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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر چندرسانهای تعاملی بر سواد قرآنی و انگیزش تحصیلی در درس قرآن
صورت گرفته است .روش پژوهش شبهآزمایشی ،با طرح پژوهش پیشآزمون-پسآزمون دوگروهی بود.
جامعه آماری پژوهش دانشآموزان پسر سوم متوسطه شهر ایالم در سال تحصیل  2969-69بودند و از این
جامعه با روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای تعداد دو کالس  92نفره انتخاب و یک کالس بهعنوان گروه
آزمایش و کالس دیگر بهعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد .در این پژوهش گروه آزمایش با چندرسانهای
تعاملی محقق ساخته و گروه کنترل با روش سنتی همراه با نوار صوتی آموزش دیدند .بهمنظور سنجش
آزمودنیها ،آزمون سواد قرآنی محققساخته با ضریب پایایی  2/12و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر با
ضریب پایایی  2/00مورداستفاده قرار گرفت .روایی صوری و محتوایی ابزارها نیز توسط متخصصین حوزه
علوم قرآنی و علوم تربیتی تأیید گردید .پس از جمعآوری دادهها ،در تجزیهوتحلیل آنها از شاخصهای
آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) ،آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس ،تحلیل واریانس چند
متغیری) استفاده شد .نتایج نشان داد نمرات درکِ معانی و تدبرِ قرآن در گروه آزمایش افزایش داشته و
تفاوت دو گروه معنادار بود ،ولی تفاوتی در نمرات روخوانی قرآن دانشآموزان دو گروه دیده نشد .همچنین
یافتهها نشان داد که میزان انگیزش تحصیلی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بهطور معناداری افزایش
داشته است.
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مقدمه
قرآن پیام روشن الهی است که همه انسانها را بهراستی و رستگاری دعوت میکند .از صدر
اسالم تاکنون ،آموزش این پیام جاودانه الهی ،از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت در میان
مسلمانان بوده است .در کشور ما نیز ،به اقتضای جایگاه دین اسالم در فرهنگ مردم ایران و
جایگاه ویژه قرآن در اعتقادات دینی ،باید آموزش قرآن موردتوجه همگان باشد تا شرایط
مساعد برای تحقق اهداف آموزش آن فراهم آید (اشراقی .)2911 ،به همین دلیل از سال
تحصیلی  2909-00تالشهای نسبتاً همه جانبهای در فراهم آوردن زمینههای الزم برای اعتال
و تقویت آموزش قرآن آغاز شد .بدیهی است اهداف آموزش قرآن اولین و مهمترین امری
بود که باید موردبازنگری و مالحظه کارشناسانه قرار میگرفت تا بر اساس آن ،سایر اجزا و
ارکان یک برنامه آموزشی مثل اصول حاکم بر آموزش قرآن ،سازماندهی منطقی محتوا،
روشهای مناسب آموزش ،تربیتمعلم و ارتقای توانایی معلمان قرآن ،نظام و شیوههای
ارزشیابی و ویژگیها و تولید مواد آموزشی و کمکآموزشی ،تعیین و تدوین شود (وکیل،
 .)2912برنامهی آموزش قرآن در پی آن است که راهی روشن ،مطمئن و دائمی برای انس
و ارتباط همهی مردم با قرآن کریم که به رهگیری مادامالعمر ایشان از هدایت کتاب الهی
منجر شود ،باز کند (جعفریفر و نقیزاده .)2969 ،مهمترین پیشینهی آموزش قرآن،
آموزشهای سنتی است که از دیرباز در همهی جوامع اسالمی و ازجمله ایران وجود داشته
است ،درنتیجه این نوع آموزش ،دانشآموزان با توجه به پیچیدگیهای زبان عربی در
روخوانی و فهم قرآن مشکالت جدی دارند (تابال 2و همکاران1229 ،؛ مایمون 1و همکاران،
 .)1222بسیاری از پژوهشگران در حوزه آموزش قرآن ،روش سنتی را مخصوصاً برای
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آموزش نوجوانان و جوانان مناسب نمیدانند ،بهزعم آنان روشهای سنتی چهره به چهره
علیرغم وجود تکنولوژیهای نوین جذابیت کافی برای جلب نظر مخاطبین جوان را ندارد
(مارینا 9و همکاران ،1222 ،سردان و ریاز.)1229 ،9
1. Tabbal
2. Maimun
3. Marina
4. Sardan & Rias

چندرسانهای تعاملی ،سواد قرآنی و انگیزش تحصیلی

تلقی رایج از آموزش قرآن در سطح عمومی جامعه حداقل در سدهی اخیر توانایی
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم بوده است؛ یعنی ازنظر عموم مردم و بسیاری از مراکز
فرهنگی سنتی و حتی بخش قابلتوجهی از صاحبنظران (وکیل ،)2911 ،هر فردی که
میتوانست قرآن را بخواند ،اولین مرحلهی ضروری و عمومی آموزش را فراگرفته بود.

هرچند همیشه برای آموزش مراحل باالتر ،بهویژه نسبت به فهم قرآن کریم ،توصیههایی
میشده است؛ اما پیش از سالهای اخیر ،برای عموم مردم ،در حد مراحل باالتر از خواندن
قرآن ،هیچ آموزش مدون ،جدی و ویژهای وجود نداشته است .در برنامه جدید آموزش
قرآن ،در آموزشوپرورش ،جامعیت آموزش قرآن ،بهعنوان یک اصل اساسی موردتوجه
و اهتمام جدی قرار گرفته است .آموزش جامع قرآن فرایندی است برای دستیابی به توانایی
خواندن ،درک معنا ،تدبر در آیات و آشنایی با معارف قرآن ،بهمنظور انس و بهرهگیری
دائمی از قرآن کریم .درصورتیکه آموزش قرآن بهصورت جامع انجام شود ،دانشآموزان
که آحاد جامعه را تشکیل میدهند به سواد قرآنی دست یابند .الزم است یادآوری شود تدبر
در قرآن به معنای تفکر عمیق در معنای آیات و یا ژرفاندیشی بوده و به حدی مهم است
که طبق روایت قرائت قرآن بدون تدبر بیفایده است .آیات و روایات نشان میدهد )2 :تدبر
از اهداف قرآن است )1 .تدبر زمینهساز تذکر خردمندان است )9 .تدبر راه کشف هماهنگی
و حل تعارضات قرآنی و اثبات کالماهلل بودن قرآن است )9 .تدبر وظیفه همگانی و عمومی
است )2 .تدبر عامل ثمربخشی به قرائت قرآن است (محمد علینژاد عمران.)2969 ،
سواد قرآنی ،اعتقاد و عالقه به یادگیری قرآن کریم و برخورداری از دانش و مهارت
پایه بهمنظور بهرهگیری مستمر و مادامالعمر از قرآن کریم و انس داشتن با آن است (زاید،2
ارتباط با قرآن کریم باشد ،بلکه باید توانایی و قابلیتی فراهم آورد که دانشآموز بتواند ضمن
انس و ارتباط دائمی با قرآن کریم ،پیوسته خود را در معرض تزکیه و تعلیم الهی قرار دهد،
بر همین اساس مهمترین هدف آموزش قرآن در پایان دوره آموزشوپرورش عمومی،
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دستیابی دانشآموزان به سواد قرآنی است .امروزه سواد در حوزههای گوناگون علمی ،به
کسب دانش یا مهارت منحصر نیست ،بلکه این دانش و مهارت باید به ایجاد و تقویت
نگرش خاصی منجر شود که موجب بهکارگیری آموختهها در زندگی و ارتباط دائمی فرد
با آنها باشد (بروزو1221 ،2؛ فردیگ و همکاران )1220 ،1و چهبسا زمینهساز توسعه و
گستردگی آن علم شود (وکیل .)2916 ،دستیابی به این هدف جز در اجرای علمی و
برنامهریزیشده آموزش قرآن میسر نیست .نباتی و وکیل ( )2969روش کلی در آموزش
کتابهای درسی قرآن را چارچوب زیر تعریف میکنند:
الف) آموزش خواندن آیات درس و رفع اشکاالت روخوانی دانشآموزان .برای نیل به
این هدف پیشخوانی ،خواندن در گروه و خواندن برای کالس میتواند مؤثر باشد .ب)
آموزش قرائت سورههای کتاب درسی .ج) آموزش درک معنای ترکیبها یا عبارات ساده
قرآنی .د) آموزش پیام قرآنی .ه) آموزش داستانهای قرآنی؛ و) انس با قرآن در خانه .ز)
تمرین یادآوری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.
در نظام آموزشی عواملی که بر آموزش قرآن و ایجاد سواد قرآنی اثر میگذارند
عبارتاند از؛ نگرش جامعه و خانواده به درس قرآن ،محتوای آموزشی کتابهای قرآن،
روش تدریس معلمان ،نگرش مسئولین و مدیر مدرسه به قرآن ،میزان امکانات و شرایط
مدرسه به برگزاری کالسهای قرآن ،میزان وقت و زمان کالسها و چگونگی فرآیند
ارزشیابی از این درس (میرزا محمدی ،افشار ،شاهرضائی و قبادی .)2961 ،یکی از این عوامل
مهم ،روش تدریس معلمان و مربیانی است که به تدریس قرآن در مدارس میپردازند،
بهکارگیری الگوهای فعال تدریس در کالسهای درس باعث ایجاد انگیزه و افزایش عالقه
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فراگیران به قرآن میشود (عزیز ،ابراهیم ،شاکر و نور1229 ،9؛ نقیه .)2911 ،یکی از
روشهایی که با بهکارگیری چند حس ،ضمن آموزش سبب برانگیختن خودتنظیمی و انگیزه
یادگیرندگان ضمن فرآیند آموزش و یادگیری میشود ،روش آموزش با چندرسانهای است

1. Brozo
2. Ferdig et al.
3. Aziz, Ibrahim, Shaker & Nor
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(پارک و براد .)1220 ،2در این روش رویکرد یادگیرنده محور غالب بوده و اصول روشهای
فعال آموزشی مثل تمرکز بر ویژگیهای یادگیرندگان ،پاسخ به نیازهای یادگیرندگان ضمن
آموزش ،تمرکز بر تعامل بین کاربر و محتوای آموزش رعایت میشود .یک محیط
چندرسانهای فرصتهایی برای کاربرد متن ،گرافیک ،ویدئو و صدا که اطالعات را برای
فرد شبیهسازی میکنند و آن را به شکلهای مختلف به فرد ارائه میکنند ،فراهم میآورد،
عوامل فوقالذکر سبب ایجاد انگیزه در فراگیران میشود (برادلی ،هاینس و بویل.)1221 ،1
بهزعم سیلورمن و همکاران )1220( 9استفاده از چندرسانهای در کالس درس سبب ایجاد
انگیزه ،ترکیب مهارتهای خواندن ،نوشتن ،گوش دادن و صحبت کردن ،افزایش مهارت
همکاری ،تعامالت بیشتر و حل مسئله میشود .فهم مطالب در آموزش با چندرسانهای زمانی
صورت میپذیرد که فراگیران بتوانند ارتباط معناداری بین دادههای چند حسی به وجود
آورند و از این طریق نمادهای مختلف را به هم ربط دهند (تاکاکس و همکاران)1222 ،9
رادوانسکی و زاکس .)2660 ،2کولینز و هالورسون )1221( 9معتقدند کارایی آموزش با ورود
فناوریهای جدید تغییر پیدا کرده است ،آنان مبادله مؤثر اطالعات ،تکامل برنامه درسی،
بهبود محیط یادگیری و ایجاد انگیزه را از نقاط قوت استفاده از فناوری در محیطهای
آموزشی میدانند.
انگیزش تحصیلی از مهمترین متغیرهای حوزه آموزشوپرورش است تا جایی که برخی
صاحبنظران معتقدند برای بررسی اختالف دانشآموزانی که علیرغم استعداد یکسان،
پیشرفت تحصیلی متفاوتی دارند ،باید میزان انگیزش آنان مورد واکاوی قرار گیرد (سیف،
 .)2962انگیزش فرایندی است که طی آن فعالیت فراگیران برانگیخته میشود ،این متغیر
تالش ،استقامت و گفتار افراد استنباط کرد .مطالعات متعدد تأثیر مثبت فناوریهای نوین و
1. Park & Braud
2. Bradley, Haynes & Boyle
3. Silverman et al.
4.Takacs et al.
5. Radvansky and Zacks
6. Collins & Halverson
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چندرسانهایها بر انگیزش دانشآموزان را بررسی کردهاند (یو و همکاران1221 ،2؛ وو و
تای1229 ،1؛ نوذری و سایمیان .)1222 ،9همچنین زمانی که آموزش قرآن از طریق
چندرسانهای به کودکان با آموزش داده میشود ،ویژگیهای منحصربهفرد چندرسانهای
مانند رنگ نوشتهها ،صوت و موسیقی کلمات و غیره انگیزه فراوانی به کودکان داده و آنان
با اشتیاق زیادی در جریان یادگیری فعال قرار میگیرند (پناهی و موسویپور.)2962 ،
سردان و ریاز )1229( 9در پژوهشی با نقد روشهای سنتی آموزش تجوید قرآن به ارائه
دورههای یادگیری سیار در کشور مالزی پرداختند .آنان با پیروی از مدل عمومی طراحی
آموزشی دوره آموزش تجوید راهاندازی و به بررسی تأثیر آن پرداختند .نتایج نشان داد
قابلیت یادگیری ،قابلیت بازخوانی ،سادگی و رضایتبخش بودن دوره ،ازنظر کاربران
قابلقبول است.
مایمون و همکاران ( )1222در پژوهشی به بررسی چالشهای پیش روی معلمان در
تدریس قرآن پرداختند؛ نتایج پژوهش آنان نشان داد؛ نداشتن دانش کافی نسبت به قرآن،
عدم نگرش مثبت نسبت به آن و نداشتن تواناییهای عمومی تدریس مهمترین چالشهای
پیش رو در آموزش قرآن کریم است.
سعیدی رضوانی و همکاران ( )2911در پژوهشی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم
ابتدایی را ارزشیابی کردند .نتایج نشان داد حدود  21درصد از دانشآموزان به حدنصاب
الزم دستیافته و به حد مطلوب هدف برنامه رسیدهاند و فقط حدود  2درصد از دانشآموزان
در روخوانی صحیح تسلط کامل یافتهاند.
در پژوهشی دیگر میرزا محمدی و همکاران ( )2961نیز به ارزشیابی برنامه آموزش قرآن
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پایه پنجم ابتدایی پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که دانشآموزان پایه پنجم قرآن را
در حد متوسط صحیح میخوانند و معتقدند اگرچه این وضعیت قابلقبول است ،ولی مطلوب

1. Yu et al.
2. Wu & Tai
3 .Nozari & Siamian
4. Sardan & Rias
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نیست .آنان معتقدند با توجه به ماهیت نظام تربیتی کشور الزم است در این زمینه
برنامهریزیهای دقیقتری صورت پذیرد.
مطالعات گولد 2نشان داده است که معلمان نباید فقط با حفظ کردن واقعیتها،
یادگیرندگان را وادار به یادگیری کنند ،در زمان تدریس زبان بیگانه مثل زبان عربی معلمان
باید از چندین روش برای آموزش موفق استفاده کنند و یا چندین حس را درآنواحد برای
یادگیری موضوعات درسی بکار گیرند (موسی رمضانی.)2962 ،
نتایج پژوهشهای فوق (سعیدی رضوانی و همکاران2911 ،؛ میرزا محمدی و همکاران،
 )2961نشان میدهد برونداد فعلی آموزش قرآن مطلوب نبوده و باید با اتخاذ روشها جذاب
و رسانههای نوین محیطی مناسب برای فراگیری قرآن فراهم آورد .برای نمونه بهرهگیری از
چندرسانهایهای تعاملی میتواند ضمن فراهم کردن محیطی جذاب و چند حسی ،به جهت
تعاملی بودن میزان درگیری ذهنی دانشآموزان را افزایش داده و برون داد آموزش را بهبود
بخشد .همانگونه که نتایج مطالعات فرجی و کریمیثانی ( )2962نشان داد خودکارآمدی
دانشآموزانی که با کمک چندرسانهای آموزش دیده بودند در سطح مطلوبتر از
دانشآموزانی بود که به روش سنتی آموزش دیدند .با توجه به اینکه قرآن کریم به زبان
عربی نازلشده و روخوانی صحیح آن نیاز به آشنایی با اصول و قواعد زبان عربی دارد ،الزم
است معلمان و دستاندرکاران آموزش از تمامی امکاناتی که باعث تسهیل یادگیری ،درک
عمیق و ایجاد انگیزه در فراگیران میشود بهره گیرند (رزک ،ابراهیم و ادنا ادریس.)1221 ،1
بر همین اساس هدف از پژوهش پیش روی تعیین تأثیر چندرسانهای تعاملی بر سواد قرآنی و
انگیزش تحصیلی دانشآموزان پسر سوم متوسطه شهر ایالم بود .فرضیههای پژوهش
 آموزش با استفاده از چندرسانهای تعاملی در مقایسه با آموزش سنتی تأثیر بیشتری بر سوادقرآنی دانشآموزان پایه سوم متوسطه دارد.
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 آموزش با استفاده از چندرسانهای تعاملی در مقایسه با آموزش سنتی تأثیر بیشتری برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه سوم متوسطه دارد.

روش
روش پژوهش از نوع شبهآزمایشی و طرح پژوهش پیشآزمون-پسآزمون دوگروهی بود.
جامعه آماری پژوهش کلیه دانشآموزان پایه سوم متوسطه شهر ایالم در سال تحصیلی -69
 2969بودند ،بهمنظور انتخاب نمونه آماری از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
چندمرحلهای استفاده شد .بدین ترتیب در مرحله اول از میان کل مدارس شهر ایالم ،چند
مدرسه که امکان اجرای آزمایش در آنها میسر بود انتخاب شدند .در مرحله دوم از میان
این مدارس یک مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب شد و دانشآموزان دو کالس در این
مدرسه بهصورت تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل قرار گرفتند .از روش خوشهای
چندمرحلهای زمانی استفاده میشود که کالس درس بهعنوان واحد نمونهگیری در نظر گرفته
شود (دالور .)2919 ،برای رعایت همگن بودن و اطمینان بیشتر از یکسان بودن شرایط و
ویژگیهای افراد ،دو گروه موردمطالعه ازنظر سن ،جنس و محل تحصیل شرایط یکسانی را
داشتند .همچنین با استفاده از آزمون تی مستقل نمرات پیشآزمون دو گروه در متغیرهای
سواد قرآنی و انگیزش تحصیلی با هم مقایسه شدند و تفاوت معناداری مشاهده نشد.
در این پژوهش برای سنجش انگیزش پیشرفت تحصیلی از مقیاس انگیزش تحصیلی
هارتر )2611( 2استفاده شد .این مقیاس  99سؤال در مقیاس لیکرت  2گزینهای از «هیچوقت»
تا «همیشه» را در برمیگیرد و انگیزش تحصیلی را سؤالهای دوقطبی میسنجد که یک قطب
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96

آن انگیزش درونی و قطب دیگر آن انگیزش بیرونی است ،بنابراین پاسخ آزمودنیها فقط
میتواند یکی از دالیل درونی و یا بیرونی داشته باشد .بحرانی ( )2911پایایی این مقیاس را
با استفاده از روش باز آزمایی بررسی و مقدار پایایی انگیزش درونی  2/12و پایایی انگیزش
بیرونی  2/21به دست آمد .در این پژوهش روایی آزمون را متخصصین حوزه روانشناسی و
علوم تربیتی تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ  2/00به دست آمد.
1. Harter's classroom affect and motivational scale
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آزمون سواد قرآنی :ابزار اندازهگیری مورداستفاده برای سنجش سواد قرآنی آزمون
محققساخته بود ،با توجه به اینکه روخوانی صحیح ،درک معانی و تدبر در آیات قرآن اجزاء
اصلی سواد قرآنی هستند ،پرسشنامهای بیستسؤالی طراحی و جهت اندازهگیری درک
معانی و تدبر آیات از آن استفاده گردید .سؤاالت این آزمون ازلحاظ محتوایی توسط  9نفر
از دبیران دینی و قرآن در مقطع متوسطه مورد تأیید قرار گرفت .پایایی این آزمون با استفاده
از آلفای کرونباخ  2/12به دست آمد .بهمنظور سنجش روخوانی قرآن بعد از تالوت آیات
توسط دانشآموزان سه نفر از متخصصان و قاریان قرآن نمرهای برای دانشآموز در نظر
گرفته و میانگین نظر سه نفر ،بهعنوان نمره روخوانی قرآن در نظر گرفته شد که این روند هم
در پیشآزمون و هم در پسآزمون دانشآموزان گروه کنترل و آزمایش تکرار گردید .نهایتاً
نمره درک معانی ،تدبر آیات و روخوانی با هم جمع و نمره کل سواد قرآنی دانشآموزان
را تشکیل داد.
در این پژوهش آزمودنیهای پایه سوم متوسطه در کالس درس قرآن و در قالب گروه
آزمایش و کنترل شرکت داشتند .قبل از شروع نیمسال پیشآزمونهای سواد قرآنی و
انگیزش پیشرفت تحصیلی از دانشآموزان گرفته شد ،در طول نیمسال گروه آزمایش با
چندرسانهای تعاملی و گروه کنترل به شیوه معمول همراه با نوار صوتی آموزش دیدند ،بعد
از نیمسال از هر دو گروه پسآزمون گرفته شد .معلمِ دانشآموزان در درس قرآن بهعنوان
نویسنده همکار در این پژوهش ،اجرای آموزش در هر دو گروه آزمایش و کنترل را بر عهده
داشتند .ایشان در زمان اجرای پژوهش دانشجوی فوقلیسانس علوم قرآن در دانشگاه ایالم
بودند .نهایتاً دادههای جمعآوریشده با استفاده از میانگین ،انحراف معیار ،تحلیل کوواریانس
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96

و تحلیل واریانس چند متغیری موردبررسی قرار گرفتند.
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یافتهها
تحلیل توصیفی دادهها به شرح جدول  2است.
جدول  .1توزیع میانگین و انحراف استاندارد پیشآزمون و پسآزمون سواد قرآنی و انگیزش تحصیلی
پیشآزمون

متغیر
تدبر در آیات
درک معانی
روخوانی قرآن
انگیزش تحصیلی

پسآزمون

آزمایش

کنترل

آزمایش

کنترل

میانگین

9/02

9/62

6/19

1/99

انحراف استاندارد

2/99

2/02

2/01

2/91

میانگین

0/09

0/99

6/21

1/91

انحراف استاندارد

2/26

2/09

2/90

2/00

میانگین

2/19

2/22

1/92

0/29

انحراف استاندارد

2/22

2/21

2/21

2/91

میانگین

02/69

02/29

19/60

12/90

انحراف استاندارد

1/91

1/21

1/29

1/26

یافتههای جدول  2میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون متغیرها در گروه
آزمایش و کنترل را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد نمرات پسآزمون دانشآموزان در هر
دو گروه و در تمامی متغیرها افزایش یافته است ،ولی این افزایش برای گروه آزمایش بیشتر
است .تحلیل استنباطی دادهها به شرح جداول  9 ،1و  9است.
فرضیه اول :آموزش با استفاده از چندرسانهای آموزشی در مقایسه با آموزش سنتی تأثیر
بیشتری بر سواد قرآنی دانشآموزان پایه سوم متوسطه دارد.
با توجه به طرح پژوهش و عدم برقراری مفروضات تحلیل کوواریانس (همگنی ضریب
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96
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رگرسیون) در مؤلفههای سواد قرآنی از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری برای نمرات
اختالفی پیشآزمون-پس آزمون استفاده شد .برای استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره
مفروضههای نرمال بودن توزیع با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنف و همگنی
ماتریس واریانس کوواریانس با استفاده از آزمون  BOXموردبررسی قرار گرفت .نتایج
تحلیل واریانس چند متغیره در جدولهای  1و  9ارائه شده است.
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جدول  .2نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مؤلفههای سواد قرآنی
اثر

گروه

آزمونها

مقادیر

F

درجه آزادی اثر

درجه آزادی خطا

معناداری ()P

اثر پیالیی

2/126

2/19

9

29

2/229

المبدای ویلکز

2/126

2/19

9

29

2/229

اثر هتلینگ

2/126

2/19

9

29

2/229

بزرگترین ریشه روی

2/126

2/19

9

29

2/229

همانطور که مشاهده میگردد سطح معناداری هر چهار آمارة چند متغیری مربوطه یعنی
اثر پیالیی ،المبدای ویلکز ،اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی ،کوچکتر از  2/22است.
بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص میگردد که بین نمرات مؤلفههای سواد قرآنی
دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد .در ادامه نتایج آزمون تکمیلی تحلیل واریانس
یکراهه ارائه میشود.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس چند متغیری یکراهه نمرات مؤلفههای سواد قرآنی دو گروه
منبع
تغییر
گروه

خطا

مجذورات

آزادی

مجذورات

معناداری

تدبر در آیات

0/96

2

0/96

0/90

2/221

درک معانی

2/92

2

2/92

2/60

2/221

روانخوانی قرآن

1/12

2

1/12

2/99

2/192

تدبر در آیات

21/29

21

2

درک معانی

21/92

21

2/62

روانخوانی قرآن

229/92

21

2/62

تدبر در آیات

921/99

92

درک معانی

219

92

روانخوانی قرآن

922/22

92

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود سطح معناداری مشاهدهشده برای تفاوت
مؤلفههای تدبر در آیات و درک معانی در بین دو گروه کمتر از  2/22است؛ بنابراین بین گروه

سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96

کل

متغیر  /شاخصها

مجموع

درجه

میانگین

آزمون F

سطح
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در مؤلفههای ذکرشده تفاوت معناداری وجود دارد .سطح معناداری مشاهدهشده برای
روخوانی قرآن بزرگتر از  2/22است؛ بنابراین در این متغیرها تفاوت دو گروه معنادار نیست.
فرضیه دوم :آموزش با استفاده از چندرسانهای آموزشی در مقایسه با آموزش سنتی تأثیر
بیشتری بر انگیزش تحصیلی دانشآموزان پایه سوم متوسطه دارد.
با توجه به اینکه تمامی مفروضههای تحلیل کوواریانس در متغیر انگیزش تحصیلی برقرار
بود ،برای مقایسه تفاوت میانگینها از این آزمون استفاده شد.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه آموزش با استفاده از چندرسانهای و آموزش سنتی بر
انگیزش تحصیلی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

همپراش

9260/19

2

9260/19

220/92

2/222

گروه

219/69

2

219/69

2/11

2/219

خطا

1296/06

20

92/01

کل

921292

92

نتایج جدول  9نشان میدهد ،میانگین انگیزش پیشرفت تحصیلی گروههای آزمایش و
کنترل پس از حذف اثر پیشآزمون بهطور معناداری با هم تفاوت دارند .این نتیجه به این
معناست که تفاوت مشاهدهشده بین میانگین پسآزمون گروههای آزمایش ( )19/60و کنترل
( )12/90در ارتباط با متغیر انگیزش تحصیلی معنادار است .لذا ،استفاده از چندرسانهای
تعاملی در افزایش انگیزش تحصیلی دانشآموزان پایه سوم متوسطه مؤثر بوده و بدین ترتیب
فرضیه پژوهشی تأیید میگردد.
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96

بحث و نتیجهگیری
آموزش قرآن به جهت طبیعت خاص خود که با روح و جان متعلم سروکار دارد ،قرار است
آموزشی باشد که قرآن را محبوب و معشوق قرآن آموز گرداند و هر شیوه آموزشی که این
دوستی و محبت را به هم زند مطلوب نخواهد بود ،بنابراین آموزش به شیوه سنتی و یکنواخت
نخواهد توانست عالقه و رغبت فراگیر جهت یادگیری و درک عمیق را فراهم آورد .در
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آموزش قرآن کریم ،در هر مرحلهای ،اعم از آموزش روخوانی و روانخوانی یا مفاهیم و
مانند آن ،باید سعی شود که عالقه دانشآموزان نسبت به درس و کالس افزایش یابد و شور
و شوقی برای این کار در آنها به وجود آید .این اشتیاق با راههایی که معلم در کالس پیش
میگیرد و روشهایی که به اجرا درمیآورد ،باید زیادتر شود و تا پایان درس و کالس باقی
بماند (وطنی .)2911 ،پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثیر چندرسانهای تعاملی بر سواد
قرآنی و انگیزش تحصیلی انجام گرفت.
فرضیه اول :آموزش با استفاده از چندرسانهای آموزشی در مقایسه با آموزش سنتی تأثیر
بیشتری بر سواد قرآنی دانشآموزان پایه سوم متوسطه دارد .نتایج نشان داد تفاوت دو گروه
در مؤلفههای تدبر در آیات و درک معانی معنادار است ،ولی دو گروه در روخوانی تفاوت
معناداری با هم ندارند .با توجه به اینکه پژوهش حاضر ،پژوهش نسبتاً جدیدی در حوزه سواد
قرآنی است ،پژوهشی که بهطور مستقیم به بررسی تأثیر چندرسانهای تعاملی بر سواد قرآنی
پرداخته باشد یافت نشد .در تبیین نتایج باال باید گفت استفاده از فناوریها به فرد یادگیرنده
این امکان را میدهد که بهجای واکنشهای منفعالنه در فرایند یادگیری ،ابتکار عمل را به
دست گرفته ،با انتخاب مواد آموزشی مناسب یادگیری هدفمند و معنادار داشته باشد.
محتواهای الکترونیکی این فرصت را برای فراگیران فراهم میکنند تا در مواردی مانند
شرکت در یادگیری ،روش بهکارگیری ابزار ،زمان الزم برای یادگیری ،میزان و سطح
یادگیری ،محل یادگیری و فرد یاددهنده تصمیم بگیرند و به این دالیل انگیزه باالیی برای
یادگیری دارند (زمانی و همکاران.)2962 ،
از طرفی در آموزشهایی که بهنوعی با آموزش زبان ارتباط دارد ،مهمترین و اولین گام،
در آموزش مبتنی بر چندرسانهای و هم در آموزش سنتی استماع دانشآموزان موردتوجه
قرار میگیرد .بهطورمعمول آموزش مبتنی بر چندرسانهای رویکردی خطی در فرآیند
تدریس دارد ،بنابراین اگر دانشآموزی در روخوانی آیات پیشنیاز الزم را نداشته باشد،
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بهره زیادی از کالس درس نخواهد برد .به همین دلیل است که داسیلوا و کوریا)1220( 2
استفاده از چندرسانهایهای آموزشی با رویکردی غیرخطی را الزمه رشد و ارتقای
مهارتهای تفکر سطح باال میدانند .با توجه به پیوستگی ،نظم و هماهنگی که در آیات قرآن
کریم وجود دارد بهتر است در قرائت همراه با تدبر ،قاری آیات را متناسب با موضوع و
شرایط زمان و مکان و آهنگ کلمات و عبارات ،تقطیع و انتخاب کند تا بتواند حق مطلب و
سخن حقتعالی را به احسن وجه ادا کند ،این مسئله زمانی که تالوت قرآن توسط خود معلمِ
آگاه به اصول و فنون در کالس درس و بهصورت زنده انجام گیرد ،بیشتر رعایت میشود.
فرضیه دوم :آموزش با استفاده از چندرسانهای آموزشی در مقایسه با آموزش سنتی تأثیر
بیشتری بر انگیزش تحصیلی دانشآموزان پایه سوم متوسطه دارد .نتایج نشان داد فرضیه
پژوهش تأیید و گروههای آزمایش و کنترل در متغیر انگیزش تحصیلی با هم تفاوت معناداری
دارند .این نتایج با پژوهشهای مسعود حمزه ،علی داو و فریادی ( ،)1229محمد ،مانیندی و
گوین داسامی ،)1222( 1یو و همکاران ( ،)1221وو و تای ( )1229و نوذری و سایمیان
( )1222همسو است.
در تبیین نتایج باال باید گفت استفاده از چندرسانهای آموزشی باعث بهبود عملکرد ،رشد
ارتباطات بین فردی و توانایی حل مسئله فراگیر میشود و ازآنجاکه استفاده از فناوریهای
نوین مثل چندرسانهایها در فرآیند یادگیری موضوعات پیچیده ،تسهیل گر است ،قدرت
ناوبری و انگیزش تحصیلی فراگیران ارتقا پیدا خواهد کرد .مسعود حمزه و همکاران ()1229
ویژگیهای محیط چندرسانهای مثل تعاملی بودن ،توالی مطالب و یکنواخت و کسالتآور
نبودن را دالیل محبوبیت و پیشرفت فراگیران در این محیطها ذکر میکنند .آنان همچنین
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96
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تسهیل فراگیری دانش ضمنی 9با بهکارگیری حواس و استفاده از موارد و مثالهای عینی 9در
ایجاد انگیزه برای ادامه دورههای آموزشی را مزیتهای چندرسانهای میدانند .عالوه بر این
ترکیب عکس ،صدا ،ویدیو ،متن ،انیمیشن و شبیهسازیها بهطور همزمان در جلبتوجه و
1. da Silva & Correia
2. Mohamad; Muninday & Govindasamy
3. tacit knowledge
4. explicit
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ایجاد تمرکز کمک خواهد کرد (مایر و کالرک .)2969 ،پژوهشها نشان دادند بهترین راه
ایجاد انگیزش در یادگیرندگان نسبت به یادگیری بهبود شرایط یادگیری و افزایش سطح
کیفیت روشهای آموزشی است ،از این طریق یادگیرندگان در یادگیری به موفقیت بیشتر
میرسند و این کسب موفقیت عالقه و انگیزش آنان را نسبت به یادگیری مطالب تازه افزایش
میدهد (سیف.)2962 ،
مهمترین مزیت چندرسانهای نسبت به اشکال دیگر آموزش بهرهگیری از چند حس،
ایجاد فرصت تأمل ،تنوع و انعطافپذیری در ارائه و بازخورد سریع است (اهلل کرمی)2961 ،
و این مهم باعث بهبود انگیزش تحصیلی خواهد شد .ریس و همکاران )1221( 2در پژوهشی
نشان دادند که آموزش از طریق رایانه هم موجب پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان شده و هم
در آنان نگرش مثبتتری نسبت به فعالیتهای آموزشگاهی ایجاد میکند .بسیاری از
متخصصان معتقدند که استفاده از مواد درسی چندرسانهای میتواند سبک ،تکنیک ،روش
و کیفیت آموزش را ارتقاء بخشد و انگیزش الزم برای فعالیت در محیط یادگیری فعال را
فراهم آورد (محمد و همکاران.)1222 ،
نهایتاً بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد میگردد؛ طراحی و تولید چندرسانهای مناسب
جهت آموزش درس قرآن در اولویت کار دستاندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد و امکانات
سختافزاری و نرمافزاری جهت استفاده از فناوریهای نوین در کالسهای درس قرآن فراهم
گردد .به دیگر پژوهشگران نیز توصیه میشود اثربخشی دیگر فناوریها و ابزارهای جدید بر
سواد قرآنی را موردبررسی قرار دهند ،چراکه قرآن شایسته بهترین نوع آموزشهاست .همچنین
پیشنهاد میگردد پژوهشهای مشابهی در دیگر مقاطع تحصیلی نیز انجام شود ،باشد که نتایج
زیبای قرآن در کالس درس و فضای یادگیری ،انحصار نهچندان مطلوب شنیدن آیات الهی
در مراسم خاصی همچون عزا و سوگواری را میشکند و بهطور طبیعی ،به دانشآموزان
میآموزد که صوت زیبای قرآن در همه زمانها و مکانها ،روحبخش آدمی است .همخوانی
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این پژوهشها گامی مؤثر جهت رشد و تعالی تعلیم و تربیت کشور در بر باشد .شنیدن صوت

1. Reis et al.
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دستهجمعی دانشآموزان به همراه چندرسانهای آموزشی موجب شور و شوق آنها گشته و
بهرهگیری از گوش که تقریباً در آموزشوپرورش به فراموشی سپرده شده است ،احیا میشود
و برانگیختگی الزم جهت یادگیری را کسب میکنند.
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