
 

 

 سواد قرآنی و انگیزش تحصیلی، ای تعاملیچندرسانه

 3طوفانی نژاد احسان، 2امیری عسگر، 1اهلل کرمیآزاد 

 فناوری آموزش و یادگیری

 99تا  10ص ، 69پاییز ، 21شماره ، سال سوم

 92/22/62تاریخ دریافت: 

 22/22/61تاریخ پذیرش: 

 چکیده
ن و انگیزش تحصیلی در درس قرآای تعاملی بر سواد قرآنی رسانهچند تأثیراین پژوهش با هدف بررسی 

ود. ب دوگروهیآزمون پس-آزمونبا طرح پژوهش پیش، آزمایشیصورت گرفته است. روش پژوهش شبه

بودند و از این  2969-69آموزان پسر سوم متوسطه شهر ایالم در سال تحصیل جامعه آماری پژوهش دانش

گروه  عنوانبهو یک کالس  نفره انتخاب 92 تعداد دو کالس ایچندمرحلهای جامعه با روش تصادفی خوشه

ای ندرسانهبا چ آزمایشگروه کنترل در نظر گرفته شد. در این پژوهش گروه  عنوانبهو کالس دیگر  آزمایش

نجش س منظوربهمحقق ساخته و گروه کنترل با روش سنتی همراه با نوار صوتی آموزش دیدند.  تعاملی

و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر با  12/2با ضریب پایایی  ساختهققمحآزمون سواد قرآنی ، هاآزمودنی

قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی ابزارها نیز توسط متخصصین حوزه  مورداستفاده 00/2ضریب پایایی 

های از شاخص هاآن وتحلیلتجزیهدر ، هاآوری دادهگردید. پس از جمع تأییدعلوم قرآنی و علوم تربیتی 

س چند تحلیل واریان، تحلیل کوواریانس) یاستنباطآمار ، میانگین و انحراف استاندارد() یفیتوصآمار 

ه و افزایش داشت آزمایشمتغیری( استفاده شد. نتایج نشان داد نمرات درکِ معانی و تدبرِ قرآن در گروه 

ن گروه دیده نشد. همچنی آموزان دوولی تفاوتی در نمرات روخوانی قرآن دانش، بودتفاوت دو گروه معنادار 

عناداری افزایش م طوربهدر مقایسه با گروه کنترل  آزمایشها نشان داد که میزان انگیزش تحصیلی گروه یافته

 داشته است.

 قرآن، سواد قرآنی، ای آموزشیچندرسانه، انگیزش تحصیلی: کلیدی یهاواژه

  

                                                           

2. ایران. ، کردستان، آموزشی دانشگاه فرهنگیان مأمورazad.a.karami@gmail.com 

 ایران.، ایالم، دانشگاه ایالم، . کارشناسی ارشد علوم قرآن1

 ایران.، تهران، دانشگاه عالمه طباطبائی، . دکتری تکنولوژی آموزشی9
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 مقدمه

ز صدر ا کند.و رستگاری دعوت می راستیبهها را پیام روشن الهی است که همه انسان قرآن

اهداف تعلیم و تربیت در میان  ترینمهماز ، آموزش این پیام جاودانه الهی، اسالم تاکنون

به اقتضای جایگاه دین اسالم در فرهنگ مردم ایران و ، در کشور ما نیز مسلمانان بوده است.

 همگان باشد تا شرایط موردتوجهباید آموزش قرآن ، جایگاه ویژه قرآن در اعتقادات دینی

از سال  به همین دلیل .(2911، )اشراقی فراهم آید آموزش آنمساعد برای تحقق اهداف 

 الاعتهای الزم برای ای در فراهم آوردن زمینههمه جانبه های نسبتاًتالش 2909-00تحصیلی 

امری  ترینممهبدیهی است اهداف آموزش قرآن اولین و  و تقویت آموزش قرآن آغاز شد.

ایر اجزا و س، آن اساس برگرفت تا و مالحظه کارشناسانه قرار می موردبازنگریبود که باید 

 ،دهی منطقی محتواسازمان، حاکم بر آموزش قرآن مثل اصولارکان یک برنامه آموزشی 

 هاینظام و شیوه، و ارتقای توانایی معلمان قرآن معلمتربیت، های مناسب آموزشروش

، وکیلشود )تعیین و تدوین ، آموزشیکمکها و تولید مواد آموزشی و و ویژگی ابییارزش

 انس برای دائمی و مطمئن، روشن راهی که است آن پی در قرآن آموزش ی(. برنامه2912

 الهی کتاب هدایت از ایشان العمرمادام رهگیری به کریم که قرآن با مردم یهمه ارتباط و

، قرآن آموزش یپیشینه ترینمهم(. 2969، زادهفر و نقی)جعفریکند  باز، شود منجر

 داشته ایران وجود ازجمله و اسالمی جوامع یهمه در دیرباز از که سنتی است هایآموزش

های زبان عربی در آموزان با توجه به پیچیدگیدانش، این نوع آموزش درنتیجه، است

، و همکاران 1؛ مایمون1229، و همکاران 2تابالدارند )روخوانی و فهم قرآن مشکالت جدی 

روش سنتی را مخصوصاً برای ، (. بسیاری از پژوهشگران در حوزه آموزش قرآن1222

سنتی چهره به چهره  هایروشآنان  زعمبه، دانندنمیآموزش نوجوانان و جوانان مناسب 

دارد ننوین جذابیت کافی برای جلب نظر مخاطبین جوان را  هایتکنولوژیوجود  رغمعلی

 (.1229، 9سردان و ریاز، 1222، و همکاران 9مارینا)

                                                           

1. Tabbal 

2. Maimun 

3. Marina 

4. Sardan & Rias 



29 

 تحصیلی انگیزش و قرآنی سواد، تعاملی اینهچندرسا 

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

یز
پای

 
96

 

 

 توانایی اخیر یسده در حداقل جامعه سطح عمومی در قرآن آموزش از رایج تلقی

 مراکز از و بسیاری مردم عموم ازنظر یعنی است؛ بوده کریم قرآن خوانیروانو  روخوانی

 که فردی هر، (2911، نظران )وکیلصاحب از توجهیقابل بخش حتی و سنتی فرهنگی

 .بود فراگرفته را آموزش عمومی و ضروری یمرحله اولین، بخواند را قرآن توانستمی

 هاییتوصیه، کریم قرآن فهم نسبت به ویژهبه، باالتر مراحل آموزش برای همیشه هرچند

 از خواندن باالتر مراحل حد در، مردم عموم برای، اخیر هایاز سال پیش اما ؛است شدهمی

 آموزش برنامه جدید است. در وجود نداشته ایویژه و جدی، مدون آموزش هیچ، قرآن

 موردتوجه اساسی اصل یک عنوانبه، قرآن آموزش جامعیت، وپرورشآموزش در، قرآن

 به توانایی دستیابی برای است فرایندی قرآن جامع است. آموزش گرفته قرار اهتمام جدی و

 گیریبهره و انس منظوربه، معارف قرآن با آشنایی و آیات در تدبر، معنا درک، خواندن

 آموزاندانش، شود انجام جامع صورتبهقرآن  آموزش کهدرصورتیکریم.  قرآن از دائمی

به سواد قرآنی دست یابند. الزم است یادآوری شود تدبر  دهندمیرا تشکیل  جامعه آحاد که

ت مهم اس حدی بهبوده و  اندیشیژرفدر قرآن به معنای تفکر عمیق در معنای آیات و یا 

( تدبر 2: دهدفایده است. آیات و روایات نشان میکه طبق روایت قرائت قرآن بدون تدبر بی

( تدبر راه کشف هماهنگی 9خردمندان است. ساز تذکر ( تدبر زمینه1از اهداف قرآن است. 

( تدبر وظیفه همگانی و عمومی 9بودن قرآن است.  اهللکالمو حل تعارضات قرآنی و اثبات 

 (.2969، نژاد عمران( تدبر عامل ثمربخشی به قرائت قرآن است )محمد علی2است. 

 مهارت و دانش از برخورداری و کریم قرآن یادگیری به عالقه و اعتقاد، قرآنی سواد

، 2آن است )زاید با داشتن انس و کریم قرآن از العمرمادام و گیری مستمربهره منظوربه پایه

تواند صرفاً دستیابی به دانش و مهارت خاصی در نمی، هدف آموزش عمومی قرآن(. 1220

بتواند ضمن آموز بلکه باید توانایی و قابلیتی فراهم آورد که دانش، ارتباط با قرآن کریم باشد

 ،پیوسته خود را در معرض تزکیه و تعلیم الهی قرار دهد، انس و ارتباط دائمی با قرآن کریم

، عمومی وپرورشآموزشهدف آموزش قرآن در پایان دوره  ترینمهمبر همین اساس 

                                                           
1. Zayed 
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به ، علمی گوناگون هایحوزه در سواد . امروزهآموزان به سواد قرآنی استدستیابی دانش

 تقویت و ایجاد به مهارت باید و دانش این بلکه، نیست مهارت منحصر ای دانش کسب

 فرد دائمی ارتباط و زندگی در هاآموخته کارگیریبهموجب  که شود منجر خاصی نگرش

 و توسعه ساززمینه بساچه ( و1220، 1؛ فردیگ و همکاران1221، 2)بروزو باشد هاآن با

(. دستیابی به این هدف جز در اجرای علمی و 2916، وکیلشود ) علم آن گستردگی

( روش کلی در آموزش 2969آموزش قرآن میسر نیست. نباتی و وکیل ) شدهریزیبرنامه

 :کنندمیدرسی قرآن را چارچوب زیر تعریف  هایکتاب

آموزان. برای نیل به الف( آموزش خواندن آیات درس و رفع اشکاالت روخوانی دانش

باشد. ب(  مؤثرتواند خواندن در گروه و خواندن برای کالس می، انیخواین هدف پیش

ها یا عبارات ساده های کتاب درسی. ج( آموزش درک معنای ترکیبآموزش قرائت سوره

( انس با قرآن در خانه. ز( و ؛های قرآنیقرآنی. د( آموزش پیام قرآنی. ه( آموزش داستان

 تحصیلی.تمرین یادآوری و ارزشیابی پیشرفت 

 گذارندمیدر نظام آموزشی عواملی که بر آموزش قرآن و ایجاد سواد قرآنی اثر 

، قرآن هایکتابمحتوای آموزشی ، از؛ نگرش جامعه و خانواده به درس قرآن اندعبارت

میزان امکانات و شرایط ، نگرش مسئولین و مدیر مدرسه به قرآن، روش تدریس معلمان

و چگونگی فرآیند  هاکالسمیزان وقت و زمان ، قرآن یهاکالسمدرسه به برگزاری 

(. یکی از این عوامل 2961، شاهرضائی و قبادی، افشار، میرزا محمدیدرس )ارزشیابی از این 

، پردازندمیروش تدریس معلمان و مربیانی است که به تدریس قرآن در مدارس ، مهم

های درس باعث ایجاد انگیزه و افزایش عالقه الگوهای فعال تدریس در کالس کارگیریبه

(. یکی از 2911، ؛ نقیه1229، 9شاکر و نور، ابراهیم، عزیزشود )میفراگیران به قرآن 

و انگیزه  یخودتنظیمضمن آموزش سبب برانگیختن ، چند حس کارگیریبههایی که با روش

 است ایچندرسانه روش آموزش با، شودمییادگیرندگان ضمن فرآیند آموزش و یادگیری 

                                                           
1. Brozo 
2. Ferdig et al. 
3. Aziz, Ibrahim, Shaker & Nor 
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 هایروش(. در این روش رویکرد یادگیرنده محور غالب بوده و اصول 1220، 2پارک و براد)

ان ضمن پاسخ به نیازهای یادگیرندگ، های یادگیرندگانفعال آموزشی مثل تمرکز بر ویژگی

. یک محیط شودمیتمرکز بر تعامل بین کاربر و محتوای آموزش رعایت ، آموزش

ویدئو و صدا که اطالعات را برای ، گرافیک، هایی برای کاربرد متنفرصت یاچندرسانه

، آوردیمفراهم ، کنندمیمختلف به فرد ارائه  هایشکلو آن را به  کنندمیسازی فرد شبیه

(. 1221، 1هاینس و بویل، )برادلی شودمیسبب ایجاد انگیزه در فراگیران  الذکرفوقعوامل 

ای در کالس درس سبب ایجاد ( استفاده از چندرسانه1220) 9سیلورمن و همکاران زعمبه

 افزایش مهارت، گوش دادن و صحبت کردن، نوشتن، خواندن هایمهارتترکیب ، انگیزه

زمانی  ایچندرسانه. فهم مطالب در آموزش با شودمیتعامالت بیشتر و حل مسئله ، همکاری

 وجود هبهای چند حسی که فراگیران بتوانند ارتباط معناداری بین داده پذیردمیصورت 

( 1222، 9آورند و از این طریق نمادهای مختلف را به هم ربط دهند )تاکاکس و همکاران

( معتقدند کارایی آموزش با ورود 1221) 9(. کولینز و هالورسون2660، 2رادوانسکی و زاکس

، یتکامل برنامه درس، اطالعات مؤثرآنان مبادله ، است جدید تغییر پیدا کرده هایفناوری

 هایمحیطبهبود محیط یادگیری و ایجاد انگیزه را از نقاط قوت استفاده از فناوری در 

 .دانندمیآموزشی 

برخی  هک جاییتا  است وپرورشآموزشمتغیرهای حوزه  ترینمهمانگیزش تحصیلی از 

، ناستعداد یکسا رغمعلیآموزانی که معتقدند برای بررسی اختالف دانش نظرانصاحب

، سیف) یردگباید میزان انگیزش آنان مورد واکاوی قرار ، پیشرفت تحصیلی متفاوتی دارند

این متغیر ، شودمی(. انگیزش فرایندی است که طی آن فعالیت فراگیران برانگیخته 2962

، لیفآن را در رفتارهای مثل انتخاب تک توانمیبلکه  نیست مشاهدهقابلمستقیم  صورتبه

های نوین و ریمثبت فناو تأثیراستقامت و گفتار افراد استنباط کرد. مطالعات متعدد ، تالش

                                                           
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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؛ وو و 1221، 2یو و همکاران) اندکردهآموزان را بررسی ها بر انگیزش دانشایچندرسانه

 قیکه آموزش قرآن از طر یزمان(. همچنین 1222، 9و سایمیان نوذری؛ 1229، 1تای

 یاچندرسانه فردمنحصربه یهایژگیو، شودیبه کودکان با آموزش داده م یاچندرسانه

آنان  به کودکان داده و یفراوان زهیانگ رهیکلمات و غ یقیصوت و موس، هامانند رنگ نوشته

 (.2962، پور)پناهی و موسویگیرند فعال قرار می یریادگی انیدر جر یادیز اقیبا اشت

های سنتی آموزش تجوید قرآن به ارائه ( در پژوهشی با نقد روش1229) 9سردان و ریاز

یادگیری سیار در کشور مالزی پرداختند. آنان با پیروی از مدل عمومی طراحی  هایدوره

آن پرداختند. نتایج نشان داد  تأثیرو به بررسی  اندازیراهآموزشی دوره آموزش تجوید 

اربران ک ازنظر، بودن دوره بخشرضایتسادگی و ، قابلیت بازخوانی، قابلیت یادگیری

 .است قبولقابل

پیش روی معلمان در  هایچالش( در پژوهشی به بررسی 1222) همکارانمایمون و 

، به قرآن سبتنداشتن دانش کافی ن آنان نشان داد؛ پژوهشتدریس قرآن پرداختند؛ نتایج 

های شچال ترینمهمعمومی تدریس  هایتواناییعدم نگرش مثبت نسبت به آن و نداشتن 

 .استپیش رو در آموزش قرآن کریم 

( در پژوهشی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم 2911) همکارانسعیدی رضوانی و 

 حدنصابآموزان به دانشدرصد از  21ابتدایی را ارزشیابی کردند. نتایج نشان داد حدود 

آموزان درصد از دانش 2و فقط حدود  اندرسیدهو به حد مطلوب هدف برنامه  یافتهدستالزم 

 .اندیافتهدر روخوانی صحیح تسلط کامل 

( نیز به ارزشیابی برنامه آموزش قرآن 2961) همکاراندر پژوهشی دیگر میرزا محمدی و 

م قرآن را آموزان پایه پنجن پژوهش نشان داد که دانشپایه پنجم ابتدایی پرداختند. نتایج ای

ی مطلوب ول، است قبولقابلاین وضعیت  اگرچهو معتقدند  خوانندمیدر حد متوسط صحیح 

                                                           
1. Yu et al. 
2. Wu & Tai 
3 .Nozari & Siamian 
4. Sardan & Rias 



33 

 تحصیلی انگیزش و قرآنی سواد، تعاملی اینهچندرسا 

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

یز
پای

 
96

 

 

نیست. آنان معتقدند با توجه به ماهیت نظام تربیتی کشور الزم است در این زمینه 

 تری صورت پذیرد.دقیق هایریزیبرنامه

، هاواقعیتنشان داده است که معلمان نباید فقط با حفظ کردن  2مطالعات گولد

ان در زمان تدریس زبان بیگانه مثل زبان عربی معلم، کنندرا وادار به یادگیری  یادگیرندگان

رای ب واحددرآنو یا چندین حس را  کنندباید از چندین روش برای آموزش موفق استفاده 

 (.2962، وسی رمضانییادگیری موضوعات درسی بکار گیرند )م

، ؛ میرزا محمدی و همکاران2911، های فوق )سعیدی رضوانی و همکاراننتایج پژوهش

ذاب ها جفعلی آموزش قرآن مطلوب نبوده و باید با اتخاذ روش برونداددهد ( نشان می2961

ز یری اگهای نوین محیطی مناسب برای فراگیری قرآن فراهم آورد. برای نمونه بهرهو رسانه

 به جهت، تواند ضمن فراهم کردن محیطی جذاب و چند حسیهای تعاملی میایچندرسانه

آموزان را افزایش داده و برون داد آموزش را بهبود تعاملی بودن میزان درگیری ذهنی دانش

 یخودکارآمد( نشان داد 2962ثانی )گونه که نتایج مطالعات فرجی و کریمیبخشد. همان

تر از مطلوب بودند در سطح دهیآموزش د یابا کمک چندرسانه کهی آموزاندانش

با توجه به اینکه قرآن کریم به زبان  .یدندد آموزشی بود که به روش سنت یآموزاندانش

الزم  ،و روخوانی صحیح آن نیاز به آشنایی با اصول و قواعد زبان عربی دارد شدهنازلعربی 

درک  ،تمامی امکاناتی که باعث تسهیل یادگیریآموزش از  اندرکاراندستاست معلمان و 

(. 1221، 1ابراهیم و ادنا ادریس، رزک) گیرندبهره  شودمیعمیق و ایجاد انگیزه در فراگیران 

آنی و ای تعاملی بر سواد قرچندرسانه تأثیربر همین اساس هدف از پژوهش پیش روی تعیین 

هش پژو هایفرضیهآموزان پسر سوم متوسطه شهر ایالم بود. انگیزش تحصیلی دانش

 از: اندعبارت

یشتری بر سواد ب تأثیرای تعاملی در مقایسه با آموزش سنتی آموزش با استفاده از چندرسانه -

 آموزان پایه سوم متوسطه دارد.قرآنی دانش

                                                           
1. Gold 
2. Razak, Ibrahim & Idna Idris 



34 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

یز
پای

 
96

 

یشتری بر ب ثیرتأای تعاملی در مقایسه با آموزش سنتی آموزش با استفاده از چندرسانه -

 آموزان پایه سوم متوسطه دارد.انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش

 روش

. بود دوگروهیآزمون پس-آزمونو طرح پژوهش پیش آزمایشیروش پژوهش از نوع شبه

-69آموزان پایه سوم متوسطه شهر ایالم در سال تحصیلی جامعه آماری پژوهش کلیه دانش

ای گیری تصادفی خوشهانتخاب نمونه آماری از روش نمونه منظوربه، بودند 2969

ند چ، استفاده شد. بدین ترتیب در مرحله اول از میان کل مدارس شهر ایالم ایچندمرحله

میسر بود انتخاب شدند. در مرحله دوم از میان  هاآندر  آزمایشمدرسه که امکان اجرای 

آموزان دو کالس در این و دانش تصادفی انتخاب شد صورتبهاین مدارس یک مدرسه 

ای و کنترل قرار گرفتند. از روش خوشه آزمایش هایگروهتصادفی در  صورتبهمدرسه 

رفته گیری در نظر گواحد نمونه عنوانبهشود که کالس درس زمانی استفاده می ایچندمرحله

و  دن شرایط(. برای رعایت همگن بودن و اطمینان بیشتر از یکسان بو2919، شود )دالور

جنس و محل تحصیل شرایط یکسانی را ، سن ازنظر موردمطالعهدو گروه ، های افرادویژگی

 آزمون دو گروه در متغیرهایداشتند. همچنین با استفاده از آزمون تی مستقل نمرات پیش

 سواد قرآنی و انگیزش تحصیلی با هم مقایسه شدند و تفاوت معناداری مشاهده نشد.

برای سنجش انگیزش پیشرفت تحصیلی از مقیاس انگیزش تحصیلی  پژوهشدر این 

 «وقتهیچ»از  ایگزینه 2در مقیاس لیکرت  سؤال 99( استفاده شد. این مقیاس 2611) 2هارتر

ه یک قطب ک سنجدمی دوقطبی هایسؤالو انگیزش تحصیلی را  گیردبرمیرا در  «همیشه»تا 

فقط  هانیآزمودبنابراین پاسخ ، یرونی استآن انگیزش درونی و قطب دیگر آن انگیزش ب

( پایایی این مقیاس را 2911) بحرانیتواند یکی از دالیل درونی و یا بیرونی داشته باشد. می

و پایایی انگیزش  12/2با استفاده از روش باز آزمایی بررسی و مقدار پایایی انگیزش درونی 

 و شناسیروانبه دست آمد. در این پژوهش روایی آزمون را متخصصین حوزه  21/2بیرونی 

 به دست آمد. 00/2و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ  تأییدعلوم تربیتی 

                                                           
1. Harter's classroom affect and motivational scale 
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برای سنجش سواد قرآنی آزمون  مورداستفادهگیری آزمون سواد قرآنی: ابزار اندازه

اء درک معانی و تدبر در آیات قرآن اجز، با توجه به اینکه روخوانی صحیح، ودب ساختهمحقق

 گیری درکطراحی و جهت اندازه سؤالیبیستای پرسشنامه، هستنداصلی سواد قرآنی 

نفر  9محتوایی توسط  ازلحاظاین آزمون  سؤاالتمعانی و تدبر آیات از آن استفاده گردید. 

فاده قرار گرفت. پایایی این آزمون با است تأییدمتوسطه مورد  از دبیران دینی و قرآن در مقطع

سنجش روخوانی قرآن بعد از تالوت آیات  منظوربهآمد.  دست به 12/2از آلفای کرونباخ 

آموز در نظر ای برای دانشآموزان سه نفر از متخصصان و قاریان قرآن نمرهتوسط دانش

م نمره روخوانی قرآن در نظر گرفته شد که این روند ه عنوانبه، گرفته و میانگین نظر سه نفر

اً تکرار گردید. نهایت آزمایشآموزان گروه کنترل و آزمون دانشآزمون و هم در پسدر پیش

آموزان تدبر آیات و روخوانی با هم جمع و نمره کل سواد قرآنی دانش، نمره درک معانی

 را تشکیل داد.

سوم متوسطه در کالس درس قرآن و در قالب گروه های پایه در این پژوهش آزمودنی

های سواد قرآنی و آزمونپیش نیمسالو کنترل شرکت داشتند. قبل از شروع  آزمایش

با  مایشآزگروه  نیمسالدر طول ، آموزان گرفته شدانگیزش پیشرفت تحصیلی از دانش

بعد  ،آموزش دیدند ای تعاملی و گروه کنترل به شیوه معمول همراه با نوار صوتیچندرسانه

 عنوانبهآموزان در درس قرآن آزمون گرفته شد. معلمِ دانشاز هر دو گروه پس نیمسالاز 

و کنترل را بر عهده  آزمایشاجرای آموزش در هر دو گروه ، نویسنده همکار در این پژوهش

علوم قرآن در دانشگاه ایالم  لیسانسفوقداشتند. ایشان در زمان اجرای پژوهش دانشجوی 

وواریانس تحلیل ک، انحراف معیار، با استفاده از میانگین شدهآوریجمعهای بودند. نهایتاً داده

 قرار گرفتند. موردبررسیو تحلیل واریانس چند متغیری 
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 هایافته

 است. 2به شرح جدول  هادادهتحلیل توصیفی 

 آزمون سواد قرآنی و انگیزش تحصیلیآزمون و پساستاندارد پیش. توزیع میانگین و انحراف 1 جدول

آزمون متغیرها در گروه آزمون و پسمیانگین و انحراف معیار پیش 2های جدول یافته

آموزان در هر آزمون دانشنمرات پس دهدمی. نتایج نشان دهدمیو کنترل را نشان  آزمایش

بیشتر  شآزمایولی این افزایش برای گروه ، دو گروه و در تمامی متغیرها افزایش یافته است

 است. 9و  9، 1به شرح جداول  هادادهاست. تحلیل استنباطی 

 أثیرتای آموزشی در مقایسه با آموزش سنتی زش با استفاده از چندرسانهفرضیه اول: آمو

 آموزان پایه سوم متوسطه دارد.بیشتری بر سواد قرآنی دانش

ریب همگنی ض) کوواریانسبا توجه به طرح پژوهش و عدم برقراری مفروضات تحلیل 

سواد قرآنی از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری برای نمرات  هایمؤلفهرگرسیون( در 

آزمون استفاده شد. برای استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره پس-آزموناختالفی پیش

ی و همگن اسمیرنف -کولموگروفی نرمال بودن توزیع با استفاده از آزمون هامفروضه

قرار گرفت. نتایج  موردبررسی BOXن با استفاده از آزمو کوواریانسماتریس واریانس 

 ارائه شده است. 9و  1ی هاتحلیل واریانس چند متغیره در جدول

  متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 کنترل آزمایش کنترل آزمایش

 تدبر در آیات
 99/1 19/6 62/9 02/9 میانگین

 91/2 01/2 02/2 99/2 انحراف استاندارد

 درک معانی
 91/1 21/6 99/0 09/0 میانگین

 00/2 90/2 09/2 26/2 انحراف استاندارد

 روخوانی قرآن
 29/0 92/1 22/2 19/2 میانگین

 91/2 21/2 21/2 22/2 انحراف استاندارد

 انگیزش تحصیلی
 90/12 60/19 29/02 69/02 میانگین

 26/1 29/1 21/1 91/1 انحراف استاندارد



37 

 تحصیلی انگیزش و قرآنی سواد، تعاملی اینهچندرسا 

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

یز
پای

 
96

 

 

 سواد قرآنی هایمؤلفه. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای 2 جدول

 (Pمعناداری ) درجه آزادی خطا درجه آزادی اثر F مقادیر هاآزمون اثر

 گروه

 229/2 29 9 19/2 126/2 اثر پیالیی

 229/2 29 9 19/2 126/2 المبدای ویلکز

 229/2 29 9 19/2 126/2 اثر هتلینگ

 229/2 29 9 19/2 126/2 ریشه روی ترینبزرگ

هر چهار آمارة چند متغیری مربوطه یعنی  یمعنادارگردد سطح که مشاهده می طورهمان

است.  22/2ز ا ترکوچک، ریشه روی ترینبزرگاثر هتلینگ و ، المبدای ویلکز، اثر پیالیی

واد قرآنی س هایمؤلفهگردد که بین نمرات بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص می

وجود دارد. در ادامه نتایج آزمون تکمیلی تحلیل واریانس  معناداریدو گروه تفاوت 

 .شودمیارائه  راههیک

 سواد قرآنی دو گروه هایمؤلفه راتنم راههیک. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری 3جدول 

منبع 

 رتغیی
 هاشاخص متغیر /

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fآزمون 

سطح 

 معناداری

 گروه

 221/2 90/0 96/0 2 96/0 تدبر در آیات

 221/2 60/2 92/2 2 92/2 درک معانی

 192/2 99/2 12/1 2 12/1 قرآن خوانیروان

 خطا

  2 21 29/21 آیاتتدبر در 

 62/2 21 92/21 درک معانی

 62/2 21 92/229 قرآن خوانیروان

 کل

  92 99/921 تدبر در آیات

 92 219 درک معانی

 92 22/922 قرآن خوانیروان

برای تفاوت  شدهمشاهدهشود سطح معناداری مشاهده می 9که در جدول  طورهمان

بنابراین بین گروه  ؛است 22/2معانی در بین دو گروه کمتر از های تدبر در آیات و درک مؤلفه
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برای  شدهمشاهدهتفاوت معناداری وجود دارد. سطح معناداری  ذکرشدههای در مؤلفه

 .ستنیبنابراین در این متغیرها تفاوت دو گروه معنادار  ؛است 22/2از  تربزرگروخوانی قرآن 

 أثیرتای آموزشی در مقایسه با آموزش سنتی هفرضیه دوم: آموزش با استفاده از چندرسان

 آموزان پایه سوم متوسطه دارد.بیشتری بر انگیزش تحصیلی دانش

رقرار تحلیل کوواریانس در متغیر انگیزش تحصیلی ب هایمفروضهبا توجه به اینکه تمامی 

 از این آزمون استفاده شد. هامیانگینمقایسه تفاوت  برای، بود

ر ای و آموزش سنتی بتحلیل کوواریانس برای مقایسه آموزش با استفاده از چندرسانه. نتایج 4 جدول

 انگیزش تحصیلی

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 222/2 92/220 19/9260 2 19/9260 همپراش

 219/2 11/2 69/219 2 69/219 گروه

   01/92 20 06/1296 خطا

    92 921292 کل

و  یشآزما هایگروهمیانگین انگیزش پیشرفت تحصیلی ، دهدمینشان  9نتایج جدول 

معناداری با هم تفاوت دارند. این نتیجه به این  طوربهآزمون کنترل پس از حذف اثر پیش

 کنترل( و 60/19) آزمایش هایگروهآزمون بین میانگین پس شدهمشاهدهمعناست که تفاوت 

ای استفاده از چندرسانه، . لذااست( در ارتباط با متغیر انگیزش تحصیلی معنادار 90/12)

دین ترتیب بوده و ب مؤثرآموزان پایه سوم متوسطه تعاملی در افزایش انگیزش تحصیلی دانش

 .گرددمی تأییدفرضیه پژوهشی 

 گیرینتیجهبحث و 

 قرار است، متعلم سروکار داردجان  ه جهت طبیعت خاص خود که با روح وبآموزش قرآن 

معشوق قرآن آموز گرداند و هر شیوه آموزشی که این  محبوب و که قرآن را آموزشی باشد

ت بنابراین آموزش به شیوه سنتی و یکنواخ، به هم زند مطلوب نخواهد بود دوستی و محبت را

 درنخواهد توانست عالقه و رغبت فراگیر جهت یادگیری و درک عمیق را فراهم آورد. 
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خوانی یا مفاهیم و اعم از آموزش روخوانی و روان، ایدر هر مرحله، آموزش قرآن کریم

شور  فزایش یابد وآموزان نسبت به درس و کالس اباید سعی شود که عالقه دانش، مانند آن

 هایی که معلم در کالس پیشین اشتیاق با راها به وجود آید. هاآنو شوقی برای این کار در 

باید زیادتر شود و تا پایان درس و کالس باقی ، آوردهایی که به اجرا درمیگیرد و روشمی

اد بر سو ای تعاملیچندرسانه تأثیربررسی  منظوربهپژوهش حاضر  (.2911، وطنی) بماند

 قرآنی و انگیزش تحصیلی انجام گرفت.

 تأثیر یبا آموزش سنت سهیدر مقا یآموزش یااول: آموزش با استفاده از چندرسانه هیفرض

دو گروه  نشان داد تفاوت جیسوم متوسطه دارد. نتا هیآموزان پادانش یبر سواد قرآن یشتریب

 تفاوت یدو گروه در روخوان یول، استمعنادار  یو درک معان اتیتدبر در آ هایمؤلفهدر 

زه سواد در حو یدیپژوهش نسبتاً جد، پژوهش حاضر نکهیبا هم ندارند. با توجه به ا یمعنادار

 یبر سواد قرآن یتعامل یاچندرسانه تأثیر یبه بررس میمستق طوربهکه  یپژوهش، است یقرآن

ها به فرد یادگیرنده گفت استفاده از فناوری دیباال با جینتا نیینشد. در تب افتیپرداخته باشد 

ا به ابتکار عمل ر، های منفعالنه در فرایند یادگیریواکنش جایبهکه  دهدمیرا  اناین امک

 با انتخاب مواد آموزشی مناسب یادگیری هدفمند و معنادار داشته باشد.، دست گرفته

انند تا در مواردی م کنندمیمحتواهای الکترونیکی این فرصت را برای فراگیران فراهم 

 میزان و سطح، زمان الزم برای یادگیری، ابزار کارگیریبهروش ، شرکت در یادگیری

محل یادگیری و فرد یاددهنده تصمیم بگیرند و به این دالیل انگیزه باالیی برای ، یادگیری

 (.2962، و همکاران یزمان) دارندیادگیری 

، امو اولین گ ترینمهم، با آموزش زبان ارتباط دارد نوعیبههایی که در آموزش از طرفی

م هشود. اولین گام آموزش قرآن روشن می عنوانبهاهمیت شنیدن ، روازاین شنیدن است.

 موردتوجهآموزان ای و هم در آموزش سنتی استماع دانشدر آموزش مبتنی بر چندرسانه

ای رویکردی خطی در فرآیند آموزش مبتنی بر چندرسانه طورمعمولبه. گیردمیقرار 

، الزم را نداشته باشد نیازپیشدر روخوانی آیات  آموزیدانشبنابراین اگر ، تدریس دارد
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( 1220) 2بهره زیادی از کالس درس نخواهد برد. به همین دلیل است که داسیلوا و کوریا

قای های آموزشی با رویکردی غیرخطی را الزمه رشد و ارتایچندرسانهاستفاده از 

یات قرآن هماهنگی که در آ نظم و، با توجه به پیوستگیدانند. تفکر سطح باال می هایمهارت

قاری آیات را متناسب با موضوع و ، کریم وجود دارد بهتر است در قرائت همراه با تدبر

 تقطیع و انتخاب کند تا بتواند حق مطلب و، عبارات وشرایط زمان و مکان و آهنگ کلمات 

این مسئله زمانی که تالوت قرآن توسط خود معلمِ ، کند ادارا به احسن وجه  تعالیحقسخن 

 .شودیمبیشتر رعایت ، زنده انجام گیرد صورتبهآگاه به اصول و فنون در کالس درس و 

 أثیرتای آموزشی در مقایسه با آموزش سنتی فرضیه دوم: آموزش با استفاده از چندرسانه

ه آموزان پایه سوم متوسطه دارد. نتایج نشان داد فرضیی دانشبیشتری بر انگیزش تحصیل

و کنترل در متغیر انگیزش تحصیلی با هم تفاوت معناداری  آزمایشهای و گروه تأیید پژوهش

و  مانیندی، محمد، (1229علی داو و فریادی )، مسعود حمزه هایپژوهشدارند. این نتایج با 

و سایمیان  نوذری( و 1229) تایوو و ، (1221)یو و همکاران ، (1222) 1گوین داسامی

 .است( همسو 1222)

رشد ، لکردای آموزشی باعث بهبود عمدر تبیین نتایج باال باید گفت استفاده از چندرسانه

های ناوریاستفاده از ف ازآنجاکهشود و ارتباطات بین فردی و توانایی حل مسئله فراگیر می

قدرت  ،تسهیل گر است، ند یادگیری موضوعات پیچیدهها در فرآیاینوین مثل چندرسانه

( 1229) انهمکارناوبری و انگیزش تحصیلی فراگیران ارتقا پیدا خواهد کرد. مسعود حمزه و 

 آورلتکساتوالی مطالب و یکنواخت و ، ای مثل تعاملی بودنهای محیط چندرسانهویژگی

همچنین  کنند. آنانها ذکر مینبودن را دالیل محبوبیت و پیشرفت فراگیران در این محیط

در  9عینی هایمثالحواس و استفاده از موارد و  کارگیریبهبا  9تسهیل فراگیری دانش ضمنی

. عالوه بر این دانندمیای چندرسانه هایمزیتآموزشی را  هایدورهایجاد انگیزه برای ادامه 

و  وجهتجلبدر  زمانهم طوربهها سازیانیمیشن و شبیه، متن، ویدیو، صدا، ب عکسترکی

                                                           
1. da Silva & Correia 
2. Mohamad; Muninday & Govindasamy 
3. tacit knowledge 
4. explicit 
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نشان دادند بهترین راه  هاپژوهش(. 2969، )مایر و کالرک کردایجاد تمرکز کمک خواهد 

ایجاد انگیزش در یادگیرندگان نسبت به یادگیری بهبود شرایط یادگیری و افزایش سطح 

از این طریق یادگیرندگان در یادگیری به موفقیت بیشتر ، های آموزشی استکیفیت روش

رسند و این کسب موفقیت عالقه و انگیزش آنان را نسبت به یادگیری مطالب تازه افزایش می

 (.2962، سیف) دهدمی

 ،گیری از چند حسای نسبت به اشکال دیگر آموزش بهرهترین مزیت چندرسانهمهم

 (2961 ،پذیری در ارائه و بازخورد سریع است )اهلل کرمیفتنوع و انعطا، تأملایجاد فرصت 

( در پژوهشی 1221) 2و این مهم باعث بهبود انگیزش تحصیلی خواهد شد. ریس و همکاران

نشان دادند که آموزش از طریق رایانه هم موجب پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان شده و هم 

ری از . بسیاکندمیاهی ایجاد های آموزشگتری نسبت به فعالیتدر آنان نگرش مثبت

روش ، کتکنی، سبک تواندمی ایچندرسانهمتخصصان معتقدند که استفاده از مواد درسی 

و کیفیت آموزش را ارتقاء بخشد و انگیزش الزم برای فعالیت در محیط یادگیری فعال را 

 (.1222، محمد و همکاران) آوردفراهم 

ای مناسب گردد؛ طراحی و تولید چندرسانهنتایج این پژوهش پیشنهاد می اساس برنهایتاً 

تعلیم و تربیت قرار گیرد و امکانات  اندرکاراندستجهت آموزش درس قرآن در اولویت کار 

های درس قرآن فراهم های نوین در کالسی جهت استفاده از فناوریافزارنرمو  افزاریسخت

ی جدید بر ها و ابزارهاشود اثربخشی دیگر فناوریتوصیه می گردد. به دیگر پژوهشگران نیز

مچنین هاست. هقرآن شایسته بهترین نوع آموزش چراکه، قرار دهند موردبررسیسواد قرآنی را 

د که نتایج باش، های مشابهی در دیگر مقاطع تحصیلی نیز انجام شودگردد پژوهشپیشنهاد می

نیدن صوت شعالی تعلیم و تربیت کشور در بر باشد. گامی مؤثر جهت رشد و ت هاپژوهشاین 

چندان مطلوب شنیدن آیات الهی انحصار نه، زیبای قرآن در کالس درس و فضای یادگیری

 آموزاندانشبه ، طبیعی طوربهشکند و در مراسم خاصی همچون عزا و سوگواری را می

خوانی هم .است آدمیبخش روح، هاها و مکانآموزد که صوت زیبای قرآن در همه زمانمی

                                                           
1. Reis et al. 
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گشته و  هاآنآموزشی موجب شور و شوق  ایچندرسانه آموزان به همراهجمعی دانشدسته

 شودیا میاح، به فراموشی سپرده شده است وپرورشآموزشدر  گیری از گوش که تقریباًبهره

 کنند.و برانگیختگی الزم جهت یادگیری را کسب می

 منابع

(. مقایسه تأثیر آموزش 2962سمانه. )، وحید و میرزاخانی، فالح، مسعود، احمدی

ان آموزبر میزان یادگیری دانش غیرتعاملی ایچندرسانهای تعاملی با چندرسانه

 .216-220، (9)2، فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتیابتدایی. 

 اساس برآموزش قرآن  ایچندرسانه یهایدیس یابیو ارزش لیتحل( 2911) .مهدی، اشراقی
نامه کارشناسی ارشد. . پایانیآموزش یهایاچندرسانه دیتول یطراح یاستانداردها

 دانشگاه عالمه طباطبائی.

مقایسه یادگیری تلفیقی و آموزش حضوری بر خالقیت و تفکر (. 2961) .آزاد، اهلل کرمی

د. کارشناسی ارش نامهپایان. آموزان پایه دوم متوسطه شهرستان قدسانتقادی دانش

 تهران. طباطبائیدانشگاه عالمه 

مطالعات (. بررسی روایی و پایایی مقیاس تحصیلی هارتر. 2911) .محمود، بحرانی

 .01-22، (2)2، شناختیروان

 زانیای قرآن بر مآموزش چندرسانه ریتأث( 2962) .سعید، پورموسوی و حسین، پناهی

م شش هیپا یذهن ژةیو ازهاییپسر با ن آموزاندانش درس قرآن اددارییو  رییادگی

 .20-96، (2)22، فصلنامه فناوری آموزش. ییابتدا

 یهاخألهای موجود در پژوهش لیو تحل ییشناسا( 2969) .زهرا، زادهنقی زهره و، فرجعفری

 ،قرآن کریم ایرشتهمیانهای دوفصلنامه پژوهش. قرآنآموزش  نهیدر زم شدهانجام

1(1) ،90-02 

(. اثربخشی و پایداری تأثیر 2962احمد. )، و عابدی ذوالفقار، سعیدی، عشرت بیبی، زمانی

بر خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی سال اول  ایچندرسانهاستفاده از 

 .11-2، (1)9، رویکردهای نوین آموزشیدبیرستان. 
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(. ارزشیابی 2911غالم عباس. )، مسلم و سرشور خراسانی، پرتو، محمود، سعیدی رضوانی

، (1)92 ،فصلنامه نوآوری آموزشیبرون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی. 

1-90. 

 . تهران: دوران.پرورشی نوین شناسیروان(. 2962) .اکبرعلی، سیف

 بر بهبود اری کتهیآموزش د ایچندرسانه تأثیر( 2962) .پرویز، کریمی ثانی و نسیم، فرجی

ان ناتوان در آموزدانش یلیتحص یو خودکارآمد یداریو شن یداریحافظه د

. تربیتی شناسیروانفصلنامه . شهرستان شبستر یستیدوم مدرسه بهز هیامال پا یریادگی

0(29) ،29-10. 

ه . ترجمیادگیری الکترونیکی و علم آموزش( 2969) .روت کالوین، کالرک و ریچارد، مایر

 .طباطبائی عالمهآبادی و همکاران. تهران: دانشگاه خدیجه علی

(. 12)9. فصلنامه سراج منیر(. تدبر در فهم قرآن. 2969) .اهللروح، نژاد عمرانمحمد علی

222-209. 

ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت (. تأثیر آموزش چندرسانه2962) .سونیا، موسی رمضانی

 .20-92 ،(2)9، فناوری آموزشآموزان از راه دور. دانش خودتنظیمیتحصیلی و 

(. 2961محترم. )، سید رسول و قبادی، شاهرضائی، عبداهلل، افشار، محمدحسن، میرزا محمدی

. 16/2911ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 

 .99-19، (21)92، فصلنامه نوآوری آموزشی

مجله از آموزش قرآن چیست؟  وپرورشآموزش(. هدف 2969مسعود. )، کیلرضا و و، نباتی

 .29-91، 22، رشد جوانه

 ،مجله کوثرهای فعال و جدید تدریس در آموزش قرآن. (. کاربرد شیوه2911) .مجید، نقیه

22 ،00-12. 

رشد . آموزان به آموزش قرآن کریمچند تجربه در جذب دانش(. 2911) .اسداهلل، وطنی

 .29-22، 9، آموزش قرآن

 وپرورشآموزشنگاهی به برنامه جدید آموزش قرآن کریم در (. 2912) .مسعود، وکیل

 .2، آموزش قرآنرشد . ایران

http://www.ensani.ir/fa/15010/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/15010/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/15010/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/15008/magazine.aspx
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 .92-99، (1)29، رشد آموزش قرآن نامهویژه(. سواد قرآنی. 2916) .مسعود، وکیل
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