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:قال الرضا

»اَْلُقرْآُن َکالُم اللِه الَتَتَجاَوُزوُه َو الَتْطُلُبوا اْلُهَدی ِفی َغْیرِِه َفَتِضلُّوا«
قرآن، سخن خدا است از مرز آن مگذرید و هدایت و سعادت را در غیر آن نجویید که گمراه خواهید شد.

)بحاراألنوار/ج2/ص30(

» طرح از »نوجوانان مدرسه قرآن و عرتت
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چکیده
فهم قرآن در دبستان، الگویی آموزشی برای آموزش 
و  ویژگی ها  با  متناسب  که  است  قرآن  مفاهیم 
دبستان  مقطع  یعنی  رشد  دوم  دوره  اقتضائات 
تدوین شده است. این طرح با محور قرار دادن قرآن 
به عنوان کتاب قوانین و حقایق زندگی که مسلط 
بر سایر علوم است، به معرفی اصول و روش های 
آنها دانش آموزان  به کمک  آموزشی می پردازد که 
ضمن فراگیری علوم مختلف)قرآن، فارسی، ریاضی، 
علوم، هرن، مطالعات و غیره( در زندگی اهل تفکر 
شده و می توانند در امور مختلف »خیرگزین« باشند. 
بی شک از آنجایی که مبنا و اصول این طرح مبتنی 
بر پژوهش های قرآنی بوده و محتوای آن نیز بر خوِد 
سوره های قرآن استوار است از طرفی زمینه و بسرتی 
مناسب جهت جاری شدن حقایق قرآن در زندگی 
معلامن، دانش آموزان و اولیای آنهاست و از طرفی 
دیگر گام مهمی در راستای اجرایی شدن سند تحول 
بنیادین بوده و ان شاءالله محقق کننده اهداف بلند 
این سند در دست یافنت به حیات طیبه و برقراری 
جامعه عدل مهدوی می باشد. در این پژوهش پس از 
معرفی طرح فهم قرآن در دبستان به بررسی و تبیین 
روش ها و نتایج اجرای این طرح در منطقه 14 آموزش 
و پرورش تهران پرداخته شده است. روش پژوهش، 
کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و منونه گیری، به 

صورت منونه در دسرتس است.
نتایج پژوهش نشان می دهد اجرای این طرح در 
منطقه 14 آموزش و پرورش با موفقیت خوبی همراه 
بوده و به نظر می رسد تجربه اجرا در منطقه 14 شهر 
تهران می تواند زمینه ساز اجرای گسرتده تر آن در 
سایر مناطق شهر تهران و دیگر شهرهای ایران باشد 
و دستاوردهای بیشرتی را به مجموعه دستاوردهای 

گذشته اضافه مناید.
مقدمه و بیان مسئله

تعلیم و تربیت یکی از مهم ترین موضاعاتی است 
که از دیرباز مورد توجه دانشمندان، نظریه پردازان 
و سیاست گزاران جوامع مختلف قرار گرفته است. 
از  عنارصي  جامعه ای،  هر  تربیت  و  تعلیم  نظام 
جمله اهداف، اصول و روش هایی خاص خود دارد 
که بر مبانی تعلیم و تربیت آن نظام استوار است. 
این مبانی بر اساس جهان بینی و فلسفه حاکم بر 
جامعه و نوع نگرشی که به هدف زندگی انسان و 
سعادت و شقاوت او دارند، تعریف و تبیین شده 
و به عنوان راهنامی عمل دست اندرکاران تعلیم و 
تربیت در جهت »رشد« و پرورش افراد آن جامعه 

قرار می گیرد.  از این رو اهمیت موضوع تعلیم و 
تربیت به آن جهت است که اوال ارتباطی مستقیم 
با موضوع »رشد« انسان داشته و ثانیا نقش اساسی 
در تحقق اهداف جامعه ایفا می کند. به طوری که 
می توان گفت سعادت و شقاوت، و صعود و سقوط 
یک جامعه در گرو نظام تعلیم و تربیت آن جامعه 

است. 
در ارتباط با مفهوم »رشد« دو دیدگاه وجود دارد؛ 
دیدگاه طبیعی یا مادی و دیدگاه فطری و حقیقی. 
در دیدگاه مادی، رشد مجموعه تغییرات کمی وکیفی 
جسامنی و روانی است که طی فرآیندی مرحله ای 
و پیوسته در طول حیات انسان به وجود می آیند 
و در زمان مرگ به پایان می رسد )برک، 1388(. اما 
در دیدگاه فطری یا حقیقی که ریشه در آیات قرآن 
دارد، »وضعیت هدایت و کامل یافتگی انسان«، رشد 
نامیده شده و طبیعت و حرکت های مادی، زمینه و 
مقدمه ای برای رشد محسوب می شوند. به همین 
دلیل توقف حرکت در جسم به معنای توقف رشد 

او نیست )اخوت، 1394(. 
در واقع قرآن کریم به عنوان تنها منبع وحیانی و 
معرفی  فطری  مفهومی  را  رشد  انسان،  هدایتگر 
می کند و تعلیم و تربیت را بسرتی برای شکوفایی 
استعدادهای فطری و بالقوه انسان می داند. از منظر 
قرآن برای انسان در بدو ورود به دنیا غایت و مقصدی 
در نظر گرفته شده و برای نزدیک شدن به غایت، 
مسیر مشخص و امکانات و نعامت و ابزاری فراهم 
شده است. نحوه استفاده از این نعامت و امکانات 
مادی در جهت مقصد حقیقی، میزان هدایت و 
رشد یافتگی فرد را تعیین می کند. بی شک برای این 
منظور انسان از ساختاری متناسب برخوردار شده، 
ساختاری که بتواند او را به غایت تعریف شده اش 

برساند )هامن(. 
این ساختار متناسب، در سوره مبارکه تین به احسن 
تقویم یاد شده است: ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم َو 
ْیُتوِن * َو ُطوِر سینیَن * َو هَذا اْلَبَلِد اْلَمیِن  التِّیِن َو الزَّ
* لََقْد َخَلْقَنا اْلِْنساَن فی أَْحَسِن َتْقویٍم.... »به نام 
خداوند بخشنده مهربان، قسم به انجیر و زیتون * 
و قسم به»طور سینین« و سوگند به این شهر امن 
]مّکه[ که ما انسان را در بهرتین صورت و نظام خلق 

کردیم«.
منظور از خلق کردن انسان در احسن تقویم این 
است که متامى جهات وجود انسان و همه شئونش 
مشتمل بر »تقویم« است و معناى تقویم انسان آن 
است که در بهرتین شکل ممکن و متعادل ترین نظام 

خلق شده است، چه از لحاظ ساختار مادی و چه 
از لحاظ ساختار روحی و فطری. در واقع انسان به 
حسب خلقت طورى آفریده شده که صالحیت دارد 
به رفیع اعىل عروج کند، و به کامل رشد و سعادت 
ابدی نایل شود، و این به خاطر آن است که خدا  
هـرگـونـه اسـتـعـدادى را در وجود او قرار داده و 
ابزار و امکانات الزم برای کسب علم و عمل صالح 
و پیمودن مسیر کامل را در اختیار او قرار داده است 
)طباطبایی، 1374 و مکارم شیرازی، 1371(. طبیعتاً 
در این مسیر انسان در معرض موقعیت ها، امکانات 
و بهره مندی هایی قرار می گیرد که برخی با ساختار 
درونی او و مسیری که می بایست طی کند، متناسب 
بوده و برخی متعارض است. پر واضح است که 
حرکت و سیر انسان در مسیر و رشد و تعالی اش در 
گرو آن است که این تناسب و تعارض را شناخته و با 
استفاده درست از آن چیزهایی که با طبع فطری او 
متناسب هستند، مسیر رشد و سعادت حقیقی را طی 
مناید )اخوت، 1393،الف(. بنابراین »رشد را می توان 
به عنوان مهم ترین غایت زندگی انسان معرفی کرد 
که در منطق این غایت براي انسان مراتبي از منفعت 
بر اساس ساختار وجودي اش در نظر گرفته شده است 
كه با فعال منودن هر مرتبه می تواند به مراتب باالتر 
صعود  يابد و هر لحظه به کامل نزدیک شود«)اخوت 

و همکاران، 1396: 29(. 
حال پرسشی مطرح است که تعلیم و تربیت، باید 
مبتنی بر چه اصول و ویژگی هایی باشد، تا بتواند 
پاسخگوی نیازهای فطری و حقیقی جامعه برشی 
بوده و انسان را  در هر مرتبه از رشد به سوی منافع 

و مقاصد حقیقی اش سوق دهد؟ 
با توجه به فطری و حقیقی بودن مفهوم رشد از منظر 
قرآن، تعلیم و تربیتی می تواند در راستای مقاصد و 
منافع حقیقی انسان عمل کند که روش های آن مبنای 
فطری و وحیانی داشته باشد. قرآن کریم علم توحید 
را به عنوان اساس هر تعلیمی معرفی کرده و بیان 
می کند که مقدمه و زمینه هر تعلیمی، »تزکیه« به 
معنای پاک سازی و آماده سازی است. از این رو تعلیم 
و تزکیه به عنوان بهرتین روش مبتنی بر کتاب وحی 
می تواند موجب اصالح و شکوفایی ساختار انسان 

شده و او را به رشد حقیقی اش برساند )هامن(. 
بر این اساس به نظر می رسد امروزه نظام های آموزش 
و پرورش نیازمند پژوهش و تولید محتوا و طراحی 
الگوهای آموزشی جامع و کاربردی بر مبنای تعلیم و 
تزکیه رشد مدار هستند. پژوهش های بنیادی صورت 
گرفته در خصوص رشد انسان از منظر قرآن می تواند 

طرح فهم قرآن در دبستان و بررسی شیوه های اجرای آن در مدارس مقطع ابتدایی منطقه 14 آموزش و پرورش تهران

مقــاالت علمـــی-تخصصـــی
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راه گشای پژوهش های کمی و کیفی متعددی در 
حارض،  پژوهش  در  باشد.  تربیت  و  تعلیم  حوزه 
محدوده مطالعاتی و میدانی بر دوره دوم رشد بوده 
و از این رو در صدد آن هستیم که اوال بر محور 
قرآن کریم به عنوان بهرتین منبع و محتوای تعلیم 
و تزکیه، به معرفی طرح یا الگویی برای آموزش قرآن 
کریم متناسب با اقتضائات و ویژگی های دوره دوم 
رشد یعنی مقطع دبستان بپردازیم و ثانیا به بررسی 
و تبیین روش ها و نتایج اجرای این طرح در منطقه 
به  پاسخ  راستای  در  تهران  پرورش  و  آموزش   14

پرسش های پژوهشی می پردازیم.
کلید واژہ ها: دوره های رشد انسان، تعلیم و تزکیه 

رشد مدار، فهم قرآن در دبستان
پرسش های پژوهشی

- شیوه  اجرای طرح فهم قرآن در دبستان، در مدارس 
آموزش و پرورش منطقه 14 تهران چگونه است؟

- آیا طرح فهم قرآن در دبستان قابلیت اجرایی شدن 
در مدارس شهر تهران را دارد؟

- میزان اجرایی شدن این طرح در نظام آموزش و 
پرورش ایران متناسب با اهداف سند تحول بنیادین 

چقدر است؟
مبانی نظری

مفهوم رشد و غی در قرآن
»مفهوم رشد در قرآن از یک سو با بلوغ عقلی در 
ارتباط است و از سوی دیگر با مفاهیمی چون حق، 
نور،  هدایت و نفع حقیقی مرتبط شده است. بنابراین 
شناخت و گزینش آن، که در گرو شناخت و گریز از 
غی است، رمز حیات حقیقی و غایتی برای تعلیم و 
تزکیه انسان توسط دین است. همچنین تشخیص و 
گزینش رشد با چنین مفهومی به عنوان پایه هر گونه 
خیر فردی و اجتامعی می باشد«) اخوت،1393، الف: 
33(. لذا در این بخش از نوشتار برای رسیدن به چنین 
مقصودی سعی شده است از طرفی معنای مفاهیم 
رشد و غی از منظر قرآن تبیین شده و از طرف دیگر 

متایز میان مفهوم قرآنی و عرفی رشد روشن گردد.
»با بررسی این کلمه در لغت می یابیم: گاهی آن را به 
»اصابت و رسیدن به واقع و صواب1« معنا کرده اند، 
بر این اساس می توان گفت، از آنجایی که حق یگانه 
ثابت واقع در نظام عامل است، منشأ و مبدأ بروز هر 
رشد و وقوعی بوده و به همین جهت تنها با اتصال 
به حق است که رشد رقم می خورد. گاهی این کلمه 
را به معنای »هدایت شدن در مسیر خیر و صالح 
معنا کرده اند«  که در این صورت نتیجه،  هدایت و 
غایت آن خواهد بود«)اخوت،1394: 227(. در واقع 
وقتی خداوند در قرآن می فرماید ...قد تبّیَن الرُّشُد 
ِمَن الَغّی...2، منظور چیزی از جنس نور و نازل 
شدنی و فرآیند پس از هدایت است. به این معنی 
که وقتی هدایت اتفاق می افتد، یک جریان نورانی 
در انسان پدید می آید و زمینه ساز خیرات و برکات 

فراوانی می شود.
»همچنین در تفسیر املیزان پیرامون رشد بیان شده: 
به واقع مطلب  به معنای »رسیدن  کلمه »رشد« 
مقابل  و  است«  طریق  وسط  و  امر  حقیقت  و 
آن کلمه »غّی« قرار دارد که عکس آن است و به 
معنای »انحراف از راه با نسیان و فراموشی هدف« 
است و »غاوی« به کسی می گویند که اصال منی داند 
چه می خواهد و مقصدش چیست و از آنجایی که 
»ضاللت« به معنای انحراف از راه )با درنظر داشنت 
هدف و مقصد( است، می توان گفت که هر دو 
کلمه )غی و ضاللت( با وجود تفاوت معنا با اعامل 
عنایتی مخصوص، با یکدیگر منطبق هستند«)هامن(. 
به این ترتیب می توان بیان منود که »انسان در دنیایی 
گام نهاده است که بین طریق رشد و غّی قرار دارد 
و باید با شناخت حق و منطبق گردیدن با آن رشد 
واقعی را برای خود رقم زده و از گرفتاری در انواع 
نقص و نیازها خود را رهایی بخشد«)هامن: 228(. در 
این صورت از منظر قرآن »هر گونه انطباق با حقی 
را از آن جهت که انسان را به مقصود و خیر داللت 
گونه عدم  هر  متقابالً  و  می دهد »رشد« خوانند 
انطباق با حق را از آن جهت که در انسان و جامعه 
ایجاد انحراف می کند »غی« گویند« )هامن: 202(. به 
عبارت دیگر »وضعیت کامل یافتگی انسان، که در این 
حالت اقتضای دریافت حقایق را یافته و به هدایت 
الهی مرشف می شود »رشد« نامیده شده و وضعیت 
غیر کامل یافتگی که در این حالت اقتضای دریافت 
حقایق را از دست داده و به گمراهی سوق می یابد 
با عنوان »غی« یاد شده است« )اخوت و همکاران، 

.)18 :1396
• تفاوت مفهوم عرفی و حقیقی رشد

با توجه به معنایی که از رشد گذشت، مفهومی که از 
این کلمه با استناد به آیات و روایات برداشت می شود 
تفاوت هایی با معنای عرفی دارد که الزم است حتاًم 
مورد توجه محققین و متخصصان تعلیم و تربیت قرار 

گیرد. 
در ارتباط با مفهوم »رشد« دو دیدگاه وجود دارد؛ 
دیدگاه طبیعی یا مادی و دیدگاه فطری و حقیقی. 
در دیدگاه مادی رشد »فرایندی منظم، مرحله ای 
و پیوسته که از لقاح تا مرگ ادامه داشته و تحت 
تأثیر شبکه های مختلف زیستی، روان شناختی و 
اجتامعی قرار دارد«)برک، 1388: 37(. در واقع این 
هامن مفهوم عرفی رشد است که معنایی عام دارد 
و برای همه موجودات زنده اطالق می شود و توقف 
در آن به معنای توقف حرکت زندگی است. به همین 
دلیل رشد در عرف جنبه مادی دارد و به هر نوع 
می شود.  اطالق  استعدادی  شکوفایی  و  پیرشفت 
در حالی که در دیدگاه فطری یا حقیقی که ریشه 
در آیات قرآن دارد، رشد »به وضعیت هدایت و 
کامل یافتگی انسان«، گفته می شود. در واقع معنای 

رشد در قرآن از نوع حیات حقیقی است. این مطلب 
به معنای نادیده گرفنت حرکت های مادی و طبیعت 
انسان نیست، بلکه طبیعت و زمان و مکان به عنوان 
مهیاکننده اقتضاء برای رشد بوده و مقدمه و زمینه آن 

محسوب می شوند )اخوت، 1394(.
 از این رو رشدی که در عرف می شناسید کمرت تحت 
تأثیر القاء قرار می گیرد. در حالی که رشد حقیقی بر 
اساس القا ء پدید آمده و از همین طریق بر دیگران اثر 
می گذارد. این موضوع در مورد غّی نیز صادق است. 
بنابراین رشد و غّی ساختاری القایی دارند و شکوفایی 
به وسیله آن از قوانین القاء  تبعیت می کند)هامن: 

.)244
با توجه به مطالب بیان شده اصطالح مراحل رشد 
اصطالح چندان دقیقی نیست زیرا آنچه در عرف به 
عنوان مراحل رشد می شناسند، در واقع مراحل انواع 
بلوغ است که از منظر قرآن زمینه و بسرتی برای 
دستیابی به مراتب رشد که هامن رشد حقیقی است 
به  قرآن  در  رشد  می شود)هامن: 218(.  محسوب 
معنای طی کردن مراتب فطری در بسرت بلوغ طبیعی 
است که تبیین هر یک، ما را در فهم دقیق تر معنای 

حقیقی رشد یاری می مناید.
• مراحل و مراتب رشد و غی 

از منظر قرآن مفهوم رشد و مقابل آن یعنی غّی، 
مفهوم »سیر« و »صیروریت« را در زندگی به وجود 
می آورد و بر اساس آن »مراحل و مراتب در زندگی 
حق  جهت  در  اینکه  به  بسته  و  خورد  می  رقم 
یا فالح هدایت  یا باطل است به سمت هالکت 

می شود«)هامن: 105(.
»سیر زندگی موجود زنده ناظر بر طی شدن مراحل 
مختلفی است که هر مرحله با بروزاتی از مرحله 
قبل از خود متامیز می شود. به این شکوفا شدن و 
بروز یافنت تدریجی آمیخته با طبیعت »سیر « گفته 
می شود. در واقع سیر، حرکت و جریانی است با آغاز 
و پایانی مشخص، که برای این حرکت می توان نقطه 
مطلوب و مقصودی را منظور منود. در هر مرحله از 
زندگی متناسب با شکوفایی توامنندی ها و استعدادها، 
به مرحله ای راه می یابد که گویی موجود  انسان 
دیگری است. به این تحویل و تبدیل به مرتبه بعد، 
که موجود از وضعیت قبل خود کامالً متامیز است 

»صیر« گفته می شود« )هامن: 103(. 
اساس  بر  می توان  را  رشد  دوره های  مجموعه 
انسان که  اصلی ترین مؤلفه های ساختار وجودی 
می شود،  فعال  انسان  زندگی  مختلف  مراحل  در 
دسته بندی منود. این دوره ها را با توجه به اقتضائات 
تربیتی هر مرحله که در روایات به آن اشاره شده 
است می توان در قالب مراحل ذیل نیز نام گذاری منود 

)اخوت، 1393،الف: 57(.
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مراتب رشد را می توان در قرآن به شش مؤلفه کلی دسته بندی منود: طّیب، خیر،ُحسن، ایامن، صدق و والیت. این مؤلفه ها در حقیقت هامن رشد است که در متامی 
مراحل رشد می بایست جاری باشد)هامن(.

رشد، اصلی ترین غایت زندگی انسان از منظر قرآن
بنابر آنچه بیان شد، رشد را می توان به عنوان مهم ترین 
غایت زندگی انسان معرفی کرد که در منطق این 
غایت براي انسان مراتبي از منفعت بر اساس ساختار 
وجودي اش در نظر گرفته شده است كه با فعال منودن 
هر مرتبه می تواند به مراتب باالتر صعود  يابد و الزمه 
فعال كردن هر مرتبه، حضور در لحظه لحظه هاي 
زندگي و عمل متناسب در هر لحظه است. در اين 
صورت هر لحظه از زندگي انسان، مقصدي  است 
كه با دانسنت ارزش و قدر آن و استفاده از آن، قدر 
انسان توسعه يافته براي مراتب بعدي قدرت بيشرتي 

مي يابد )اخوت و همکاران، 1396: 17(.
راستی  به  که  است  پرسش هایی مطرح  اینجا  در 
بهرتین راه دستیابی به مقاصد و غایت های در نظر 
انسان  برای  زندگی  از  مرحله  در هر  گرفته شده 
چیست؟ و به طور کلی مبانی تعلیم و تربیت باید 
چه ویژگی هایی داشته باشد تا انسان بتواند در سایه 
آن به مقاصد گوناگون در هر مرتبه از رشد نائل آید؟

تعلیم و تزکیه رشد مدار
از آنجایی که وجه ثابت همه غایت های  مسلام 
مشخص شده انطباق با حق است و شناخت حق 
توسط کتاب و وحی امکان پذیر است، تعلیم و تربیتی 
می تواند در راستای مقاصد و منافع حقیقی انسان 

عمل کند که روش های آن مبنای فطری و وحیانی  
داشته باشد و در راستای والیت الهی مصداق عینی و 
ّينَي رَسواًل ِمنُهم َيتلو  عملی آیه ُهَو الَّذي َبَعَث ِف الُمِّ
 3...َعَليِهم آياِتِه َوُيَزّكيِهم َوُيَعلُِّمُهُم الِكتاَب وَالِحكَمَة
باشد. قرآن کریم علم توحید را به عنوان اساس هر 
تعلیمی معرفی کرده و بیان می کند که مقدمه و 
زمینه هر تعلیمی، »تزکیه« به معنای پاک سازی و 
آمادگی  فاقد  اگر  انسان  درون  است.  آماده سازی 
دریافت باشد و یا دارای آلودگی هایی باشد قدرت 
دریافت علم الهی را نخواهد داشت. طبیعی است 
اگر تزکیه در انسان رخ دهد، تعلیم الهی نیز در او 
الهی  محقق می شود. در صورتی که الیق تعلیم 
گردد به صفات کامل دست یافته و رشد نصیب او 

می شود)هامن(. 
بنابراین تعلیم و تزکیه ای رشد مدار است که اوال 
مبتنی بر وحی بوده و ثانیا مقاصد و منافع حقیقی 
انسان را در هر مرتبه از رشد منایان ساخته و او را در 
جهت اصالح و تکامل مقاصد و منافع اعامل اختیاری 
به فرد  تعلیم، علمی که  اینگونه  سوق دهد. در 
انتقال می یابد همیشه توأم با عمل بوده و متناسب 
با اقتضائات سنی و جنسیتی اوست. مسلام چنین 
علمی موجب توامنند کردن نیروهای درونی انسان 

شده و فرد را به فضلی متناسب می رساند)هامن(.

در این صورت برای تعلیم و تزکیه رشد مدار الزم 
است قبل از هر تعلیم و تزکیه ای در خصوص موارد 
زیر آگاهی یافته و بر اساس اقتضای متعلم برنامه 

خود را اجرا کند:
انسان،  ساختار وجودی  سیِر  در  که  مقاصدی   )1

پدیدار می شود. 
2( در نظر داشنت اقتضائات جنسی و سنی متناسب با 

پدیدار شدن مؤلفه های ساختار وجودی  
3( در نظر داشنت محدودیت های موجود در فهم 

متعلم )هامن: 13(.
 دوره دوم رشد، دوره تکلم تا بلوغ

قابلیت  توان هایی  انسان  زندگی  از  دوره  هر  در 
می یابند که اگر این قابلیت ها شکوفا نشود، رشد 

فرزند در دوره های بعد دچار اختالل می شود.
• فعال شدن اختیار

است.  دبستان  مقطع  با  رشد همزمان  دوم  دوره 
ممکن است دوره پیش دبستان را هم بتوان به آن 
اضافه کرد. در این دوره فرزندان دوره طفولیت خود 
را پشت رسگذاشته و در فرایند آغازین بلوغ عقلی 
قرار می گیرند و از وابستگی به استقالل راه می یابد. 
این فرایند با سیری تدریجی اتفاق می افتد و هر سال 
ویژگی مشخصی به فرزند اضافه می شود. این دوره 
غایت دوره قبل و مقدمه دوره بعد خود است، لذا 
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در این دوره تحقق غایت دوره اول و دوم و آمادگی 
برای دوره سوم مورد نظر است. پس هر گونه تعلیم و 
تربیتی الزم است با توجه به مقاصد این دو دوره)اول 

و دوم( در نظر گرفته شود)اخوت، 1396(.
• غایت دوره اول و مقدمه دوره دوم

در دوره اول رشد الزم است طفل به دریافت طیبات 
مادی و معنوی انس گرفته باشد و رزق طیب را در 
قالب عواطف پدر و مادر و کالم و کلامت طیب از 
جانب آن ها، دریافت کرده باشد تا با خیالی بدون 
دغدغه و خاطری آسوده و حالتی شاد و بانشاط وارد 
دوره دوم رشد خود شود. بنابراین کودک در انتهای 
دوره اول، وضعیتی شاد و بانشاط دارد و در اثر چنین 
نیرویی می تواند بقیه مسیر خود را در دوره دوم طی 
کند. انتظار می رفته که فرزند در این دوره به دور از 
تنش های زندگی پدر و مادر بوده باشد و نیز اخالق 
نیکوی پدر و مادر و عواطف آن ها نسبت به هم را 
در ذهن تداعی کند. همچنین انتظار بوده که مادران، 
پدران را نزد فرزندان بزرگ داشته و پدران، مادران 
را نزد فرزندان بزرگ می داشتند تا در این صورت 
قدرت عاطفی فرزند تحت والیت پدر و مادر تقویت 

شود)هامن(.
• ویژگی ها و شاخص های دوره دوم رشد

کودک با نشاط و شادی و نیز پاکی فطری که دارد 
دوره دوم را آغاز می کند و الزم است در این دوره 
به سمت و سوی »اختیار« سوق یابد. اختیار بنا به 
یا ندادن  انجام دادن  نظر عرف به معنای قدرت 
کاری است. در صورتی که در فرهنگ قرآن عمدتاً به 
معنای »پذیرش خیر« است. در واقع محور اصلی این 
دوره »فعال شدن توان شناخت خیر و انتخاب آن« 
است. یعنی فرد باید کاری کند که به جز خیر، گزینه 
دیگری را نپذیرد و تنها خیر را انتخاب مناید. مقابل 
خیر در قرآن رّش و رضر است)هامن(. »طبیعی است 
برای این منظور قدرت شناخت نفع و رضر الزامی 
است. همچنین الزم است فرد بتواند برای شناخت 
نفع حقیقی و متایز آن از نفع غیر حقیقی قدرت 
تشخیص حقایق را به صورت تفصیلی داشته باشد« 
)اخوت، 1393،ب: 143(. رشط تحقق این مهم، فعال 
شدن شاخص های دوره دوم رشد است که این امر به 
تدریج حاصل شده و فرزندان دبستانی باید بتوانند در 

هر پایه به بخشی از آن دست یابند. 
شاخص های رشد در دوره دوم عبارتند از: توانایی 
عبودیت)شناخت  یا  ادب  ظهور  متایز،  و  متییز 
بایدها و نبایدها، و الزام در رعایت آن ها به صورت 
خودجوش(، انواع تفکر، برنامه ریزی، نشاط و شادی، 

تشخیص خیر و انجام آن.
طرح فهم قرآن در دبستان

آموزيش  نظام  تا  است  آن  بنيادين، درصدد  تحول 
واردايت و برآمده از تئوری ها و انديشه های مدرنيته 
را به نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعليم و 

تربيت اسالمي تبديل كند و زمينه دستيابی آگاهانه و 
اختياري فراگريان و دانش آموزان را به مراتبي از حيات 
طيبه و برپايی جامعه عدل مهدوی هموار سازد. 
از آنجا كه اين تحول، در راستای رسالت خطريی است 
كه انبيای الهی و اوليای رباين برعهده داشته اند، لذا 
الگوها و برنامه های آموزشی و درسی نیز در اين 
تحول، بايد ملهم از آموزه های وحيانی و معارف الهی 
و سازگار با نظام معيار اسالمی باشد تا تحقق اين 

هدف، ميسور گردد. 
اهمیت این موضوع از طرفی و رضورت توجه به 
مقطع ابتدایی به عنوان اولین دوره آموزش رسمی 
برای  الگویی  ارائه  و علت  انگیزه  دیگر،  از طرف 
آموزش قرآن، متناسب با ویژگی های مقطع دبستان و 
اقتضائات تربیتی این دوره سنی برای مدیران و معلامن 
شد. این طرح بر اساس کتاب فهم قرآن در دبستان و 
دبیرستان ارائه شده تا با کمک آن ابتدا معلامن فهم 
تدبری خود را از قرآن افزایش دهند و درگام بعدی با 
استفاده از روش ها و قالب های آموزشی معرفی شده، 
بتوانند زمینه و بسرتی مناسب جهت جاری شدن 
حقایق قرآن در زندگی دانش آموزان و اولیای آن ها 

را فراهم منایند.
کتاب فهم قرآن در دبستان و دبیرستان در بهار 1396 
به رشته تحریر درآمد و برای هر پایه کتاب تفصیلی 
جداگانه ای نیز تدوین شد که گام به گام معلم را در 
آموزش مفاهیم سوره ها راهنامیی و یاری خواهد کرد. 
در واقع این کتاب، با محور قرار دادن قرآن به عنوان 
کتاب قوانین و حقایق زندگی که مسلط بر سایر علوم 
است، کمک می کند تا دانش آموز ضمن فراگیری علوم 
مختلف)قرآن، فارسی، ریاضی، علوم، هرن، مطالعات 
و غیره( در زندگی اهل تفکر شود و بتواند در امور 

مختلف »خیرگزین« باشد.
اگر بخواهیم مقصود فوق، یعنی یادگیری حقایق و 
میل به »زندگی با قرآن « در خود و فرزندامنان تقویت 
شود، نیاز است که اصول و لوازم این امر متناسب 
با شاخص های هر دوره از رشد را شناخته تا بتوانیم 
بسرت مناسبی را در جهت میل و رغبت به یک زندگی 
قرآنی فراهم آوریم و فرزندان خود را در رسیع ترین 

راه، به رستگاری و پیروزی راهنامیی کنیم. 
اصول آموزش مفاهیم قرآن در دبستان

1- در نظر داشنت شاخص های دوره دوم رشد یعنی 
دوره پرورش خیرگزینی

بر اساس آنچه گذشت، اساس رشد در دوره دوم، فعال 
شدن قوه اختیار فرزندی با طیبات جسمی و روحی 
و دارای نشاط و شادابی کامل است. الزمه این امر 
آن است که ویژگی ها و توان های این دوره از رشد 
پرورش یافته و شکوفا شود. این ویژگی ها هامنطور 
که بیان شد، شامل شش مؤلفه اصلی است که عبارتند 
تفکر،  یا عبودیت،  ادب  توانایی متییز و متایز،  از: 
برنامه ریزی، نشاط و شادی و تشخیص و تحقق خیر. 

که البته  به تدریج حاصل شده و فرزندان در هر پایه 
به بخشی از موارد دست می یابند. مهم آن است که 
فرزندان در مسیرشان مورد عنایت و هدایت مربیان 
و والدین قرار گیرند و لحظه ای از آنها غفلت صورت 
نگیرد تا بتوانند به »استقالل فکری« دست یابند. 
داشنت ارزیابی از روند رشد فرزندان یکی از مهم ترین 
مواردی است که می تواند منشأ تصمیم گیری در 

خصوص تعلیم و تزکیه آن ها باشد.
• متییز و متایز

قوه متیز، قوه ای است که در انسان قرار داده شده 
و با آن می تواند خوب و بد را از هم تشخیص دهد. 
این قوه در طفولیت به صورت ابتدایی فعال می شود 
و در دوره دوم به شکوفایی می رسد. در پایان دوره 
دوم، این قوه در حد تکلیف فعال می شود تا حدی 
که ا گر کسی در این سن خطایی انجام دهد سزاوار 
مجازات خواهد بود. بنابراین این قوه در صورت 
با شدت  با رشد فکری فرزندان،  آموزش متناسب 
بیشرتی رشد می کند و قدرت آنها را در انجام خیر و 

اختیار بیشرت می سازد.
• ظهور ادب یا عبودیت

اساس  بر  زندگی  معنای  به  عبودیت  یا  ادب 
چارچوب قوانین الهی و تعدی نکردن از آن است، 
همچنین شناخت امر و نهی های خداوند و انجام 
و ترک آن هاست. نوعاً بایدها و نبایدهایی که برای 
دانش آموزان ترشیح می شود، تکلف و سختی دارد 
در صورتی که اساس آن برای سهولت در زندگی است 
و اگر کسی به آن ها تن ندهد به زندگی سختی مبتال 
می شود. بنابراین ابتدا الزم است بایدها و نبایدها را به 
دانش آموزان نشان داد و همراه بودن آن ها در همه 
امور زندگی را و عادی بودن مواجهه با آن ها را به 
ایشان آموخت و از طرف دیگر باید بدانند که بایدها 

و نبایدها اگر منطبق با حق باشد آسان تر است.
• فعال سازی تفکر 

از آنجایی که با فعال شدن تفکر، سایر توان های 
تشخیصی انسان نیز فعال می شود، تفکر را می توان 
به عنوان شاخص رشد و هم به عنوان عامل رشد 
به حساب آورد)اخوت،1394(. تفکر، قرار گرفنت در 
وضعیتی است که انسان می تواند بهرتین مصلحت 
خود را تشخیص دهد و مسیریابی درستی داشته 
باشد. مهارت های تفکر، آموختنی است و می توان در 
این دوره آن را به دانش آموزان یاد داد. آنچه اهمیت 
دارد این است که بدانیم تفکر توانی است که حتاًم 
انسان را به خیر و عبودیت راهنامیی می کند و در دل 
عبودیت نقش خود را ایفا می مناید. به عبارت دیگر 
کارکرد تفکر هموارسازی عبودیت است و در خارج از 
چهارچوب عبودیت جایگاهی ندارد. در این صورت 
تفکر هم برای کشِف هست و نیست و باید و نباید 
انسان را یاری می کند و هم برای تحقق آن به فرد 

مساعدت می مناید. 
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• برنامه ریزی
به  اعتقاد  ارکان  از  یکی  زندگی  در  برنامه ریزی 
هدفمند بودن است. هر قدر فرزند هدفمندتر شود، 
برنامه دارتر می شود. منظور از برنامه دار شدن، در نظر 
گرفنت برنامه هایی است که به طور خودجوش )نه 
به عنوان دروس موظف مدرسه( توسط دانش آموز 
انجام می شود. همچنین قدرت برنامه ریزی وابسته 
به قدرت تفکر است، هر قدر قدرت تفکر ارتقاء 
یابد، قدرت برنامه ریزی نیز بیشرت می شود. قدرت 
برنامه ریزی مانند توان تفکر و عبودیت به تدریج 

در افراد فعال می شود و رشوع آن از پایه اول است. 
تکمیل برنامه ریزی در دوره سوم رشد )دبیرستان( 
اتفاق می افتد و در این دوره)دبستان( فرزند می تواند 

بخشی از برنامه زندگی خود را منظم کند.
• نشاط و شادی

در طول دوره دوم الزم است حالت شادابی و نشاط 
فرزندان حفظ شود. زیرا در این دوره تنها در بسرت 
ویژگی های  داد.  تعلیم  می توان  نشاط  و  شادابی 
یک کالس بانشاط در پایه اول تا ششم متناسب با 
اقتضائات آن ها می تواند متفاوت باشد. طبیعی است 

مسئوالن و معلامن متناسب با سن، جنس و اقلیم 
باید به این انواع واقف باشند و بر پایه حفظ و 
تقویت شادابی و نشاط بیشرت فرزندان سایر برنامه ها 

را تنظیم منایند)اخوت، 1396(.
• تشخیص خیر و انجام آن

هامنطور که بیان شد، »محور اصلی این دوره بر فعال 
شدن توان شناخت خیر و انتخاب آن است. برای این 
منظور الزم است فهم مؤلفه های معنایی خیر را در 
کودکان تقویت کرد«)اخوت و همکاران،1396: 74(. 

ساز و کار اجرایی برای شیوهبا شیوه یمحتوای مورد انتظار از کودک

محورهای موضوعات آموزشی

ساز و کار اجرایی × مراحل= مراحل 

اجرایی تعلیم

تعبدی رفتار کردن )واجب دانسنت 

اطاعت و عبادت خدا(
تفکر اجتامعی

ملزم بودن اولیای کودک نسبت به 

انجام باید و نبایدهایی درباره ی←

توجه به صحت جسم

توجه به نعمت هر یک از اعضای بدن

توجه به نعمت وقت و اجل

توجه به نعمت علم و توان یادگیری

توجه به اختیار )آزادی در عمل و تصمیم 

ترک آن(

توجه به باید و نبایدها در عمل و تصمیم

تقویت شناخت کودک درباره ی←تفکر بنیادیمترین الهام و معرفت

مترین انعکاس ذاکرانه نسبت به 

حکمت های الهی
تفکر بنیادی

تقویت ذخیره حکمت های کودک با 

نشان دادن عجایبی درباره ی ←

تقویت مشاهده 

)هوشیاری نسبت به مشاهده  های 

مخلوقات(

تفکر مشاهده ای

با مشاهده های مکرر   درباره ی ←

مترین شکر نعمت

)نعمت شناسی و استفاده از نعمت(
تفکر مشاهده ای

توجه دادن فرد به نعمت هایش 

درباره ی←

تفکر شنیداری )قرآنی(آشنایی با وحی
آشنا کردن کودک با گزاره های قرآنی 

درباره ی←

با والیتی که خداوند در  والدین در کنار مربیان، 
دوره  این  در  موظفند  است،  گذاشته  اختیارشان 
حدودشناسی و محدوده شناسی را به فرزند بیاموزند 
و با تعلیم انواع علوم و تقویت تعّبد و با تکیه بر فعال 
کردن انواع تفکر، شناخت و توجه فرزند را به تدریج 
نسبت به موضوعات و مسائلی تقویت کنند. در واقع 
مهارت های خیرگزینی به عنوان شیوه  اصلی انواع 
تفکر برای ایجاد موضوعات یاد شده در دانش آموزان، 
آن ها را با سبک زندگی توحیدی و تعلیم و تزکیه 

رشدمدار مواجه می کند.
2- در نظر داشنت اقتضائات سنی و جنسیتی فرزندان 

در فهم مفاهیم متناسب با هر اقلیم
درک انتزاعی در کودکان به تدریج شکوفا می شود. لذا 
آنان مطالب را به صورت مصداقی و جزئی مشاهده 
و فهم می کنند. بنابراین باید در مورد آنان تا جایی 
که می شود از بیان حرفهای کلی خودداری کرد. به 
این صورت که با بیان داستان، مثال و مصداق های 
ملموس و عینی، حقایق در مرتبه پایین تری آموزش 
تا برای آنها قابل فهم باشد. هم چنین  داده شود 

الزم است در طرح مباحث توحید، فطری بودن این 
مبحث در نظر گرفته شود و از اثبات خدا رصف نظر 
شده و به توجه دادن به او و در نظر داشنت دامئی او، 

به صورت جدی عنایت شود.
از آن جایی که دخرتان و پرسان از یک طرف دارای 
ویژگی های  دیگر  از طرف  و  ویژگی های مشرتک 
جنسیتی متامیز دارند، می توان ابزارها و قالب های 
را در حوزه های جنسیتی و فراجنسیتی  آموزشی 
طراحی کرد که در این  صورت موضوعات مربوط به 
هر حوزه نیز با توجه به ویژگی های مشرتک و غیر 
مشرتک، متامیز خواهد شد. عالوه بر این، رضوری 
است مربیان هر ویژگی را با توجه به اقلیم هر فرد 

شناخته و بر اساس آن به طراحی آموزشی بپردازند. 
3- مفاهیم سوره ها و انتقال آن در حد فهم فرزندان 
زندگی هر انسانی با حقایق عجین است، چه خود 
بداند و چه نداند. از طرفی فهم و درک افراد از حقایق 
یکسان نیست. یعنی از آن جایی که حقایق هستی 
دارای مراتب است، هر کسی به نسبت علم و آگاهی 
و نیز قدرت تفکرش می تواند مرتبه ای از حقایق را 

درک کند. بنابراین در دوره دبستان مهم ترین وظیفه 
والدین و  مربیان، فراهم کردن بسرت برای افزایش علم 
و آگاهی فرزندان نسبت به حقایق عامل است که این 
امر باید کامال متناسب با نیازها، قدرت تفکر و میزان 
فهم و درک آن ها باشد. در این صورت بهرت است 
مطالب و حقایق به وسیله محبتی که دانش آموزان 
به معلم دارند، آموخته شده و در قالب فعالیت های 
شاد و با نشاط مانند بازی، داستان، کاردستی، کارهای 

منایشی و... بیان شود. 
4- توجه به روخوانی، هم خوانی و تکرار سوره های 

جزء 30
از  قرآن  آیات  خواندن  معنای  به  قرآن  روخوانی 
و  است  شده  کتابت  که  است  الفاظی  طریق 
خواندن واقعی)قرائت( وقتی صورت می گیرد که 
خود را در موقعیت هر کلمه قرار دهیم و معانی 
آن را تصویرسازی کنیم. در واقع خواندن الفاظ قرآن 
مقدمه ای برای کشف تصاویر و معانی آن است و 
بدون آن، حقایق آن فهم منی شود. از آنجایی که 
مفاهیم جزء 30 قرآن خالصه و فرشده مفاهیم همه 

جدول 2: چگونگی تعلیم در دوره دوم رشد
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قرآن است و فهم این سوره ها به دلیل کوتاه بودن 
بسیار آسان است، آموزش روخوانی این سوره ها هم از 
نظر تصویرسازی و هم از نظر روخوانی الفاظ، ساده 
و قابل انتقال به دیگران است و می تواند دانش آموز 
را به عنوان انتقال دهنده این سوره ها در خانواده ها 
قرار دهد. عالوه بر این در یادگیری قرآن باید شنیدن 
نیز فعال باشد. از این رو، روخوانی و هم خوانی 
سوره های قرآن چون شنیدن را فعال می کند جذابیت 

دارد و موجب یادگیری و فهم آیات می شود.
5- چگونگی انتخاب سوره ها متناسب با هر پایه

انس و تدبر در قرآن در دوره دوم سبب می شود 
تا قوه اختیار در دانش آموز به سمت هدایت فعال 
شود. هم چنین با اختصاص دادن بخشی از برنامه 
زندگی دانش آموز به خود، سبب ایجاد باورهای زیبا 
در او می شود. به عالوه موجب تقویت عبودیت در 
او شده، تقوا را در او احیا می کند. به همین دلیل 
هر قدر به صورت اصولی بر انس و تدبر تأکید شود، 

امکان دستیابی به مقاصد دوره دوم بیشرت می شود.
6- برنامه پیشنهادی برای تدبر در سوره ها

هرچند می توان تنها یک سوره را برای یک سال مورد 

توجه قرار داد، اما در عین حال برای هامهنگی بیشرت 
معلامن پایه ها، سوره های جزء سی در بین مقاطع 
توزیع شده است. این بدان معنا نیست که همه 
این سوره ها در این مقاطع کار شود و یا بیشرت کار 
نشود، بلکه به معنای ارائه الگویی برای معلم است 
که بتواند برنامه خود را منظم تر ارائه مناید. آنچه در 
تدبر مهم است، زندگی کردن با قرآن است، آن هم به 
صورت حقیقی، نه به شکل صوری و رصفاً برای منره 
و امتحان و غیره . هم چنین سعی شده در این برنامه 
یک هدف تربیتی اصلی متناسب با هدف اصلی رشد 

خالصه مقصدمقصد اصلیپایه 

اول
فعال سازی انواع ابراز در دانش آموزان همراه با جهت دار کردن عمل که منجر به شادی 

و نشاط می شود
شادی و نشاط

دوم

توامنند کردن دانش آموزان در تشخیص متایز بین کارها و متیز بین خوب و بد همراه با 

جداسازی خوب از بدسوق دادن به کارهای خوب که باعث تفکیک و جداسازی خوب از بد می شود

سوم
توامنند کردن دانش آموزان در تحلیل پدیده ها و رخدادها و فهم ارزش های پیرامون آن ها 

که باعث جداسازی پدیده ها و رخدادها از هم و کشف ربط آن ها با هم می گردد
جداسازی و کشف ارتباط

چهارم
توامنند کردن دانش آموزان در تشخیص کارهای بهرت نسبت به سایر کارها همراه با 

برنامه ریزی برای انجام آن، که منجر به اولویت بندی در برنامه های زندگی می گردد
اولویت بندی در برنامه ها

پنجم

توامنند کردن دانش آموزان در شناخت و انجام کارهای خیر و شناخت و دوری از کارهای 

رّش همراه با فعال سازی میل و رغبت)طوع و اطاعت( که منجر به شناخت مصادیق خیر 

و رغبت به آن می گردد

رغبت به خوبی

ششم
توامنند کردن دانش آموزان نسبت به توانی که خداوند به آن ها در حوزه اختیار و انتخاب 

عطا کرده است، همراه با قدردانی از این توان که منجر به گسرتش کارهای خیر می شود
گسرتش کارهای خیر

جدول3: تعیین مقاصد تربیتی برای هر پایه 

• شیوه اجرا
شیوه اجرای تدبر در مدارس می تواند متفاوت باشد. 
شیوه هایی که می توان برای اجرای این دروس در نظر 

گرفت، عبارتند از:
- برخی از مدارس می توانند به عنوان ساعت کالس 
قرآن این دروس را اجرا کنند. در این صورت الزم است 
هر هفته سه ساعت کالس برای این منظور تشکیل 

گردد.
- برخی از مدارس می توانند این دروس را به عنوان 

کالس های فوق برنامه اجرا کنند.
- برخی از مدارس می توانند این برنامه ها را در اوقات 
متفرقه مانند مراسم صبحگاه به صورت مخترص اجرا 

کنند.
- برخی از مدارس می توانند به صورت موردی در اردو 

و یا هامیش، برنامه های قرآنی را اجرا کنند.
در سوره های پیشنهادی، سوره هایی که در انتهای هر 
سال مطرح شده است، تکالیفی دارد که با آن می توان 
طول تابستان فرزندان را برنامه ریزی کرد. این سوره ها 
در سال بعد برای پایه بعد ارائه می شوند و در قالب 

آن ها دستاوردهای تابستان دانش آموزان به منایش یا 
بحث گذاشته می شود. در هر پایه یک یا دو سوره 
محوری انتخاب شده است که اوالً محور مقاصد 
تربیتی آن پایه باشد و ثانیاً در صورتی که دانش آموزان 
قصد داشتند هامیشی در خصوص سوره ها اجرا منایند 
از این سوره ها انتخاب کنند. هم چنین اگر محدودیت 
در ارائه سوره ها بود، این سوره ها در دستور کار معلم 
باشند و اگر کشش مطالعاتی دانش آموزان در مطالعه 
سوره افزایش یافت، سایر سوره ها کار شود. مربی 
می تواند به مفاهیم هر سوره دو تا سه جلسه بپردازد. 
آموزش مفاهیم سوره ها را می توان از حفظ آن ها 
جدا کرد. برای حفظ می توان سوره های بیشرتی را در 
نظر گرفت اما برای مفاهیم، تعداد سوره ها نباید زیاد 
باشد. سزاوار است مربی در حوزه آموزش مفاهیم 
عجله نکند. حتی اگر یک سوره برای یک سال آموزش 

داده شود، مبالغه نیست.
روش پژوهش: 

فقط  پژوهش  یک  هدف  است  مسلم  آنچه 
جمع آوری اطالعات نیست، بلکه تحلیل اطالعات 

جمع آوری شده هدف اصلی پژوهش می باشد. لذا 
به لحاظ موضوع مورد مطالعه، به سوی بهره گیری 
از روش های کیفی نیز متامیل شده، زیرا که این 
روش محقق را درگردآوری عمیق و دقیق اطالعات 
و همچنین بررسی موضوع از جهات گوناگون یاری 
می کند. عالوه بر این این پژوهش قصد دستکاری 
متغیری را نداریم، بلکه در صدد توصیف عینی و 
منظم یک واقعیت هستیم و آنچه هست را معرفی 
می کنیم. بنابراین روش پژوهش حارض کیفی و از نوع 

توصیفی-تحلیلی است.
جامعه پژوهشی در این پژوهش همه مدارس مقطع 
پژوهشی همه  بوده و منونه  تهران  ابتدایی شهر 

مدارس ابتدایی منطقه 14. 
روش منونه گیری به صورت منونه در دسرتس است به 
این صورت که از بین مناطق آموزش و پرورش شهر 
تهران منطقه ای که آمادگی همکاری برای اجرای طرح 
در مدارس را داشت، انتخاب شده و طرح در آن 

منطقه اجرا شد.
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نتایج:
شیوه اجرای طرح در منطقه 14 آموزش و پرورش

پروژہ »فهم قرآن در دبستان« از ابتدای سال 1395 
با همراهی جمع کثیری از اعضای مدرسه تفکر و 

تعقل)از مجموعه مدارس قرآن و عرتت دانشگاه 
تهران( کلید خورده و اجرای آن به  صورت آزمایشی در 

4 مدرسه هیئت امنایی منطقه 14آغاز گردید.
 با چاپ کتاب »فهم قرآن در دبستان و دبیرستان« و 

تکمیل جزوات هر شش پایه تحصیلی، از شهریورماه 
1396 اجرای این طرح در متام مدارس ابتدایی منطقه 
14 تهران آغاز شد و از مجموع 1164 نفر، 1134 نفر 

از معلامن در این طرح رشکت کردند.

جلساتتاریخ

جلسه با مدیران دبستان های منطقه 14 در دبستان مکتب الزهراء5/ 6/ 1396

جلسه با معاونان آموزشی دبستان های منطقه 14 در دبستان سیدین6/ 6/ 1396

جلسه با معاونان تربیتی دبستان های منطقه 14 در دبستان آزادی7/ 6/ 1396

جدول 4: جلسات توجیهی برگزار شده برای آغاز طرح

در ادامه کار الزم بود تا معلامن ابتدایی آموزش های 
الزم برای تدریس کتاب فهم قرآن را کسب منایند. لذا 
 مربیان آموزش دیده از مجموعه قرآن و عرتت
با معلامن دبستان های این منطقه مرتبط شدند و 
در هر پایه به هفت گروه آموزشی با مدیریت یک 
رسگروه تفکیک شده و طی چند دوره آموزشی )در 
قالب کارگاه(، مبانی نظری و سوره های مربوط به هر 
پایه را ارائه کردند. هم چنین این ارتباط ادامه داشته 
و در طول سال، معلامن مانند گذشته، مورد حامیت 
و پشتیبانی علمی و آموزشی مربیان فهم قرآن قرار 

گرفتند.
شیوه کار به این صورت بود که در هر ماه برای هر 
سوره، یک کارگاه آموزشی برگزار شده و معلامن با 
تفصیلی  قرآن و جزوات  فهم  کتاب  پیش مطالعه 
مربوط به پایه تحصیلی خود، در کارگاه حضور یافته 
و با مبانی نظری، سوره مورد نظر و اهداف تربیتی 
آن، آشنا شدند. در مرحله بعد مفاهیم را در کالس 
برای دانش آموزان انتقال داده و گزارش کار خود را 
در گروه هایی که در فضای مجازی، تشکیل شده 
آرشیو  و  ثبت  مربیان  وظایف  کردند.  ارسال  بود، 
آماده سازی گزارش  با طرح و  فعالیت های مرتبط 

تخصصی برای هر معلم بود. 
مجموعاً چهار جلسه کارگاه برای معلامن برگزار گردید 
که پس از برگزاری سه جلسه آموزشی، طی ارزشیابی ای 
که از ارسال فایل ها توسط معلامن، صورت گرفت، 
معلم های فعال و موفق در اجرای طرح، شناسایی 
شده و بخشنامه ای از منطقه به مدارس موردنظر، 
جهت انجام مصاحبه با مدیر مدرسه، معلم، اولیاء و 
دانش آموزان، ابالغ شد. این بازدیدها با هدف اطالع 
موانع  و  رفع مشکالت  و  اجرای طرح  کیفیت  از 
احتاملی و ارائه مشاوره های الزم، در بهمن ماه سال 
1396 صورت گرفت. در ادامه کار بعد از امتام چهار 
دوره آموزشی، برای ارزیابی طرح اجرا شده، دو نوع 
پرسش نامه محقق ساخته حاوی گویه هایی در قالب 
اهداف رفتاری و بر اساس اهداف سوره های تدریس 
شده در هر پایه، طراحی و به معلامن و والدین 

ارائه شد. هامن طور که قبال نیز بیان شد، اهداف 
سوره های هر پایه متناسب و منطبق با ویژگی ها و 

اقتضائات سنی دوره دوم رشد است. 
تالش های  از  پس  نیز،  تحصیلی  سال  انتهای  در 
یکساله ی مربیان و معلامن، با همکاری اداره آموزش 
و پرورش منطقه 14 جمع بندی این طرح در قالب سه 

هامیش به معلامن ابتدایی این منطقه ارائه گردید.
از اهداف برگزاری این هامیش ها می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
• گفتگوی تخصصی و کارشناسی پیرامون مبحث 
فرآیند خیر و پایه و اساس شکل گیری طرح فهم قرآن 

در دبستان،
• ارائه ی منونه ای اجرایی از طرح بر اساس یک سوره 

انتخاب شده از هر پایه،
• و نیز ارائه گزارش کار از آنچه که در طی یک  سال در 

مدارس ابتدایی منطقه 14 رخ داده است.

شیوه ارزیابی 
مرحله اول ارزشیابی به این صورت بود که معلامن 
فعالیت های کالسی مربوط به سوره های فهم قرآن 
را در قالب فایل در گروه مجازی ارسال کرده و یا 
به صورت حضوری در قالب پوشه به مربیان ارائه 
می دادند. بر این اساس معلم های فعال و موفق در 
اجرای طرح، شناسایی شده و بخشنامه ای از منطقه 
به مدارس مورد نظر، جهت انجام مصاحبه با مدیر 

مدرسه، معلم، اولیاء و دانش آموزان، ابالغ شد. 
در مرحله دوم بازدیدهایی با هدف اطالع از کیفیت 
اجرای طرح و رفع مشکالت و موانع احتاملی و ارائه 
مشاوره های الزم، در بهمن ماه سال 1396 صورت 

گرفت. 
مرحله سوم بعد از امتام چهار دوره آموزشی،  در 
اجرا شده دو نوع پرسش نامه  ارزیابی طرح  برای 
اهداف  قالب  در  گویه هایی  محقق ساخته حاوی 
رفتاری و بر اساس اهداف سوره های تدریس شده 
در هر پایه، طراحی و به معلامن و والدین ارائه شد. 
هامن طور که قبال نیز بیان شد، اهداف سوره های هر 

پایه متناسب و منطبق با ویژگی ها و اقتضائات سنی 
دوره دوم رشد است.

چگونگی پشتیبانی آموزش مجازی
چنان که پیش تر بیان شد، در هر پایه تحصیلی هفت 
گروه آموزشی از معلامن به رسگروهی یک یا دو 
مربی فهم قرآن تشکیل گردید که عالوه بر آموزش 
در کارگاه های حضوری، از طریق گروه هایی که در 
شبکه مجازی تشکیل شده بود با معلامن مرتبط 
شدند. در این گروه های مجازی عالوه بر دریافت 
عکس، فیلم و گزارشات معلامن از فعالیت هایشان 
–که مستندات آن آرشیو شده و موجود است- به 
پاسخ گویی پرسش ها، انتقادات و پیشنهادات ایشان 
نیز پرداخته می شد. همچنین مربیان هر گروه در 
یک نظام هامهنگ با یکدیگر به ارسال منایه های 
صوتی و تصویری مرتبط با سوره، عکس نوشته هایی 
از اهداف تربیتی سوره، فعالیت ها و... جهت تکمیل 
آموزش ها می پرداختند. عالوه بر این، در راستای فهم 
بهرت معلامن از مفاهیم سوره ها، اهداف تربیتی سوره، 
چگونگی بیان سوره و چگونگی پیاده کردن سوره و 
فعالیت ها در کالس؛ لوح های آموزشی صوتی تهیه 
گردید و به اطالع معلامن رسانیده شد و بسته های 
صوتی مربوط به برخی سوره ها در همین گروه های 

مجازی ارسال گردید.
نکته حائز اهمیت و ویژہ  در این ارتباطات، ابراز 
خرسندی معلامن در خصوص تجربه و نتایج اجرای 
طرح در کالس هایشان بود. به گونه ای که مربیان هر 
گروه آموزشی در هر پایه شاهد پیام هایی از سوی 
معلامن در خصوص تغییرات رفتاری دانش آموزان، 
افزایش فضای شور و نشاط و میل به قرآن، مشارکت 
و همکاری والدین در برنامه ها و دستیابی به نتایج 
متفاوت در اجرای طرح نسبت به سابق بودند که 
مستندات آن موجود و به عنوان منونه از هر پایه، یک 

پیام در ضمیمه ارائه شده است.
بازدیدها 

در بازدیدهای صورت گرفته در بهمن ماه 1396، به 
طور کلی از 32 مدرسه بازدید به عمل آمد که در 
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بعضی مدارس بازدیدها در چند پایه صورت گرفت. 
بنابراین در مجموع 42 بازدید انجام شد)ضمیمه 2(.

روند بازدیدها بدین ترتیب بود که پس از هامهنگی 
با مدیریت مدارس منتخب و آگاهی معلم مربوطه و 
هامهنگی با تعدادی از اولیای دانش آموزان؛ مربیان 
آموزشی در مدرسه حضور یافته و با مدیر، معلم، اولیاء 
و دانش آموزش مصاحبه به عمل می آوردند)ضمیمه 
2(. هم چنین با حضور در کالس، منونه ای از چگونگی 
آموزش سوره ها توسط معلم مشاهده و تعامالت 
معلم و دانش آموز با همکاری اولیاء، ثبت و به صورت 

مستندات فیلم و عکس آرشیو می شد.
به طور کلی نتایج حاصله از گزارش های این بازدید ها 

به رشح زیر است:
• فضای مدرسه و دانش آموزان:

1- جذابیت کارهای هرنی-منایشی، کاردستی و شعار 
سوره در فضای کالس.

2- تهیه کارپوشه های فعالیت های دانش آموزان.
3- خالقیت و ابتکار معلامن در تلفیق طرح فهم قرآن 
با جشن ها و برنامه های مدرسه، اعم از جشن های 

قرآنی، دهه فجر، پیک و برنامه نوروزی و... .
4- مشهود بودن ذوق و شوق و عالقه دانش آموزان 
نسبت به فعالیت ها و پاسخ گویی به پرسش های 

معلامن در حین اجرای فعالیت های سوره.
5- فعالیت های چشم گیر برخی مدارس، به گونه ای 
که معلامن همه پایه ها طرح را اجرا می کردند و حتی 

در یک پایه، معلامن به صورت چرخشی فعالیت های 
گوناگونی را اجرا و نتایج کار خود را برای معلامن 

دیگر به اشرتاک می گذاشتند.
• نظرات معلامن:

1- اثرات مثبت فعالیت ها در انس با سوره ها و میل و 
افزایش رغبت به حفظ سوره های جزء30

2- جذاب بودن مفاهیم سوره ها و جاری شدن این 
مفاهیم در ادبیات دانش آموزان

3- اظهارات برخی معلامن در بازدیدها در خصوص 
اثرات شگفت انگیز این آموزه ها در میزان یادگیری 
و رفتار و گفتار دانش آموزان و حتی تأثیراتی که در 

سطح علمی و سیر زندگی خود ایشان داشته است.
4- متایل به اختصاص داشنت زمان مجزا به عنوان 

ساعت فهم قرآن و تلفیق آن با کتاب درسی
اجرای مفاهیم  و  تلفیق  در  5- خالقیت معلامن 
مطالعات  ریاضی،  مثالً  دیگر،  دروس  با  سوره ها 

اجتامعی، علوم تجربی و... .
• نظرات اولیا:

1- تأثیرات قابل توجه اجرای طرح در خانواده ها
2- مشارکت داشنت والدین در اجرای برخی فعالیت ها 

در خانه
3- متایل دانش آموز به همراهی والدین خود برای 

مترین حفظ سوره 
4- درخواست مطالعه جزوات توسط خود والدین

5- مشهود بودن برخی تغییرات رفتاری دانش آموزان 

در خصوص نظم، ادب، توجه به مناز و احکام، اولویت 
داشنت برخی کارها، توجه به خانواده و بعضا یادآوری 
به اولیای خود برای انجام احکام و واجبات مربوط 

به سوره ها 
6- جاذبه داشنت مفاهیم سوره ها برای بچه ها.

پرسش نامه
به منظور ارزیابی نهایی از اجرای طرح در منطقه، 
دو نوع پرسش نامه محقق ساخته حاوی گویه هایی در 
قالب اهداف رفتاری و بر اساس اهداف سوره های 
تدریس شده در هر پایه، طراحی و در اختیار معلامن 

و والدین قرار گرفت: 
- در پرسش نامه اول با 45 پرسش)به شکل گویه( 
میزان رضایت اولیای دانش آموزان نسبت به تغییرات 
رفتاری فرزندان و اجرای طرح  سنجیده شده است. 

- پرسش نامه دوم شامل دو بخش است. در ابتدا به 
طور میانگین 10 پرسش)به شکل گویه( متناسب با 
اهداف هر پایه به صورت جداگانه طراحی شده و 
در بخش دوم یک سؤال ترشیحی اضافه شده است. 
این پرسش ها میزان رضایت معلامن مشارکت کننده 
نسبت به تغییرات رفتاری دانش آموزان و اجرای طرح 

را مورد سنجش قرار می دهد.
سؤاالت هر دو پرسش نامه به صورت پنج گزینه ای 
هستند و از نظر رتبه بندی، ارزش گزاری گزینه ها به 

رشح زیر است:

خييل كمكممتوسطزيادبسيار زيادگزينه ها

54321ارزش عددي

به این صورت که هر یک از گویه ها از خیلی کم تا 
بسیار زیاد رتبه بندی و از یک تا پنج ارزش گزاری شده 
است و والدین و معلامن با انتخاب یک گزینه میزان 
رضایت خود را از تغییرات رفتاری فرزندان نسب به 

گذشته در راستای اهداف سوره ها مشخص کردند.
نتایج ارزشیابی

• نتایج پرسش نامه والدین
در این ارزشیابی تعداد 2835 نفر از والدین در پر 

کردن پرسش نامه ها مشارکت و همکاری داشتند، که 
از بین آنها، درصد مشارکت به تفکیک هر پایه نیز 
مشخص و در در قالب جدول و منودار ارائه شده 

است.

درصدپایهدرصدپایه

9 درصد از والدینچهارم ابتدایی24 درصد از والدیناول ابتدایی

6 درصد از والدینپنجم ابتدایی27 درصد از والدیندوم ابتدای

5 درصد از والدینششم ابتدایی28 درصد از والدینسوم ابتدایی

جدول5 : میزان مشارکت والدین در رضایت سنجی به تفکیک هر پایه
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منودار6: میزان مشارکت والدین در رضایت سنجی به تفکیک هر پایه

میزان رضایت والدین دانش آموزان از اجرای طرح به طور میانگین، 81/5% بوده است:

80 درصد والدین دانش آموزان سال اول ابتدایی  نسبت به اجرای طرح 

رضایت داشتند.

83 درصد والدین دانش آموزان سال چهارم ابتدایی نسبت به اجرای طرح 

رضایت داشتند.

83 درصد والدین دانش آموزان سال دوم ابتدایی نسبت به اجرای طرح 

رضایت داشتند.

81 درصد والدین دانش آموزان سال پنجم ابتدایی نسبت به اجرای طرح 

رضایت داشتند.

80 درصد والدین دانش آموزان سال سوم ابتدایی نسبت به اجرای طرح 

رضایت داشتند.

82 درصد والدین دانش آموزان سال ششم ابتدایی نسبت به اجرای طرح 

رضایت داشتند.

جدول 6: میزان رضایت والدین نسبت به اثربخشی طرح فهم قرآن

• نتایج پرسش نامه معلامن
از بین 729 پرسش نامه اخذ شده از معلامن شش پایه ابتدایی، نتایج ارزیابی به رشح زیر است: 

83 درصد معلامن سال اول ابتدایی نسبت به تغییرات رفتاری فرزندان و 

اجرای طرح رضایت داشتند.

72 درصد معلامن سال چهارم ابتدایی نسبت به تغییرات رفتاری فرزندان و 

اجرای طرح رضایت داشتند.

79 درصد معلامن سال دوم ابتدایی نسبت به تغییرات رفتاری فرزندان و 

اجرای طرح رضایت داشتند.

78 درصد معلامن سال پنجم ابتدایی نسبت به تغییرات رفتاری فرزندان و 

اجرای طرح رضایت داشتند.

72 درصد معلامن سال سوم ابتدایی نسبت به تغییرات رفتاری فرزندان و 

اجرای طرح رضایت داشتند.

75 درصد معلامن سال ششم ابتدایی نسبت به تغییرات رفتاری فرزندان و 

اجرای طرح رضایت داشتند.

جدول 7: میزان رضایت معلامن نسبت به اجرای طرح بر اساس سؤاالت چندگزینه ای

104 نفر یعنی 27/14% از معلامن نسبت به اجرای طرح رضایت کامل داشته اند و پیشنهاداتی نیز برای بهبود کار ارائه داده بودند.

227 نفر یعنی 14/31% از معلامن نسبت به اجرای طرح رضایت کامل داشته اند.

53 نفر یعنی27/7% از معلامن نسبت به اجرای طرح رضایت نسبی داشته اند و پیشنهاداتی نیز برای بهبود کار ارائه داده بودند.

230 نفر یعنی 55/31% از معلامن نسبت به اجرای طرح رضایت نسبی داشته اند.

7 نفر یعنی 9/0% از معلامن نسبت به اجرای طرح رضایت نسبی خود را همراه با مطالباتی عنوان کرده بودند.

2 نفر یعنی 3/0% از معلامن نسبت به اجرای طرح مخالف بودند و پیشنهاداتی نیز برای بهبود کار ارائه داده بودند.

1 نفر یعنی 1/0% از معلامن نسبت به اجرای طرح مخالف خود را با اجرای طرح، همراه با مطالباتی عنوان کرده بودند.

30 نفر یعنی 4% از معلامن نسبت به اجرای طرح انتقاداتی داشتند.

75 نفر یعنی 3/10% از معلامن نظر خود را راجع به اجرای طرح عنوان نکرده بودند.

جدول 8: میزان رضایت معلامن نسبت به اجرای طرح براساس سؤال ترشیحی
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هامیش ها
در پایان سال تحصیلی و در تاریخ های 7، 8 و 9 
خردادماه 1397 در سالن کوثِر اداره آموزش و پرورش 

منطقه 14، سه هامیش به رشح زیر برگزار گردید:
1( هامیش سوره تکویر برای پایه های پنجم و ششم

2( هامیش سوره بلد برای پایه های سوم و چهارم
3( هامیش سوره های قریش و فیل برای پایه های اول 

و دوم

از کارهای  مقابل درب ورودی سالن، منایشگاهی 
مرتبط با فعالیت های فهم قرآِن دانش آموزان برپا 
گردید که البته به دلیل حجم بسیار زیاد آنها کارهای 

دانش آموزی گزینش شده و به منایش گذاشته شد.
روند برگزاری هر سه هامیش به طور کلی شامل 

قسمت های زیر بود:
• تالوت آیاتی از کالم الله مجید

• سخرنانی رسکار خانم اُجاقی مدیر آموزش و پرورش 
منطقه 14 در هامیش سوره تکویر و سخرنانی جناب 
آقای صادق، معاون آموزش ابتدایی منطقه 14 در 
هامیش های سوره های بلد، قریش و فیل در ارتباط 

با برگزاری این طرح در مدارس ابتدایی.
• پخش مناهنگ هایی برای معرفی سوره مورد نظر 

در هامیش.
• پخش سخرنانی های جناب آقای چیت چیان )از 
در   )و عرتت قرآن  دانشجویی  مدرسه  اساتید 

ارتباط با طرح سوره برای معلامن و دانش آموزان.
عنوان  به  ادیب  خانم  رسکار  تخصصی  بحث   •

کارشناس فرآیند خیر و دوره های رشد در این زمینه.
• سخرنانی آقای چیت چیان به عنوان کارشناس قرآنی 

در ارتباط با سوره های هامیش.
• طراحی مسابقه از صحبت های دو کارشناس.

• اجرای بخش »کار دانش آموزی«: به این صورت 
که معلمی منتخب با چند تن از دانش آموزان خود 
به جایگاه می آمدند و یکی از فعالیت های مرتبط با 
سوره هامیش را به صورت زنده اجرا می کردند، که 

این بخش بسیار مورد توجه معلامن واقع شد.
• اهدای جوایز مسابقه بهرتین طراحی فعالیت به 
معلامن منتخب که از قبل به صورت بخش نامه به 

اطالع مدیران و معلامن رسیده بود.
• پخش مناهنگی از تصاویر فیلم های تهیه شده از 

زحامت و تالش های معلامن بزرگوار هنگام اجرای 
طرح.

• در اختتامیه هامیش ها برای معلامن فعال که در 
طول یک سال اخیر این طرح را اجرا کردند و همکاری 
فعاالنه و مشتاقانه ای داشتند، تقدیرنامه ای در نظر 

گرفته و به عزیزان اهدا شد.

بحث و نتیجه گیری 
طرح فهم قرآن در دبستان با پشتوانه نظری مبتنی بر 
قرآن و پژوهش های چندساله تدبرمحور، ارائه شده 
است که در میدان عمل نیز با همکاری و حامیت 
بی دریغ مسئوالن منطقه 14 شهر تهران و تالش های 
معلامن عزیز این منطقه در فاز اجرایی نیز به بوته 
آزمون درآمد. با وجود متام موانع و مشکالت  پیش رو، 
بررسی نتایج حاصل از برگزاری جلسات، میزان عالقه 
نشاط  و  شور  طرح،  اجرای  به  معلامن  انگیزه  و 
دانش آموزان و میل و رغبت آن ها به ساعات آموزشی 
شاخص های  در  تغییرات  نیز  و  طرح  به  مربوط 
رشدی دانش آموزان به گواه معلامن و اولیای ایشان 
و... همگی نشان از موفقیت طرح در میدان عمل 
است. هامن طور که از اظهارات برخی معلامن و 
مدیران مبنی بر تفاوت این طرح با طرح های قرآنی 
دیگر برمی آید؛ می توان اظهار کرد که این طرح با 
مترکز بر یک هدف واحد در هر پایه و اجتناب از 
پراکندگی انتقال مطالب و مفاهیم دینی، سعی دارد 
یک نظام مشخص و هامهنگ را در راستای محقق 
کردن غایت دوره دوم رشد که هامن خیرگزینی است، 
معرفی مناید. بنابراین معلامن، مربیان و متولیان 
تربیتی به سهولت می توانند بر اساس آن نظام، به 
طراحی فعالیت ها و برنامه ها بپردازند و سیر رشد 
دانش آموزان را در طی پایه های تحصیلی دنبال منوده 
و مسائل، مشکالت و نقاط قوت ایشان را رصد منایند. 
گویی این سیر و حرکت، سنگ چین کردن سنگ هایی 
است که در پایان دوره به ساختامنی شکل یافته و 
محکم، دارای ستون هایی از مؤلفه های خیرگزینی 
مبدل خواهد شد، و از آنجا که مبنا و اصول این طرح 
نیز مبتنی بر پژوهش های قرآنی بوده و محتوای آن 
نیز بر خوِد سوره های قرآن استوار است، می توان 
گفت گام مهمی در راستای اجرایی شدن سند تحول 
بنیادین بوده و ان شاءالله محقق کننده اهداف بلند 

این سند در دست یافنت به حیات طیبه و برقراری 
جامعه عدل مهدوی باشد.

لذا به نظر می رسد تجربه اجرا در منطقه 14 شهر 
تهران می تواند زمینه ساز اجرای گسرتده تر آن در سایر 
مناطق شهر تهران باشد و دستاوردهای بیشرتی را 
به مجموعه دستاوردهای گذشته اضافه مناید. ضمن 
اینکه مواجه شدن با مسائل و مشکالت پیش رو هم 
می تواند به استحکام طرح، رفع ایرادات و افزودن 
تجارب جدید و بهرت کمک مناید. همچنین با توجه 
به تفاوت های سطوح فرهنگی-اجتامعی بین مناطق 
شهر تهران، اجرای گسرتده آن، گام مهمی در جهت 
بومی سازی و غنی سازی محتوای فعالیت های طرح 
است و هامن طور که در کتاب فهم قرآن نیز ذکر 
شده است، توجه به اقلیم یکی از موارد مهمی است 
که اجرای آن در ابعاد گسرتده تر در سایر شهرها 

بی شک تجارب ارزشمندی را در برخواهد داشت. 

منابع
- اخوت، احمدرضا )1393(الف، منظومه رشد، تهران، 

انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت، چاپ اول.
- اخوت، احمدرضا ) 1393(ب، معناشناسی خیر، 
تهران، انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت ، چاپ 

اول. 
- اخوت، احمدرضا )1394(، معناشناسی رشد، تهران، 

انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت، چاپ اول .
- اخوت، احمدرضا و قاسمی، مریم )با همکاری هانی 
چیت چیان و فاطمه فیاض()1396(،  سند تعلیم و 
تزکیه )نظام سازی توحیدی در شهر و جامعه(، تهران، 

انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت، چاپ اول.
- اخوت، احمدرضا )1396(، فهم قرآن در دبستان و 
 ،دبیرستان، تهران، انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت

چاپ اول .
تا  از لقاح  روانشناسی رشد:  - برک، لورا )1388(. 
کودکی، جلد اول، مرتجم یحیی سیدمحمدی، تهران: 

نرش ارسباران.
- طباطبایی، محمدحسین )1374(، ترجمه تفسیر 
جامعه  قم،  موسوی،  باقر  محمد  مرتجم  املیزان، 

مدرسني حوزه علميه قم، دفرت انتشارات اسالمى .
- مکارم شیرازی، نارص )1371(، تفسیر منونه، تهران، 

دارالکتب االسالمیه .
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)ضمیمه 1(: جدول جلسات آموزشی برای معلامن

توضیحاتتعداد معلامن رشکت کننده در طرحپایه تحصیلی

تدریس خیرگزینی و سوره حمد از جزوه پایه اول86اول ابتدایی

تدریس خیرگزینی و ابتدای سوره قریش از جزوه پایه دوم104دوم ابتدایی

تدریس خیرگزینی و ابتدای سوره قدر از جزوه پایه سوم115سوم ابتدایی

تدریس خیرگزینی و سوره بلد از جزوه پایه چهارم98چهارم ابتدایی

تدریس خیرگزینی و قسمت اول سوره انشقاق از جزوه پایه پنجم97پنجم ابتدایی

تدریس خیرگزینی و قسمت اول سوره تکویر از جزوه پایه ششم109ششم ابتدایی

جدول 1: دوره اول آموزشی)12/ 6/ 96 لغایت 21/ 6/ 96(

توضیحاتتعداد معلامن رشکت کننده در طرحپایه تحصیلی

تدریس سوره ناس از جزوه پایه اول143اول ابتدایی

تدریس کامل سوره قریش از جزوه پایه دوم164دوم ابتدایی

تدریس کامل سوره قدر و سوره بینه از جزوه پایه سوم158سوم ابتدایی

تدریس سوره فجر از جزوه پایه چهارم146چهارم ابتدایی

تدریس قسمت دوم سوره انشقاق از جزوه پایه پنجم141پنجم ابتدایی

تدریس قسمت دوم سوره تکویر از جزوه پایه ششم130ششم ابتدایی

جدول 2: دوره دوم آموزشی )29/ 7/ 96 لغایت 6/ 8/ 96(

توضیحاتتعداد معلامن رشکت کننده در طرحپایه تحصیلی

تدریس سوره های فلق و توحید از جزوه پایه اول139اول ابتدایی

تدریس سوره های فیل و همزه از جزوه پایه دوم156دوم ابتدایی

تدریس سوره علق از جزوه پایه سوم151سوم ابتدایی

تدریس سوره های بلد و ابتدای فجر از جزوه پایه چهارم142چهارم ابتدایی

تدریس قسمت سوم سوره انشقاق از جزوه پایه پنجم137پنجم ابتدایی

تدریس قسمت سوم سوره تکویر از جزوه پایه ششم131ششم ابتدایی

جدول 3: دوره سوم آموزشی)4/ 9/ 96 لغایت 12/ 9/ 96(

توضیحاتتعداد معلامن رشکت کننده در طرحپایه تحصیلی

تدریس سوره کوثر از جزوه پایه اول146اول ابتدایی

تدریس سوره های عرص و تکاثر از جزوه پایه دوم159دوم ابتدایی

تدریس سوره های تین و انرشاح از جزوه پایه سوم150سوم ابتدایی

تدریس کامل سوره های فجر و غاشیه از جزوه پایه چهارم141چهارم ابتدایی

تدریس سوره مطففین از جزوه پایه پنجم136پنجم ابتدایی

تدریس سوره عبس از جزوه پایه ششم126ششم ابتدایی

جدول 4: دوره چهارم آموزشی)5/12/96 لغایت 12/12/96(
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)ضمیمه 2(:

گروه 1

ششمپنجمچهارم سومدوماولپایه

آزادگانآیت الله غفاریگروه1 
آیت الله 

طالقانی
شهید یاسینیمحدثهمحدثه

1496/11/14/ 11/ 2396/ 11/ 96/11/2196 96/11/15 24/ 11/ 96تاریخ اجرا

گروه2
شهید شجاعیشهید آتوتکالهدوز پرسانهشهید آتوتکالهدوز پرسانهشهید آتوتمدرسه

25/ 11/ 2596/ 11/ 2496/ 11/ 96/11/1496/11/1496/11/1596تاریخ اجرا

گروه 3 
ابوذر غفاری ابوذر غفاری17شهریورمکتب الزهراابوذر غفاریفاطمه زهرامدرسه

15/ 11/ 96 14/ 11/ 1596/ 11/ 96/11/2396/11/2396 24/ 11/ 96تاریخ اجرا

گروه 4 

هدایتامام هادیهدایتساجدههدایتمدرسه
شیخ جواد 

خراسانی

25/ 11/ 1496/ 11/ 11/2596/11/1496/11/1596/ 96تاریخ اجرا
96 /11 /14

96 /11 /25

گروه5 
مدرسه

آیت الله مرعشی 

نجفی
شهید تندگویانابرار

حرضت 

معصومه

حرضت 

معصومه
عالمه مجلسی

15/ 11/ 2596/ 11/ 1496/ 11/ 2396/11/2596/11/2196/ 11/ 96تاریخ اجرا

گروه 6
شهید باهرنشهید غالمیراضیههدیهدیزینبهمدرسه

10/ 11/ 1696/11/1796/11/1896/ 11/ 96تاریخ اجرا

گروه 7

آزادیشهید فریدونددکرت دیاملهنبی اکرمشهیدسعیدی2مدرسه
شهید 

هاشمی نژاد

15/ 11/ 2396/11/2396/11/2596/ 11/ 96تاریخ اجرا
96 /11 /14

96 /11 /15
96 /11 /25

جدول5: تاریخ بازدیدها از مدارس منطقه 14 تهران
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14 ذی القعده 1439

شــــــــــــنبه 
6244 مــــرداد 1397 شماره

سال هشتم

)ضمیمه 3(: منونه پیام های معلامن و مدیران از تجارب ایشان در اجرای طرح

تجارب معلامن یا مدیراننام معلم یا مدرسه در منطقه 14پایه

اول

بعــد  امــا  کنــم  ســاکت  را  بچه هــا  تــا  می کــردم  مــرصف  انــرژی  کلــی  قبــال  مــن 

شــدن  ســاکت  بــرای  آنهــا  از  و  شــده  بیشــرت  مالئکــه  بــا  ارتباطــم  طــرح  ایــن  از 

می کننــد. ســکوت  صلــوات  یــک  از  بعــد  بچه هــا  و  می گیــرم  کمــک  بچه هــا 

و مطلــب دیگــه اینکــه یکــی از بچه هــای کالســم گفتــه کــه وقتــی کــه تنهــا هســت و مــادرش خونــه 

نیســت و حوصلــه نوشــنت مشــق هاش رو نــداره ســوره نــاس می خونــه و میــره رس درس و مشــقش.

یکــی از دانش آموزانــی کــه مشــکل خانوادگــی داشــت و فرزنــد طــالق بــود و بــا کالس و درس ارتبــاط 

برقــرار منی کــرد در روز بازدیــد از کالس ایشــان، شــعر ســوره را خوانــد و معلــم او تعجــب کــرده بــود.

خانم برکم از مدرسه شهید دیاملهدوم

ــی بهــرت  ــم. بچه هــای کالســم از نظــر اخالقــی خیل ــرای ایــن طــرح ممنون ــان ب مــن از شــام و گروهت

شــده اند و روزهــای دوشــنبه شــاداب هســتند. جزوه هــا بــرای هــر ســوره عالــی اســت. خــدا خیرتــان 

دهــد. بــه نظــر مــن ایــن طــرح از طرح هــای دیگــری کــه در مــدارس اجــرا می شــود خیلــی بهــرت اســت.

خانم کنگی از مدرسه شهید کالهدوزدوم

بــا تکــرار و تأکیــد شــعارهای ســوره همــزه، بچه هــای پایــه دوم وقتــی کســی، کســی را مســخره می کند 

بــه هــم تذکــر می دهنــد و می گوینــد همــز و ملــز ممنــوع! و عمــل مســخره کــردن بینشــان کمرت شــده. 

همچنیــن در بــازی فوتبــال کــه بــه شــدت تعــداد گل هــا و بــرد و باخــت برایشــان اهمیــت دارد؛ بعــد 

از کارکــردن ســوره عــرص بهــرت شــده اند. فهــم متایــز خــوب و بــد و متریــن خیرگزینــی بــه ایــن صــورت 

انجــام شــده بــود کــه گروهــی از بچه هــا کــه در زنگ هــای تفریــح بچه هــای کوچکــرت را می زدنــد بــا 

ارجــاع دادن ایشــان بــه فکرشــان و اینکــه از ایــن زمــان و انــرژی بــه جــای زدن کوچکرتها چه اســتفاده 

بهــرتی می تواننــد بکننــد و نتیجــه ایــن شــده بــود کــه یــک گــروه نظافت بــرای مدرســه تشــکیل دادند.

بســیار  کالس،  در  »ایــالف«  ماننــد  قرآنــی  متفــاوت  ادبیــات  کــردن  جــاری 

اســت. »همــکاری«  مثــل  معمولــی  واژه هــای  کاربــردن  بــه  از  تأثیرگذارتــر 

سوم
نظرات برخی والدین پایه سوم مدرسه 

آتوت

والدیــن اظهــار می کردنــد کــه یکــی از تغییــرات بســیار مهمــی کــه در زندگــی فرزندانشــان رخ داده 

اســت، رسعــت انجــام کارهــا، و اهمیــت دادن بــه برنامه ریــزی و انجــام دادن کارهــا در زمــان خــاص 

خــودش بــوده اســت. آنهــا ببیــان بیــان می کردنــد کــه فرزندانشــان متوجــه شــده اند کــه هــر کاری مثل 

غــذا خــوردن، خوابیــدن و تکلیــف انجــام دادن زمــان خــاص خــودش را دارد و اگــر در زمانــش انجــام 

نشــود، مشــکالتی ایجــاد خواهــد شــد. همچنیــن آنهــا بیــان مــی کردنــد کــه مســائل و موضوعاتــی کــه 

در گذشــته بــه بچــه هــا گوشــزد می شــده تــا انجــام دهنــد و آنهــا متایلــی بــه انجــام آنهــا نداشــتند، 

در حــال حــارض بــا ارتبــاط و انســی کــه بــا قــرآن برقــرار شــده، بــه راحتــی آن کارهــا را انجــام مــی 

دهنــد و بــه دلیــل اینکــه از زب ن قــرآن شــنیده انــد، برایشــان اهمیــت بیشــرتی پیــدا کــرده اســت.

چهارم
خانم علی یاری از مدرسه پرسانه شهید 

کالهدوز

در ابتــدا فکــر می کــردم اجــرای طــرح خیلــی ســخت اســت و قابلیــت اجــرا نــدارد ولــی کــم کــم جــزوه 

را خوانــدم و بــا دخــرتم کــه پایــه چهــارم اســت مترین کــردم و در کالس اجرا کــردم. کم کم پخش ســوره 

را در کالس رشوع کــردم و بعــد از آن فعالیت هــا و بازی هــا را رشوع کــردم و نقاشــی و تطبیــق دروس 

را هــم انجــام دادم.  بازخــورد خوبــی در رفتــار بچه هــا داشــت مثــالً بــا یکدیگــر کمــرت دعــوا می کننــد، 

کمــرت از یکدیگــر گلــه و شــکایت می کننــد و در نظافــت کالس بــا یکدیگــر همــکاری می کردنــد  و... .

خانم روشن از مدرسه آتوتپنجم

بچــه هــای مــا قبــال هــم از ایــن منونــه کارهایــی کــه خــوب اســت و کار خیــر محســوب 

ــویق  ــتا تش ــن راس ــا را در ای ــه آنه ــم همیش ــوان معل ــه عن ــز ب ــا نی ــد و م ــام می دادن ــود انج می ش

ــوره  ــال س ــرای مث ــود.  ب ــا ب ــرح درس ه ــوره ها در ط ــود س ــور خ ــذاب حض ــز ج ــی چی ــم ول می کردی

انشــقاق بــه بچه هــا کمــک کــرد تــا حقــوق خانــواده را درک کننــد و آن را بــه کار بگیرنــد. 

بازخــوردی کــه از خانــواده داشــتم هــم حضــور ســوره بــود یعنــی مــادر بــه مــا می گفــت 

ــه ام. ــاد گرفت ــقاق ی ــوره انش ــا را از س ــن کاره ــد ای ــب دارد و می گوی ــاری جال ــه رفت ــرتم در خان دخ

ششم

خانم نقئی از مدرسه ابوذر غفاری

)خانم نقئی به همراه سه معلم دیگر پایه 

ششم مدرسه ابوذر غفاری هستند که 

به صورت چرخشی کار می کنند با این 

وجود با همکاری و هامهنگی که داشتند، 

توانسته بودند همه پایه ششمی ها را به 

صورت هامهنگ جلو بربند.(

ــال مــا  ــرای مث ــود، ب ــادی داشــت خصوصــاً کــه خــود قــرآن در آن مطــرح شــده ب ــرات زی طــرح تاثی

]مــن و ســه همــکار دیگــرم[ نتوانســتیم بچه هــای پایــه ششــم رو بــه رصدخانــه بربیــم ولــی ســوره 

ــه  ــه هم ــود ک ــا داده ب ــه بچه ه ــزه ای ب ــان انگی ــا، چن ــام کاره ــنت و انج ــام داش ــس قی ــر و ح تکوی

ــه  ــه مدرس ــه منازخان ــه را ب ــد و رصدخان ــالش کردن ــم ت ــا ه ــم( ب ــه شش ــمی ها)چهار پای ــه شش پای

ــد. ــت ش ــا درس ــه م ــه در منازخان ــه رصدخان ــبیه ب ــزی ش ــتند چی ــه داش ــی ک ــا تجهیزات ــد و ب آوردن
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اظهارات مدیر مدرسه مکتب الزهرا

از نظــر ایشــان ایــن طــرح علی رغــم اینکــه در آغــاز راه اســت امــا تحولــی بــزرگ در مــدارس و طــرح 

درس هــای معلــامن بــه وجــود آورده اســت و البتــه قابلیــت تحــوالت بســیاری در آینــده دارد. ایشــان 

بــا مقایســه بیــن طرح هــای گذشــته و طــرح فهــم قــرآن، مزیت هــا و اثربخشــی ایــن طــرح را تبییــن 

ــی اســت  ــن موضوعات ــوزان از مهم تری ــی دانش آم ــادی و اخالق ــت اعتق ــد. از نظــر ایشــان تقوی کردن

ــه ایــن  ــرآورده ســازد. ب ــاز را ب ــن نی ــه شــود و ایــن طــرح توانســته اســت ای ــه آن پرداخت ــد ب کــه بای

ــرآن  ــه از ســوره های ق ــادی برگرفت ــق موضوعــات و مهارت هــای اخالقــی و اعتق ــا تلفی ــه ب صــورت ک

کریــم بــا دروس مختلــف در قالــب فعالیت هــای جــذاب و جالــب بســرتی را فراهــم کــرده کــه هــم 

آمــوزش و هــم یادگیــری را آســان ســاخته اســت. امــا در طرح هــای گذشــته بــه این صــورت جذابیــت 

و روانــی وجــود نداشــته و بــا رسازیــر شــدن میــزان زیــادی از  مهارتهــای اعتقــادی بــدون چارچــوب 

خــاص، از اثرگــذاری آن کاســته می شــد. در ایــن طــرح ضمــن اینکــه معلــم تکلیــف خــود را می دانــد، 

اهــداف پایه هــا کامــال مشــخص اســت و حتــی اگــر 10 درصــد معلــامن هــم ایــن طــرح را بگیرنــد، 

می تواننــد بــه مــرور بــر بقیــه معلــامن تأثیــر گذاشــته و رونــد را جلــو بربنــد. از نظــر ایشــان فهــم قرآن 

تکلیــف اضافــه بــر روی دوش معلــم نیســت بلکــه ابــزاری اســت بــرای ترسیــع فعالیت هــا در جهــت 

اهــداف آموزشــی. هم چنیــن ایشــان اظهــار می کردنــد موضــوع حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه معلــم 

طــرح را بفهمــد و اثربخشــی آن را بپذیــرد. در واقــع نقطــه رشوع موفقیــت، پذیــرش معلــم اســت.

ایجــاد  چالــش  نیــز  خانواده هــا  در  طــرح  ایــن  کــه  داشــتند  اشــاره  ایشــان  هم چنیــن 

کــرده اســت. بــه ایــن صــورت کــه مــا بعــد از جلســات آموزشــی کــه همــکاران و دســت 

والدیــن  بــرای  توجیهــی  جلســه  یــک  گذاشــتند،  معلــامن  بــرای  قــرآن  فهــم  انــدرکاران 

تشــکیل دادیــم و ایــن طــرح را بــرای آنهــا تبییــن کردیــم تــا از جزئیــات کار بــا خــرب شــده 

بــود. خواهیــم  آنهــا  بازخوردهــای  منتظــر  و  نیازمندیــم  آنهــا  همــکاری  بــه  کــه  بداننــد  و 

)ضمیمه 4(:

پرسش نامه پایه اول

                                        نام مدرسه:                                                                                              شامره تلفن همراه:
                                        نام و نام خانوادگی:                                                                                   تعداد حضور در جلسات فهم قرآن:

                                        شامره پرسنلی:                                                                                        پایه:
..........................................................................................................................................................................................................................................................

سالم خدمت معلم پرتالش و فعال
با قدردانی از فعالیت های خالصانه شام برای کاربردی کردن قرآن در زندگی، از شام معلم ارجمند خواستاریم جهت ثبت تغییرات ایجاد شده در دانش آموزان، پرسش نامه 

زیر را با در نظر گرفنت وضعیت کالس خود قبل از ارائه سوره ها به دقت تکمیل فرمایید:

کمخیلی کممتوسطزیادخیلی زیادعبارات

1. با دیدن عوامل طبیعی پر عظمت، به عظمت آن ها پی برده و تعجبشان را ابراز می 

کنند )مانند باران و برف و...(.

2. در مقابل کارهایی که برای آن ها انجام می شود، تشکر می کنند.

3. شادی و نشاط آن ها نسبت به اوایل سال قابل توجه شده است.

4. کارها و تکالیف کالسی را با رسعت بیشرتی نسبت به گذشته انجام می دهند.

5. بهرت از قبل دوست دارند که در فعالیت های کالسی رشکت کنند )هرچند که هنوز 

جسارتش را پیدا نکرده باشند(.

6. گاهی توجه آن ها به کمک کردن به دیگران جلب می شود و  برای انجامش اقدام 

می کنند با اینکه حتی ممکن است موفق نشود.

7. هوشیاری و حواس جمعی شان در کالس از قبل بهرت شده است.

8. متایل به قرائت و روخوانی سوره ها به صورت هم خوانی و انفرادی دارند.

معلم گرامی
لطفاً در چند سطر ارزیابی خود را از اجرای فعاالنه تان در طرح بنویسید. 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
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سال هشتم

پرسش نامه پایه دوم

                                        نام مدرسه:                                                                                              شامره تلفن همراه:
                                        نام و نام خانوادگی:                                                                                   تعداد حضور در جلسات فهم قرآن:

                                        شامره پرسنلی:                                                                                        پایه:
..........................................................................................................................................................................................................................................................

سالم خدمت معلم پرتالش و فعال
با قدردانی از فعالیت های خالصانه شام برای کاربردی کردن قرآن در زندگی، از شام معلم ارجمند خواستاریم جهت ثبت تغییرات ایجاد شده در دانش آموزان، پرسش نامه 

زیر را با در نظر گرفنت وضعیت کالس خود قبل از ارائه سوره ها به دقت تکمیل فرمایید:

کمخیلی کممتوسطزیادخیلی زیادعبارات

1. متایل آن ها به خوردن خوراکی های طیب و مفید که قدرت می دهند، بیشرت شده است.

2. کارهای خیلی ساده را می توانند به صورت گروهی انجام دهند.

3. شاهد مهربانی های بیشرتی بین دانش آموزان هستم.

4. نسبت به خواندن مناز جامعت واکنش خوبی نشان می دهند.

5. متایلشان به خواندن سوره ها به صورت فردی و دسته جمعی باالست.

6. دانش آموزان متایز مسخره کردن و مسخره نکردن را متوجه شده اند.

7. دانش آموزان نسبت به گروهی کاردستی درست کردن متایل زیادی نشان می دهند.

معلم گرامی
لطفاً در چند سطر ارزیابی خود را از اجرای فعاالنه تان در طرح بنویسید. 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

پرسش نامه پایه سوم

                                        نام مدرسه:                                                                                              شامره تلفن همراه:
                                        نام و نام خانوادگی:                                                                                   تعداد حضور در جلسات فهم قرآن:

                                        شامره پرسنلی:                                                                                        پایه:
..........................................................................................................................................................................................................................................................

سالم خدمت معلم پرتالش و فعال
با قدردانی از فعالیت های خالصانه شام برای کاربردی کردن قرآن در زندگی، از شام معلم ارجمند خواستاریم جهت ثبت تغییرات ایجاد شده در دانش آموزان، پرسش نامه 

زیر را با در نظر گرفنت وضعیت کالس خود قبل از ارائه سوره ها به دقت تکمیل فرمایید:

کمخیلی کممتوسطزیادخیلی زیادعبارات

1. دالیلی که برای کارهایشان می آورند محکم و منطقی  است.

2. وقت کالس را بیهوده منی گیرند و اهتامم ویژه ای به استفاده از زمان دارند.

3. چرایی کارهایی که در هر زمان انجام می دهند، را می دانند.

4. به محیط اطراف خود با دقت توجه می کنند و از یادگیری مطالب جدید حس خوشایندی دارند

5. ارزش برخی اوقات نسبت به برخی دیگر را می دانند.

6. می توانند یک برنامه ریزی روزانه یا هفتگی با توجه به شناخت زمان ها و کارهای مناسب آن 

داشته باشند..

7. تفاوت بهانه و بیّنه را می دانند.

8. در موقعیت های مختلف میل به سجده کردن دارند.

9. دانسنت احکام و عمل به آن، برای آن ها اهمیت دارد.

10. رسعت انجام کارها در دانش آموزان بیشرت شده است.

11. متایلشان به خواندن سوره ها به صورت فردی و دسته جمعی باالست.

معلم گرامی
لطفاً در چند سطر ارزیابی خود را از اجرای فعاالنه تان در طرح بنویسید. 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15



14 ذی القعده 1439

شــــــــــــنبه 
6244 مــــرداد 1397 شماره

سال هشتم

پرسش نامه پایه چهارم
                                        نام مدرسه:                                                                                              شامره تلفن همراه:

                                        نام و نام خانوادگی:                                                                                   تعداد حضور در جلسات فهم قرآن:
                                        شامره پرسنلی:                                                                                        پایه:

..........................................................................................................................................................................................................................................................
سالم خدمت معلم پرتالش و فعال

با قدردانی از فعالیت های خالصانه شام برای کاربردی کردن قرآن در زندگی، از شام معلم ارجمند خواستاریم جهت ثبت تغییرات ایجاد شده در دانش آموزان، پرسش نامه 
زیر را با در نظر گرفنت وضعیت کالس خود قبل از ارائه سوره ها به دقت تکمیل فرمایید:

کمخیلی کممتوسطزیادخیلی زیادعبارات

1. می توانند انواع سختی ها را در روند برنامه های زندگی شان ببیند.

2. متایل دارند برای رسیدن به مقصد مورد نظر، بین راحت طلبی و سخت کوشی، کوشش 

را انتخاب کنند)حتی اگر موفق نشوند(.

3. توجه شان به فراز و نشیب های زندگی های پیرامونشان بیشرت شده است.

4. سعی در پندآموزی از رفتارهای اطرافیان در آن ها ارتقا پیدا کرده است.

5. وقتی به دیگران کمک می کنند در تالش اند تا بدون توقع به آن ها یاری برسانند)ولو 

کامال محقق نشود(.

6. توجهشان نسبت به اینکه خدا همه اعامل را می بیند جلب شده و سعی می کنند 

کارهایشان را با مراقبت بیشرتی انجام دهند.

7. سعی در فهم قوانین برای داشنت یک زندگی بهرت در حد خودشان دارند.

8. نسبت به امتحانات کالسی واکنش مثبت دارند.

9. متایلشان به خواندن سوره ها به صورت فردی و دسته جمعی باالست.

معلم گرامی
لطفاً در چند سطر ارزیابی خود را از اجرای فعاالنه تان در طرح بنویسید. 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

پرسش نامه پایه پنجم
                                        نام مدرسه:                                                                                              شامره تلفن همراه:

                                        نام و نام خانوادگی:                                                                                   تعداد حضور در جلسات فهم قرآن:
                                        شامره پرسنلی:                                                                                        پایه:

..........................................................................................................................................................................................................................................................
سالم خدمت معلم پرتالش و فعال

با قدردانی از فعالیت های خالصانه شام برای کاربردی کردن قرآن در زندگی، از شام معلم ارجمند خواستاریم جهت ثبت تغییرات ایجاد شده در دانش آموزان، پرسش نامه 
زیر را با در نظر گرفنت وضعیت کالس خود قبل از ارائه سوره ها به دقت تکمیل فرمایید:

کمخیلی کممتوسطزیادخیلی زیادعبارات

1. نسبت به حقوق تک تک اعضای خانواده آشنا هستند.

2. در بیان حقوق خانواده در کالس فعال هستند.

3. با رضایت و متایل از حقوق خانواده صحبت می کنند.

4. نسبت به رعایت حقوق خانواده متایل دارند.

5. متایل به برنامه ریزی در درس و کارهای خود دارند.

6. برنامه های خود را با رغبت انجام می دهند.

7. متایل دارند در فعالیت های مربوط به کالس رشکت کنند.

8. از مقایسه های نامطلوب و موجب ناامیدی و رخوت پرهیز می کنند.

9. متایل به قرائت و روخوانی سوره ها به صورت هم خوانی و انفرادی دارند.

معلم گرامی
لطفاً در چند سطر ارزیابی خود را از اجرای فعاالنه تان در طرح بنویسید. 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................16
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شــــــــــــنبه 
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سال هشتم

پرسش نامه پایه ششم

                                        نام مدرسه:                                                                                              شامره تلفن همراه:
                                        نام و نام خانوادگی:                                                                                   تعداد حضور در جلسات فهم قرآن:

                                        شامره پرسنلی:                                                                                        پایه:
..........................................................................................................................................................................................................................................................

سالم خدمت معلم پرتالش و فعال
با قدردانی از فعالیت های خالصانه شام برای کاربردی کردن قرآن در زندگی، از شام معلم ارجمند خواستاریم جهت ثبت تغییرات ایجاد شده در دانش آموزان، پرسش نامه 

زیر را با در نظر گرفنت وضعیت کالس خود قبل از ارائه سوره ها به دقت تکمیل فرمایید:

کمخیلی کممتوسطزیادخیلی زیادعبارات

1. نسبت به مشکالت اطرافشان توجه دارند.

2. برای مشکالت اطرافشان در حد توانایی خود اقدام می کنند.

3. نسبت به این که فرصت انجام کارها متام می شود توجه دارند.

4. در تالشند در انتخاب کارها، فرصت ها و اجل هر کار را مورد توجه قرار دهند .

5. برای برطرف کردن مشکالت اطراف، مراجعه به متخصص برای مشورت را الزم 

می دانند. 

6. انجام کارهای خیر بزرگ و کوچک را، موثر در اتفافات بزرگی هم چون ظهور حرضت 

حجت می دانند.

7. میلشان به ارتباط با قرآن به عنوان کتابی راه گشا در زندگی نسبت به گذشته ارتقا پیدا 

کرده است.

8. گامن می کنند که در مواجهه با مشکالت، عملکردشان می تواند موثر باشد.

9. متایل به قرائت و روخوانی سوره ها به صورت هم خوانی و انفرادی دارند.

معلم گرامی
لطفاً در چند سطر ارزیابی خود را از اجرای فعاالنه تان در طرح بنویسید. 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

پرسش نامه اولیاء
با سالم خدمت اولیاء محرتم

لطفا پرسش نامه زیر را با توجه به تغییرات فرزندتان از ابتدای سال تاکنون پر بفرمایید:

کمخیلی کممتوسطزیادخیلی زیادعبارات

1. با دیدن عوامل طبیعی پر عظمت، به عظمت آن ها پی برده و تعجبشان را ابراز می 

کند )مانند باران، برف و...(.

2. فرزندم در مقابل کارهایی که برای او انجام می شود، تشکر می کند.

3. شادی و نشاط فرزندم نسبت به اوایل سال، قابل توجه شده است.

4. کارها و تکالیف کالسی را با رسعت بیشرتی نسبت به گذشته انجام می دهد.

5. فرزندم نسبت به قبل در کارهای منزل بیشرت همکاری می کند.

6. فرزندم به خوراکی های طیب و مفید عالقه بیشرتی نسبت به قبل نشان می دهد.

7. بهانه گیریهای فرزندم نسبت به قبل کمرت شده است.

8. نسبت به اعضای خانواده و دیگران مهربان تر شده است.

9. عیب گیری در مورد غذا و اعضای خانواده در فرزندم کمرت شده است.

10. متایل فرزندم به مناز جامعت بیشرت شده است.

11. متایل فرزندم نسبت به کمک به مستمندان بیشرت شده است.

12. عالقه فرزندم به مطالعه کتاب مربوط به رسگذشت گذشتگان بیشرت شده است.

13. سواالت فرزندم از علم و قدرت خداوند بیشرت شده است.

17
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سال هشتم

14. فرزندم بیش از پیش نسبت به مسائل اخالقی)گفنت کلامت ناشایست، بدگویی و 

طعنه نسبت به دیگران( مراعات می کند.

15. فرزندم نسبت به انجام کارهای خوب مایل تر شده است.

16. برای فرزندم راضی بودن خداوند و رعایت احکام الهی مهم تر شده است.

17. فرزندم نسبت به قبل بیشرت و بهرت خوب و بد را از هم متایز می دهد.

18. توجه فرزندم به دالیل کارها بیشرت شده است.

19. توجه فرزندم به اوقات و زمان ها بیشرت شده است.

20. دقّت فرزندم در هنگام مطالعه بیشرت شده است.

21. فرزندم بیش از پیش دوست دارد قوانین علوم را تجربه کند.

22. فرزندم نسبت به پدیده های اطراف خود حساس تر و پر سوال تر شده است.

23. قدرشناسی فرزندم از نعمت ها بیشرت شده است.

24. توجه فرزندم به احکام خوراکی ها و مفید یا مرض بودنشان بیشرت شده است.

25. فرزندم می تواند انواع سختی ها را در روند برنامه های زندگی اش ببیند.

26. متایل دارد برای رسیدن به مقصد مورد نظر، بین راحت طلبی و سخت کوشی، کوشش 

را انتخاب کنند)حتی اگر موفق نشود(.

27. فرزندم بیش از قبل، بدون داشنت توقع، به دیگران کمک می کند.

28. توجه فرزندم نسبت به اینکه خدا همه اعامل را می بیند، جلب شده و سعی می کند 

کارهایش را با مراقبت بیشرتی انجام دهد.

29. فرزندم در انجام برنامه های خود رغبت بیشرتی دارد.

30. فرزندم نسبت به رعایت حقوق والدین و اعضای خانواده رغبت دارد.

31. فرزندم برای انجام کارهای درست رغبت دارد.

32. میل فرزندم برای انجام کار خیر بیشرت شده است.

33. فرزندم برای انجام کارهای خوب برنامه دارد.

34. فرزندم نسبت به پدیده های اطراف پر سوال شده است.

35.  شناخت فرزندم نسبت به حقوق اعضای خانواده بیشرت شده است.

36. فرزندم بهرت از قبل به اعضای خانواده احرتام می گذارد.

37. فرزندم در کارهای خانه با میل و رغبت کمک می کند.

38. انجام کارهای خوب برای فرزندم راحت تر است.

39. عالقه فرزندم به پیامرب اعظم بیشرت از قبل شده است.

40. متایل فرزندم نسبت به کمک به مستمندان بیشرت شده است.

41. برای فرزندم نعمت قرآن و اهل بیت پررنگ شده است.

42. فرزندم نسبت به وضعیت انسان و رسنوشت او جستجوگر است.

43. به انجام رسیدن کار خوب برای فرزندم اهمیت دارد.

44. فرزندم نسبت به اطرف خود بی تفاوت نیست.

45. فرزندم کارهایی که به عهده او گذاشته می شود را به درستی انجام می دهد.
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6244 مــــرداد 1397 شماره

سال هشتم



14 ذی القعده 1439

شــــــــــــنبه 
6244 مــــرداد 1397 شماره

سال هشتم امام حسن عسگری
معیار بندگی و عبادت، بسیاری روزه و مناز یعنی صوم و صاله نیست بلکه عبادت، 
بسیاری »تفکر« در آفریده خداوند و »تعقل« در آیات حکیامنه پروردگار جهان است

»بحاراالنوار 17، ص 216«


