش 
در قالب داستان )داستان های قرآنی يا داستان هايی که بر مبنای تعاليم قرآن 
ارزشيابی  مطالعات  ساير  و  حاضر  پژوهش  اساس  بر  است.  شده اند(  نوشته 
برنامۀ درسی قرآن )حسنی1390، 1391؛ طاهری، 1377؛ طاهری و دانشور، 
چند  است  بهتر  دارند.  دوست  را  قرآنی  داستان های  دانش آموزان   ،)1380
مفهوم قرآنی که کودکان مصداق های آن را در زندگی روزمره درک می کنند 
انتخاب شود و با استفاده از تصوير، داستان،  شعر و بازی به آموزش غيرمستقيم 
آن مفاهيم پرداخت و تعداد متنوعی از فعاليت ها و موقعيت های يادگيری برای 

آن ترتيب داد تا مفاهيم در نگرش دانش آموز و رفتار او نهادينه شوند.
و  کوتاه  سوره های  قرائت  شنيدن  ازطريق  دانش آموز  ابتدايی  اول  پايۀ  در 
پايۀ دوم شروع  از  روخوانی  آموزش  و  آشنا شود  قرآن  با  آن ها  جمع خوانی 

شود.
پيشنهاد می شود برای ايجاد انس بيشتر با قرآن، در پايۀ اول به جای آموزش 
رسمی روخوانی قرآن از مفاهيمی چون صداقت، راست گويی، امانت داری، و 
غيره در قالب داستان استفاده شود و آموزش روخوانی قرآن به پايه های باالتر 

انتقال داده شود. 
خواندن تعدادی از سوره های کوچک و آيات کوتاه قرآن در دورۀ اول ابتدايی 
کافی است، نه با لوحه، بلکه با گوش دادن به ترتيل خوانی قرآن، نگاه به آيات 

و تکرار آن ها در حد اعتدال.
تا حد امکان لفظ را از معنا جدا نکنيم و آيات روخوانی را در بافت معنايی 

مشخصی قرار دهيم.
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The aim of this research was to evaluate the content elements including textbook, audio 
book, educational cardboards and teacher's manual in the Quran curriculum of the 
junior primary school. The research population included students, teachers, classrooms 
and primary schools of the whole country, and due to the extent of the research
population, the purposeful cluster sampling method was used. The research sample
consisted of four provinces, 16 schools, 48 classrooms, 353 teachers, 32 educational 
group leaders and 295 students. The research tools included a quantitative teacher
survey questionnaire, a semi-structured teacher interview form, a structured student 
interview form, and a question form for teachers' focus groups, and to analyze the data, 
the triangulation model was used. Findings showed that the content of the Quran
education is not aligned with some principles and intended objectives of Quran
education. In fact, considering that the principles of the curriculum emphasize the
attractiveness of the content, this issue has not been taken into account in the compilation 
of the junior primary school Quran textbooks, which resulted in the non-fulfillment 
of the objective of developing familiarity and interest in the Quran. The teachers in each 
of the first to third grades have given below-mean scores to different parts of the content 
(textbook, audio book, teacher's manual, educational cardboards). In fact, according 
to the teachers, the presented content is far from the optimal and needs a fundamental 
revision.
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