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فصل هفتم

رسانه های آموزشی و كمك آموزشی

اهداف يادگيری:  از دانشجو ــ دبير انتظار می رود پس از مطالعه و يادگيری 
اين فصل بتواند:

١ــ وسايل آموزشی قرآن را نام برده و مهم ترين آن را مشخص کند.
٢ــ ويژگی ها و کاربرد مجالت رشد آموزش قرآن را بيان کند.

٣ــ پنج مورد از مشخصات يک لوح فشرده آموزشی قرائت قرآن را بيان کند.
٤ــ چند نمونه از وسايل کمک آموزشی درس قرآن را نام برده و کاربرد آن ها را 

بداند.
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ــ بستٔه آموزشی چيست؟
ــ بستٔه آموزشی درس آموزش قرآن کريم

ــ برخی معيارها و ويژگی های عام طراحی و توليد بسته های آموزشی
ــ اجزای بسته آموزشی درس قرآن

فعاليت يادگيری

رسانه ها و وسايل کمک آموزشی در درس قرآن

اگرچه تعليم و تربيت از ديرباز در هر زمان و مکانی با استفاده از ابزار و وسايل آموزشی مختلف 
توأم بوده است، اما در دهه های اخير با تغيير نگرش نسبت به امر ياددهی ــ يادگيری، مواد و وسايل 

آموزشی در تعليم و تربيت و نظام آموزشی هر کشور جايگاهی خاص يافته است.
به عبارت ديگر، با تغيير نقش دبير از ارائه کنندٔه صرف اطالعات به يک راهنما و تسهيل کنندٔه 

جريان آموزش، نقش مواّد آموزشی در پويايی امر تعليم و تربيت پررنگ تر شده است.
امروزه نه تنها دبيران به نقش و ارزش مواّد آموزشی در باال بردن کيفيت فرايند تدريس و يادگيری 
مؤثر، واقف شده اند؛ بلکه خانواده ها نيز خواستار استفادٔه بيشتر از مواّد آموزشی اند. همچنين، پس 
از نضج گرفتن انديشه و مفهوم «مهارت های يادگيری پايدار» در بين صاحب نظران آموزش و پرورش، 

توجه خاص به مواّد آموزشی در قالب بسته های آموزشی افزايش يافته است.

بستۀ آموزشی٭ چيست؟
«بستٔه آموزشی، يک مجموعٔه سيستمی است. در ادبيات علوم تربيتی، واژه هايی مانند بسته ها، 

پاکت ها، مجموعه ها، سيستم های آموزشی و امثال آن را به صورت مترادف به کار می برند.»
اين واژه ها برای پوشش دادن به دو مفهوم جدای از هم مورد استفاده قرار می گيرند.

مفهوم اّول: يک سيستم کامل فعاليت های يادگيری و مواّد درسی وابسته به آن در يک زمينٔه 
محتوايی وسيع يا مجموعه ای از هدف های عينی.

مفهوم دوم: مجموعٔه ويژه ای از مواّد درسی برای يک بخش از يک سيستم کامل فعاليت های 
Leaming package  ٭
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يادگيری يا حتی يک موضوع درسی يا ساير اجزای برنامه های درسی٭.
«… بايد توجه کرد که مفهوم «بستٔه آموزشی» هنوز در ايران رايج نشده و برداشت های موجود 
در سطح جامعه و در بين متوليان امور اجرايی آموزش و پرورش و حتی فرهيختگان فّناوری آموزشی 
در مورد بسته های آموزشی، بيشتر با واژٔه کيت١ مرتبط است. درواقع کيت، زيرمجموعه ای جزئی از 
مجموعه تکامل يافته بستٔه آموزشی است که بيشتر در بخش تجهيزات ديداری ــ شنيداری در کالس 

درس خودنمايی می کند.
بستٔه آموزشی، مجموعٔه نرم افزارها شامل راهبردها، الگوها، وظايف، چارچوب ها، رهنمودها، 
تکاليف، آزمون ها) و سخت افزارها است  نيز شامل رسانه ها، وسايل، تجهيزات، ابزارها، منابع و مواد 
است که با استفاده از فّناوری های جديد و قديم به شکل های ساده و پيچيده با توجه به اهداف ياددهی 

ــ يادگيری برنامٔه درسی سازماندهی می شود٭٭.
«بستٔه آموزشی با توجه به هدف آن می تواند برای يک برنامٔه درسی، يا يک دورٔه آموزشی يا يک 
کالس درس تهيه شود. تهئه بستٔه آموزشی ابتدا به عنوان راهبری برای آموزش انفرادی مطرح شد، ولی 
با افزايش تراکم دانش آموزان در کالس های درس، تفاوت های فردی ايشان با گنجاندن اجزای متفاوت 

در بستٔه آموزشی مورد توجه قرار گرفت.
توليد بستٔه آموزشی برای يک برنامٔه درسی، در مرحلٔه سازماندهی مواد و وسايل آموزشی صورت 
می گيرد. در نظام های درسی متمرکز که برنامه های درسی توسط يک مرکز يا سازمان توليد می شود، بستٔه 
آموزشی را برنامه ريزان آن مرکز برای استفادهٔ تمامی دبيران و دانش آموزان مربوط تهيه و تدوين می کنند. 
بستٔه  توليد  در  دانش آموزان  دبيران و  مشارکت  برای  الزم  انعطاف  فاقد  برنامه ها،  ثبات  نظام به دليل  اين 
برنامه ريزان،  توسط  آموزشی  بستٔه  توليد  وجود  با  نيمه متمرکز،  درسی  نظام های  در  ولی  است،  آموزشی 
دبيران و دانش آموزان نيز می توانند نيازها، نوآوری ها و اصالحات خود را در اختيار توليدکنندگان بستٔه 
آموزشی قرار دهند تا در تهئه بستٔه آموزشی از آنها استفاده شود. در نظام های غيرمتمرکز، دبيران خود به 
تهئه برنامه های درسی با بستٔه آموزشی برای کالس درس می پردازند يا می توانند از ميان برنامه ها يا بسته های 
آموزشی موجود، برنامٔه موردنظر خود را انتخاب کنند. در نظام فعلی برنامه ريزی درسی کشور، با توجه به 
سياست توجه به نيازهای يادگيرندگان و مشارکت همٔه گروه ها در توليد مواّد درسی «رويکرد نيمه متمرکز» 

٭ مجدفر، مرتضی؛ بستٔه آموزشی چيست؟، ١٣٧٥، ص ٣٠.
Kit  ــ٢

٭٭ جزؤه بستٔه آموزشی، (تعريف بستٔه آموزشی) گروه تربيت دبير، دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی، ١٣٨٢.



54

مورد توجه است. اين روش، انعطاف الزم را برای استفاده از ديدگاه های دبيران و دانش آموزان در توليد 
و استفاده از بستٔه آموزشی داراست.

بستٔه آموزشی ممکن است برای آموزش دانش آموزان يا برای کمک به دبيران در آموزش تهيه 
هدايت  برای  دبيران  نيازهای  به  دانش آموز،  آموزشی  ويژگی های  بر  عالوه  دبير،  آموزشی  بستٔه  شود. 

کالس درس نيز پاسخ می گويد.»٭
وجود  مختلفی  نظرهای  آموزشی،  بستٔه  اجزای  معرفی  و  تعريف  در  آموزشی:  بستۀ  اجزای 
دارد و افراد مختلف طبقه بندی های متنوعی را ارائه کرده اند. «برخی، پنج بخش زير را اجزای اصلی 

بسته های آموزشی به شمار آورده اند:
ــ راهنمای دبير

ــ مواّد يادگيری انفرادی برای فراگيرندگان
ــ آزمون يا ابزارهای اندازه گيری تشخيصی
ــ وسايل آموزشی مورد استفاده در کالس

ــ تجهيزات ديداری ــ شنيداری»٭٭.
در يک طبقه بندی ديگر، اجزای بستٔه آموزشی براساس نقشی که ايفا می کند، به شش گروه زير 

تقسيم شده است:
ــ راهنمای دبير

ــ مواّد يادگيری انفرادی
ــ مواّد و وسايل مربوط به ارزشيابی

ــ مواّد نمايشی مرجع
ــ وسايل ديداری ــ شنيداری

ــ فضاها و مراکز و امکانات طبيعی، فرهنگی و اقتصادی.
در يک تقسيم بندی ديگر، منابع ياددهی ــ يادگيری به دو گروه «اصلی» و «تکميلی» تقسيم بندی 

و ذيل هريک، اجزا و عناصر بستٔه آموزشی مطرح شده است.

٭ شرف بيانی، حميدرضا؛ اصول راهنمای تهئه بستٔه آموزشی، رشد جوانه ها، فصل نامٔه دفتر انتشارات کمک آموزشی، شمارٔه ٢١، 
١٣٨٦، ص ٧١.

٭٭ مجدفر، مرتضی؛ بستٔه آموزشی چيست؟ ١٣٧٥، ص ٥٧.
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الف) منابع اصلی:
ــ کتاب راهنمای دبير
ــ کتاب دانش آموز

ــ کتاب کار دانش آموز
ــ کتاب ارزشيابی.

ب) منابع تکميلی:
و  مجله ها  موضوعی،  و  داستان  کتاب های  کمک آموزشی،  کتاب های  شامل  منابع  چاپی  ــ 
نشريات، کتاب های شعر و سرود، کارت های آموزشی، کتاب های کار و تمرين، کتاب های مرجع و… 

می تواند باشد.
و   DVD ،ويديو پخش تلويزيون،  رايانه،  شفاف،  طلق  و  اورهد  بستٔه  مثل  دبير  منابع  ابزاری  ــ 
ضبط صوت، لوح ها، آلبوم های عکس، کلکسيون ها و ساير لوازم مرتبط با مهارت ها و مفاهيم درسی 

و… است.
ــ منابع و لوازم انجام فعاليت ها با فّناوری جديد که شامل دستورالعمل ها و راهنماهای مربوط 
نمايش موضوع درس در محيط مورد عالقٔه دانش آموز و در مکان های  تصويری،  به وسايل صوتی و 
موردنظر، دستورالعمل های کارگاه آموزشی، آلبوم نقشه ها، اساليدها، عکس ها، فيلم ها و… خواهد بود.

تمرين، وب سايت های  ــ منابع رايانه ای برای دبير و دانش آموز که شامل سی دی های تست و 
مربوط به موضوع درس، مجله ها و نشريات الکترونيکی، و… است.

بستۀ آموزشی درس آموزش قرآن
انتخاب و توليد بستٔه آموزشی مربوط به درس قرآن به دو گروه منابع اصلی و منابع تکميلی تقسيم 

می شوند. که به قرار زير است:
منابع اصلی بستۀ آموزشی درس قرآن:

١ــ کتاب درسی
٢ــ کتاب راهنمای دبير

٣ــ نوار آموزشی و لوح فشرده
٤ــ مصاحف ده جزيی

٥ ــ فيلم های آموزشی روش تدريس
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منابع تکميلی بسته آموزشی درس قرآن:
١ــ کتاب های کتاب آموزشی
٢ــ نرم افزارهای آموزشی
٣ــ مجله های آموزشی

٤ــ کتاب راهنمای والدين
٥ ــ سايت های آموزشی.

برخی معيارها و ويژگی های عام طراحی و توليد بسته های آموزشی
ــ در طراحی و توليد بسته های آموزشی بايد فّناوری های مناسب و کارآمد به روز مورد استفاده 

قرار گيرد؛
فراگيرندگان،  يادگيری  به  تشويق  برانگيختن و  برای  را  الزم  جذابيت  تنوع و  آموزشی  بستٔه  ــ 

داشته باشد؛
ــ از کيفيت و مرغوبيت الزم برخوردار باشد، ايمنی و سالمت کاربر را حفظ کند و سهولت 

کاربرد داشته باشد؛
ــ طراحی و توليد آن مقرون به صرفه و متناسب با شرايط و امکانات اقتصادی استفاده کنندگان 

باشد؛
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ــ راهنمايی ها و دستورالعمل های الزم را برای استفادٔه صحيح داشته باشد؛
ــ کيفيت يادگيری و ميزان تسلط فراگيرنده بر موضوع را افزايش و بهبود بخشد؛

ــ امکان تعامل بيشتر را بين دانش آموزان يا دبيران فراهم کند؛
ــ امکان ارزيابی از عملکرد دانش آموزان را در سطوح مختلف فراهم کند؛

ــ قابليت توليد انبوه داشته باشد.
البته بايد توجه کرد که ممکن است همٔه اجزای بستٔه آموزشی، تمام قابليت ها را با هم نداشته 

باشند و اصوالً چنين الزامی نيز وجود ندارد.
يکی از عوامل مهمی که در طراحی، توليد يا انتخاب اجزا يا کّل بستٔه آموزشی بايد درنظر گرفت، 

قابليت اجرايی آن است.
عواملی که در استفاده از اجزای بسته يا رسانه ها نقش دارند، اين عوامل عبارت اند از:

فراگيرندگان تناسب  فراگيرندگان: اجزا و عناصر و وسايل انتخابی بايد با تعداد  ١ــ تعداد 
داشته باشند.

٢ــ وضعيت فضای آموزشی: وسيلٔه انتخابی در فضای کالسی يا ساير فضاهای آموزشی 
قابل استفاده باشد.

٣ــ زمان: بتوان از رسانٔه موردنظر در زمان متناسب با ساعات آموزش استفاده کرد.
٤ــ در دسترس بودن: بتوان با سهولت به وسيلٔه موردنظر دسترسی پيدا کرد.

٥ ــ اقتصادی بودن: به کارگيری رسانٔه موردنظر از نظر اقتصادی يا بهره وری مقرون به صرفه 
باشد.

بستٔه  مختلف  اجزای  ارزيابی  به  معيارها  و  شرايط  جميع  به  توجه  با  می تواند  دبير  آنکه  نتيجه 
آموزشی بپردازد و با اولويت بخشی به طراحی، توليد يا خريد و تهئه اين اجزا براساس معيارهای از پيش 

تعيين شده، گزينه های مناسب را انتخاب و به طور عاقالنه و منطقی در اين زمينه تصميم گيری کند.

اجزای بستۀ آموزشی در درس قرآن٭
ابزار و  يادگيرى است. اين  فرايند  کمک آموزشى يکى از لوازم  آموزشى و  رسانه هاى  ابزار و 
رسانه ها هر چه از تنوع و جذابيت بيشترى برخوردار باشد، بر عمق و وسعت يادگيرى مى افزايد. اين 
مراجعه   ١٠٠٤/١ کد  دبير  تربيت  کارشناسی  و  کاردانی  دوره های  دبير»  برای  آموزشی  «رسانه های  کتاب  به  بيشتر  اطالع  برای  ٭ 

کنيد.
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رسانه ها برخى به دبير، برخى به دانش آموزان و برخى به هر دو اختصاص دارد. از سوى ديگر، برخى 
در ساعات رسمى آموزش به کار گرفته مى شود و امکان تعميق يادگيرى را فراهم مى آورد، و برخى ديگر 
در اوقات غيررسمى استفاده مى شود که موجب عالقٔه بيشتر دانش آموزان به موضوع يادگيرى مى گردد 

و توانايى آنها را ارتقا مى بخشد. 
در برنامٔه جديد آموزش قرآن سعى بر آن است که ضمن بهره گيرى از وسايل و ابزار رايج آموزش 
دبيران و  عالقٔه  افزايش  آموزش و  جذابيت  گرفته شود تا موجب  کار  نيز به  جديدى  رسانه هاى  قرآن، 

دانش آموزان به قرآن کريم و يادگيرى آن گردد. 
اهّم اين رسانه ها عبارت اند از: 

الف) وسايل آموزشى
۱ ــ کتاب درسى: هر چند عصر ما، عصر ظهور رسانه هاى متنوع و جديد است، اّما همچنان 

کتاب درسى ــ به ويژه در کشور ما ــ مهم ترين رسانٔه آموزشى به شمار مى رود. 
کتاب درسى، حلقٔه اتصال بين برنامه ريزان، دبيران، دانش آموزان، اولياى آنها و افکار عمومى 

جامعه است به طورى که هيچ رسانٔه آموزشى ديگرى از اين نقش و اهميت برخوردار نيست. 
روش هاى  محتوا،  سازماندهى  منطق  آموزش،  اهداف  رويکرد،  مانند  درسى  برنامهٔ   مهم  ارکان 
آموزش و شيوه هاى ارزشيابى در کتاب درسى تجلى مى يابد. از اين رو، تهيه و توليد کتاب درسى از 
حساسيت و دقت ويژه اى برخوردار است. در سال هاى اخير در توليد کتاب درسى عالوه بر برنامه ريزان 
از  پس  تا  مى شود  استفاده  نيز  دبيران  يعنى  تربيت،  و  تعليم  اصلى  دست اندرکاران  از  صاحبنظران،  و 
ارزشيابى، اجراى آزمايش و يافتن نقاط قّوت و ضعف، کتاب اصالح و تکميل شده و به عنوان يک 

«رسانهٔ  ملى» در اختيار دانش آموزان قرار گيرد. 
به  کليات  بخش  در  که  دارد  فصل هايى  سر  راهنمايی  دورٔه  در  قرآن  آموزش  درسى  کتاب هاى 

تفصيل آمده است. 
۲ ــ کتاب راهنماى دبير: براى ارتقاى توانايى دبير و کسب توفيق بيشتر در دستيابى به اهداف 
آموزشى، کتاب راهنماى دبير ضرورى است. معموالً هر کتاب راهنماى دبير، از دو بخش اصلى تشکيل 

مى شود: 
 بخش اّول: کلياتى دربار ٔه اهداف، محتواى دروس، روش هاى آموزش و ارزشيابى پيشرفت 

تحصيلى 
بخش دوم: توضيحات جزئى دربارٔه هر درس 
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دبير با مطالعٔه دقيق کتاب راهنما، از يکسو با طرح درس و اهداف خاص هر درس آشنا مى شود 
و با بهره گيرى از شيوه هاى تدريس ارائه شده بر توفيقات خود در دستيابى به اهداف آموزشى مى  افزايد 
و از سوى ديگر با استفاده از توضيحات و دانستنى هايى که مخصوص دبير است، سواد قرآنى و توانايى 
خود را در پاسخ دادن به پرسش هاى احتمالى دانش آموزان ارتقا مى بخشد و با اعتماد و اطمينان بيشترى 

در کالس حضور مى يابد. 
و  اهداف  با  دبيران  بيشتر  آشنايى  و  آموزش  هماهنگى  موجب  آنکه  ضمن  دبير  راهنماى  کتاب 
روش هاى تدريس مورد نظر مى شود با ارتقاى توانايى ها و دانستنى هاى دبير، زمينٔه خالقيت و ابتکار 

بيشتر او را نيز فراهم مى آورد. 
٣ــ نوارها و لوح های فشرده آموزشى: 
يکى از مؤثر ترين مهارت ها در آموزش هر درس به 
ويژه آموزش زبان، مهارت گوش دادن است. افراد 
ناشنوا که از اين نعمت بزرگ محروم اند، معموالً 

قادر به تکلم و قرائت نيستند. 
و  است  زبان  گويش  سنخ  از  قرآن  قرائت 
آموزش  در  مهارت ها  مؤثرترين  از  سمعى  مهارت 
قرائت مى باشد؛ از اين رو، براى آموزش و تمرين 
شايانى  توجه  سمعى  مهارت هاى  به  بايد  قرائت، 
بشود و در برنامٔه درسى و وسايل آموزشى به نحو 

شايسته اى منظور گردد. 
گفتن و خواندن به هر زبان بايد مطابق اقتضائات آن زبان انجام شود، قرائت قرآن و تلفظ کلمات 
و عبارات آن نيز بايد مطابق زبان قرآن که زبان عربى است انجام شود، از سوى ديگر آئه شريفٔه «  َوَرتِّـِل 
الـُقـرآَن تَـرتـيـالً» تأکيد دارد بر اين که قرائت قرآن به صورت ترتيل باشد. بنابراين، نوار و لوح های 
فشردٔه آموزشى که وسيله اى ساده و قابل دسترس براى عموم است در دستيابى به مهارت قرائت قرآن 
بسيار مفيد و مؤثر است. دبيران محترم با استفاده از اين امکانات، در واقع يک قارى توانا را به کالس 
قاريان  قرائت  از  الگو گرفتن  و  تقليد  با  دانش آموزان  مى کنند.  جبران  را  موجود  ضعف هاى  و  مى برند 
به تدريج مى توانند شبيه آن بخوانند و به مهارت هاى قرائت صحيح دست يابند. در واقع تمرين با نوار يا 
لوح فشردٔه آموزشى، موجب رشد و تقويت  همٔه مهارت هاى قرائت مى شود؛ يعنى مهارت روان خوانى، 
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تلفظ حروف خاص نماز، وقف و ابتدا، احکام تجويدى و صوت و لحن، همه از طريق استماع و تمرين با 
اين وسايل به ميزان قابل توجهى «به طور غير مستقيم» به دست مى آيد. در برنامٔه  آموزش قرآن، لوح های 
فشرده آموزشى از جايگاه ويژه اى برخوردار است که در اختيار دبيران و قرآن  آموزان قرار مى گيرد. از 

نوارها و لوح های فشرده آموزشى به دو گونه می توان استفاده کرد: 
الف) استفاده در کالس درس: قرائت آيات کل قرآن به شيؤه ترتيل در يک لوح DVD ارائه 

شده است. می توان از اين لوح فشرده به هنگام تدريس و تمرين قرائت در کالس درس استفاده کرد.
در  درس  هر  آيات  ترتيل  قرائت  خانه:  در  به ويژه  درس  کالس  از  خارج  در  استفاده  ب) 
مناسب  جای  هر  يا  خانه  در  می توانند  ايشان  دارد،  قرار  دانش آموزان  اختيار  در   DVD لوح يک 
ديگری، به تنهايی با همراه با دوستان و هم گروه خود با اين لوح تمرين کنند. افراد عالقه مند به قرائت 
لوح ها  اين  از  می توانند  نمايند،  شرکت  قرآن  مسابقات  در  می خواهند  که  آنان  به ويژه  قرآن  حفظ  و 
با  و  سازند  آماده  شايسته ای  به نحو  سالم،  رقابت های  برای  را  خود  و  نمايند  استفاده  احسن  به نحو 
و  تقويت  برای  وسيله  بهترين  قرائت،  با DVDهای  تمرين  و  استفاده  زيرا  بگيرند؛  انس  بيشتر  قرآن 

ارتقاى قرائت و حفظ قرآن است.
٤ــ قرآن های ده جزئی: با توجه به اهداف کلى آموزش قرآن در دورٔه راهنمايی، دانش آموزان 
در طول اين دوره، به تدريج توانايى روان خوانی قرآن کريم از روى مصحف شريف را به دست می آورند. 

از اين رو، الزم است دانش آموزان قرآن های ده جزئی 
را در کالس درس همراه داشته باشند تا ضمن آشنايی 
با آن و تمرين کافی، آمادگى الزم را براى روان خوانى 
قرآن از روى مصحف کامل پيدا کنند. روش تمرين 
با قرآن کامل در بخش روش تدريس قرائت توضيح 

داده خواهد شد.  
ب) وسايل کمک آموزشى 

هرچند مهم ترين وجه مشترک وسايل آموزشى 
و کمک آموزشى يادگيرى و توسعٔه آن است، ولى شايد 
بتواند مجموعه وسايلى را که بر انجام اين امر در حّد 
رسمى تأکيد دارد، آموزشى و آنچه ناظر بر فرا  تر از 
اين حد است کمک آموزشى دانست. مهم ترين وسايل 



61

کمک آموزشى به شرح زير است:
۱ ــ کتاب هاى کمک آموزشى: هر کتابى که در راستاى اهداف آموزشى و به منظور توسعه 
و تقويت آنها تهيه می شود، کتاب کمک آموزشى است. يک کتاب کمک آموزشى لزومى ندارد به همٔه 
بپردازد؛ براى مثال، کتابى که حاوى برخى از  موضوعات و مطالبى که در کتاب  آموزشى آمده است، 
داستان هاى قرآنى است، مى تواند يک کتاب کمک آموزشى براى کتاب هاى آموزش قرآن دورٔه راهنمايی 
باشد هرچند که به آموزش قرائت نپرداخته است؛ يا کتابى که فقط مهارت خواندن را تقويت مى کند نيز يک 
کتاب کمک آموزشى است. بديهى است کتاب کمک آموزشى نيز مانند کتاب آموزشى بايد با ويژگى هاى 
روانى، ِسّنى، آداب و رسوم، سطح درک و فهم و گنجينٔه واژگان مخاطب خود متناسب باشد. کتاب کار 
دانش آموزان که حاوى تمرين هاى متنوع و با هدف تعميق و توسعٔه آموخته هاى درک و فهم عبارات سادٔه 

قرآن دانش آموزان توليد مى شود، يک نوع کتاب کمک آموزشى محسوب مى شود. 
نکتٔه بسيار مهم آنکه نبايد کتاب کمک آموزشى را با کتاب حل المسائل اشتباه گرفت. گذشته از 
فرق هاى اساسى اين دو نوع کتاب، مى توان گفت اغلب کتاب هاى حل المسائل نه تنها موجب توسعه و 

تعميق يادگيرى نمى شوند؛ بلکه يادگيرى را با اختالل نيز روبه رو مى سازند. 
نکتٔه قابل توجه ديگر آنکه کتاب کمک آموزشى به صورت غيرمتمرکز توليد مى شود. هر صاحبنظر، 
دبير يا کارشناس مجرب و با  ذوق مى تواند بخشى از کتاب درسى را که مورد عالقٔه اوست در کتاب مستقل 

ديگرى بسط و توسعه دهد و آن را براى استفادٔه عالقه مندان به بازار کتاب عرضه کند. 
دبير  راهنماى  کتاب  دانش آموزان و  درسى  کتاب  انتهاى  در  که  کتاب هايى  است  مناسب  بسيار 

معرفى شده است، در صورت امکان تهيه و در اختيار دانش آموزان قرار داد. 
آموزشى  نرم افزارهاى  توليد  رايانه،  از  بهره گيرى  گسترش  با  آموزشى:  نرم افزارهاى  ۲ ــ 

به منظور ايجاد تنوع و جذابيت و نيز توسعهٔ  يادگيرى، از اهميت خاصى برخوردار شده است. 
محيط  يک  در  که  است  کمک آموزشى  کتاب  و  وسيله  از  ديگرى  صورت  آموزشى،  نرم افزار 
قرار  دبير  يا  دانش آموز  اختيار  در  را  مورد نظر  مطالب  جذاب،  روش هاى  از  استفاده  با  و  چند رسانه اى 

مى دهد. 
نرم افزار آموزشى مانند کتاب کمک آموزشى مى تواند از سوى عموم مؤسسات پژوهشى و آموزشى 
و به شيوه هاى متنوع توليد شود و براى استفادٔه عموم عالقه مندان به بازار عرضه شود. بديهى است 
رعايت استانداردها و ويژگى هاى خاص در توليد اين نرم افزارها ضرورى است که در جاى خود بايد 

به آن پرداخته شود. 
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۳ ــ مجله هاى آموزشى: يکى ديگر از وسايل کمک آموزشى، مجله هاى تخصصى و عمومى 
است. موضوع اين مجله ها با موضوع و محتواى آموزشى کتاب هاى درسى تناسب دارد. مجلٔه آموزشى 
همان نقش و فايدٔه ساير وسايل کمک آموزشى را داراست و مى تواند براى دبيران، دانش آموزان و حتى 

اولياى دانش آموزان، نقص و کمبود طبيعى برنامٔه رسمى آموزش را جبران کند. 
ويژگى  مهم مجله، فعال بودن رابطٔه دو سويه ميان برنامه ريزان و مخاطبان است. مجله مى تواند 
محل طرح نظر، نقد و پيشنهاد مخاطبان و گفت وگوى دو سوئه آنها با برنامه ريزان باشد؛ همين امر وجه 

تمايز مجله و کتاب کمک  آموزشى است. 
از جمله مجله هاى کمک آموزشى، نشرياتى است که از سوى دفتر انتشارات کمک آموزشى 
مى شود  منتشر  دانش آموزان  و  دبيران  براى  تفکيک  به  تخصصى،  و  عمومى  رشد  مجله هاى  به   عنوان 
و  دبيران  نظر  و  نقد  درسى،  کتاب هاى  موضوعات  و  مباحث  تکميل  کمک آموزشى،  مطالب  حاوى  و 
دانش آموزان و محل بيان تجربيات ايشان است.مجله هاى رشد آموزش قرآن، رشد آموزش راهنمايی 

و رشد دبير از آن جمله اند. 

اولياى  با  راهنمايی  دورٔه  در  دانش آموزان  اولياى  از  تعدادی  والدين:  راهنماى  کتاب  ۴ ــ 
مدرسه ارتباط بيشترى دارند و حتى در خانه نيز به وضع درسى و آموزشى فرزند خود بيشتر رسيدگى 

مى کنند. از اين فرصت حداقل مى توان دو بهره جست:
اّول آنکه با ارائٔه آگاهى و اطالعات الزم دربارٔه اهداف، محتوا و روش آموزش قرآن به والدين، 

مى توان به نحو صحيح از همکارى و تالش آنها براى دستيابى به اهداف آموزش، استفاده کرد. 
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دوم آنکه ارتقاى علمى و عملی والدين نسبت به قرآن کريم، زمينه ساز عالقه و ُانس بيشتر آنها با 
قرآن و فراهم آمدن محيط بهتر تربيتى در خانه است. 

برنامه آموزش قرآن به سهم خود مى تواند با توليد کتاب  راهنماى والدين در آموزش قرآن، گامى 
در مسير دستيابى به اين اهداف ارزشمند بردارد.

 ۵   ــ سايت هاى آموزشى: با توجه به توسعٔه فّناورى 
اطالعات و ارتباطات (    ICT) و تعداد قابل توجه وب سايت ها 
و وبالگ هاى قرآنى و نيز سادگى و سرعت دستيابى به آنها، 
امکانات  و  اطالعات  از  استفاده  و  ارتباط  ضمن  مى توان 
موجود در آنها، در توليد و توسعٔه موضوعات آموزش قرآن 

مشارکت جست.
داشتن وب   سايت يا وبالگ قرآنى توسط دانشجو ــ دبيران عالقه مند، بسيار مفيد است. 

وبگاه (سايت) گروه قرآن دفتر برنامه ريزى و تأليف کتب درسى 
http://quran-dept.talif.sch.ir

سايت گروه درسى قرآن يکى از سايت هاى مفيد قرآنى است.

فعاليت هاى يادگيرى
۱ــ نقش نوارها و لوح فشرده را در آموزش قرائت بيان کنيد.

٢ــ يک دورٔه يک ساله از مجالت رشد آموزش قرآن را بررسی کرده و موارد 
آموزشی آن را با آموزش قرآن دورٔه راهنمايی بررسی کنيد.

٣ــ با توجه به مبانى روش هاى آموزش قرآن در دورٔه راهنمايی نقش هر يک از 
رسانه هاى مورد استفاده در برنامٔه آموزش قرآن را تببين کنيد.
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فصل هشتم

ويژگی ها و صالحيت های دبيران در آموزش قرآن

اهداف يادگيرى: از دانشجو ــ دبير انتظار مى رود پس از مطالعه و يادگيرى 
اين فصل بتواند:

۱ــ با توجه به کالم بلند حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم در نهج البالغه، مهم ترين 
ويژگى يک دبير آموزش قرآن را توضيح دهد.

۲ــ پنج مورد از صالحيت هاى عمومى يک دبير در آموزش قرآن را بداند.
آموزش قرآن  دبير در  مورد از صالحيت هاى تخصصى؛ حرفه اى يک  ۳ــ پنج 

را تحليل کند.
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ــ صالحيت هاى عمومى
ــ صالحيت هاى تخصصى؛ حرفه اى

ــ فعاليت  يادگيرى

ويژگى ها و صالحيت هاى دبيران در آموزش قرآن

دستيابی  اما  باشد،  خاصی  فنون  و  مهارت ها  واجد  بايد  دبير  موضوعی،  هر  تعليم  در  چند  هر 
به اهداف تعليم و تربيت اسالمی تنها در صورتی ممکن خواهد بود که دبير عالوه بر تسلط به فنون و 
روش های تعليم و تربيت؛ خود از ويژگی های تربيت اسالمی بهره مند باشد، و ميزان توفيق در دستيابی 

به اين اهداف نسبت مستقيم با ميزان اين بهره مندی دارد.
به عنوان  معصوم  پيشوايان  وجود  ضرورت  و  است  مهم  امر  اين  بيان  از  سرشار  اسالمى،  منابع 
الگوهاى کامل دين، بزرگ ترين دليل بر صحت اين مدعاست. کالم بلند و حکيمانٔه حضرت اميرالمؤمنين 

عليه السالم در نهج البالغه به شيوايى و زيبايى تمام، اين حقيقت را ترسيم کرده است.

قال علی عليه السالم:
هر کس که خود را    براى مردم    الگو و پيشوا     قرار   دهد  ا  ـً َمـن  َنـَصـَب َنـفـَسـه و لِـلـنـاِس ِإمـام

خويش  آموزش  به  ديگران  آموزش  از  پيش  بايد  پس  َفـَعـَلـيـِه أن   َيـبـَدأ بِـَتـعـلـيـِم َنـفـِسـِه  
بپردازد؛ َقـۡبـَل َتـۡعـلـيـِم َغـۡيـِرهِ 

رفتارش زبان،  به  ادب آموزى  از  پيش  بايد  نيز  و  ه و بِـسـيـَرِتـۀ َقـبـَل   ـُ َوۡلـَيـُکـۡن    َتـأديـب
ادب آموز باشد. َتـأديـِبـِه بِـِلـَسـانِـهِ 

آرى آن کس که خود را تعليم مى دهد و ادب مى آموزد، بـهـا  َو ُمـَعـِلّـُم َنـفـِسـِه َو ُمـَؤِدّ
بيشتر است،  ديگران  ادب آموز  و  دبير  که  کسى  از  أَحـقُّ بِـاإلجـالِل ِمـن ُمـَعـِلّـِم الـناِس َو  

بِـِهـم٭  سزاوار احترام و تکريم است. ُمـَؤِدّ

٭  نهج البالغه، حکمت شمارٔه ٧٠
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با الهام از اين آموزٔه ارزشمند دينى، برخى از مهم ترين ويژگى هاى معلّم قرآن در دو بخش عمومى 
و اختصاصى به شرح زير ارائه مى شود.

صالحيت هاى عمومى
١ــ با کليات روش هاى تدريس و ارزشيابى، آشنايى دارد.

٢ــ با کليات روان شناسى تربيتى آشنايى دارد.
٣ــ سعٔه صدر دارد و اشتباهات و خطاهاى رفتارى دانش آموزان را به ديدٔه اغماض و تغافل 

مى نگرد.
٤ــ در ادارٔه کالس، ضمن اعمال اقتدار از خشونت پرهيز مى کند.
٥ ــ قرآن کريم را به طور مستمر قرائت می کند و با آن مأنوس است.

٦ ــ سعى مى کند معناى آيات قرآن را بفهمد و در آن تدبر کند.
٧ــ اخالق و رفتار پسنديده و قرآنی دارد.

مبلّغ  بهترين  او  اعمال  و  رفتار  بلکه  نيست؛  ناسازگارى  و  تعارض  رفتارش  و  گفتار  در  ٨ ــ 
دانش آموزان  به آموزه هاى قرآنى است.

٩ــ از آراستگى و ظاهرى مناسب برخوردار است.
۱۰ــ منظم و وقت شناس است و به قول و عهد خود با دانش آموزان وفا مى کند.

۱۱ــ به دانش آموزان محبت مى ورزد؛ وظيفٔه اصلى خود را تربيت و پرورش اسالمى آنان مى  داند.
۱۲ــ از تنبيه بدنى دانش آموزان، سختگيرى و همچنين سهل انگارى پرهيز مى کند.

۱۳ــ در گفتار با دانش آموزان از کالم زيبا و زبان ماليم و نيکو بهره مى گيرد.
۱۴ــ با راه  کارهاى فّناورى آموزشى و به کارگيرى آن در فرايند ياددهى ــ يادگيرى آشنايى دارد.

صالحيت هاى تخصصى؛ حرفه اى
۱ــ به ضرورت و امکان آموزش قرآن باور دارد.

۲ــ به آموزش درس قرآن عالقه مند است.
۳ــ با رويکرد، اصول و اهداف برنامٔه آموزش قرآن در دورهٔ آموزش عمومى به ويژه دورهٔ راهنمايى 

آشنايى کافى دارد.
۴ــ با محتواى آموزش قرآن در دورٔه راهنمايی آشنايى کامل دارد.
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۵  ــ به صرف و نحو عربی حداقل در سطح کاردانی رشتٔه دينی و عربی تسلط دارد.
٦ ــ در تجويد عمومی قرآن کريم توانايی علمی و عملی دارد.

٧ــ در تالوت آهنگين و زيبای قرآن توانايی نسبی دارد.
٨ ــ با برخی نهادها و مراکز فعاليت ها و آموزش های قرآنی آشنايی دارد.

٩ــ با برخی از قاريان، حافظان، مترجمان، مفسران و انديشمندان قرآنی آشنايی دارد.
١٠ــ براى سؤاالت دانش آموزان به ويژه سؤاالت قرآنى و دينى آنها، پاسخ مناسب و قانع کننده 

دارد.
دبير قرآن می تواند با توجه و عمل به نکات ذيل که در چند بخش ارائه شده است، بر توفيقات 

خود بيفزايد.٭
الف) ويژگى  ها و خصلت هاى شخصى: وجود خصلت هاى نيکو در فرد، او را محبوب ديگران 
مى سازد. ايجاد عالقه ميان متربّى و مربى زمينه را براى تربيت و تأثيرپذيرى فراهم مى کند. دبير قرآن 
بايد در  کسب کماالت فردى بکوشد و دانش آموزان خود را از يک الگو و  مربى موفق بهره مند سازد. 
در اين بخش به بيان پاره اى از مهم ترين اين ويژگى ها مى پردازيم. اين نکات بيشتر ناظر به شأن شخصى 

فرد است؛ اعم از آنکه دبير باشد يا نباشد.
۱ــ درون مائه ايمان، اخالق نيکوست؛ همان طور که از پيامبر اکرم نقل شده است «ِانّى بُِعثُت 
َم َمٰکاِرَم اال َخال   ق» از اين رو، امورى همچون سادگى و آراستگى، نظم و انضباط، گشاده رويى و  ِال ُ تَِمّ
خوش خلقى، گذشت و فداکارى، اقتدار و مهربانى، صبر و بردبارى، فداکارى و دلسوزى هرچه بيشتر 

وجود شخص را آکنده ساخته باشد، زمينه را براى دستيابى او به توفيقات بيشتر فراهم مى آورد.
۲ــ برخوردارى از برخى توانايى ها يا مهارت هاى شخصى مانند مهارت در يکى از رشته هاى 
بر  امر  اين  و  مى شود  دانش آموزان  چشم  در  دبير  تعظيم  و  تکريم  موجب  علمى…  هنرى،  يا  ورزشى 

تأثيرپذيرى ايشان از شخصيت دبير مى افزايد.
۳ــ عمل به آداب و رفتارى که از سوى اولياى دين توصيه و تأکيد شده است؛ مانند: داشتن 
وضو در طول شبانه روز به ويژه در کالس درس، آغاز کردن کارها با نام خدا و ذکر سالم و صلوات بر 
انبيا و اولياى الهى به ويژه پيامبر اکرم و ائمٔه معصومين عليهم السالم؛ تالوت روزانٔه قرآن کريم، رعايت 

آداب اسالمى پيش از خواب و…   .
٭ مطالب اين بخش برگرفته از تجارب برخی دبيران موفق همچنين کتاب های «تربيت آسيب زا» نوشتٔه دکتر عبدالعظيم کريمی و «آداب 

تعليم و تربيت در اسالم» است.
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۴ــ ياد خدا، توکل بر او، اميد به فضل و رحمت الهى، تمامى خيرها و توفيقات خود را از سوى 
خدا دانستن و سپاس و ستايش دائمى خدا، بذر محبت به خدا را در وجود انسان شکوفا مى سازد، 
شجرٔه طيبٔه توحيد را به بار مى نشاند و انسان را از درون به آرامش و کمال رهنمون مى شود و بديهى 

است که هر انسان موفق به اين دستمايه نيازمند است.
مقام  در  و  دبير  به عنوان  شخصى،  ويژگى هاى  از  غير  دبير  يک  تربيتى:  آداب  و  رفتار  ب) 
تعليم و تربيت بايد از ويژگى هايى برخوردار باشد که او را در اين امر موفق سازد. منابع دينى ما آکنده از 

اين گونه معارف است که در اينجا به برخى از مهم ترين آنها اشاره مى شود.
۱ــ محبت ورزى و خوش رفتارى: دانش آموز در دورٔه نوجوانى در اوج تأثيرپذيرى است. 
او بايد دبير خود را دوست داشته باشد تا از او الگو پذيرد. اگر مى خواهيد محبوب باشيد، بايد محبت 
بورزيد. عالقه و محبت دبير به دانش آموز، خارهاى وجود او را به گل تبديل مى کند. دبيرى مى تواند 
زمينٔه هدايت دانش آموزان را فراهم آورد که آنها را همچون فرزندان خود دوست بدارد و تا حد ممکن 

به ويژگى ها و شرايط خاص هريک توجه داشته باشد.
چنين دبيرى به دانش آموزان احترام مى گذارد و از کلمات و لحن محبت آميز استفاده مى کند. 
قرآن  درس  از  دورى  دبير و  از  آنها  دورى  باعث  مى کند و  ناخشنود  را  دانش آموزان  دبير،  عصبانيت 

مى شود؛ بنابراين، در هيچ شرايطى فرياد کشيدن دبير سزاوار نيست.
توجه هميشگى به آيه هاى زير، روحئه خوش رفتارى را تقويت مى کند:

بقره، ۸۳ ٭ َو ُقولُوا ِللنّٰاِس ُحسنًا. 
آل عمران، ۱۳۴ ٭ َوالکاِظميَن الَغيَظ َوالعافيَن َعِن الّناِس َواللُّٰه يُِحبُّ الُمحِسنيَن. 

نحل، ۱۲۷ ٭ َواصِبر َو ما َصبـُرَك ِاالّ ِباللِّٰه. 

۲ــ اميدوارى به لطف خدا و اميد دادن به آن: مؤمن هميشه به لطف خدا اميدوار است. 
دانش آموزان را به لطف و رحمت همگانى و هميشگى خدا اميدوار کنيد و با بيان خاطرات، داستان ها، 
اشعار و ضرب المثل هاى زيبا آنها را با نمونه هايى از اين الطاف بيکران الهى آشنا سازيد تا شاهد آثارى 

چون شادابى، نشاط و تحرک در ايشان باشيد.
۳ــ عدل ورزى و پرهيز از تبعيض: توجه و محبت دبير به دانش آموزان بايد عادالنه و حساب 
شده باشد. شايد دبير تحت تأثير رفتار و شخصيت برجستٔه برخى دانش آموزان، عالقٔه قلبى بيشترى به 



69

آنان داشته باشد، ولى بايد نگاه و رفتار خود را به طور عادالنه ميان آنها تقسيم کند.
نوجوانان به دليل پاکى و لطافت روح، هيچ گونه رفتار دوگانه اى را برنمى تابند. برخوردهاى تبعيض آميز 
مانند صحبت کردن در گوشى يا توجه بيش از حد به يکى از دانش آموزان، آثار منفى زيادى دارد و ممکن 
است سوءظن يا حسادت دانش آموزان ديگر را برانگيزد. حتى اگر زمانى از برخورد متفاوت گريزى نيست، 

بايد تبعات آن را تا حد امکان کاهش داد.
۴ــ تقويت اعتماد به نفس: نوجوانان براى دستيابى به شخصيتى متعادل و ارزشمند نيازمند 
اعتماد به نفس هستند. يک مربى توانا، با برجسته کردن کردار و صفات خوب دانش آموزان، در آنها 
روحئه اعتماد به نفس پديد مى آورد و با تغافل عالمانه از کاستى ها و لغزش هاى ايشان، به آنها عزت و 

کرامت مى بخشد.

اظهار بى اعتمادى به يک دانش آموز، احساس نامطلوبى در او ايجاد مى کند و اعتماد و پذيرش 
او را نسبت به دبير کاهش مى دهد. منسوب کردن خصلتى بد به يک دانش آموز، واقعاً روحئه او را درهم 

مى ريزد و ممکن است در دراز مدت، همان خصلت را در او پديد آورد.
بايد به دانش آموزان حسن ظن داشت و آن را بيان کرد؛ از خطاهاى آنها تا حد امکان چشم پوشى 

کرد و آنها را به راستى و درستى تشويق نمود.
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پ) رفتار و آداب آموزشى: انجام دادن هر کارى با آداب و آيين خاص همراه است. هرچه 
آن کار ارزشمندتر و مقدس تر باشد، توجه به اين آداب ضرورى تر است. براى مثال، اعمال عبادى که به 
قصد تقّرب به خدا انجام مى شود، آيين و آداب خاصى دارد. از جمله کارهاى بسيار ارزشمند و مقدس 
از نظر اسالم، تعليم و تربيت است؛ از اين رو، هميشه اين امر با آداب خاصى انجام شده است. توجه 
به اين آداب بر ماهيت معنوى و عبادى تعليم و تعلم و آثار تربيتى آن مى افزايد. در اين قسمت، برخى از 

مهم ترين اين آداب بيان مى شود.

۱ــ رعايت آداب ظاهرى و باطنى: خوب است هر کارى به ويژه کالس درس را با نام و ياد خدا و 
حيِم» و ذکر سالم و صلوات بر پيامبر اکرم و خاندان پاک او آغاز کنيم.  ۡحٰمِن الـرَّ گفتن «ِبۡسِم اللِّٰه الـرَّ
بنا بر روايات، صلوات، فرشتگان را نازل مى کند، نفاق را از بين مى برد، گناهان را مى زدايد و سالمت و 
تندرستى به بار مى آورد. شايسته است دبير قرآن، هميشه و به ويژه در کالس درس با وضو باشد و رعايت 

اين ادب اسالمى را به دانش آموزان نيز بياموزد.
دبير براى توفيق در تعليم و تربيت بايد پيوسته از خداى توانا کمک بخواهد و موفقيت هاى خود 

را از او بداند که «ما تَوفيقى ِا ّال ِباللِّٰه».
۲ــ تشويق دانش آموزان ضعيف تر، آنها را به تالش و پيشرفت اميدوار مى کند. هر دانش آموز 
نقاط قّوت خاص خود را دارد و دبير بايد اين نقاط را کشف کند و به او نشان دهد؛ مثالً، اگر درسش 



71

ضعيف است، ولى اخالق و رفتار خوبى دارد، مى توان براى پدر و مادرش کارت تبريکى فرستاد و به 
آنها براى داشتن فرزندى با اخالق و رفتار خوب تبريک گفت.

۳ــ هنر دبير، پرورش احساس نياز به علم و تقوا در دانش آموز است.
تا بجوشد آبت از باال و پست آب، کم جـو، تشنـگى آور بـه دسـت 

۴ــ اصيل ترين روش هاى تربيتى، طبيعى ترين، ساده ترين و صميمى ترين آنهاست. انسان تا دست 
به عمل نزند، نمى آموزد؛ عمل نيز با اشتباه همراه است. دانش آموزان را به تالش و اقدام تشويق کنيد تا 

از اشتباه کردن نهراسند. به عالوه، چگونگى درس گرفتن از اشتباهاتشان را به آنها بياموزيد.
۵  ــ دبير بايد براى هماهنگ کردن روش هاى آموزشى، خانوادٔه دانش آموزان را از طريق جلسات 

توجيهى يا خبرنامٔه مدرسه از اقدامات، روش ها و نظريات خود مطلع سازد.
۶  ــ خوب سؤال کردن، نيمى از دانش است. ذهن کودک را پرسشگر بار بياوريد و به او بياموزيد 

با تفکر دربارٔه پرسش هاى خويش، آنها را به بهترين شکل بيان کند.
۷ــ کيفيت ارائٔه مطالب و مفاهيم، مهم تر از کمّيت آن است. پيام هاى شما هر چند اندک، اّما با 

کيفيت مؤثر، بهتر از صحبت هاى طوالنى و خسته کننده است.
تدريس و کالس دارى نيز  ۸     ــ بديهى است ادارٔه موفق يک کالس به رعايت روش ها و فنون 
با اين روش ها آشنايى دارند و شرح مفصل آنها را نيز مى توان در  نيازمند است. دبيران محترم عموماً 

کتاب هاى مربوط جست  و جو کرد.

فعاليت هاى يادگيرى
دبيران قرآن کريم سراغ  ۱     ــ ويژگى ها و صالحيت هاى ويژٔه ديگرى را که براى 

داريد بيان کنيد.
۲     ــ با استفاده از ليست ويژگی ها و صالحيت های ياد شدٔه دبير قرآن، کار يک 

دانشجو ــ دبير درحال تدريس قرآن را ارزيابی کنيد.
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فصل نهم

نقش نهادهای مختلف جامعه در توسعۀ فرهنگ آموزش قرآن

اهداف يادگيرى: از دانشجو ــ دبير انتظار مى رود پس از مطالعه و يادگيرى 
اين فصل بتواند:

۱ــ مهم ترين بخش هاى مؤثر در توسعٔه آموزش قرآن در داخل آموزش و پرورش 
را نام برده و وظايف آنها را بررسی کند.

۲ــ مهم ترين بخش هاى مؤثر در توسعٔه آموزش قرآن در خارج از آموزش و پرورش 
را نام برده و وظايف آنها را با وظايف آموزش و پرورش مقايسه کنيد.
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ــ بخش هاى داخل آموزش و پرورش
ــ بخش هاى خارج از آموزش و پرورش

ــ فعاليت يادگيرى

نقش نهادهاى مختلف جامعه در توسعۀ فرهنگ آموزش قرآن

هر چند آموزش عمومى قرآن کريم بر عهده آموزش و پرورش کشور است اما اگر بخواهيم اهداف 
يک برنامه به ويژه برنامه اى که ماهيت فرهنگى و اجتماعى دارد، هرچه بهتر و بيشتر محقق شود بايد وجوه 
اجتماعى آن مورد توجه جدى قرارگيرد؛ براى مثال، اگر به نماز که به حق آن را ستون دين ناميده اند، 
توجه کنيم به خوبى در مى يابيم اگر به فرض محال بيان جايگاه و اهميت نماز و آموزش آن فقط برعهدٔه 
آموزش و پرورش بود و رفتار خانواده ها و ساير نهادهاى اجتماعى آن را ترويج و آموزش نمى دادند، به 
چه ميزان آموزش و پرورش مى توانست در نماز خوان کردن آحاد دانش آموزان موفق باشد. موضوع 
آموزش قرآن و به ويژه دستيابى به ارتباط و انس دائمى افراد جامعه با آن، به راستى يک پديدٔه اجتماعى 
است. از اين رو، در آموزش قرآن که هدف اصلى آن انس دائمى و بهره گيرى از تعاليم ارزشمند الهى 

قرآن است بايد به ساير عوامل مؤثر در اين امر نيز توجه کافى داشت.
در صورتى که دو عامل مهم کتاب (محتوا و روش هاى آموزش) و دبير را دو عامل مستقيم در 
معرفى  را  مستقيم  غير  عوامل  مهم ترين  از  برخى  تا  برآنيم  فصل  اين  در  بدانيم،  قرآن  آموزش  موفقيت 
کرده و به اختصار راه کارهايى به منظور مشارکت بيشتر و مؤثرتر آنها ارائه دهيم. اين عوامل و نهادها 

را مى توان به دو بخش داخل آموزش و پرورش و خارج آن تقسيم کرد.

بخش هاى داخل آموزش و پرورش
غيرمستقيم  به طور  مى تواند  که  عامل  مهم ترين 
به ويژه  و  قرآن  آموزش  اهداف  تحقق  براى  را  الزم  زمينٔه 
فراهم  را  کريم  قرآن  با  دائمى  انس  يعنى  آن،  اصلى  هدف 
اّولئه  و  پايه   قرآنى (مهارت هاى  سواد  از  بهره مندى  آورد، 
مديران  دبيران،  دائمى  انس  و  کريم)  قرآن  از  بهره گيرى 
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مدارس، کارشناسان و مديران سطوح مختلف مديريت در آموزش و پرورش است. باور داشته باشيم 
تا اين مهم به انجام نرسد نمى توانيم نمونٔه خوبى براى اين کالم حکيمانٔه امام صادق عليه السالم باشيم 
که فرموده اند: «کـونـوا ُدعـاَة الـّنـاِس ِبـَغـيـِر َالـِسـَنـِتـکُـم»٭. پس شرط اّول زمينه سازى الزم 
براى فراهم آوردن توسعٔه انس با قرآن کريم توسط کسانى است که مسئوليت تعليم و تربيت فرزندان اين 
جامعه را برعهده دارند. گذشته از اين شرط اوليه و اساسى، مى توان برخى از اقدامات مناسب را براى 

هر يک از گروه هاى مذکور به شرح زير به اختصار يادآور شد.
۱ــ مديران مدارس

۱ــ۱ــ  آشنايى با رويکرد، اهداف، اصول، محتوا و روش هاى تدريس و ارزشيابى درس قرآن 
از طريق شرکت در دوره هاى آموزش ضمن خدمت مربوط، مطالعٔه کتاب حاضر، مطالعٔه پيشگفتار و 

دروس کتاب هاى آموزش قرآن، گفت وگو با مدرسان قرآن و نيز دبيران.
۲ــ۱ــ تشکيل جلسات قرآن در فاصلٔه زمانى مناسب هفتگى، دو هفته يک بار و يا … در مدرسه، 
مساجد و مراکز قرآنى نزديک مدرسه و يا حتى در خانٔه افراد به صورت چرخشى؛ در اين جلسات افراد 
عالوه برخواندن قرآن کريم، دربارهٔ آيات و صفحاتى از مصحف شريف که در فاصلٔه دو جلسه خوانده اند، 

گفت وگو کرده، سؤاالت و نکات قابل توجه را طرح مى کنند.
۳ــ۱ــ کسب اطمينان از اينکه دبير قرآن عالوه بر توانايى کافى در آموزش قرآن، يا روش 
تدريس و مسائل خاص کتاب آموزش قرآن دانش آموزان آشنايى الزم داشته و از تسلط کافى در اين 
امر برخوردار است. مدير مدرسه بايد براى آن گروه از دبيران که در اين مورد توانايى کافى ندارند 
ضمن  آموزش  دوره هاى  در  دبير  شرکت  براى  الزم  زمينٔه  کردن  فراهم  مانند  گوناگون  شکل هاى  به 
تدابير  دارند،  کافى  توانايى  و  اطالعات  مورد  اين  در  که  دبيران  ساير  از  استفاده  يا  و  مربوط  خدمت 

الزم را اتخاذ کند.
شناسايى  به منظور  تحصيلى  سال  آغاز  در  قرآن  آموزش  کالس هاى  از  بازديد  ۴ــ۱ــ 
وضعيت دانش آموزان به کمک دبير و ارائٔه راه حل هاى مناسب براى رفع نواقص و ضعف احتمالى 
دانش آموزان و نيز در طول سال تحصيلى در جهت حصول اطمينان از روند مناسب و قابل قبول 

آموزش.
۵  ــ۱ــ تالش در جهت فراهم آوردن به موقع و کامل رسانه هاى تکميلى آموزش مانند کتاب هاى 

راهنماى دبير، DVDهای قرائت قرآن، پخش    صوت و … .
٭ با غير زبانتان (يعنی با کردارتان) مردم را به خير بخوانيد؛ بحاراالنوار، ج ٦٧، ص ٣٠٩
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ساختن  آشنا  منظور  به  مادران  به ويژه  دانش آموزان  خانوادٔه  براى  جلسات  تشکيل  ۶  ــ۱ــ 
ايشان با برنامٔه آموزش قرآن، چگونگى ايفاى نقش در کمک به فرزند خود در فراگيرى قرآن کريم، در 
آغاز سال تحصيلى و چند بار در طول سال  تحصيلى و نيز زمينه سازى براى ارتقاى سواد قرآنى والدين 

دانش آموزان از راه هاى مختلف و ممکن.
۲ــ کارشناسان دورۀ راهنمايی و مديران بخش هاى مختلف در مناطق و سازمان هاى 
ارتقاى سواد قرآنى  قرآن،  آموزش  مهم ترين وظيفٔه اين گروه در تحقق اهداف  پرورش:  آموزش و 
خويش و برگزارى جلسات و برنامه هاى مفيد، ساده و عمومى براى توسعٔه انس  با قرآن کريم و بهره گيرى 

از آن است. عالوه بر اين مى توان امور زير را نيز برشمرد:
۱ــ۲ــ بازديد از مدارس و نظارت کامل و پشتيبانى الزم از فرايند آموزش قرآن و برطرف کردن 

مشکالت و نواقص.
۲ــ۲ــ فراهم آوردن امکانات و شرايط الزم ادارى براى آموزش ضمن خدمت آن گروه از 

دبيران که نياز به آموزش دارند.
۳ــ۲ــ فراهم آوردن رسانه هاى آموزشى به ويژه کتاب هاى راهنماى دبير و لوح هاى فشرده قرآن 

به ميزان کافى و مورد نياز.
۴ــ۲ــ تشويق دبيران مدارس و مديران موفق که فعاليت هاى چشمگير و مؤثر در توسعٔه آموزش 

قرآن و نيز ارتقاى سواد قرآنى کارکنان مدارس خود داشته اند.
۳ــ دارالقرآن ها و فعاليت هاى مکمل قرآنى در آموزش و پرورش: اين مراکز توسط 
معاونت پرورشى وزارت آموزش و پرورش به منظور ايجاد فضاهاى مناسب تربيتى، ارائٔه فعاليت هاى مکّمل 
ـ و شناخت و پرورش استعدادهاى  ـ نسبت به برنامٔه رسمى مدارس ـ  آموزش قرآن (مانند مسابقات قرآن)ـ 
خاص دانش آموزان در امور قرآنى تأسيس شده است. دبيران محترم به کمک مربيان پرورشى و مدير 

مدرسه زمينٔه ارتباط دانش آموزان عالقه مند را با اين مراکز فراهم مى آورند.

بخش هاى خارج از آموزش و پرورش 
در کشور ما به اقتضاى جايگاه خاص دين اسالم در فرهنگ مردم و جايگاه ويژٔه قرآن کريم در 
اعتقادات دينى، آموزش قرآن کريم هميشه مورد توجه عموم مردم و نهادهاى فرهنگى مردمى بوده است. 
استفاده از اين فرصت کم نظير جهت توسعٔه آموزش قرآن بسيار اهميت دارد. در اينجا به اختصار به 

برخى از مهم ترين اين نهادها و نقش هر يک اشاره مى شود. 
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۱ــ خانواده: خانواده اّولين و مهم ترين نهاد تربيتى است. خانواده عميق ترين و بيشترين تأثير 
تربيتى را بر کودکان و نوجوانان دارد. گذشته از توصيه ها و رهنمودهاى بسيارى که در فرهنگ دينى 
نسبت به تربيت کودکان و نقش پذيرى آنها از والدين وجود دارد. بنابر فرمايش حضرت اميرالمؤمنين 
على عليه السالم «پدر بايد براى فرزند خود، نام خوب انتخاب کند، او را نيکو تربيت کرده و به او قرآن 

بياموزد١». مطابق اين بيان، وظيفٔه والدين به ويژه پدر است که بايد به فرزند خود قرآن را بياموزد.
شد،  گفته  مدرسه  مديران  وظايف  ۶ــ۱  بند  در  که  همان طور  است  مناسب  بسيار  اين رو،  از 
به ويژه  والدين  از  دعوت  با  تحصيلى  سال  آغاز  در  مدرسه  اولياى  کمک  به  راهنمايی  دورٔه  دبيران 
مادران، آنها را با برنامٔه آموزش قرآن فرزندشان و نيز نقش حمايتى ايشان آشنا کنند در چنين جلساتى 
مى توانيد از مطالبى که در آغاز کتاب هاى آموزش قرآن دورٔه راهنمايی، خطاب به والدين بيان شده 

است، استفاده کنيد. 
غير از آشنا کردن والدين با برنامٔه آموزش قرآن و جلب حمايت ايشان در يارى فرزند خود و مراقبت 
از فعاليت هاى آموزشى او در امر قرآن، ارتقاى سواد قرآنى والدين و انس دائمى ايشان با قرآن کريم، 
بيشترين تأثير را در دستيابى به اهداف مورد نظر دارد. سعى کنيد در صورت امکان با تشکيل جلسات 
انس با قرآن کريم و دعوت از والدين دانش آموزان در نهضت توسعٔه سواد قرآنى (خواندن مستمر قرآن 
کريم و درک تدريجى معناى آيات شريفه) سهيم شويد. بديهى است در اين صورت، والدين نقش بهتر و 

مؤثرترى در کمک به فرزندشان در يادگيرى قرآن خواهند داشت. 
۲ــ مساجد و ساير نهادهاى مردمى: از قديمى ترين و مؤثرترين نهادهاى مردمى در آموزش 
و  آنها  مؤسسان  الهى  و  قوى  انگيزٔه  نهادها،  اين  ويژگى  ارزشمندترين  است.  هيئات  و  مساجد  قرآن، 

٭ نهج البالغه، ترجمٔه فيض االسالم، حکمت ٣٩١
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عالقه مندى شرکت کنندگان در برنامه هاى آموزشى است. 
اين دو ويژگى مهم ترين امر توفيق اين نهادها است. دبيران، 
بايد  قرآنى  فعاليت هاى  به  عالقه مندان  و  دست اندرکاران 
به  را  دانش آموزان  نهادها،  اين  با  مراوده  و  تماس  ضمن 
ارتباط و استفاده از برنامه هاى آموزشى آنها تشويق کنند.

۳ــ صـدا و سيما و سايـر نـهادهـاى دولتـى: 
صدا و  سيما که به تعبير بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران، 
در  است،  عمومى  دانشگاه  (ره)،  خمينى  امام  حضرت 
قرآن  آموزش  در  نيز  و  تربيت  و  تعليم  مسائل  از  بسيارى 
مى تواند بسيار مؤثر باشد. از ميان نهادهاى دولتى غير از 
آ موزش و پرورش، صدا و سيما، وزارت ارشاد اسالمى و 
نيز سازمان تبليغات اسالمى با داشتن فعاليت هاى قرآنى نقش 

به سزايى در توسعٔه فعاليت هاى قرآنى به ويژه در حوزٔه آموزش عمومى قرآن دارند.
يک  هر  وظايف  تقسيم  و  تعريف  و  کالن  برنامه هاى  توليد  و  دولتى  نهادهاى  هماهنگى  چند  هر 
راهگشاى  مى تواند  برنامه هايشان  با  آشنايى  و  آنها  با  دبيران  ارتباط  ولى  نهادهاست،  اين  خود  برعهدٔه 
معرفى برنامه هاى کامل تر قرآنى به دانش آموزان باشد. اين امر به ويژه براى دانش آموزان عالقه مند بسيار 
مفيد است و مى تواند راه مناسبى براى پرورش استعدادهاى خاص و برتر ايشان در موضوعات قرآنى 

به حساب آيد.

فعاليت هاى يادگيرى
در  را  پرورش  و  آموزش  داخل  مختلف  بخش هاى  کاستى هاى  و  توانايى ها  ۱ــ 

ارتباط با آموزش قرآن چگونه تحليل می کنيد؟
در  را  پرورش  و  آموزش  از  خارج  مختلف  بخش هاى  کاستى  و  توانايى ها  ۲ــ 
ارتباط با آموزش قرآن کريم چگونه ارزيابى مى کنيد؟ از طريق پرسش يا مراجعه به يک 

مسجد يا کانون قرآن يا دارالقرآن آنها را بررسی و تحليل کنيد.


