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 چکیده

آموزان در مدارس  انمندسازی دانشعلل ناکارآمدی دروس قرآنی در تو واکاوی، کنونیهدف پژوهش 
 ،اینکه آموزش قرآن در جامعه امروز باوجودبود.  5.22-..56شهر زاهدان در سال تحصیلی  0 هیناحابتدایی 

وجود دارد. به همین دلیل  زمینهدر این  بسیاری یها  سستیاما هنوز  ؛نسبت به گذشته پرشتاب پیش رفته
شهر زاهدان بپردازد. روش تحقیق،  0در مدارس ابتدایی ناحیه  ها یمدناکارآبه این  ،قصد دارد کنونیپژوهش 

نفر از  دوازده ی دربرگیرندهآمیخته به روش کیفی و کمی انجام گردید. در بخش کیفی نمونه مطالعاتی 
نفر از معلمان مدارس ابتدایی  50 شمارباال و در بخش کمی  ی پیشینهمتخصصان علوم قرآنی و معلمان با 

اساتید و  به دست CVIو  CVRروایی به روش  راهاز  نخست . ابزار مصاحبهشهر زاهدان بودند 0ناحیه 
در بخش کیفی به روش  ها داده واکاوی. مورد تأیید قرار گرفتمتخصصان رشته الهیات و علوم قرآنی 

شد.  تهبهره گرف یا نمونهباز، محوری و انتخابی و در بخش کمی از آزمون تی تک  گامکدگذاری در سه 
علل ناکارآمدی در برنامه آموزشی قرآن در مدارس ابتدایی وجود دارد  نُههای بخش کیفی نشان داد که   یافته

های بخش  شوند. یافته  تقسیم می سه دسته معلمان، خانواده، امکانات درونی مدرسهها در   و این ناکارآمدی
معلمان قرآن مدارس  دیدگاهاز  ،وس قرآنروش تدریس در یها یناکارآمدکمی نیز حاکی از آن بود که 
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 مقدمه. 1

 یوزان است و براآم   دانش یو عباد ی، اخالقیت اعتقادیترب یا قرآنی مدرسه یها هدف از آموزش
که  یها و تجارب  یریادگید دانست که یاما با ؛شود  یمبذول م یفراوان یها  ن هدف، کوششیتحقق ا

 یگرید های سازهست و یآشکار ن یمحدود به برنامه درس ،کنند  یکسب م یدانش آموزان در نظام آموزش
دارتر و نافذتر بر یتر، پا  گسترده ی شیوهوجود دارد که گاه به  یرسم یسدر یها  ز در کنار برنامهین

ن ی. چنکارایی دارند آموزان دانشو رفتار  کارها ،ها  ها، ارزش  تجارب، انتقال افکار، نگرش یریگ شکل
، نیستن شده ییاز قبل تع یدرس ی برنامه وو جز شود یمل آموخته و درك یتحص یرا که در ط یتجارب
 یبر رو یفراوان یآثار مثبت و منف داراینامند که   یقصد نشده م یامدهایا پیپنهان  یدرس ی هبرنام

انبوهی ا یا با فرهنگ یتعامل پو برآمده ازل یدوران تحص یها  یریادگی سترگموزان است. بخش آ  دانش
آنان  یمالت اجتماعتعا برآمده ازز ین و مقررات و جو حاکم بر مدرسه و نیا مناسبات، قوانی از پیوندها
گاهیا (.57: 5796است )باغبانی،  یا  ارتباطات رسانه ی در عرصه طراحان و  ین تجارب که بدون آ

گذارد و عدم  یآموزان بجا م دانش یبر رو گوناگونی، آثار آید به دست می آموزان  دانش یایمعلمان و اول
آموزان  که دانش یاز هنگامد. ینما روبرو لشچات را با یم و تربیتحقق اهداف تعل ،تواند  یتوجه به آن م

 یکیزی، جنبه ف  یجنبه شناخت :شوند  یم روبرو زیستگاهبا سه جنبه از  رندیگ یمقرار  یدر متن نظام آموزش
 زیستگاهان ین میپنهان همراه است در ا یك برنامه درسین سه جنبه با یکه هرکدام از ا یو جنبه اجتماع

 یمنظور از جنبه اجتماع .است یآموزش یها طیمحن جنبه از یتر  برجستهو ن ینافذتر همچون یاجتماع
گیر یها  رسانه راهاست که از  ییها  ز ارزشیحاکم بر مدرسه و ن یو مناسبات اجتماع پیوند ژه یو به و فرآ
 یکالن اجتماع یها یزیر برنامهن گذشته یاز ا .شود یم گسترش دادهغ، توسعه و یتبل یتعامل یها  رسانه

از  یتالیجید یها  ز گسترش رسانهیت و نیم و تربیتعل یان عمومیدگاه سکوالر حاکم بر جریهمچون د
 ینه درس قرآن با ناکارآمدیرا در زم یت عمومیم و تربینظام تعل یها  هستند که تالش هایی جمله سازه

 (.57: 5796)باغبانی،  سازند  یم روبرو
به اینکه نظام  با توجهتحصیلی و  یها  دوره گوناگونن در بین دروس آجایگاه قر ارزشنظر به 

پیچیده و بزرگ هر کشور  یها  یکی از سازمان ،اجتماعی دگرگونیآموزش و پرورش بنا به ضرورت 
ناگسستنی دارد، برخی از  یپیوند یشود و با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد  می شمرده

کودکان و نوجوانان، بر دوش این نهاد قرار داده شده  یقرآن براآموزش  ی گسترهاصلی در  یها  مسئولیت
 ای نیکو گونهتالش کرده تا این وظیفه را تا حد ممکن به  گوناگونو  انبوه یها  است. این نهاد با برنامه

تولد کودك آغاز  یاز آغازین روزها یآموز زبان آنجا که از (.9: 5795مقدم،  انجام دهد )پیرایش
 فرا خواهدزبان اول همچون ها را   چند زبان قرار گیرد، همه آن زبان دستخوشگر کودکی شود و ا  می

که  یدر صورتبوده است.  ویژهمدارس قرآن در مقطع ابتدایی مورد توجه  یها آموزشگرفت، 
و به راحتی تالوت  درستیرا فرا بگیرند، در آینده قرآن را به  درستدر این مقطع، روخوانی  آموزان دانش
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 (.73: 5777خواهند کرد )سعیدی و همکاران، 

دستیابی به توانایی خواندن، درك معنا، تدبر در آیات و آشنایی با معارف  یبرا یآموزش قرآن فرآیند
 بر اساس. داند یمی دائمی از قرآن کریم و تقویت ایمان و عمل صالح ریگ بهرهقرآن به منظور انس و 

درس قرآن با هدف  ییادگیر -یاددهی یها  انبوهی از کنشگری ی باال، آموزش قرآن عبارت از شناسه
ی، درك معنا، انس با قرآن و سبک زندگی اسالمی در خوان روانایجاد توانایی و مهارت روخوانی و 

کید بر دانش ی دینی و قرآنی ها آموزشآموزان مقطع تحصیلی ابتدایی است. هدف   مدارس، با تأ
ی تربیت اعتقادی، اخالقی و عبادی است. برای تحقق این  در زمینهآموزان   مدارس، توانمندی دانش

آموزان در   و تجاربی که دانش ها یریادگشود؛ اما باید دانست که ی ی فراوانی انجام میها کوششهدف، 
های دیگری نیز به  کنند، محدود به برنامه درسی آشکار نیست و گاه سازه نظام آموزشی کسب می

، کارها و ها ارزش، ها نگرشی تجارب، انتقال افکار، ریگ شکلپایدارتر و نافذتر بر  ،تر گستردهای  شیوه
 شوند یمها، برنامه درسی پنهان یا پیامدهای قصد نشده نامیده  آموزان کارایی دارند. این سازه  رفتار دانش

وزان در متن نظام آم  آموزان است. از هنگامی که دانش  و واجد آثار مثبت و منفی فراوانی بر روی دانش
شوند که هرکدام از  گیرند، با سه جنبه شناختی، فیزیکی و اجتماعی زیستگاه روبرو می آموزشی قرار می

این سه جنبه با یک برنامه درسی پنهان همراه است. در این میان، محیط اجتماعی، نافذترین و 
اعی، پیوندها و مناسبات ی اجتم ی آموزشی است. منظور از جنبهها طیمحجنبه از  نیتر برجسته

گیر ها رسانهیی است که از راه ها ارزشاجتماعی حاکم بر مدرسه و نیز  ی ها رسانهو به ویژه  ی فرآ
 (.03: 5795نسب،  شود )بهرامی تعاملی، تبلیغ، توسعه و گسترش داده می

تدایی تحصیلی آموزش قرآن در مدارس به ویژه مقاطع اب یها  برنامه ی بارهدرهایی که   علیرغم تالش
در بروندادها و  ویژه  به بسیاری یها یکاستها و   سستیرسد که هنوز   صورت گرفته، به نظر می

برای ناکارآمدی درس قرآن در آموزش و پرورش به ناچار  .ن وجود داردآبرنامه آموزش قر یها  خروجی
کشور اشاره کرد تا از  تیربو تهای موجود در سطح کالن نظام تعلیم   ناتوانیبه برخی از  نخستباید 

 یمحور نیدتر شود. در نظامی که مبتنی بر   ، جایگاه درس قرآن در بین سایر دروس، روشن  این رهگذر
درس  جایگاهبه  یتوجه کم دروس قرار گیرد نه موازی با سایر دروس. ی است، قرآن نیز باید محور همه

و که باید با قرآن  چنان آن، آموزان  دانش یشترتا بشود   می ای انگیزهقرآن در مقایسه با دیگر دروس، 
و کلّیات طرح تغییر نظام آموزش  زیر نامکه  یا مجموعهکافی نداشته باشند. در  و الفتآن انس  معارف
نظام  دگرگونی بنیان نیتر برجستهتهیه و تنظیم گردیده است،  نامشورایی با همین  به دست پرورش

اما در عمل این  ؛دروس توجه به معنویت باشد ی د محوریت همهآموزش پرورش این است که بای
 است که باید مورد بررسی قرار گیرد. چالشیمورد توجه بوده،  اندازهمحوریت تا چه 

 ،دهد  های آموزش در درس قرآن نشان می  ناکارآمدی ی بارهدرمطالعات انجام شده  ی پیشینه
شده تا برونداد آموزش قرآن با آنچه مورد انتظار  ی آن مایهوجود دارد که  گوناگونیهای   ناکارآمدی
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تدریس، مهارت  یها  ارزشیابی، شیوه یها  گاه در شیوه ها یناکارآمدداشته باشد. این  ناهمگونیاست، 
 شوند.  معلم یا به اهداف و محتوا مربوط می

 ها عبارتند از:  برخی از این پیشینه
رایج در آموزش قرآن دوره ابتدایی پرداخت.  یها یفهم کج ( در پژوهشی به بررسی5796نباتی )

سال  پانزدهدرسی قرآن در طول  یها کتاب مؤلف همچونمقاله  ی نویسنده یها یبررس دستاورد
 بیشتر؛ که داند یمرایج در آموزش قرآن را از عمده دالیل کم توفیقی این درس  یها یفهم کج ،گذشته

از سوی دیگر  ها و خانوادهریزان از یک سو و معلمان  و برنامه رانکارگزا نادرستآنها ریشه در باورهای 
 ؛ بنابراینکند یم آشکاریک برنامه درسی، مبانی آموزش آن درس را  یدارد. از آنجا که عناصر و اجزا

 ای انگیزهبه سراغ آنها رفت. البته گاهی قداست و جایگاه رفیع قرآن کریم نیز  نخست ،شایسته است
هرگونه نقدی از خود ایستادگی نشان داده و بررسی اهداف، رویکرد،  برابر هان عمومی درتا اذ شود یم

 یها هیرو دگرگونیآموزش و تدریس و شیوه ارزشیابی را ناممکن جلوه دهد. عدم  یها روشمحتوا، 
است. مبنای این پژوهش، بررسی  بر علتمتمادی، نیز مزید  یها سالموجود آموزش قرآن در طول 

انقالب فرهنگی و شورای عالی  یعال یشوراموجود بر اساس اسناد تحولی چهارگانه مصوب  جایگاه
 گستره در چهارریشه  بیشترموجود  یها یفهم کجکه  دهد یمنشان  ها افتهیاست.  و پرورشآموزش 

و ، اجرا و ارزشیابی دارد. راهکار اساسی، داشتن عزم ملی برای شناسایی یزیر برنامه، یگذار هدف
و  بخردانه یها روشبرای جلوگیری از تکرار اشتباهات و باورهای غلط گذشته و جایگزینی  شتال

  .علمی است
الگوهای  یشناس بیآس( در پژوهشی به بررسی 5796حسنی میمی، زارع، بهروز ثانی و صالحی )

ر اخی ی به عمل آمده در دهه یها یبررسدر مقطع ابتدایی پرداختند.  ها هیهدرایج در کتاب 
این گروه  یریگ شکلدر  سازه نیتر مهمکه  استپرخطر در جامعه کنونی  یها گروهرشد  ی دهنده نشان

اعم از تبهکاران، مفاسد اخالقی و اقتصادی و...، ریشه در عدم تربیت صحیح دینی در سنین کودکی 
 زیستگاهاز والدین و کودک با گروه همساالن و بزرگساالنی غیر  پیونددر دو نهاد خانواده و مدرسه دارد. 

بسیار  ییها فرصت روی هم رفتهدومین نهاد مهم زندگی کودک پس از خانواده،  همچونمدرسه 
توجه به امر تربیت در این سن، از یک  بایستگی. از این رو سازد یمرا در این دوران پدیدار  یارزشمند

آنان از  یزیگر نید گاهیو  یرغبت یبسو و ناموفقیت نظام آموزش و پرورش در تربیت دینی کودک، 
در رشد تربیت دینی کودک در  های کارا سازهمربوط به  یها بیآسسوی دیگر نگارنده را به شناخت 

ماندن  جهینت یبعامل  ییها بیآسمدرسه ملزم دانسته و در جهت پاسخگویی به این مهم که چه 
دینی به باور  باورهایرا نسبت به ، گشته است و کودک اندرکار دستو زحمات هزاران نیروی  ها برنامه

در  رگذاریتأثابتدا الزم است عوامل  ها بیآسنرسانده تالش نموده است. به منظور شناسایی این 
 محتوای منتخبین و آموزش سازمان گیرد؛ قرار بررسی مورد پرورش و آموزشنظام  یها بیآسشناسایی 
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 از مناسب، فضای و زیستگاهی نگرش دو از مدرسه متعلم، و معلم شخصیتی رکن دو کارایی دروس،
 .شوند می شمرده تأثیرگذار عوامل جمله
کاهینابراین با ب جامعه آماری پژوه  ی گسترهو با توجه به اینکه پژوهشگر در  مطالب عنوان شده از آ

 درصددبنابراین  دیده؛موجود را از نزدیک  یها یناکارآمدو  ها دشواری آنو در  بودهمشغول به کار 
 7در مدارس ناحیه  آموزان  دانشعلل ناکارآمدی دروس قرآنی مدارس در توانمندسازی  واکاویرسی بر

 .برآمده استشهر زاهدان 
 پژوهش عبارتند از: های پرسشبنابراین 

 دروس قرآنی باشد؟ یها یناکارآمدتواند از   آیا تخصص معلمان، امکانات آموزشی میـ 
 یها یناکارآمدتواند از   ، امکانات و...( میپرورشآموزش و آیا عوامل درونی )مانند مدرسه، ـ 

 دروس قرآنی باشد؟
 یها یناکارآمدتواند از   آیا عوامل بیرونی )مانند والدین، اعتقادات، شرکت در مجالس و...( میـ 

 دروس قرآنی باشد؟

 روش تحقیق. 2

 .تاس کمی -کیفی ی گونهنیمه تجربی از  -پژوهش حاضر نظری کنونیپژوهش 
الهیات  ی رشته در متخصصین و نظران  صاحب اساتید، ی دربرگیرنده در بخش کیفی آماری جامعه

 یاو  بودند تدریس سرگرم عالی و مدارس آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در که و معارف اسالمی

 . جامعه آماری درهستندداشتند؛  آموزشی و علمی مراکز یا ها دانشگاه اجرایی در کار ی پیشینه
 نفر 558 شمارگانشهر زاهدان با  7معلمان قرآن مدارس ابتدایی ناحیه  ی همه ی دربرگیرندهبخش کمی 

 .است
 و شده برگزیده ساختاریافته نیمه ی مصاحبه روش ،تحقیق این در پذیرفته انجام روش از آنجا که

 پایان مصاحبه 57 جامان با فرآیند این است، نظری اشباع به رسیدن ها مصاحبه یریپذ انیپا نیاز پیش

 یافت.
 شد. بهره گرفته شیوه هدفمند به نظری یریگ نمونه از مصاحبه در کنندگان مشارکت انتخاب برای

 به مصاحبه: ورود برای خبرگان معیارهای

 .هستند آموزشی نهادهای در اجرایی ی پیشینه دارای که دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا .5

 .تدریس ی پیشینه سال پنج کم دسته با ف اسالمیمعار رشته در دانشگاه اساتید .7

 ی پیشینه سال پنج کم دسته با های قرآنی  درس قرآن و درس در معلمانی که در مقطع ابتدایی. 7
 تدریس.

که با  استنفر  587جدول کرجسی مورگان برابر  ی بر پایهنمونه در بخش کمی  همچنین گنجایش
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 67پس از پخش پرسشنامه  شمارگاناما از این  ؛شدند برگزیدهتصادفی ساده  یریگ نمونهروش 
 گردید. یآور گردلینک پرسشنامه  راهپرسشنامه از 

شد. با توجه به  بهره گرفته CVRو  CVIمصاحبه از روش  های پرسشروایی محتوایی  گزینشبرای 
 ها پرسشای شده بر برآورد CVR ی اندازهنفر بود، میانگین  کنونی ششخبرگان در پژوهش  شماراینکه 
 شماریکه  آمد به دست 99/8برابر  ها پرسششده برای  برآورد CVI ی اندازهو میانگین  99/8برابر 

 .پذیرفتنی است

 CVIو  CVRروایی محتوایی  بر اساس ها پرسشروایی : 1جدول 

 CVR CVI سؤاالت

در  آموزان  دانش یدر توانمندسازعلل ناکارآمدی دروس قرآنی  نیتر مهم .5
 ؟دیدان یمرا چه  شهر زاهدان 0س ابتدایی ناحیه مدار

5/5 ../2 

 2/.. 5 نقش معلم در ناکارآمدی دروس قرآنی چیست؟ .0

 5 2/.. نقش مدارس در ناکارآمدی دروس قرآنی چیست؟ .6

 5 5 ناکارآمدی دروس قرآنی چیست؟ نقش محتوا در ..

 5 2/.. در ناکارآمدی دروس قرآنی چیست؟ آموز دانشنقش  .1

 2/.. 5/5 ناکارآمدی دروس قرآنی چیست؟ در پدر و مادرنقش  .5

 2/.. 5 قومی و فرهنگی در ناکارآمدی دروس قرآنی چیست؟ های سازهنقش  .7

نقش نهادهای فرهنگی و اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در ناکارآمدی  ..
 دروس قرآنی چیست؟

5 5 

پدر و قومی و فرهنگی،  های سازهحتوا، ، مدرسه، مآموز دانشمعلم،  انیاز م ..
 است؟ ترکارادر ناکارآمدی دروی قرآنی  کی کدام ، نهادهای اجتماعی،مادر

5 5 

 ترکارادر ناکارآمدی دروس قرآنی  نظر شمادیگری به  های سازهچه علل و . 52
 است؟

5 5 

 ها  یافته. 3

کدگذاری باز، محوری و انتخابی  کدگذاری به روش ی دربرگیرندهها در بخش کیفی   داده واکاوی
 صورت گرفت.

 کدگذاری باز

هستند که  شوندگان مصاحبهموجود در کالم  ی شواهد گفتاری همان رخدادهای، وقایع و پدیده
شواهد گفتاری شناسایی شده آورد  (7)تحقیق دارند. جدول  پرسشمعناداری با یک یا چند  پیوستگی

 شده است.
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 ناکارآمدی دروس قرآنی های سازهبه  وابسته های پرسششواهد گفتاری  :2جدول 

 شواهد گفتاری ردیف

5 
 های قرآنی از معارف قرآنی در  جدایی مهارت ،تدریس دروس قرآنی راهدر  ها دشوارییکی از 

 .گستره استاین 

0 
از  یدرس ی ویش یها و ناکارآمد کتاب ی، محتوایزیر توجه به اصل برنامه نبود متأسفانه

 .استو در نتیجه ناکارآمدی دروس قرآنی  یعالقگ یب های سازه

6 

 افزونان و معلمان یست مربیبا یطلبد که م یرا م ای ویژهوه و سبک یش ینیآموزش درس د
اما شواهد  ؛برخوردار باشند بایسته یها ، از مهارتیریادگیرشد و  یبا اصول و مبان ییبر آشنا
 بسنده یو شغل یعلم یها از آموزش ینیدرس دآموزگاران و معلمان  بیشتردهد که  ینشان م

سازد، برخوردار  آماده ینید های پرسمانس یسته تدریو شا درستانجام  یکه آنان را برا
 بیشترد یاند و شا هدانش اندوخت یشناس و روان یتیاز آنان در علوم ترب یاندک شمارستند. ین

از  ؛ندارند ییصورت مطلوب آشنا هب ینید های پرسمانو  ها دشواریان خود با یمعلمان و مرب
شود و تنها  یم نمایان یصورت سطح خواهد بود که به یآنان درس یبرا ینیرو درس د  نیا

داشته  ی، توجهرسا یریا فراگی درستآنکه به درك  یکند، ب یم بسندهن یبه حفظ و تلق
 .باشند

. 
های   از داستان گیری هرهبا بو با زبان ساده،  گیرا های نمونهدر قالب  ینید پرسمانطرح 

د یار مفیتواند بس یزه در آنها میجاد انگیو ا ینیآموزان از درس قرآن و د قرآنی در درك دانش
 .و راهگشا باشد

1 
 جایگاه تواند یمهای معلم   ، در کنار آموزش و مهارتیپرشمار آموزش یها رسانهاز  گیری بهره
 فراهم کند. یریادگی یرا برا یبهتر

5 
مانند  یاست که دروس یا گونهبه  یو آموزش یدرس یها برنامهآموزش دروس در روند 

دروس  ی ر دروس در زمرهیشده و سا یتلق یه و اساسیدروس پا وجز یو علوم تجرب یاضیر
 .شوند یم شمردهدو و سه  ی درجه

7 

و  فرد دارد، اگر کودك در خانه ینیت دیشخص یریگ در شکل یمی، اثر مستقزیستگاهالگو و 
ورزند،  یت قرآنی فرزندان اهتمام میدارد و به ترب یناب اسالم یابد که زندگیرشد  یا خانواده

 دلبستهن یو به د کردهدا یپ ییقرآنی آشنا جستارهایم و یکودکان به مرور زمان با مفاه
نشان خواهند  دلبستگیاز خود  ینیز به درس دیروند ن یکه به مدرسه م یو هنگام شوند یم

 .داد

 کدگذاری محوری

اقدام شده است. منظور از  ،یک از شواهد گفتاری یافت شده هر یساز مفهومبه  گامدر این 
را برداشته، به  گام پیشیناین است که یک یا چند مورد از شواهد گفتاری استخراج شده در  یساز مفهوم

 پیشومی با آن شواهد هستند مفه پیوندکنیم و هر جزء عنوان یا برچسبی را که دارای   اجزایی تقسیم می
 یم.آور  می
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 نخستین یساز مفهوم :3جدول 

 ی اولیهساز مفهوم شواهد گفتاری ردیف

5 
ها در راه تدریس دروس قرآنی جدایی  یکی از دشواری

 این گستره است. های قرآنی از معارف قرآنی در  مهارت

 ت آموزشیتوجه به جامع یجا ه به قرآن بهیک سویتوجه 
 یخوان روانو  یبه ناهمگونی روخوانعدم توجه 

 یخوان روانو  یعدم توجه به ناهمگونی روخوان

0 
ها و  کتاب ی، محتوایزیر عدم توجه به اصل برنامه متأسفانه
ی بوده و برآیند عالقگ یبهای  از سازه یدرس وهیش یناکارآمد

 اینکه دروس قرآنی ناکارآمد است.

 آموزان شدان یی رشد شناخت به رویه یتوجه ی. ب5
 . گنجایش بسیار مطالب0
 بودن مفاهیم و جستارهای درس دینی انتزاعی .6

6 

طلبد که  یای را م وه و سبک ویژهیش ینیآموزش درس د
 یبا ریشه و مبان ییان و معلمان افزون بر آشنایست مربیبا یم

بایسته برخوردار باشند؛ اما  یها ، از مهارتیریادگیرشد و 
 ینیه بیشتر آموزگاران و معلمان درس ددهد ک یشواهد نشان م

انجام  یبسنده که آنان را برا یو شغل یعلم یها از آموزش
ا سازد، برخوردار یمه ینیس پرسمان دیی تدر ستهیدرست و شا

دانش  یشناس و روان یتیاز آنان در علوم ترب یستند. شمار اندکین
ها و  یان خود با دشوارید بیشتر معلمان و مربیاند و شا اندوخته

رو  ن یندارند؛ از ا ییصورت دلخواه آشنا به ینیهای د چرسمان
 یصورت سطح خواهد بود که به یآنان درس یبرا ینیدرس د
آنکه به  یکند، ب ین بسنده میشود و تنها به حفظ و تلق ینمایان م

 داشته باشند. یکامل، توجه یریا فراگیدرك درت 

 های نادرست در تدریس  . تعدد شیوه5
 های ضمن خدمت  عدم برگزاری کالس. 0
 گیری از معلمان کارآزموده . عدم بهره6

. 

گیرا و با زبان ساده،  یها در قالب نمونه ینیطرح موضوعات د
آموزان از درس  های قرآنی در درك دانش  گیری از داستان بهره

د و یار مفیتواند بس یزه در آنها میجاد انگیو ا ینیقرآن و د
 .راهگشا باشد

 روشن و قابل فهم یها استفاده از نمونه .5
 پیامبران نامهیزندگی به احادیث و توجه کم. 0

1 
، در کنار آموزش و یی پرشمار آموزشها رسانهگیری از  بهره

 یریادگی یرا برا یجایگاه بهتر تواند یمهای معلم   مهارت
 فراهم کند.

ی آموزشی افزارها نرمو  ها ید یس. عدم به کارگیری از 5
. عدم 6 برنامه های فرا  . عدم برگزاری کالس0 روس قرآنی.د

 برگزاری مسابقات قرآنی در راستای جذب این دروس

5 

ی ا گونهبه  یو آموزش یی درسها برنامهروند آموزش دروس در 
ه و یجزو دروس پا یو علوم تجرب یاضیمانند ر یاست که دروس

ه دو و ی دروس درج ر دروس در زمرهیشده و سا یتلق یاساس
 .شوند یمسه شمرده 

و توجه  یدروس مهارت یریادگیت و یی به تربتوجه کم. 5
 یش از اندازه به دروس حفظیب

ز در یو ن یص ساعات درسیبیش از اندازه و تخص توجه .0
 هیت آموزش دروس پایاولو

7 

 ینیت دیشخص یریگ الگو و زیستگاه، اثر آشکاری در شکل
 یابد که زندگیرشد  یا خانواده فرد دارد، اگر کودك در خانه و

ورزند،  یت قرآنی فرزندان اهتمام میدارد و به ترب یناب اسالم
 ییم و موضوعات قرآنی آشنایکودکان به مرور زمان با مفاه

که به مدرسه  یو هنگام شوند ین دلبسته میدا کرده و به دیپ
 .از خود دلبستگی نشان خواهند داد ینیز به درس دیروند ن یم

ی که دارای لهجه و دوزبانه آموزان دانشی به توجه مک. 5
 هستند.

 ها خانواده یکودکان از سو ینیت دی. اهتمام به ترب0
ی  با جستارهای روز و بایسته ینیوابسته ساختن درس د .6

 یزندگ
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 کدگذاری انتخابی

ی آنها با میزان قرابت مفهوم بر اساسناسایی شده بندی مفاهیم ش  به گروه گامدر این  سرانجام
رسد دارای معانی یکسانی هستند و   مفاهیمی که به نظر می یبند طبقهیکدیگر پرداخته شده است. روند 

 شود.  پردازی نامیده می کنند، مقوله  پیدا می پیوستگیهای مشابه   به پدیده

 یبند مقوله: 4جدول 

 یبند مقوله شواهد گفتاری ردیف

5 
 ت آموزشیه به جامعتوج یه به قرآن به جایک سویتوجه 

 یخوان روانو  یروخوان ناهمگونیعدم توجه به 
 یخوان روانو  یروخوان ناهمگونیعدم توجه به 

های قرآنی از   جدایی مهارت
 معارف قرآنی

0 
 آموزان دانش یرشد شناخت ی رویهبه  یتوجه یب

 مطالب بسیار گنجلیش
 ینیدرس د پرسمانم و یبودن مفاه یانتزاع

، یزیر ل برنامهعدم توجه به اص
 یها و ناکارآمد کتاب یمحتوا

 یدرس وهیش

6 
 های نادرست در تدریس  تعدد شیوه

 های ضمن خدمت  عدم برگزاری کالس 
 کارآزمودهاز معلمان  گیری بهرهعدم 

های   به مهارت یتوجه کم
 کارآزمودهتخصصی معلمان 

. 
 آنی.آموزشی دروس قر یافزارها نرمو  ها ید یساز  گیری بهرهعدم 

 برنامه فوقهای   عدم برگزاری کالس
 عدم برگزاری مسابقات قرآنی جهت جذب این دروس

از  گیری بهرهبه  یتوجه کم
 یپرشمار آموزش یها رسانه

1 

ش از یو توجه ب یدروس مهارت یریادگیت و یبه ترب یتوجه کم
 یبه دروس حفظ اندازه

ت یلوز در اویو ن یص ساعات درسیو تخص اندازهتوجه بیش از 
 هیآموزش دروس پا

عدم اهمیت به جایگاه دروس 
 قرآن در کنار سایر دروس

5 
 که دارای لهجه و دوزبانه هستند. یآموزان دانشبه  یتوجه کم

 ها خانواده یکودکان از سو ینیت دیاهتمام به ترب
 یزندگ ی ستهیباروز و  یجستارهابا  ینیدرس د پیوند

 کودکان ینیت دیاهتمام به ترب

 عبارتند از: آموزان  دانشسازی  ها در تدریس دروس قرآنی و توانمندی  این علل ناکارآمدیبنابر
و  یروخوان ناهمگونیبه  یتوجه کم( 7؛ ت آموزشیتوجه به جامع یه به قرآن به جایك سویتوجه ( 5

ت یترببه  یتوجه کم( 0؛ بودن برخی از معلمان کارآزمودهعدم کارآمدی معلمان و غیر ( 7ی؛ خوان روان
از جمله  درخور ابزارهای ( نبود5؛ یبه دروس حفظ اندازهش از یو توجه ب یدروس مهارت یریادگیو 

قدان جایگاه مناسب دروس قرآنی در ( ف6؛ ، زمان تدریسالعاده فوقهای   آموزشی، کالس یافزارها نرم
 م؛امر مه نای به ها وادهخانندادن معلمان و  ارزشو  آموزان  دانشدو زبانه بودن ( 3؛ کنار سایر دروس

عدم ( 9آموزان؛   دانشدرک نادرست و ناصحیح از اهداف آموزش با توانایی و رشد شناختی ( 7
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 آموزان.  دانشهماهنگی محتوای دروس قرآنی با توانایی یادگیری 

 پردازیم:  موجود در مدارس ابتدایی شهر زاهدان می جایگاهدر بخش کمی به 
دروس قرآنی ناکارآمدی آموزشی، ناکارآمدی درونی و  روش تدریسهای   علل ناکارآمدیاز آیا  ـ

 است؟ ناکارآمدی بیرونی

 ای  تک نمونه tآزمون  :5جدول 

 میانگین مالک میانگین متغیر
اختالف 

 میانگین
 Tآماره 

درجه 

 آزادی
 سطح معناداری

 222/2 55 ./10 615/2 . ./61 ناکارآمدی آموزشی

 222/2 55 ./50 026/2 . ./02 ناکارآمدی درونی

 225/2 55 07/6 552/2 . ./55 ناکارآمدی بیرونی

ناکارآمدی آموزشی، ناکارآمدی درونی و ناکارآمدی به  وابستهناکارآمدی  نیانگیم نکهیابا توجه به 
های روش   از ناکارآمدی برآیند اینکه، شود ارزیابی میبه دست آمده از میانگین مالک بیشتر بیرونی 

 .است آموزشی، درونی و بیرونیهای   تدریس دروس قرآنی ناکارآمدی

 یریگ جهینت. 4

های قرآنی مفروض گرفته  کوششها و  ات آموزشیکردها و کلی، اهداف، روریشه هر از گاهی
و اجزای فرعی  ها سازهمعطوف  تنهاهای آموزشی  ها و حتی نوآوری کوشش برآیند اینکهشوند و  می
ا هدف از یلی و یهای تحص ك از دورهیمل اهداف برنامه درسی آموزش قرآن در هر شود؛ شناخت کا می

ها در آموزش و پرورش و مسابقات قرآنی و ...  ل دارالقرآنیتشک همچونقرآنی  گوناگونهای  کوشش
 نمایاندنرد و از یقرار گ بازسازینی و ین اهداف مورد بازبیا نخستشود که در مرحله  می ای انگیزه

های آموزشی  کوششز اجرای یه خودداری شود و در مرحله دوم نیك پایا یك دوره یدر  گوناگوناهداف 
 .ش رفته و زودتر محقق شودیبا اهداف برنامه درسی پ برابر

مصاحبه با متخصصان شناسایی  راهناکارآمدی برای تدریس دروس قرآنی از  نه پژوهش، این در
 شوند.  لمان، خانواده، امکانات درونی مدرسه تقسیم میها در سه دسته مع  این ناکارآمدی که شد

 در محققان دیگر تحقیقات برآیندهای از برخی با به دست آمده، یها  یافته این از هریک

کنند. در ادامه برخی از   می تأیید را کنونی تحقیق ی  ها  یافته ید  موار در و بوده همسو پیشین یها  پژوهش
 شود.  ها اشاره می  این پژوهش

( با عنوان بررسی 5793فخر روحانی ) به دستهای پژوهشی که   های این پژوهش با یافته  یافته
در متن  آموزان  دانشدینی مدارس صورت گرفت. از هنگامی که  یها آموزشتتبعی در علل ناکارآمدی 
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شوند که هرکدام  می روبروگیرند، با سه جنبه شناختی، فیزیکی و اجتماعی محیط  نظام آموزشی قرار می
اجتماعی، نافذترین و  زیستگاهاز این سه جنبه با یک برنامه درسی پنهان همراه است. در این میان، 

آموزشی است. منظور از جنبه اجتماعی، روابط و مناسبات اجتماعی  یها زیستگاهجنبه از  نیتر برجسته
گی یها رسانه راهاست که از  ییها ارزشحاکم بر مدرسه و نیز  تعاملی، تبلیغ،  یها رسانهو به ویژه   رفرآ

از منابع مکتوب  درندادها یآور گردکه با  کنونیپژوهش  یها افتهیشود.  می گسترش دادهتوسعه و 
کالن اجتماعی همچون دیدگاه سکوالر  یها یزیر برنامهکه  دهد یمسامان یافته، نشان  یا کتابخانه

هستند  هایی سازه جملهدیجیتالی، از یها رسانهسترش حاکم بر جریان عمومی تعلیم و تربیت و نیز گ
سازند؛  می روبروعمومی را در زمینه درس دینی با ناکارآمدی  تیو تربنظام تعلیم  یها تالشکه 

 همسویی دارد.
( صورت گرفت و نشان 5799خسروی مراد و همکاران ) به دستهای پژوهشی که   همچنین با یافته

آسیب مربوط به اهداف )تناسب اندک اهداف آموزش قرآن با اصول . 5ت: دادند که پنج دسته آسیب اس
تنظیم اهداف آموزشی و تأکید صرف بر اهداف اولیه آموزش قرآن )مانند روخوانی( و نه اهداف 

به محتوا )تناسب اندک محتوای آموزش قرآن با  وابستهآسیب  .7تر قرآن )مانند درک معنا((،  عمیق
به امکانات  وابستهآسیب  .7محتوای کتاب(،  نمایانهای  توای آموزش و قالباصول تهیه و تنظیم مح

آسیب  .0افزارهای تولید شده(،  کیفیت نرم سستیتولید و توزیع امکانات مناسب و  ی سامانه ناتوانی)
های  به روش وابستهآسیب  .5تدریس قرآن( و  یها روشبه روش تدریس )غیراصولی بودن  وابسته

 یها آموختهمهارت معلمان در ارزشیابی از  ناتوانیآموزان ) دانش اندوزی دانشرفت ارزشیابی پیش
به  با توجه(. در پایان آموزان  دانش یها آموختهاهمیتی ارزشیابی  آموزان در درس قرآن و کم دانش

 ن و متولیان امور آموزشاهداف و محتوا، امید است مسئوال ی گسترهها در دو  بیشتر آسیب برآیندها
 ی بتوانند زمینه یاد شدهو انسجام محتوایی متناسب با اهداف  درستگذاری  قرآنی با هدف

 های آموزش قرآنی را فراهم کنند؛ همسویی دارد. بخشی دوره کیفیت
 ها درسر یسا همان هنگامدر  ،است یباشد، عمل یش از آنکه نظریدر دروس قرآنی ب یریادگی

مفهوم آموزش  ،یشگاهیآموزش دروس آزما ی بارهدر اگرچه ستند.یمطرح ن یعمل ی عرصهچندان در 
 به دستند آموزش یآاست که اگر در فر ین دروس همان مهارتیخورد؛ اما عمل در ا  یبه چشم م یعمل

عمل در  ی گسترهآموز وارد نخواهد ساخت؛ چراکه   دانش یت و ساختار وجودیبه شخص یا  د، لطمهیاین
جاد یآموزش دروس قرآنی ا همان هنگام آرمانآموز، در   نه خود دانشاند،   دروس یآنها خود محتوا
آموز   ت دانشیو شخص یاست که بود و نبود آنها اساسا  بر ساختار وجود ای ویژه یکنش و رفتارها

 .کارایی دارد

در  ویژه بهآموزان  آموزان بر کسی پوشیده نیست. دانش نقش مهم تربیتی معلم در رشد فکری دانش
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رکن اساسی  همچونابتدایی بسیار تحت تأثیر معلمان هستند. در این طرح نیز نقش معلم دوران 
تنها بر  ،بر معنا و مفهوم آیات چیرگیآموزش مورد توجه بوده است. برخی معلمان به دلیل عدم 

 د.شو می نادیده انگاشتههای مفهومی قرآن  دلیل جنبه نیبه هم و روخوانی آن تمرکز دارند

 دوشها به  در پرورش نسل بزرگیمدرسه دو نهاد تربیتی هستند که دوشادوش هم نقش خانواده و 
نقش خود در  ارزشکه باید نسبت به  گونه  ها هنوز آن داد خانواده های پژوهش نشان می دارند؛ اما یافته

گاه نیستند. آنچه در خانواده ویژه  آموزش فرزندان، به ن قلمداد آموزش قرآ ناتوانیها  در درس قرآن، آ
بودن قرآن از نگاه خانواده در آینده شغلی  تیاهم کم»مانند  هایی ی پرسمان دربرگیرنده ؛شود می

گاهی خانواده در»، «فرزندان ها برای  نبودن خانواده نگران»، «قرآن با آینده فرزندانشان پیوند ی بارهناآ
گاهی خانواده یناتوان»و « آموزش و یادگیری درس قرآن فرزندانشان چگونگیپیگیری  ها از  آشنایی و آ

آموزش قرآن در مدارس  برونداد سستیشود و در  می« کاربردی از قرآن و مفاهیم آن گیری بهره ی شیوه
 گذارد. اثر می

 گردد:  های پژوهش پیشنهاد می  از فرضیه برآمده برآیند بر اساس

 یا حرفه یها تیصالحعملی و  -علمی یها ییتوانا یارتقاـ 
 زنگ درس قرآن در مدارس به ویژه در دوره ابتدایی یجدی به احیاتوجه ـ 
مدیر  به دستکتاب راهنمای معلم، لوحه آموزشی و نوار قرآن درسی همچون بایستهامکانات ـ 

 مربوطه در ابتدای سال تحصیلی فراهم شود. ی و ادارهمدرسه 
 .قرار گیرد مورد توجه و موفقتشویقی برای معلمان خالق، پرتالش  یها استیسـ 
 .الگوهای مناسب تدریس قرآن توجه شود ی قرآنی مانند جشنواره یها جشنواره بخشی فیتبه کیـ 
قرآن با مشارکت  یها تیفعالدرسی و  یها برنامهتوجه جدی به نقش خانواده در پیشبرد اهداف و ـ 

 انجمن اولیاء و مربیان
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 ابعـمن
 شیهما به آموزش قرآن کریم در دوره ابتدایی، یخشب تیفیکراهکارهای (. 5796) اغبانی، رضوانب .5

 .قم تربیتی )دانش آموزش محتوا(: آموزش دینی و قرآن ابتدایی، -کشوری دانش موضوعی
نفعان آموزشی در مقطع ابتدایی   یارزشیابی برنامه آموزش قرآن از دیدگاه ذ (.5795نسب، محمد ) بهرامی .7

نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی. دانشکده   پایانآموزش و پرورش شهر تهران.  3 ی در منطقه
 .علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

 نامه انیپاآموزش ترجمه و مفاهیم قرآن در مدارس ابتدایی.  یشناس بیآس (.5795پیرایش مقدم، بهرام ) .7
 .رف قرآن کریم تهرانکارشناسی ارشد. دانشکده علوم قرآنی دانشگاه علوم و معا

ی الگوهای شناس بیآس(. 5796حسنی میمی، نجمه؛ زارع، مریم؛ بهروزثانی، فاطمه؛ صالحی، سیده لیال ) .0
تربیتی )دانش آموزش محتوا(:  -کشوری دانش موضوعی شیهما در مقطع ابتدایی، ها هیهدرایج در کتاب 

 .قم آموزش دینی و قرآن ابتدایی،
آموزش قرآن در  یها  برنامه یشناس بیآس(. 5799فر، زهره؛ فیضی، زهرا )ال؛ جعفری خسروی مراد، لی .5

 .575-93، 55، شماره 7خصصان، دوره مدارس ابتدایی از نگاه مت
برنامه  بروندادارزشیابی  (.5777تو، محمد؛ و سرشور خراسانی، غالم )سعیدی رضوانی، محمد؛ پر .6

 .73-76، 75، شماره 7، دوره ی آموزشیها فصلنامه نوآوری .آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی
نشریه مطالعات تربیتی و دینی مدارس،  یها آموزشتتبعی در علل ناکارآمدی (. 5793فخر روحانی، زهرا ) .3

 .75-79، 7، شماره اجتماعی قرآن و عترت
آموزش درس  یها  بررسی مشکالت و دالیل دسترسی نداشتن به اهداف برنامه (.5730، نادر )یمنوچهر .7

کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  ی نامه  ن در مدارس ابتدایی شهرستان همدان. پایانقرآ
 .مرکز -دانشگاه آزاد واحد تهران

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود آموزش قرآن از منظر معلمان دوره ابتدایی شهر (. 5797، پدرام )یمنصور .9
درسی. دانشکده روانشناسی  یزیر برنامهارشناسی ارشد رشته ک نامه انیپا .95-97تهران در سال تحصیلی 

 .مرکز -و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
-کشوری دانش موضوعی شیهما رایج در آموزش قرآن دوره ابتدایی، یها یفهم کج(. 5796نباتی، رضا ) .58

 .قم تربیتی )دانش آموزش محتوا(: آموزش دینی و قرآن ابتدایی،
 

  




