
 

 

رویکرد کیفی به ارزشیابی تغییرات برنامه درسی قرآن مدارس 

 شاهد و ایثارگر

 4اسداهلل زنگویی، 3فردحسین شکوهی، 2محمدعلی رستمی نژاد، 1سمیه گیوکی

 41/1/41 تاریخ پذیرش:  41/44/41 تاریخ دریافت:

 چکیده

گویی به نیازهای فردی و اجتماعی، همگامی با تحوالت گسترده در عرصه علم و دانش و پاسخمنظور به

ات نیز امری حیاتی تلقی درسی ضروری است؛ از سوی دیگر ارزشیابی نتایج تغییر بازنگری در برنامه

تایج تغییرات بررسی ن با توجه به تغییراتی که در برنامه درسی مدارس شاهد و ایثارگر انجام شد،شود. می

با رویکرد کیفی هدف پژوهش حاضر است. جامعه آماری، کلیه معلمان دوره اول مدارس ابتدایی  مذکور

ه به روش گردآوری با توج بودند. 49-41تحصیلی  نفر در سال 14به تعداد  شاهد و ایثارگر شهر بیرجند

نفر به شیوه اشباع نظری حاصل شد.  41د ای به تعداساختاریافته بود نمونهکه مصاحبه نیمه داده و اطالعات

سازی بنیادی، به صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل ها بر اساس استراتژی تئوری مفهومداده

( دشواری 1 های فردی،( وجود تفاوت9( کمبود زمان، 1( تعدد اهداف،4در عنصر هدف چهار مفهوم  شد.

( حجم زیاد، 4عنصر محتوا هفت مفهوم  بدست آمد. در "اهداف تحقق نسبی"ی ها و یک مقولهبرخی پیام

رضایت از  (6 ها،( مؤثر بر رشد ارزش1ها، ( توزیع نامساوی حیطه1 ( عدم تناسب با سن،9( کمبود زمان،1

 شکل گرفت. در "نقش محتوا در تحقق اهداف"ی ( مؤثر در خودراهبری و یک مقوله7مطالب افزوده، 

( جلب مشارکت و 9 ( استقبال از روش جدید،1 ( کاربرد روش تجربی قدیم،4مفهوم عنصر روش چهار 

عنصر  حاصل گردید. در "روش، مؤثر در تحقق اهداف"ی ( نقش الگو و رسانه و یک مقوله1 همکاری،

( رضایت از ارزشیابی توصیفی و یک مقوله 1 ( رضایت نسبی از ارزشیابی توصیفی،4ارزشیابی، دو مفهوم 

 بدست آمد. "یابی، مؤثر در تحقق اهدافارزش"

                                                 
، ایمیل: جامعه الزهرا )س(، مربی قرآن 1ح ریزی درسی از دانشگاه بیرجند، طلبه سطکارشناس ارشد برنامه .4

s_giuki@yahoo.com  

 marostami@birjand.ac.ir ، ایمیل:استادیار علوم تربیتی دانشگاه بیرجند دکترای تکنولوژی آموزشی، .1

 hshokohi@birjand.ac.ir یمیل:، اعلوم تربیتی دانشگاه بیرجندریزی درسی، استادیار دکترای برنامه .9

 azangoei@birjand.ac.ir ، ایمیل:دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار علوم تربیتی دانشگاه بیرجند .1
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درسی قرآن، تغییرات آموزشی، برنامه درسی، ارزشیابی برنامه، رویکرد  برنامهکلیدی:  هایواژه

 کیفی

 مقدمه

برنامه درسی با عناصر مختلفی از جمله: هدف، محتوا، روش و ارزشیابی )مهرمحمدی، 

هر نظام آموزشی، ضامن کیفیت،  عنوان جوهرهبه (4941و عسگری،  زادهیادگار، 4941

پس الزم است  (،4934پور، مهرمحمدی و موسی خاکباز،باشد )کارآیی و اثربخشی آن می

(. این هدف 4،4937کنیکیهایی جهت رشد همه جانبه یادگیرندگانش فراهم نماید )فرصت

 محقق نخواهد شد جز در سایه هماهنگی با تحوالت سریع در جامعه و دانش بشری )تقی

دنبال آن ارائه محتوایی که اهداف نظام آموزشی را برآورده سازد ( و به4937ظهیر، پور 

 (.4949فراستخواه،  اصفهانی و دبیری احمدی، )نورآبادی،

شده در مقاطع زمانی مختلف نیازمند تغییراتی خواهد بود )ارنشتاین، محتوای ارائه 

ه نیست بلکه تغییرات باید سازنده و ( اما هر تغییری شایست4934پور ظهیر، ، تقی4931

طور علمی ، آن را به1مبحثی است که بالغ بر نیم قرن پیش دراکر اثربخش باشند. اثربخشی

گیری در ، برای تصمیموقتی صحبت از اثربخشی است .(4937مطرح کرد )گرجی، 

 پس (.1111 ،9کرك پاتریک) خصوص بهبود برنامۀ آموزشی، باید اقدام به ارزشیابی نمود

 ،4937و  4414)تایلر، یافته، نیز ارزشیابی الزم است برای سنجش اثربخشی محتوای تغییر

طبق گزارش  (.4941، فیضی، محدثی و صافی، 4944پاتریک و کرك پاتریک،  کرك

اصالح، تغییر  ،که تأکید بر یادگیری فراگیر و همگانی شد 4461( از دهه 4444) 1یونسکو

ها و محتوای نوآورانه ضرورت یافت. در این راستا های درسی و روشو بازنگری در برنامه

 عناصر اصالحات برای همهو  پیشنهاد شد، به نیازهای یادگیرنده و جامعه هر دو توجه شود

های مناسب در برنامه اهداف، محتوا و روش خصوص براعمال شود. بههای درسی برنامه

                                                 
1-Kenneke 

2-Drucker 

3-KirkPatric 

4- UNESCo 
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مه تأمین شود؛ پرسنل الزم برای طراحی، اجرا و درسی تأکید گردد؛ مواد مورد نیاز برنا

های برنامه تأمین و هزینه عمل آیدبهارزیابی  نیز بینی شوند؛ از برنامه اصالحیارزیابی پیش

 های آموزشی را تحت تأثیر قرار دهد.تواند سیاستهای ارزیابی میشود زیرا یافته

 گرفته صورت آموزش علماى توسط ارزشیابى رویکردهاى از مختلفى هاىبندىدسته

 مختلف الگوى 11از  بیش اخیر دهه سه دو درطول ،4سندرز و ورتن گفته بنا به و

 تاریخ که آموزشی ارزشیابی (. نخستین الگوی4931 است )سیف، ارائه گردیده ارزشیابى

 تایلر ارزشیابی .است تایلر ارزشیابی الگوی گرددمی باز میالدی 4491 دهه به آن پیدایش

 معلوم کهارزشیابی، چنان ینتیجه در داند؛می های آموزشیآموزشی را میزان تحقق هدف

 دیگر بار و گردند، برطرف نواقص باید وجود دارد، اختالف هاهدف و عملکرد بین شد

 قابل علمی نظر از درست، لحاظ منطق از تایلر، ارزشیابی الگوی .انجام گیرد ارزشیابی

 پیدایش زمان از و است استفاده قابل سهولت به ارزشیابیمتخصصان  توسط و پذیرش

گرای ارزشیابی هدف الگوی. است داشته ارزشیابی پردازاننظریه بر عظیمی تأثیر تاکنون

)ملکی  دلیل قدمت و سهولت کاربردتایلر با چهار عنصر هدف، محتوا، روش و ارزشیابی به

 گیردهای درسی مبنای بررسی قرار میبرنامه اثربخشی ، در مطالعۀ(4933، و مهرمحمدی

 ون،ی: اسکرمانند زین یدتریجد یالگوها ووارد شده است  لریتا یبر الگو یاشکاالت اگرچه

کنندگان در پژوهش حاضر مشارکت نکه،یا لیدلبه اما ،است دهیگرد ارائهو ...  پیس

 یهاالگو در دوره نیا اغلبو  دنداشت یشتریب ییآشنا یلریتا میمعلمان بودند و با مفاه

 .گرفت قرار پژوهش نیا کار یمبنا لریتا یالگو رونیاز ا شود،یم ارائهضمن خدمت 

)شورای دلیل نقش تربیتی اکنون از بین عناوین برنامه درسی، آموزش قرآن کریم، به

( و سعادتمندی بشر )مکارم 4974سازی )دشتی، ، انسان(4941عالی انقالب فرهنگی، 

ریزان درسی است. ( مورد توجه برنامه4941( حائز اهمیت و به زعم زارع )4941شیرازی، 

تغییراتی ویژه مدارس شاهد و ایثارگر، در برنامه  49-41از همین روی در سال تحصیلی 

های هر درس با عناوین که اهم آن، افزودن جلساتی به تمریندرسی قرآن صورت گرفت 

                                                 
1-Vrtn and Sanders 



 1315 تابستان، 3، شمارة اول، سال ریزی درسیهای کیفی در برنامهپژوهشفصلنامة /  48

 

یشتر بدانیم، شعر، داستان، دعا، نوشتن معنی لغات دشوار و ... بازی و سرگرمی، مسابقه، ب

رغم، علیضمن تأکید بر فعالیت انس با قرآن در خانه، در سه پایه دوره اول ابتدایی بود. 

های درسی برای نظام آموزشی، بررسی گرفتن ارزشیابی برنامهتبعات جبران ناپذیر نادیده

های محدودی در بررسی اثربخشی برنامه درسی قرآن انجام پژوهشکه ها نشان داد پیشینه

 پژوهش های چهارم و پنجم و( در پایه4933و  4937، 1114پژوهش شعبانی )است.  شده

های پنجم از آن جمله است. یافته پایه در( 4933) خراسانی سرشور و پرتو رضوانی، سعیدی

شناختی، نگرشی و مهارتی  در نگارش اهداف به هر سه حیطه دهد،نشان میشعبانی 

؛ همچنین حجم زیاد است پرداخته شده ولی در عمل حیطه شناختی بیشتر مورد توجه بوده

مطالب، سطح یادگیری پایین، عدم کاربرد محتوا، عدم توسعه مفاهیم دینی و عدم تحقق 

 نکات این بیانگر و همکاران رضوانی سعیدی پژوهش اهداف، از دیگر موارد است. نتایج

 هدف مطلوب حد به آیات و عبارات روخوانی در آموزاندانش درصد 11 حدود که ودب

 را کسب نمودند؛ کامل تسلط صحیح، روخوانی در درصد 1 حدود و اندرسیده برنامه

 با مقایسه در روخوانی، سرعت و صحت زبان در فارس آموزاندانش عملکرد همچنین

 .بود بهتر دوزبانه آموزاندانش عملکرد

اهمیت آموزش قرآن از یک طرف و بررسی اثربخشی تغییرات برنامه درسی از طرف 

بر آن داشت تا درصدد پاسخ به  ، محقق راها در این حوزهکمبود پژوهش همچنیندیگر و 

 ل برآید که:سؤااین 

گرای تایلر، تغییرات برنامه درسی آموزش قرآن مدارس شاهد و هدف بر اساس مدل

 است؟ بوده ربخشچقدر اث ایثارگر

 روش

 است. کیفیاین پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع 

نفر و  3نفر، پایه دوم  6نفری معلمان )در پایه اول  14از بین جامعه کنندگان: شرکت -

نفر( مدارس دوره اول ابتدایی شاهد و ایثارگر )تعداد این مدارس در شهر  7پایه سوم 

دخترانه(، بر اساس روش اشباع نظری مدرسه پسرانه و یک  مدرسه مورد بود یک 1بیرجند 
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شیوه اشباع  نفر( مصاحبه شد. در 1نفر و پایه سوم  6نفر، پایه دوم  1نفر )در پایه اول  41با 

 کشف ایتازه نکتۀ دیگر شود متوجه پژوهشگر که شوندمی افزوده جایی تا موارد نظری

 (.7493 ،1فلیک (شود نمی

سؤال  41یافته با معلمان )یک سؤال اصلی و ساختاراز طریق مصاحبه نیمهها دادهابزار:  -

 شد. گرای تایلر گردآوریهدفالگوی فرعی(، بر اساس 

برای بررسی میزان روایی محتوایی سؤاالت مصاحبه، از روش توافق شیوه اجرا:   -

راهنما و ها با کمک اساتید اجماعی اساتید، استفاده شد. پس از کدگذاری نتایج مصاحبه

آمد دست عنوان شاخص اعتبار تحلیل کیفی، بهمشاور، درصد توافق درون موضوعی، به

سپس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل محتوای کیفی، به صورت کدگذاری باز، محوری 

سازی و انتخابی تحلیل شد. در این شیوه کدگذاری، بر اساس استراتژی تئوری مفهوم

ها تحلیل مطرح شد، طی سه مرحله داده 2ر توسط گالسر و استراوسبنیادی، که اولین با

 شوند:می

های گر رویدادهای قطعی و نمونهگذاری مفاهیمی که بیان: نام9الف( کدگذاری باز

 ها هستند.دیگری از پدیده

ها در فرایندی مستمر با هم ها دادهنهایی که از طریق آ: رویه1ب( کدگذاری محوری

 ها مشخص شود.دگذاری باز، بین مقولهشوند تا پیوند بعد از کمیمقایسه 

-مند آن با دیگر مقوله: به فرایند انتخاب مقوله محوری، پیوند نظام1ج( کدگذاری انتخابی

هایی که نیاز به تأیید و توسعه بیشتری دارند ها و درج مقولهگذاری روابط آنها، ارزش

 .(4931فرد، کند )داناییاشاره می

ها، دوباره نظر معلمان بندی دادهبرای رسیدن به پایایی نتایج مصاحبه، بعد از جمع

 پرسیده شد و مورد تأیید قرار گرفت. هاپیرامون یافته

                                                 
1-Flick 

2-Glaser & Strauss 

3-Open coding 

4-Axial coding 

5-Selective coding 
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ای تلفنی با یکی از مدیران مدارس قرآنی همچنین جهت اطمینان بیشتر، مصاحبه

ی شود. طبق اظهارات صورت گرفت تا نحوه اجرای این طرح در آن مدارس نیز بررس

های تغییر یافته برنامه اند و کتاب، شکل گرفته44-41این مدارس از سال تحصیلی »ایشان 

)سال قبل از اجرای آن در مدارس شاهد( در این  41-49درسی قرآن، در سال تحصیلی 

ارس مانند سایر مدنیز متوقف گردید و این مدارس آن اجرای سپس  .مدارس تدریس شد

های حفظ آموزان در رشتهاثر نبود و دانشبی مل نمودند. اما همان اجرای محدود،دولتی ع

طرح، باید تداوم داشته  ، اجرایهایی داشتند. البته جهت سنجش اثربخشیو قرائت پیشرفت

 «.تا آثار آن قطعی و نمایان شود

 های پژوهشیافته

گرای تایلر، هدف الگویس بر اسا اینکه، گویی به سؤال پژوهش مبنی برمنظور پاسخبه

از  است؟بوده چقدر اثربخش  تغییرات برنامه درسی آموزش قرآن مدارس شاهد و ایثارگر

شود، بر است و گاه منجر به ابهام و سردرگمی میجا که کدگذاری تفصیلی بسیار زمانآن

محتوای (. از بین 4931فرد، نماید )داناییگالسر کدگذاری نکات کلیدی را پیشنهاد می

ها، نکات کلیدی با توجه به مدل تایلر مدنظر قرار گرفت. در این کدگذاری کلی مصاحبه

(، نکات کلیدی )هدف، شوندهشماره مصاحبهبا سه ستون نشانگر ) اول جدولیدر گام 

شود. سپس در جدول دیگری کدهای جدول ترسیم می ،محتوا، روش و ارزشیابی( و کد

دهند. حاصل مفاهیم بندی شده و مفاهیم را شکل مید گروهقبل که موضوع مشترکی دارن

 گیرد.ها شکل میمشترك، مقوله است و در نهایت تئوری از دل مفاهیم و مقوله
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 های اهداف آموزشینکات کلیدی و کدها از داده .1جدول 

 کد نکات کلیدی نشانگر

1 
اهودافی کووه  ی کوه داشوتیم لوذا بوه     هوا خیلوی بیشوتر بوود از وقتو     چوون درس 

 خواستیم نرسیدیم.می

 حجم زیاد محتوا -

 عدم تحقق اهداف -

1 

کتاب شاهد فقط حجم زیاد بود و کتاب تمام نشد ولی مفید بود و و چوون  

هوا خووب بوود و    خوانی دارم پیشرفت بچهتاکید زیادی به روخوانی و روان

 لی من و آموزش و پرورش به هدفمان نرسیدیم چون کتاب تمام نشد.

 حجم زیاد محتوا -

 هدف روخوانیتحقق  -

 عدم تحقق اهداف -

 اهداف محقق شد و کامالً مناسب بود. 9
 تحقق اهداف -

 تناسب اهداف با محتوا -

1 
سوتعدادها مثول هوم نیسوت و برخوی      طور کلی در همه محقق نشد چوون ا به

 ها خسته هم شده بودند. اهداف برای من خوب بود.بچه

 فردی هایوجود تفاوت -

 تحقق نسبی اهداف -

 تناسب اهداف با محتوا -

 تحقق نسبی اهداف - تا حدودی محقق شد. 1

6 
یکی از اهداف روخوانی است که با توجه بوه مودارس شواهد محقوق شوده      

 است.
 هدف روخوانیتحقق  -

7 

به قورآن و پیشورفت    کردیمویق را تش هابچهاهداف آموزشی خوب بود و 

هایی که از نظر امالیی و خواندن مشکل ی پیشرفت بچهها خوب بود ولبچه

شودند  داشتند در قرآن هم ضعیف بودند و اگر از طرف خانواده تشویق می

 .ا کم بود نتوانستیم خوب کار کنیم. فرصت مبهتر بود

 تناسب اهداف با محتوا -

 آموزایجاد عالقه در دانش -

 های فردیوجود تفاوت -

 تحقق نسبی اهداف -

 کمبود زمان -

 تحقق اکثر اهداف - ها به نتیجه الزم رسیده بود.اکثر هدف 3

4 
ساز شوده بوود و مطالوب را خیلوی گسوترش داده بوود و       حجم کتاب مشکل

 نوشتاری داشت که مربوط به قرآن نبود.

 حجم زیاد محتوا -

 تناسب اهداف با محتواعدم-

41 
 هوا امیو پولوی مفواهیم و فقوط    خوانی در حود عوالی   در پایه دوم از نظر روان

 مشکل و در سطح باالیی بودند.

 هدف روخوانیتحقق  -

 هاهدف پیامعدم تحقق  -

44 

های معلم کوه  بله مابقی به شیوه کار معلم میزان آگاهی %11بطور کامل نه، 

گوو نبوود و بوا اهوداف     ای نبود و کارگاه عمومی بود کوه جوواب  هیچ دوره

 آشنایی نداشتند.

 نسبی اهدافتحقق  -

 عدم آشنایی با اهداف -

41 

مبود کتاب تا حدودی به اهداف نزدیک شد ولی تمامی اهداف به خاطر ک

، با توجه به اینکه روی حفظ تأکید داشت محقق بندی کتابوقت و بودجه

 نشده است.

 تحقق نسبی اهداف -

 کمبود زمان -

 هدف حفظعدم تحقق  -
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49 
که کالس قورآن رفتوه بودنود سوریع بوود       ییهاآنحجم کتاب سنگین بود. 

 ها زده شده بودند.ولی ضعیف

 حجم زیاد محتوا -

 های فردیوجود تفاوت -

41 

سنگین بوود از نظور زموانی وقوت کوم       تا حدودی بله ولی چون محتوا بسیار

بوه هودف موورد نظور      آوردیم و هدف نرسیدیم و خود محتوا خوب بود. و

 نرسیدیم.

 تحقق نسبی اهداف -

 کمبود زمان -

 حجم زیاد محتوا -

41 

تر شده بود و معلم دلهره داشتند که شواید تموام   به نظرم چون کتاب سنگین

 هوا زیواد شود و   نشود دیرتر هم آوردند به نظرم قورآن قبلوی بهتور بوود. پیوام     

 چنانی نداشت.اهداف زیاد محقق نشد و تأثیر آن

 حجم زیاد محتوا -

 کمبود زمان -

 فعدم تحقق اهدا -

 های اهداف آموزشیگیری مفاهیم از کدها در دادهشکل .2جدول 

 فراد مصاحبه شونده(ا )شماره ا 41 -41 -4 -1 -4 عدم تحقق اهداف به دلیل حجم زیاد محتوا

 41 -41 -7 عدم تحقق اهداف به دلیل کمبود زمان

 49 -7 -1 های فردیوجود تفاوت عدم تحقق اهداف به دلیل

 41 -41 هادلیل دشواری برخی بخشتحقق اهداف بهعدم 

 41 -41 -49 -41 -44 -41 -7 -1 -1 تحقق نسبی اهداف

 4 تناسب اهداف با محتوا عدم

 7 -1 -9 تناسب اهداف با محتوا

 41 -6 -1 خوانیهدف روخوانی و روانتحقق 

 3 -9 تحقق اکثر اهداف

 

 

 

 

 

 4مقوله  4دهنده مقوله مفاهیم شکل
 «تحقق نسبی اهداف»نمود مقوله  .1ل شک

  

 تحقق نسبی اهداف
 های فردیوجود تفاوت

 دشواری برخی محتوا

 کمبود زمان

 حجم زیاد محتوا
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 های محتوانکات کلیدی و کدها از داده .3جدول 

 کد نکات کلیدی نشانگر

4 

ود که باید تدوین شده ببه صورت داستان و نمایش  1-1جلسات 

شد و الزم بود معلمان پرورشی همکاری صورت گروهی کار میبه

ها سرود و شعرها را خیلی دوست داشتند و محتوا به اهداف کنند. نمایش

. از هر سه حیطه خوب استفاده شده بود ولی زمان کم کردیمکمک 

 بود.

در طرح کرامت و  ها اثرگذار بود مثالًهای اخالقی بچهمحتوا بر ارزش

ها با انس شد، بچهها هم بکار رفته بود چون زیاد تکرار میدر زنگ هدیه

گرفتند. محتوا برای پایه اول و دوم زیاد بود ولی گرفته و بهتر یاد می

آموزی برای پایه سوم به بعد چون روخوانی را خودشان بلدند. دانش

 کند.حل میدارم که خودش سؤال را خوانده و تا پایان صفحه 

 لزوم همکاری -

 کمبود زمان -

 1 و 1 تناسب جلسه -

 همراهی محتوا با اهداف -

 توجه به سه حیطه -

 هامؤثر در رشد ارزش -

 همسو با دروس دیگر -

 حجم زیاد -

 رسیدن به خودراهبری -

 عدم تناسب با سن -

1 

بود. ها پرداخته تغییرات محتوا سبب تحقق اهداف شد. به همه حیطه

ها بیشتر بود و بعد شناختی بیشتر بود. بچه قرآن نسبت روخوانی و سوره

تر بود از سنشان و دانست. خیلی سخترا وسیله تحقق آرزوی خود می

ها متناسب بود. در روزهای آخر برای پایه سوم خوب بود. و سرگرمی

خواندند. تمرینات جالب و دادم و خودشان میدیگر من درس نمی

 داشت. متعددی

 همراهی محتوا با اهداف -

 توجه به حیطه شناختی -

 هامؤثر در رشد ارزش -

 عدم تناسب با سن -

 1 و 1 تناسب جلسه -

 رسیدن به خودراهبری -

9 

ها خیلی تأثیر مثبت به حیطه شناختی بیشتر اشاره شده بود. در رفتار بچه

بود. کتاب قبلی  ترنیسنگساله خیلی  3داشت. زمان کم بود و برای بچه 

تر بود. این کتاب برای پایه چهارم و محتوایش برای کالس دوم مناسب

ها سنگین اهبری: نه. بعضی عبارات برای بچهپنجم مناسب است. خود ر

رسیدیم. تعداد جلسات را اگر کتاب قبلی به این اهداف می بود ولی در

ز لحاظ ابسیار جذاب بود  1کم کنند و تعداد عبارات را ولی جلسه 

 مند شوند.عبارات کمتر شود تا عالقه

 توجه به حیطه شناختی -

 هامؤثر در رشد ارزش -

 کمبود زمان -

 عدم تناسب با سن -

 به خودراهبریعدم رسیدن-

 1 و 1 تناسب جلسه -

 حجم زیاد -

1 

ها اهداف خوب بود فقط محتوا محتوا زیاد شد. درکل نسبت به سن بچه

حیطه شناختی بیشتر بود. در این کتاب بیشتر شناخت و خیلی سنگین بود. 

ها بخوانند و یک چیزی یاد بگیرند. رشد یادگیری مهم بود که بچه

ها بهتر بود ولی محتوای کلی اخالق تا حدودی اره و برخی عبارت

سنگین بود. سن و زمان هماهنگ نبود و تا آخر سال فقط کارمان درس 

 1 و 1ازگو کردن دوباره نبود برای پایه دادن شده بود و فرصتی برای ب

. مثالً کتاب قرآن را بازه کرده بود. خودراهبری تا حدودی آره ترمناسب

 حجم زیاد -

 توجه به حیطه شناختی -

 همراهی محتوا با اهداف -

 هارشد ارزشدرنسبتاً مؤثر -

 عدم تناسب با سن -

 کمبود زمان -

 خودراهبری نسبی -
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 خواندند.مند بودند راحت میآنها که خیلی عالقه

1 

ها پیشرفت در دوره ابتدایی اهداف مشخصی هست با توجه به اینکه بچه

ز لحاظ کردند محتوا تغییر کرده بود. از نظر دانشی بیشتر کار شده تا ا

های قرآنی کنند پیامها بیشتر همکاری میاز لحاظ اجتماعی بچه عاطفی.

کنند ایجاد شده و در رفتارشان سعی می را حفظ کرده با کاربردها آشنا

ها در کنند. وقت و زمان مناسب بود و راحت توانستیم دوره کنیم و بچه

ها اشتیاق داشتند و پارسال در سطح باالتری بودند چون حفظ سوره

-همکاری والدین بیشتر بود. بعضی خودشان از روی قرآن بزرگ می

 .خواندندیمهای قرآنی خوانند و در دوره

 همراهی محتوا با اهداف -

 توجه به حیطه شناختی -

 هامؤثر در رشد ارزش -

 آشنایی با کاربرد محتوا -

 تناسب با سن -

 زمان مناسب -

 همکاری والدین -

 خودراهبری نسبی -

6 

در راستای اهداف بود ولی با توجه به زمان مناسب نبود. بیشتر شناختی 

بود. ولی در پایه دوم که هدف بود به دو مورد دیگر هم پرداخته 

هایی مثل دعوا نکنید خیلی تأثیر روخوانی است باید اینگونه باشد. پیام

وم مانند سوره بینه در حد پایه د هاداشت. زمان کم بود و بعضی سوره

توانستند بخوانند فقط در طول سال نبود. در پایان سال خودشان می

 ساعات کم بود.

 افهمراهی محتوا با اهد -

 توجه به حیطه شناختی -

 هامؤثر در رشد ارزش -

 کمبود زمان -

 عدم تناسب با سن -

 رسیدن به خودراهبری -

7 

کردیم در خانه ها را تشویق میبیشتر بدانیم چون فرصت ما کم بود بچه

ما  کردیم با آنها کار بکنند و خودمطالعه بکنند یا اولیا را توجیه می

کردیم ولی حجم کتاب خیلی را بیشتر کار میخوانی روخوانی و روان

گفتند خانم میلی داشتند میآموزان حالت بیزیاد بود و بعضی از دانش

هم قرآن؟ مشکل ما وقت بود. هر سه حیطه بود مثالً تمرین نماز،  باز

-شد. دانشها ایجاد میبازی و سرگرمی داشتند و شور و اشتیاقی در بچه

ام بعد نماز خانم گفته قرآن مان گفتههآموزی گفت به دختر همسای

ها با توجه بخوانیم والدین راضی بودند. تناسب با سن داشت چون کتاب

آوردیم ولی ساعات ما خیلی کم می ق کردهبه طرح تحول فر

 ها بله.ها خیر ولی بعضیخودراهبری بین همه بچه

 لزوم همکاری -

 روانخوانی-تأکیدبرروخوانی-

 حجم زیاد -

 میلی به درسایجاد بی -

 کمبود زمان -

 توجه به سه حیطه -

 هامؤثر در رشد ارزش -

 تناسب با سن -

 خودراهبری نسبی -

3 

ها خیلی بهتر شده بود به خاطر تمرین بیشتر و همکاری روخوانی بچه

 اولیا.

. فقط به خاطر محتوای روانخوانی که زیاد به سه حیطه توجه شده بود

با گرفت. )بیشتر مورد توجه قرار  هابچهشده بود حیطه روانی حرکتی 

ها را حالت شک و تردید که کدام هدف است بیان شد انگار معلم حیطه

هایی مثل سالم کردن و ... را اگر انجام ها پیامشناخت(. بچهدرست نمی

مگر در قرآن نگفته بود. برای پایه اول سنگین گفتند به هم دادند مینمی

 مؤثر بر روخوانی -

 لزوم همکاری -

 حرکتیروانیحیطه به توجه -

 هارشد ارزشدرنسبتاً مؤثر -

 حجم زیاد - 

 عدم تناسب با سن -

 رسیدن به خودراهبری -
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های تابستان را خودشان های فارسی قسمتبود. بعد از یادگیری نشانه

 کرد محتوای کتاب.خوانی کمک میخواندند و چون به روانمی

 همراهی محتوا با اهداف -

4 

حیطه شناختی و عاطفی حیطه حرکتی نه چون فعالیت کم شد ولی در 

. مثالً مسابقات فعالیت حرکتی نداشت و حالت ارزشیابی کار شده بود

بعضی احترامی به قرآن بود. داشت و بعضی حرکات مثل پرتاب توپ بی

مطالب مثل ما هرچیز را از آب زنده کردیم درکش برای آنها دشوار 

بود. محیط فراهم نبود که همه اخالقیات آنها را مشاده کنیم. زمان کم 

شد مشکل ر بود و با تکرار و تمرین خوب میبود شاید اگر زمان بیشت

صورت آزاد خوب است نه در غالب کتاب شد. مطالب بهسن جبران می

شد. نکته یک مورد را یاد بگیرد بهتر از چند مورد که وقت نمیرسمی 

 خوب این بود که از احادیث هم استفاده کرده بود.

شناختی و حیطه به توجه  -

 عاطفی

 هانسبی با ارزشتناسب  -

 عدم تناسب با سن -

 کمبود زمان -

 کاربرد احادیث در متن -

 حجم زیاد -

41 

زیادی داشت مادران بسیار . تأثیر بسیار حرکتی کمتر بودحیطه روانی

سال به باال.  41باالتر باشد. از  کردند. زمان بسیار کم و سن بایدتشکر می

کننده بود که وزن کتاب بیشتر از نیم کیلو بود و برای قدری خستهبه

 دقیقه است سخت بود. 41-41ای که گیرایی او بچه

شناختی و حیطه به توجه  -

 عاطفی

 هامؤثر در رشد ارزش -

 کمبود زمان -

 عدم تناسب با سن -

 رسیدن به خودراهبریعدم-

44 

هایی که محتوا تا حدودی بله، با توجه به سند تحول بنیادین در پایه

خروجی آموزشی باشند و باید سواد قرآنی داشته باشند. تحقق اهداف 

حیطه توجه شده ابتدایی روخوانی و روانخوانی است. تقریباً، به هر سه 

یشتر بود. باید دو بود. عاطفی بیشتر کار شود در محتوا بهتر است. محتوا ب

شد ولی کمتر اجرا شد. برای پایه اول بیشتر بود با توجه ساعت اضافه می

از پایه دوم خوب است.  به اینکه آموزش فارسی تدریجی است

 %411ی باید باشد چون یکسال کار شده ول %11خودراهبری بیشتر از 

 نبود.

 نسبی با اهدافهمراهی -

 توجه نسبی به سه حیطه -

 حیطه عاطفیلزوم توجه به-

 حجم زیاد -

 کمبود زمان -

 عدم تناسب با سن -

 خودراهبری نسبی -

41 

مطالب زیاد باز شده بود. ولی با توجه به اهداف ابتدایی، اهداف کتاب 

یافت بهتر بود. افزایش می. اهداف کتاب اگر از مطالب کتاب بود ترکم

ها دوست داشتند که حفظ دانستم و بچهمتن کتاب را خیلی مفید می

طوری بود که سطح  هاتیفعالهای جذاب و همچنین کنند و داستان

ها خالصه برد و به روخوانی و روانخوانی بچهها را باال میقرآنی بچه

کرد. بیشتر در پیشرفت میشد قرآن بیشتر شد. البته اگر زمان داده مینمی

تر حیطه شناختی و عاطفی کار شده بود اگر روانی و حرکتی پررنگ

 با اهداف عدم همراهی -

 محتوا مفید و رشددهنده -

 1 و 1 تناسب جلسه -

 کمبود زمان -

شناختی و حیطه به توجه  -

 عاطفی

 حیطه روانی لزوم توجه به-
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بهتر بود. در کتاب  رفتیمدنبال آن فعالیت  آموز بهشد و خود دانشمی

ها برای حفظ ها کمرنگ کار شده بود. بعضی سورهروی اخالق بچه

تابستانی روان ها طوری بود که طرح سنگین و در سن آنها نبود. آخر

 خواندند. چون اولیا در کنار ما بودند.می

 هاکمرنگ بدون ارزش -

 عدم تناسب با سن -

 رسیدن به خودراهبری -

 لزوم همکاری -

49 

های قرآنی خیلی قشنگ بود به دلیل اینکه حفظیات زیاد شده بود و پیام

های طوالنی آورده شده بود. حیطه شناختی بیشتر بود و بعضی اولیا سوره

ها اند. تا حدودی. بچهها زده شدهشکایت داشتند از حفظیات که بچه

بحث اسراف را. اصالً تناسب نداشت با سن آنها  کردند مثالًرعایت می

 واقعاً سنگین بود. برای پایه ششم خوب بود.

 1 و 1 تناسب جلسه -

 حجم زیاد -

 شناختیحیطه به توجه  -

 هانسبی با ارزشتناسب  -

 میلی به درسایجاد بی -

 عدم تناسب با سن -

41 

محتوا بسیار عالی  کرد به اهداف. وقت کم بود و خودتقریباً کمک می

بود. تقریباً به هر سه حیطه توجه کاملی کرده بود. اول شناختی و بعد 

ها اشکاالتی . تنها ایرادی که داشت بعضی سورهنگرشی و بعد عملکردی

-ها نیز متوجه شده و تذکر میدر نگارش خط تحریری داشت که بچه

امسال قرآن  گفتندها. حتی اولیا میدادند. بسیار عالی در رشد ارزش

ها بسیار خوب شده مان خیلی خوب شده و از لحاظ رفتاری بچهبچه

مند شده دوره قرآن بیاید از نظر حفظی خوب بود بودند. فرزندمان عالقه

کردند و اگر معنی را بفهمند حفظ ولی مفاهیم را خوب درك نمی

خواندند. گیرد. برای سن خوب بود. خیلی خوب میزودتر صورت می

 ها ذوق قرآنی داشتند.باً تأثیر محتوا بود چون خود بچهتقری

 با اهداف همراهی نسبی -

 کمبود زمان -

 محتوا مفید و رشددهنده -

 توجه نسبی به سه حیطه -

 وجود اشکاالت نگارشی -

 هامؤثر در رشد ارزش -

 تناسب نسبی با سن -

 خودراهبری نسبی -

41 

بهتر. از نظر شناختی و روانی حرکتی تر برای کالس اول هر چه آسان

. چون قرآن عاطفی است. بعضی تر ولی از نظر عاطفی خوب بودضعیف

همه پیام را حفظ کرده و  موزان بله. بخصوص درباره سالم کردنآدانش

ها کار توانی از بچهخواندند. اگر محتوا کم باشد بهتر میسریع می

زیاد باشد نه. سنگین بود.  گذار است ولی اگر محتوابخواهی و تأثیر

ساعت بهتر است.  9ساعت به  1بخصوص در مورد سنشان. زمان به جای 

خواندند. اگر بخش ها را مینفر آخر سال خودشان لوحه 11نفر  14از 

. گذارند والدینتابستان حذف شود بهتر است چون تابستان وقت نمی

 شاید دو سه تا وقت بگذارند.

 حجم زیاد -

 حیطه عاطفیبه توجه  -

 هانسبی با ارزشتناسب  -

 عدم تناسب با سن -

 کمبود زمان -

 خودراهبری نسبی -

 لزوم همکاری -
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 محتواهای گیری مفاهیم از کدها در دادهشکل .4جدول 
 41 -41 -3 -7 -4 آموز(لزوم همکاری )همکار، اولیا، دانش

 41 -41 -41 -44-41 -4 -7 -6 -1 -9 -4 کمبود زمان

 49 -41 -9 -1 -4 رضایت از مطالب افزوده شده

 41 -44 -3 -6 -1 -1 -1 -4 همراهی )کامل و نسبی( با اهداف

 49 -6 -1 -1 -9 -1 توجه غالب به حیطه شناختی

 41 -49 -41 -41 -4-3-7 -6 -1 -1-9 -1 -4 ها )کامل و نسبی(مؤثر در رشد ارزش

 41-49 -44 -4 -3 -7 -1 -9 -4 حجم زیاد

 41 -41 -44 -41 -3 -7-6 -1 -1-1 -4 رسیدن )کامل و نسبی( به خودراهبری

 

 

 

 

 

 1مقوله  1دهنده مقوله مفاهیم شکل 
 «نقش محتوا در تحقق اهداف»نمود مقوله  .2ل شک

 های روشنکات کلیدی و کدها از داده .5جدول 

 کد نکات کلیدی نشانگر

4 

ری تغییر نکرده بود همان بخش خواندن. فقط روش تدریس از لحاظ دانش نظ

ها بهتر سبب تحقق اهداف گویی بیشتر شده بود. که اینروش نمایشی، قصه

 شد.می

گویی روش قدیم )قصه -

 و نمایش(

1 
خانه از اولیا کمک  روش تغییر کرده بود. روش جدید در کالس مشارکتی و در

 گرفتم. در جدول نظم که در خانه داشتند، قرآن را نیز افزودم.می
 جدید )مشارکتی( روش-

9 
ها همان روش قبلی هیچ تفاوتی بین روش ما وجود نداشت. با اشاره به معنی بچه

 شد خیلی مؤثر بود.فتار مناسبی که به موقع تشویق میشدند. رمتوجه می

روش قدیم )بیان معانی  -

 و تشویق(

 روش قدیم -بود روش جدید بهتر بود با نه همان روش اشاره و سی دی و نوار بود. اگر می 1

 هامؤثر بر رشد ارزش
 حجم زیاد

نقش محتوا در تحقق  

 عدم تناسب با سن اهداف

 هاتوزیع نامساوی حیطه

 کمبود زمان
 رضایت از مطالب افزوده

 مؤثر در خودراهبری



 1315 تابستان، 3، شمارة اول، سال ریزی درسیهای کیفی در برنامهپژوهشفصلنامة /  18

 

کردند. از روش جدید استقبال می %411مان ها، معلتوجه به نیازهای جدید بچه

 کنندگویند و مقاومت میابقه همان روش خودشان را میمعلمان پرس

 استقبال ازروش جدید -

 مقاومت معلمان پرسابقه-

1 

کنیم. گیریم و از فیلم و سی دی استفاده میها بیشتر کمک میاز خود بچه

خوانی و بعد انفرادی. زه بود و روش جدیدی نبود اول جمعکارگاه یک رو

کنند ولی معلمانی بیشتر مقاومت میاند دوره تربیت معلم را ندیدهمعلمانی که 

اند بیشتر با روش جدید. روش اند یا دانشگاه رفتهکه دوره تربیت معلم را دیده

ها سریعتر به ها بچهاهداف آموزشی نقش دارد چون با این روش در تحقق

گرفتم و زنگ را میدقیقه از اول هر  1 رسند. کار معلم زیاد بوداهداف می

 ها خیلی خوب بود.خواندند و پیشرفت بچهها را میها پیامسریع بچه

 مشارکتی -

 بکارگیری رسانه -

 جدید از روشاستقبال -

مقاومت توسط )رشته  -

 غیرمرتبط(

 مؤثر در تحقق اهداف -

 دیگر وقت از استفاده-

 دروس

6 

مکمل ارائه شد. تدریس قرآن  یابرنامهروش تدریس جدیدی ارائه نشد و فقط 

خواهد بلکه سی دی آموزی است و روش جدیدی نمیدر پایه دوم بخش

خواهد. روش تدریس در جهت تحقق اهداف نقشی نداشت بلکه آموزشی می

 آموزی، خواندن انفرادی و سپس گروهی بود.ابتدا اشاره بعد بخش

روش قدیم + برنامه  -

 بکارگیری رسانه مکمل +

در تحقق  مؤثرغیر -

 اهداف

7 

ها بیشتر بود با توجه به آنها بود ولی چون فعالیت ءها بر اساس طرح ارتقاروش

خوانی و ... بود و سی دی طرح ها همان روش اشارهتوضیح داده شد. ولی روش

ها را داشت و صوتی بود اگر روش جدید افق شاهد را دادند که انواع صلوات

ها را برسانم. با روش کردم با تشویق بچهم و من سعی میکنیباشد استقبال می

 شود.جدید اهداف محقق می

 روش قدیم -

 بکارگیری رسانه -

 جدید از روشاستقبال -

 تشویق -

 مؤثر در تحقق اهداف -

3 

ها دوره آموزشی گذاشتند که همراه با بازی و شادی باشد و اشکال ندارد بچه

گفتند توپ بدهید با پاس دادن بزنند. در مرحله جدید میشعر بخوانند، دست 

بود و باید ما را بیشتر  ساعت و خیلی کم مفید 1قرآن بخوانند و دوره آموزشی 

گفتند حالت سنگینی باید حفظ شود و کردند. بعضی از همکاران میتوجیه می

ام گوش ها با احتراحترامی شود و بیشتر باید بچهشاید بازی با توپ سبب بی

ریخت ولی ها را استفاده کردم گاهی نظم کالس به هم میدهند. من بیشتر روش

ن باید گوش دهیم. گفتیم حاال آموزش اصلی ما شروع شده و اآلبعد از بازی می

های قدیم رساندیم و باز روشها را به اهداف میهای قدیم هم بچهبا روش

قدیم و یک ساعت با روش جدید ساعت با روش  در هفته دو کاراتر بود مثالً

-ها استفاده میمان صحبت کنید از پیامگفتند با بچهمی ءکردیم. اولیاکار می

 کردیم.

روش جدید: بازی و  -

 شادی، پرتاب توپ

 هاشتضعیف ارز -

 کمبود آموزش مؤثر -

روش جدید: سبب  -

 نظمیبی

تأثیر نسبی در تحقق  -

 اهداف

 اولویت با روش قدیم -

-نقش الگویی بردکار-

 هاپیام

4 
ان اشاره و یک دوره گذاشتند ولی معرفی بود و شیوه جدیدی نبود هم

شود مثل خواهد ایجاد شود اول پافشاری میخوانی. هر تغییری که میبخش

 روش قدیم -

 پافشاری اولیه در تغییر -
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ن آموزش قرآن هم و ... همیشه اول مخالفت هست. اآل ارزشیابی توصیفی

تر و یا ساعات مکمل ریزی دقیقبرنامهست اگر چند سالی اجرا شود طور اهمین

توانیم آن دادیم و چون یک سال اجرا شد شاید به همین دلیل هنوز نمیقرار می

را بپذیریم. زمان کم بود و شیوه فرقی نکرده بود طبق آموزش و با توجه به 

 هدف بود.

 ریزی دقیقلزوم برنامه -

 زمان کافیلزوم  -

 همراهی با اهداف -

41 

برای دوره آموزشی مدرس از تهران آمد ولی زمان دوره بسیار کم بود و فقط 

های قدیم. مثل راجع به محتوای کتاب بود و راهکار ارائه نشد. همان روش

کند. درایت و تشویق معلم سبب انگیزه گویی کمک میخوانی و داستاناشاره

 است.

 روش قدیم -

 ثیر اشاره و داستانتأ -

 درایت و تشویق -

44 

خوانی بود. در حد یک روش همان تمرین روخوانی از اشاره به بخش و روان

لمان دیرتر از بریم. امروزه معکارگاه و روش قدیم بود که در کالس بکار می

. روش کنندیمی خوب آیند ولی استقبال از روشهاقالب خود بیرون می

کند. اگر شیوه آموزش کار معلم است. و خیلی کمک میکننده تدریس، تسهیل

 ها را.تواند تغییر دهند نگرش ناجور بچهدرست باشد می

 روش قدیم -

 جدید از روشاستقبال -

 گر آموزشتسهیل -

 تغییر نگرش نادرست -

 

41 

های قرآنی صحبت شد و حفظ و مان بود بیشتر روی اشارات و پیامروش ه

ستقبال تر باشد و خالقتر اچه روش جذابها بحث شد. هرداستانها و پیام

های مفید استفاده کرد. اگر روش جدید کردم. باید در بیست دقیقه از روشمی

روش یکنواخت باشد یادگیری کم  باشد در یادگیری تأثیر دارد تا اینکه

به آنها کنند پاداش قرآنی ای که به دلخواه حفظ میشود. در کنار هر سورهمی

دهم. خودم به کتاب اند نیز بها میهایی که کمتر حفظ کردهدهم. حتی به آنمی

کردم. خودم های قرآنی استفاده میکردم از نوارها و لوحهقرآن فقط اکتفا نمی

مورد حمایت اولیا گرفتم و کارم آموزان کمک میخواندم و بیشتر از دانشنمی

صورت ملموس مطالب را ها بهشتر بچه. بیان خاطره و بیقرار گرفته بود

آموختند. تلفیق قرآن با درس دیگر مثل نقاشی یا اجرای نمایش بهتر است تا می

اینکه مستقیم بگوییم اسراف کار خوبی نیست. اولیا را دعوت کرده تا در خانه با 

 آنها کار کنند به همین دلیل مشکلی نداشتیم.

 روش قدیم -

 دیدج از روشاستقبال -

 بیشتر در وقتبازدهی-

 کم

 تنوع -

 تشویق -

-هایتوجه به تفاوت-

 فردی

 بکارگیری رسانه -

 مشارکتی و تمثیل -

 کاربرد محتوا -

 تلفیق با دیگر دروس -

 همکاری اولیا -

49 

ها تأکید شد. مجبور در روش تغییر صورت نگرفت. در کارگاه به حفظ سوره

ها را دعوت به این کار کنیم. توانیم بچهبودیم اجر کنیم. با تشویق کردن می

خاطر محتوا نبود بلکه خواندند و این بهها قبل از شروع درس جدید میبچه

 رسیدیم.های کالمی به اهداف خود میها بود. حتی با تشویقحاصل تشویق بچه

 روش قدیم -

محدودیت معلم در  -

 اجرا

 تشویق سبب-

خودراهبری و رسیدن به 
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 اهداف

41 

روش تدریس تغییر نکرده بود. در دوره مطالبی را که گفتند قبالً آموزش دیده 

بودیم. از روش جدید، چون حفظیات و مطالب جدید داشت اگر راجع به آن 

 خواندند.روز قرآن بزرگ را می 99شد. بعد از کردند استقبال میصحبت می

 روش قدیم -

 جدید از روشاستقبال -

 اهدافمؤثر در تحقق  -

41 
دیدی نداشت. چه معلم و چه روش خودمان بود. دوره تکراری بود. نکته ج

 ها تکراری بود.آموز دنبال روش جدیدند ولی همه ضمن خدمتدانش

 روش قدیم -

 جدید از روشاستقبال -

 روشهای گیری مفاهیم از کدها در دادهشکل .6جدول 
 41 -41 -49 -41 -44 -41 -4-3 -7 -6 -1 -9 -4 ارائه روش قدیم

 3 -1 ارائه روش جدید

 41 -41 -41 -44 -7 -1 -1 استقبال از روش جدید

 41 -7 -6 -1 بکارگیری رسانه

 49 -41 -41 -7 -9 تشویق

 41 -1 -1 -4 مشارکت و همکاری

 41 -41 -4 قصه، داستان و نمایش

 41 -49 -44 -4 -3 -7 -1 مؤثر در تحقق اهداف

 

 

 

 

 

 9مقوله  9دهنده مقوله مفاهیم شکل
 «روش مؤثر در تحقق اهداف»نمود مقوله  .3ل شک

 

  

 تجربی قدیم کاربرد روش

روش، مؤثر در تحقق 

 جلب مشارکت و همکاری اهداف

 نقش الگو و رسانه

 استقبال از روش جدید
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 ارزشیابیهای نکات کلیدی و کدها از داده .7جدول 

 کد نکات کلیدی نشانگر

4 

های اول و دوم خوب است و برای روش ارزشیابی توصیفی به نظر من برای پایه

اند و دوست دارند نمره ها فهمیدهپایه سوم به باال دیگر کارایی ندارد چون بچه

بدهی به آنها، توصیفی کار معلم را خیلی زیاد کرده است. خدا شاهد است که 

برای  دادم.ای نداشته و بهتر درس میتر بودم و دغدغهراحت قبل از شیوه توصیفی

مدارسی خوب است که آمارشان کم است طرح خوبی است. و هر سال یک 

 و این سبب اسراف زیادی در مصرف کاغذ شده است. کنندیمکاغذ به آن اضافه 

رضایت نسبی از  -

 روش توصیفی

 افزایش کار معلم -

 اخالل در تدریس -

 جمعیت کم مناسب-

 اسراف کاغذ -

1 

کنم. چون روی ارزشیابی توصیفی خصوصاً در درس قرآن خیلی تأکید می

کم که حاضر کرد کمآموزی داشتم که اصالً قرآن را ابتدای سال باز نمیدانش

شد باز کند نوبت اول به او خیلی خوب دادم. گفتم همین که باز کردی خیلی 

 شود نه با دیگری.کسی با خودش مقایسه می مهم است. در ارزشیابی توصیفی هر

روش از رضایت  -

 توصیفی

 فردی تفاوت به توجه-

9 

گیری شود و در روش توصیفی بستگی به معلم دارد که از در قرآن نباید سخت

پرسیم از خواندن کدام شخص بریم مثالً میها را به جلو میطریق تشویق بچه

 بیشتر لذت بردی.

از رضایت نسبی  -

 روش توصیفی

1 
آید یا کاردستی. بازخوردها ها از بازی بیشتر خوششان میبرای حیطه عاطفی بچه

 ها باید سنجیده شود.دیدیم چون در رفتار و اخالق بچهرا در رفتارشان می

روش از رضایت  -

 توصیفی

1 
هایی که خیلی هایی که استرس دارند خیلی خوب است. و بچهتوصیفی برای بچه

 کنیم که شما عالی هستی و او خوب است.شان میگیرند توجیهوب میخ

رضایت نسبی از  -

 روش توصیفی

6 
کنند و در اصل هدف ها به نمره فکر نمی. بچهبرای درس قرآن خوب است

 کنند.خود درست می را اشتباهشانبا روش توصیفی،  یادگیری قرآن است. چون

روش از رضایت  -

 توصیفی

7 

گیرد جاهایی که ارزیابی در طول سال هست و بچه مورد ارزیابی قرار میچون 

-دهیم و خوب است ولی قبالً دانشمشکل دارد با تشویق و ... به آنها روحیه می

. صدم که بچه باید بیست شود 11رای آموز و معلم هر دو تحت فشار بودند حتی ب

 ستند نسبت به اشتباه.تر هخیالها بیولی اآلن هدف یادگیری است ولی بچه

رضایت نسبی از  -

 روش توصیفی

3 

ارزشیابی توصیفی خوب بود چون از دو بازخورد خیلی خوب و خوب فقط در 

رسند. و تر خدا را شکر نمیکنیم چون به سطوح پاییندرس قرآن استفاده می

 ات این قدر کم شده است.گوید تو که بچه مسلمانی چرا نمرهکسی نمی

روش از رضایت  -

 توصیفی

4 

شود برای درس قرآن خیلی سال است دارد اجرا می 41یا  44ارزشیابی توصیفی 

شد ولی اآلن ها میصدم باعث اضطراب و نگرانی بچه 11خوب است چون همان 

دهند و دست معلم در توصیفی ها آزادترند و سلیقه و عالقه خود را نشان میبچه

 باز است

روش از رضایت  -

 توصیفی
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41 

ی که آموزکند چون دانشتحقق اهداف کمک نمیارزشیابی توصیفی زیاد به 

نفس باالیی دارد. شاید از نظر آموزشی درست داند و اعتمادبهضعیف است نمی

ها خوب است ولی برای معلم نه، چون بچه باشد ولی از نظر ما نه. برای بچه

 ضعیف است.

از روش عدم رضایت  -

 توصیفی

44 

ها را باید یاد بگیرد. روش ارزشیابی در کارنامه توصیفی، مشخص است و آموزه

هایی داریم که انعطاف خاصی دارند و امتیازات نمره و رتبه نداریم و مقیاس

ای که غلط خواند به چند کند و بچهها را جبران میتشویقی هم هستند که کاستی

کند کند. چون خود اصالح میمیطریق اشتباه خود را با راهنمایی معلم اصالح 

 پس غلطی ندارد.

روش از رضایت  -

 توصیفی

41 

ارزشیابی را به سه شکل انجام دادیم هر دو ماهی یکبار به صورت کمی، ارزشیابی 

سنجی(. ما فقط )همسان آموزآموز از دانشا در خانه و معلم در کالس و دانشاولی

چون اگر به این شکل پیش برود بودم  زمان کم داشتیم و من از این کتاب راضی

خواهند عالی یاد بگیرند تو هم شوند. در کالس همه میها حافظ قرآن میبچه

توانی اگر عجله نکنی. پایه اول و دوم خیلی روی قرآن کار شده پس اهداف می

توانیم را باید تقویت کنیم کسی نیست که در پایه سوم محقق شده است. ما می

 نتواند.

روش از ایت رض -

 توصیفی

49 
شوند و خیال میها بیشود چون بچهها ضایع میدر روش توصیفی خیلی حق بچه

 هر دو خیلی خوب بدهد. 11و  47معلم عذاب وجدان دارد به 

از روش عدم رضایت  -

 توصیفی

41 

روش توصیفی برای درس قرآن خوب است. برای بقیه دروس هم خوب است 

نفرند  41-41هایی که این طرح خیلی عالی است برای کالس. گیر استولی وقت

 خوب است.

رضایت نسبی از  -

 روش توصیفی

 افزایش کار معلم -

 جمعیت کم مناسب-

41 

ی شد. روش ارزشیابی ببرای اینکه کتاب تمام شود تند درس دادیم و کمتر ارزشیا

نمره در کار نیست. ها مهم است. فقط ربطی به تحقق اهداف ندارد، یادگیری بچه

 آموز بهتر است.فهمیم کدام دانشخودمان می

رضایت نسبی از  -

 روش توصیفی

 

 ارزشیابیهای گیری مفاهیم از کدها در دادهشکل .8جدول 

 41-44-4-3-6-1-1 رضایت از ارزشیابی توصیفی

 41-41-7-1-9-4 رضایت نسبی از ارزشیابی توصیفی
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 1مقوله  1نده مقوله دهمفاهیم شکل 
 «مؤثر در تحقق اهداف ارزشیابی،»نمود مقوله  .4ل شک

کننده در مشارکتاساتید  و شوندگاننظر چند تن از مصاحبه سرانجام با توجه به

ارائه، به نحو  های فوق، جهت سهولت درتئوری حاصل از مفاهیم و مقوله، پژوهش حاضر

 (.1ذیل تلخیص گردید )شکل 

 
 هدف، محتوا، روش و ارزشیابی ای مواردمصاحبههای های استخراجی از دادهمقوله مفاهیم و .5ل شک

حجم 

زیاد 

 محتوا

وجود 

تفاوتهای 

 فردی

کمبود 

 زمان

دشواری 

  برخی
 امحتو

 حجم زیاد

 کمبود زمان

 باسنعدم تناسب

مؤثربر 

هارزش

 ا

توزیع 

نامساوی 

 هاحیطه
مؤثردر 

خود 

 راهبری

رضایت 

از 

مطالب 

 افزوده

کاربرد 

روش 

تجربی 

 قدیم

استقبال 

از روش 

جلب   جدید

مشارکت و 

 همکاری
نقش 

الگو و 

 رسانه

 ارزشیابی، مؤثر در تحقق اهداف

 رضایت نسبی از ارزشیابی توصیفی

 رضایت از ارزشیابی توصیفی
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 گیریبحث و نتیجه

نماید. از های درسی را جدی میرشد روز افزون دامنه علوم بشری، لزوم تغییر در برنامه

شده  عمالاز تغییرات ا استدنبال دارد ضروری هایی بهجا که هر تغییری آثار و هزینهآن

آید تا مشخص گردد آیا آثار و پیامدهای حاصل از عمل در برنامه جدید ارزشیابی به

نظران مباحث ؟ صاحبیا خیر های صورت گرفته را نموده استتغییرات، جبران هزینه

ین بین برنامه در ا اند.ارزشیابی، اثربخشی را میزان رسیدن به اهداف تعریف شده دانسته

توجه و حساسیت بیشتری  مندبخش بشری، نیازجایگاه ویژه و سعادت درسی قرآن به دلیل

دفتر امور شاهد و ایثارگر وزارت آموزش و پرورش در مقطع اول  است. بر این اساس

. محقق جهت سنجش اثربخشی این اعمال نمود ابتدایی تغییراتی در این برنامه درسی

 الگویبر اساس ) پژوهش بعد از مطالعه اهداف برنامه، در پاسخ به سؤال ،تغییرات

یلر، تغییرات برنامه درسی آموزش قرآن مدارس شاهد و ایثارگر چقدر گرای تاهدف

ها مصاحبه تحلیل حاصلبا معلمان جامعه هدف پرداخت.  مصاحبهبه  (است؟ بوده اثربخش

 تایلر به شرح ذیل بود: الگویها بر اساس مقوله و سپس گیری مفاهیمشکلابتدا 

های فردی، زمان، وجود تفاوت مفاهیم: حجم زیاد محتوا، کمبود، هدفعنصر  در

مفاهیم: حجم زیاد، ، محتوا عنصر ؛ درمقوله: تحقق نسبی اهدافو هادشواری برخی پیام

ها، ها، مؤثر بر رشد ارزشهای فردی، توزیع نامساوی حیطهکمبود زمان، وجود تفاوت

 ؛ درمقوله: نقش محتوا در تحقق اهدافو  رضایت از مطالب افزوده، مؤثر در خودراهبری

مفاهیم: کاربرد روش تجربی قدیم، استقبال از روش جدید، جلب مشارکت و ، روش عنصر

، ارزشیابی عنصر و در مقوله: روش، مؤثر در تحقق اهدافو  همکاری، نقش الگو و رسانه

مقوله: و  مفاهیم: رضایت نسبی از ارزشیابی توصیفی، رضایت از ارزشیابی توصیفی

گیری ها شکل، استخراج گردید و برآیند مفاهیم و مقولهدافارزشیابی، مؤثر در تحقق اه

 بود. «اثربخشی نسبی تغییرات برنامه درسی قرآن»تئوری 

(، 4933و  1114های شعبانی )و روش تدریس با یافته این پژوهش در بخش محتوا

 همسو بوده و هر دو به تأکید برحجم فراوان مطالب و سطوح پایین یادگیری و تنظیم آن بر
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. اشاره دارند -دهدکه همه جنبه منفی محتوا را نشان می- های قدیم تدریساساس روش

های مثبت محتوا در پژوهش حاضر عبارتند از: مفید بودن مطالب افزوده شده در جنبه

رو ها و خودراهبری در فراگیران. از اینفرایند یادگیری، تأثیرگذاری محتوا بر رشد ارزش

(، بر تولید محتوای آموزشی متناسب با شرایط متغییر 4939دار )اقتدانشگر، جعفری و لی

(، توصیه 4934)دار، مقامی، و کریمی علویجه لیاقت جامعه تأکید نموده و میرشاه جعفری،

 -اندکه از سنخ کالمبه دلیل این -کنند در روش آموزش مباحث تربیتی؛ از جمله قرآن می

 ری برد.باید از ارتباطات کالمی بهره واف

( و 4937های شعبانی )در بخش تحقق اهداف با یافتههای این پژوهش همچنین یافته

( همسو است که همه معتقدند در درس 4933)پرتو و سرشور خراسانی  ،سعیدی رضوانی

جدی نگرفتن را بتوان طور کامل محقق نشده است. شاید علت این امر قرآن اهداف به

 تخصصی دیگر مانند ریاضی، علوم و ... در نظام آموزشیدرس قرآن به موازات دروس 

های تخصصی و جشنواره الگوهای تدریس برتر در این . عدم برگزاری کارگاهدانست

درس، عدم استفاده از معلمان متخصص جهت تدریس، ارسال با تأخیر کتب طراحی شده 

مرتبط با این های پژوهشی مانند کمبود منابع به مدارس جهت اجرای طرح، محدودیت

خسروی و  موضوع و عدم همکاری برخی از معلمان در مصاحبه، شواهدی بر این ادعاست.

های گونه اهداف، استفاده از طرحیابی به ایناند جهت دست(، معتقد4937باقری )

مستقیم )الگوپردازی گویی( و غیرگو، داستانومستقیم )بحث و گفتشیوه نیمهاجتماعی، به

( و میرشاه جعفری 4941دار و ماهینی )ودجوش( مؤثر خواهند بود. لیاقتو اجرای خ

ساز محور )حل مسئله و مشارکتی( را چارههای آموزشی اندیشه( نیز روش4933وکلباسی )

آوری اطالعات و ( نیز در پژوهشی، به نقش مثبت فن4933اند. ملکی و گرمایی )دانسته

 اند.ند ارزشیابی پرداختهارتباطات در جهت تسریع و تسهیل فرای

 آموزش یبرا یکاف زمان ،یدرس برنامه نیا شتریب یاثربخش یبرا گرددیم شنهادیپ لذا 

 به باشد؛ رانیفراگ یروان یهایژگیمتناسب با سن و و محتوا حجم ه شود؛گرفت نظر در

 یهاکارگاه گردد؛ استفاده سیتدر در ،متخصص معلمان ازتوجه شود؛  شتریب یعاطف طهیح

 ابی)ارزشصورت گیرد؛  یبازنگر یابیارزش وهیش در گردد؛ معلمان برگزار یبرا یتخصص
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 معلم وهیش نیا و کندیم ثبت یمنف نمره نخواند آموزدانش اگر برده نام را امیپ ای سوره کی

 شده اجرا طرح و( مطالب کتاب نماید حفظ تمامبه  مجبور را آموزاندانش تا کرده وادار را

معلمان و مدیران، ، قرار گیرد. همچنین با توجه به نظریبررس و نقدمورد  یسراسر طوربه

الزم است جهت ارزشیابی اثربخشی تغییرات اعمال شده در برنامه درسی قرآن، این طرح 

برای مدتی دیگر تداوم یافته تا نتایج قطعی نسبت به اجرای سراسری یا اصالح برنامه 

جهت کسب نتایج سرانجام  برای قضاوت کافی نیست. محدود،صورت گیرد زیرا اجرای 

 شود.های کمی پژوهش نیز توصیه میاستفاده از روش ،بهتر

 منابع

. مبانی، اصول و مسائل برنامه درسی(. 4931) .و هاکینز، فرانسیس پی .ارنشتاین، آلن سی

 اسالمی. ترجمه قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد

 . تهران: سمت.ارزشیابی آموزشی(. 4937) .بازرگان، عباس

. ترجمه علی ریزی درسی و آموزشیاصول اساسی برنامه(. 4937) .تایلر، رالف وینفرد

 پور ظهیر. تهران: آگه.تقی

. تهران: انتشارات دانشگاه اصول و مبانی آموزش و پرورش(. 4937) .پور ظهیر، علیتقی

 نور.پیام

. تهران: یزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سومربرنامه(. 4934) .پور ظهیر، علیتقی

 آگه.

 (. بررسی4934) .اهلل پور، نعمت سادات و مهرمحمدی، محمود و موسی خاکباز، عظیمه

سطوح  در آن تغییر چگونگی منظر از عالی آموزش در ایرشتهمیان درسی برنامه

 آموزش رشته ارشد کارشناسی درسی مطالعه: برنامه درسی )مورد برنامه مختلف

 .17-16(، 1)4عالی،  آموزش درسی برنامه مطالعات فصلنامه دوریاضی(. 

های اخالقی از (. راهنمای درونی کردن ارزش4937) .خسروی، زهره و باقری، خسرو

 .34-411(، 3) 1فصلنامه مطالعات برنامه درسی، ی درسی. طریق برنامه
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با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی پردازی (. تئوری4931) .سنح ،فرددانایی

 (.44) 41 ،پژوهشی دانشگاه شاهد -دوماهنامه علمیسازی تئوری بنیادی. مفهوم

پذیری تربیت . آسیب(4939) .دار، محمدجواددانشگر، سعید؛ جعفری، سید ابراهیم و لیاقت

 .99-11، 9دانش و پژوهش در علوم تربیتی، های آموزشی آن. دینی و زمینه

 . قم: عالمه.ترجمه نهج البالغه(. 4974دشتی، محمد )

، از: 4949بهمن  11. بازیابی ژوهی قرآن پایه اول ابتداییپاقدام (. 4941) .اعظمزارع، 
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 سوم، . ویرایشآموزشی ارزشیابی و گیریاندازه هایروش (.4931) .اکبر علی سیف،

 .دوران نشر تهران:

فصلنامه (. 4933) .عباسسعیدی رضوانی، محمود؛ پرتو، مسلم و سرشور خراسانی، غالم

 (.3) 94، های آموزشینوآوری

ررسی ارزشیابی برنامه درسی تدوین شده، اجرا شده و کسب شده (. ب4937) .شعبانی، زهرا

 .474-196، 77، مصباحمجله . قرآن در پایه پنجم ابتدایی

دو فصلنامه . م ابتداییچهارررسی ارزشیابی برنامه درسی قرآن پایه (. ب4933) .شعبانی، زهرا
 .411-411(، 3)1، پژوهشی تربیت اسالمی -علمی

 .. مشهدبنیادین آموزش و پرورش (. سند تحول4941) .شورای عالی انقالب فرهنگی

 تهران: نشر نی. . مترجم هادی جلیلی.کیفیدرآمدی بر تحقیق  (.4937) .فلیک، اووه

ای (. بررسی مقایسه4941) .فیضی، آرام و محدثی، حمیده و سالم صافی، حمیده

های تدریس اثربخش ازدیدگاه اعضا هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه شاخص

-174(، 6) 4، دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیهعلوم پزشکی ارومیه. 

161. 

های ارزشیابی اثربخشی برنامه(. 4944) .پاتریک، دونالد و کرك پاتریک، جیمز کرك

 . ترجمه سعید صفایی موحد و اعظم اسداللهی، تهران: آییژ.آموزشی

. ترجمه محرم آقازاده و علی راهنمای عملی ارزشیابی برنامه درسی(. 4937) .کنیکی، لری

 اکبر خسروی. تهران: آییژ.
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)پژوهشگر( رابطه آن با اثربخشی.  (. بررسی کفیت خدمات و4937. )گرجی، محمدباقر

 .4-44، (41) 1، فصلنامه مدیریت

محور و (. بررسی دو رویکرد حافظه4941) .دار، محمدجواد و ماهینی، فاختهلیاقت

های آموزش با تأکید بر روایات منقول از امام علی )ع(. محور؛ به روشاندیشه

 .19-67(، 4) 1 های تربیتی،اسالم و پژوهش
 . قم: اسوه.قرآن حکیم و شرح آیات منتخب(. 4941) .مکارم شیرازی، ناصر

(. جایگاه و کاربرد فناوری اطالعات و 4933) .ملکی، حسن و گرمایی، حسن علی

 ارتباطات در برنامه درسی دوره ابتدایی از نظر صاحبنظران و معلمان شهر تهران.

 .97-11(، 94) 3های آموزشی، فصلنامه نوآوری

مجله های درسی. (. فرایند ارزشیابی برنامه4933) .ژگانم ،مهرو محمدی سنح ،ملکی
 .91-96، 7(، 1) 1،دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران

. تهران: اندازهاها، رویکردها و چشمبرنامه درسی: نظرگاه(. 4941) .مهرمحمدی، محمود

 سمت.

 .دار، محمدجواد؛ مقامی، حمید و کریمی علویجه، مهدیلیاقت ؛میرشاه جعفری، ابراهیم

. (. بررسی عوامل مؤثر بر ارتباط کالمی با رجوع به منابع و متون اسالمی4934)

 .11-14(، 41) 1پژوهشی تربیت اسالمی، -دوفصلنامه علمی
با تکیه  مدار(. دیدگاه برنامه درسی اخالق4933) .میرشاه جعفری، ابراهیم وکلباسی، افسانه

 .474-441(، 4) 4معرفت اخالقی، بر پرورش منش. 

 .نورآبادی، سولماز و احمدی، پروین و دبیری اصفهانی، عذرا و فراستخواه، مقصود

 به ایران عالی آموزش نظام مصوب درسی برنامه تغییر امکان و (. ضرورت4949)

 دوره آموزشی، مدیریت گرایش درسی تلفیقی )مطالعه موردی: برنامه

 .414-411(، 11)7، فصلنامه آموزش و ارزشیابیکارشناسی(. 

 دوره علوم درسی برنامه (. ارزشیابی4941) .یادگارزاده، غالمرضا و عسگری، اردشیر

 فصلنامههمدان.  آموزشی استان هایسرگروه و معلمان نظر اساس بر ابتدایی

 .464-491(، 19)6، ایران درسی برنامه مطالعات
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