
آموزش و پرورش14شیوه اجرای طرح در منطقه 
با همراهی جمع کثیری از اعضای مدرسه تفکر و تعقل، از مجموعه مدارس قرآن و عترت 1395از ابتدای سال « فهم قرآن در دبستان»پروژه 

.آغاز گردید14مدرسه هیئت امنایی منطقه 4دانشگاه تهران کلید خورده و اجرای آن بصورت آزمایشی در 
اجرای این طرح در تمام مدارس 1396پایه تحصیلی، از شهریور ماه 6و تکمیل جزوات هر « فهم قرآن در دبستان و دبیرستان»با چاپ کتاب 
.نفر از معلمان در این طرح شرکت کردند1134نفر، 1164تهران آغاز شد و از مجموع 14ابتدایی منطقه 

جلساتتاریخ
در دبستان مکتب الزهراء14جلسه با مدیران دبستان های منطقه 1396/ 6/ 5
در دبستان سیدین14جلسه با معاونین آموزشی دبستان های منطقه 1396/ 6/ 6
در دبستان آزادی14جلسه با معاونین تربیتی دبستان های منطقه 1396/ 6/ 7

جلسات توجیهی برگزار شده برای آغاز طرح: 2جدول
رآن و لذا مربیان آموزش دیده از مجموعه ق. در ادامه کار الزم بود تا معلمان ابتدایی آموزش های الزم برای تدریس کتاب فهم قرآن را کسب نمایند

گروه آموزشی با مدیریت یک سرگروه تفکیک شده و طی چند دوره 7با معلمین دبستان های این منطقه مرتبط شدند و در هر پایه به ( ع)عترت
مانند همچنین این ارتباط ادامه داشته و در طول سال معلمان. ، مبانی نظری و سوره های مربوط به هر پایه را ارائه کردند(در قالب کارگاه)آموزشی 

.گذشته، مورد حمایت و پشتیبانی علمی و آموزشی مربیان فهم قرآن قرار گرفتند
زوات شیوه کار به این صورت بود که در هر ماه برای هر سوره، یک کارگاه آموزشی برگزار شده و معلمین با پیش مطالعه کتاب فهم قرآن و ج

ر مرحله بعد د. تفصیلی مربوط به پایه تحصیلی خود در کارگاه حضور یافته و با مبانی نظری، سوره مورد نظر و اهداف تربیتی آن، آشنا شدند
ظایف و. مفاهیم را در کالس برای دانش آموزان انتقال داده و گزارش کار خود را در گروه هایی که در فضای مجازی، تشکیل شده بود، ارسال کردند

. مربیان ثبت و آرشیو فعالیت های مرتبط با طرح، و آماده سازی گزارش تخصصی برای هر معلم بود
علمین، جلسه کارگاه برای معلمان برگزار گردید که پس از برگزاری سه جلسه آموزشی، طی ارزشیابی ای که از ارسال فایلها توسط م4مجموعاً 

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 
این بازدیدها با هدف اطالع از کیفیت اجرای طرح و رفع مشکالت و موانع احتمالی و ارائه . مدرسه، معلم، اولیا و دانش آموزان، ابالغ شد

دوره آموزشی، برای ارزیابی طرح اجرا شده دو نوع 4در ادامه کار بعد از اتمام . صورت گرفت1396مشاوره های الزم، در بهمن ماه سال 
ن دیلپرسش نامه محق ساخته حاوی گویه هایی در قالب اهداف رفتاری و بر اساس اهداف سوره های تدریس شده در هر پایه، طراحی و به معلمان و وا

.  استهمانطور که قبال نیز بیان شد، اهداف سوره های هر پایه متناسب و منطبق با ویژگی ها و اقتضائات سنی دوره دوم رشد( ضمیمه.)ارائه شد
جمع بندی این طرح در 14ی مربیان و معلمان، با همکاری اداره آموزش و پرورش منطقه ¬های یکساله¬در انتهای سال تحصیلی نیز، پس از تالش

.قالب سه همایش به معلمان ابتدایی این منطقه ارائه گردید
:توان به موارد زیر اشاره کرد¬ها می¬از اهداف برگزاری این همایش

گیری طرح فهم قرآن در دبستان¬تخصصی و کارشناسی پیرامون مبحث فرآیند خیر و پایه و اساس شکلگفتگوی 
ی انتخاب شده از هر پایه¬ای اجرایی از طرح براساس یک سوره¬نمونهی ¬ارائه
.رخ داده است14ی گزارش کار از آنچه که در طی یکسال در مدارس ابتدایی منطقه ¬نیز ارائهو 

مقدمه و بیان مسئله

.  گرفته استار تعلیم و تربیت یکی از مهم ترین موضاعاتی است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان، نظریه پردازان و سیاست گذاران جوامع مختلف قر
ین مباانی ا. تنظام تعلیم و تربیت هر جامعه ای، عناصری از جمله اهداف، اصول و روشهایی خاص خود دارد که بر مبانی تعلیم و تربیت آن نظام استوار اس

ن باه عناوابر اساس جهان بینی و فلسفه حاکم بر جامعه و نوع نگرشی که به هدف زندگی انسان و سعادت وشقاوت او دارناد، تعریاف و تبیاین شادو و و
ه آن از این رو اهمیت موضاوع  تعلایم و تربیات با.  و پرورش افراد آن جامعه قرار می گیرد« رشد»راهنمای عمل دست اندرکاران تعلیم و تربیت در جهت 

 تاوان گفات به طوری کاه می. انسان داشته و ثانیا نقش اساسی در تحقق اهداف جامعه ایفا می کند« رشد»جهت است که اوال ارتباطی مستقیم با موضوع 
. سعادت و شقاوت، و صعود و سقوط یک جامعه در گرو نظام تعلیم و تربیت آن جامعه است

وکیفای در دیدگاو مادی رشد مجموعه تغییرات کمی. دو دیدگاو وجود دارد؛ دیدگاو طبیعی یا مادی و دیدگاو فطری و حقیقی« رشد»در ارتباط با مفهوم 
اماا در (. 1388بار،، )جسمانی و روانی است که طی فرآیندی مرحله ای و پیوسته درطول حیات انسان بوجود می آیند و در زمان مرگ به پایاان می رساد

میناه و ، رشد نامیدو شدو و طبیعت و حرکت هاای ماادی، ز"وضعیت هدایت و کمال یافتگی انسان"دیدگاو فطری یا حقیقی که ریشه در آیات قرآن دارد، 
(. 1394اخوت، .)به همین دلیل توقف حرکت در جسم به معنای توقف رشد او نیست. مقدمه ای برای رشد محسوب می شوند

و ابزاری مات از منظر قرآن برای انسان در بدو ورود به دنیا غایت و مقصدی در نظر گرفته شدو و برای نزدیک شدن به غایت، مسیر مشخص و امکانات و نع
ک برای این بی ش. نحوو استفادو از این نعمات و امکانات مادی در جهت مقصد حقیقی، میزان هدایت و رشد یافتگی فرد را تعیین می کند. فراهم شدو است

(. همان)منظور انسان از ساختاری متناسب برخوردار شدو، ساختاری که بتواند او را به غایت تعریف شدو اش برساند

وَ هاذَا الْبَلَادِ *وَ طُاورِ ساینینَ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ وَ التِّینِ وَ الزَّیْتُاونِ »: این ساختار متناسب، در سورو مبارکه تین به احسن تقویم یاد شدو است
وگند به این شهر و س«  طور سینین»و قسم به* به نام خداوند بخشندو مهربان، قسم به انجیر و زیتون ". «.....لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی أَحْسَنِ تَقْویمٍ* الْأَمینِ 
."که ما انسان را در بهترین صورت و نظام خلق کردیم] مکّه[امن 

ان آن و معناا  تقاویم انسا. است« تقویم»منظور از خلق کردن انسان در احسن تقویم این است که تمامى جهات وجود انسان و همه شئونش مشتمل بر 
و 1374طباطبایی،.)است که در بهترین شکل ممکن و متعادل ترین نظام خلق شدو است چه از لحاظ ساختار مادی و چه از لحاظ ساختار روحی و فطری

از منفعات رشد را می توان به عنوان مهمترین غایت زندگی انسان معرفی کرد که در منطق این غایت برای انسان مراتبی"بنابراین (. 1371مکارم شیرازی،
یاک زدنبر اساس ساختار وجودی اش در نظر گرفته شدو است که با فعال نمودن هر مرتبه می تواند به مراتاب بااالتر صاعود  یاباد و هار لحظاه باه کماال 

(.29: 1396اخوت و دیگران، )"شود

ی جامعه بشری بودو و تعلیم و تربیت، باید مبتنی بر چه اصول و ویژگیهایی باشد، تا بتواند پاسخگوی نیازهای فطری و حقیقحال پرسشی مطرح است که
انسان را  در هر مرتبه از رشد به سوی منافع و مقاصد حقیقی اش سوق دهد؟ 

ای آن ه روش هاباتوجه به فطری و حقیقی بودن مفهوم رشد از منظر قرآن، تعلیم و تربیتی می تواند در راستای مقاصد و منافع حقیقی انسان عمل کند کا
علیمای، قرآن کریم علم توحید را به عنوان اساس هر تعلیمی معرفی کردو و بیان می کناد کاه مقدماه و زمیناه هار ت. مبنای فطری و وحیانی داشته باشد

الح و شکوفایی از این رو تعلیم و تزکیه به عنوان بهترین روش مبتنی بر کتاب وحی می تواند موجب اص. به معنای پا، سازی و آمادو سازی است« تزکیه»
(. همان)ساختار انسان شدو و او را به رشد حقیقی اش برساند

ی ابنابر این اساس به نظر می رسد امروزو نظامهای آموزش و پرورش نیازمند پژوهش و تولید محتوا و طراحی الگوهای آموزشای جاامع و کااربردی بار م
کیفای پژوهش های بنیادی صورت گرفته در خصوص رشد انسان از منظر قرآن می تواند راو گشاای پژوهش هاای کمای و. تعلیم و تزکیه رشد مدار هستند

ال بار در پژوهش حاضر، محدودو مطالعاتی و میدانی بر دورو دوم رشد بودو و از این رو در صادد آن هساتیم کاه او. متعددی در حوزو تعلیم و تربیت باشد
گای هاای ات و ویژمحور قرآن کریم به عنوان بهترین منبع و محتوای تعلیم و تزکیه، به معرفی طرح یا الگویی برای آموزش قرآن کریم متناسب با اقتضاا 

آموزش و پارورش تهاران درراساتای 14دورو دوم رشد یعنی مقطع دبستان بپردازیم و ثانیا به بررسی و تبیین روش ها و نتایج اجرای این طرح در منطقه 
.پاسخ به پرسش های پژوهشی می پردازیم

:  روش پژوهش
اظ لژاا بژه لحژ. آنچه مسلم است هدف یک پژوهش فقط جمع آوری اطالعات نیست، بلکه تحلیل اطالعات جمع آوری شده هدف اصلی پژژوهش می باشژد

ن یچنژموضوع مورد مطالعه به سوی بهره گیری از روش های کیفی نیز متمایل شده، زیرا که این روش محقق را درگردآوری عمیق و دقیژق اطالعژات و هم
مژنمم یژک عالوه براین در این پژوهش قصد دستکاری متغیری را نداریم، بلکه در صدد توصژی  عینژی و. بررسی موضوع از جهات گوناگون یاری می کند
(.1385منادی، )تحلیلی است _بنابراین روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع توصیفی. واقعیت هستیم و آنچه هست را معرفی می کنیم

. 14جامعه پژوهشی در این پژوهش همه مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران بوده و نمونه پژوهشی همه مدارس ابتدایی منطقه 
رای روش نمونه گیری به صورت نمونه در دسترس است به این صورت که از بین مناطق آموزش و پرورش شهر تهران منطقژه ای کژه آمژادگی همکژاری بژ

.اجرای طرح در مدارس را داشت انتخاب شده و طرح در آن منطقه اجرا شد

مکهاری و فهم قرآن در دبستان با پشتوانه نظری مبتنی بر قرآن و پژوهش های چند ساله تدبر محور ارائهه شهده اسهت کهه در میهدان عمهل نیهز بها هطرح 
بها وجهود تمهام موانهع و . شهر تهران و تالش های معلمان عزیز این منطقه در فاز اجرایی نیز به بوته آزمون درآمد14حمایت بی دریغ مسئولین منطقه 

ل و مشکالت  پیش رو، بررسی نتایج حاصل از برگزاری جلسات، میهزان عالقهه و انگیهزه معلمهان بهه اجهرای طهرح، شهور و نشهاط دانهش آمهوزان و میه
شهان همگهی ن... رغبت آنها به ساعات آموزشی مربوط به طرح و نیز تغییرات در شاخص های رشدی دانش آموزان به گواه معلمهین و اولیهای ایشهان و 

 آیهد  همانطور که از اظهارات برخی معلمان و مدیران مبنی بر تفاوت این طرح با طرح ههای قرآنهی دیگهر برمی. از موفقیت طرح در میدان عمل است
نظهاممی توان اظهار کرد که این طرح با تمرکز بر یک ههدف واحهد در ههر پایهه و اجتنهاب از پراکنهدگی انتقهال مطالهب و مفهاهیم دینهی سهعی دارد یهک

ان بنهابراین معلمهان، مربیهان و متولیه. مشخص و هماهنگ را در راسهتای محقهق کهردن غایهت دوره دوم رشهد کهه همهان خیرگزینهی اسهت معرفهی نمایهد
دنبهال یلیتربیتی به سهولت می توانند بر اساس آن نظام به طراحی فعالیت ها و برنامه ها بپردازنهد و سهیر رشهد دانش آمهوزان را در طهی پایهه های تحصه

ه گههویی ایههن سههیر و حرکههت، سههنگ چین کههردن سههنگ هایی اسههت کههه در پایههان دوره بهه. نمههوده و مسههائل، مشههکالت و نقههاط قههوت ایشههان را رصههد نماینههد
بههر و از آنجهها کههه مبنهها و اصههول ایههن طههرح نیههز مبتنههی. سههاختمانی شههکل یافته و محکههم، دارای سههتون هایی از م لفههه های خیرگزینههی مبههدل خواهههد شههد

نیهادینپژوهش های قرآنی بوده و محتوای آن نیز بر خوِد سوره های قرآن استوار است می تهوان گفهت گهام مهمهی در راسهتای اجرایهی شهدن سهند تحهول ب
.بوده و ان شاءهللا محقق کننده اهداف بلند این سند در دست یافتن به حیات طیبه و برقراری جامعه عدل مهدوی باشد

شهر تهران می تواند زمینه ساز اجرای گسهترده تر آن در سهایر منهاطق شههر تههران باشهد و دسهتاوردهای 14لذا به نظر می رسد تجربه اجرا در منطقه 
رح، رفهع ضمن اینکه مواجه شدن با مسهائل و مشهکالت پهیش رو ههم می توانهد بهه اسهتحکام طه. بیشتری را به مجموعه دستاوردهای گذشته اضافه نماید
گسهترده اجتماعی بین منهاطق شههر تههران  اجهرای-همچنین با توجه به تفاوت های سطوح فرهنگی. ایرادات و افزودن تجارب جدید و بهتر کمک نماید

یکهی و همانطور که در کتاب فهم قرآن نیز آمده است توجه بهه اقلهیم. آن، گام مهمی در جهت بومی سازی و غنی سازی محتوای فعالیت های طرح است
.  از موارد مهمی است که اجرای آن در ابعاد گسترده تر در سایر شهرها بی شک تجارب ارزشمندی را در بر خواهد داشت

.الف، منظومه رشد، تهران، انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السالم، چاپ اول(1393)، احمدرضا اخوت•
. ب، معنا شناسی خیر و شر، تهران، انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السالم، چاپ اول(1393) اخوت، احمدرضا •
.، معناشناسی رشد، تهران، انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السالم، چاپ اول (1394)اخوت، احمدرضا •
نظهام سهازی توحیهدی در شههر و جامعهه، : ،  سهند تعلهیم و تزکیهه(1396()بها همکهاری ههانی چیت چیهان و فاطمهه فیها )اخوت و قاسهمی، مهریم •
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