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 دهيچك
بـر انگيـزش تحصـيلي و يـادگيري مفـاهيم       قـرآن افزارهاي تالوت  نرم تأثير، هدف اين پژوهش

 بوده است. ايـن تحقيـق از  ختر پايه چهارم ابتدايي ناحيه دو شهر اروميه آموزان د ر دانشي دقرآن
آزمون بـا گـروه    پس−آزمون از نوع پيشتجربي  شبهاجرا،  ةنظر هدف، كاربردي و به لحاظ شيو

م مدارس ابتدايي به تعداد چهار ةر پايآموزان دخت دانش ةشامل كلي يآمار جامعة. باشد مي كنترل
انتخـاب و در دو گـروه آزمـايش و     تصادفي سـاده شيوه نفر به  54 آنهاين بنفر بود كه از  2361

سـاخته   آزمـون محقـق   ،شـروع برنامـه مداخلـه   از  پيش كنترل به شكل تصادفي جايگزين شدند.
براي  ،مقياس انگيزش تحصيلي هارتر و )شامل اعتقادات، احكام و اخالق( يادگيري مفاهيم ديني

در  )قـرآن هـاي تـالوت   افزار نرم( متغير مستقل اجرا شد. سپس آزمون عنوان پيش گروه بههر دو 
و گروه كنترل با اسـتفاده از روش سـنتي   بر روي گروه آزمايش اجرا  )يك ساعته(جلسه  هشت

عنـوان   بـراي هـر دو گـروه بـه     بـاال دوبـاره  هـاي   ها، آزمون آموزش آموزش ديدند. پس از پايان
از طريق آمار توصـيفي و اسـتنباطي (آزمـون تحليـل     شده  هاي گردآوري داده د.شآزمون اجرا  پس

(درونـي   نشان داد كه بين ميانگين نمرات انگيزش تحصيلي پژوهش. نتايج شدتحليل  )كوواريانس
دار وجـود دارد   اآمـوزان دو گـروه تفـاوت معنـ     دانش و يادگيري مفاهيم ديني در بين )و بيروني

)05/0 <P( دروني و بيرونـي  بر انگيزش تحصيلي قرآن هاي تالوتافزار نرمديگر، بياني ؛ به)(  و
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  مقدمه 

الشـأن  ظـیموحی بـر پیـامبر ع ۀفرشت ۀواسطبخش خداوند است که به  کالم روشنایی »کریم قرآن«
مظهـر رحمـت و  عنوان بـهآورندگان باشـد و  گر پارساپیشگان و ایمان فرود آمد تا هدایت اسالم

نـواز آن، نـور  آیـات گـوش .مهر خداوندی نسبت به جهانیان، دردهای درونی مردمان را شفا بخشد
نایی فرود آمـد تـا در پرتـو روشـ مدل دریا صفت پیامبر اسالهدایت الهی است که بر سرزمین 

های آماده و مستعد، مزین به رویش درخت خرم و پرثمر ایمـان و بـاور  بخش آن، جان انسان حیات
کریم، چینش کلمات در کنار یکدیگر از جانب خداوندی صورت پذیرفته که به  قرآنقلبی شود. در 

ی، قرآنـهـای  در نتیجه، آهنگ مـوزون عبـارت ؛ظاهر و باطن و رازهای نهان در هستی، عاِلم است
 آرامش و محبت از را آورندگان ایمان ی بارورها دل و آورد می نوازش به را سیرتی پاک انسان هر گوش

ق و یـدق ینظـام عـدد یات دارایـن آیـه اکافت یتوان در یم قرآنات یآ برز ک. با تمرسازد می ماالمال
 یبرقـرار برنامه تـوانن یه اکرد ک یگذار ت ناماطالعا ایتوان آن را برنامه و  یه مکت اس یزیشامل چ

 ، فعال و مثبتیعیها به صورت طب نوسان و لرزش سلول سببه ک ی. امواجرا داردها  ارتباط با سلول
  . )١٣٩١، و همکاران یروانیش( دهد یش میرا افزا ها مثبت سلول یرویشود و ن یم

و  یسـالمجوامـع ا ۀرباز در همیه از دکاست  یسنت یها ، آموزشقرآنآموزش  ۀنیشین پیتر مهم
 کم (دسـتجامعه  یدر سطح عموم قرآنج از آموزش یرا برداشتران وجود داشته است. یاز جمله ا
در آمـوزش و د یـجد ۀم بوده است؛ در برنامیرک قرآن یخوان و روان یروخوان ییتوانا )ریاخ ۀدر سد
ه اسـت. شـد یتوجـه و اهتمـام جـد یاصل اساسـ یک عنوان به، قرآنت آموزش یجامع به پرورش
م و یرا ترسـ قرآنآموزش  یاهداف و اجزا یا ه بتواند به گونهکآن است  پی در قرآنت آموزش یجامع
 ؛باشدقابل قبول داشته  یجمعه آمده، نسبت ۀکمبار ۀدوم سور ۀین آموزش با آنچه در آیه اکند کن یتدو
 اتیآ در تدبر معنا، کدر خواندن، ییبه توانا یابیدست یبرا یندیفرا ،قرآن جامع که آموزشای  گونه  به
 عمـل و مـانیا تیـو تقو میرکـ قرآن از یدائم یریگ بهره و انس منظور به ،قرآنمعارف  با ییآشنا و

» یقرآنـسـواد «بـه  آمـوزان دانـش شود، انجام جامع صورت به قرآن آموزش باشد و چنانچه صالح
، اعتقـاد و عالقـه بـه ینقرآتوان گفت که سواد  می قرآنت آموزش ییابند. با توجه به جامع میدست 

العمر از  مستمر و مادام یریگ ه به منظور بهرهیاز دانش و مهارت پا یم و برخورداریرک قرآن یریادگی
و آیات نورانی  ها و سوره قرآنآنچه از متن  ، ولی)١٣٨٩وکیل، ( م و انس داشتن با آن استیرک قرآن

 برای که است مقررات دین مبین اسالم و نیناخالق، قوا ی از عقاید، ا مجموعه شود، آن استنباط می
تـوان  باشد. بر این اساس، می الزم می مؤمن و متدین یها انسان و پرورش انسانی ۀجامع امور ۀادار

آشـنایی و  ۀتند که شکوفایی فطـرت الهـی و زمینـی مفاهیمی هسقرآنهای  که مفاهیم و آموزهگفت 
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ام های اعتقادی، احکـ آموزهدربردارنده آورند و  میفراهم ارتباط و ُانس کودکان و نوجوانان را با خدا 
  .)١٣٨٩آقایی، (پورسیداست و مضامین اخالقی 

یـا  معارف اسالمی، شناخت اصول اعتقادات اسالمی اسـت. توحیـد یها ترین بخش مهم از یکی
هی بـه ، عدل یا آگـارشناسی، نبّوت یا شناخت پیامب و تعالی، معاد یا فرجام کشناخت خداوند تبار

 ۀها در حوز ترین دانش اسالم از اساسیبزرگ  عدالت خداوند و امامت یا باور به والیت جانشینان پیامبر
ای شامل بایدها و نبایدهایی است که با انجام و تـرک  ز مجموعهعقاید اسالمی است. احکام اسالمی نی

 ، ولـین نمـاز، پرداخـت زکـاتیابد؛ مانند خواند میاطاعت الهی تحقق  )درستآنها (همراه با اعتقاد 
تـرین  یکـی از مهـم ،آنبه دنبال هدف از بعثت خود را تکمیل مکارم اخالق دانست و  اسالم پیامبر

نیز ترویج فضایل اخالقی و اصالح اخالق امت بوده اسـت. شـاید بتـوان گفـت  اهداف ائمه اطهار
و  قـرآنت. مضامین اخالقـی در بشریت گنجینه روایات اخالقی اس یبرا بیت اهلترین میراث  عظیم

  .)١٣٩١بختیاری، ( مادر و غیره است، صبر، شکر، توکل، نیکی به پدر و متون اسالمی شامل: تقوا
م و یه در آمـوزش و تعلـکـ اسـت  1انگیـزششـناختی  م روانیترین مفاه از مهم ، یکیهمچنین

دن به هدف جهت یبرای رس ه به رفتار انرژی وک است رویییانگیزش ن ،واقعدر؛ اربرد داردکت یترب
ه کـای اسـت  شده مجموعه عوامل تعریف عنوان بهزش یانگ .)١٣٩۴، و همکاران صالحی( دهد می

شـود  نـد و سـبب تـداوم آن مـیک دارد، آن را هـدایت مـی مـیت و هـدف وایـانسان را به سوی فعال
 همـهر دکـه انگیـزش  دهـد میهـا نشـان  بررسـی .)١٣٩۴نقـل از شـاهی،  بـه ؛٢٠٠۴(پینتریچ، 
، والرند، آندره یلتژ( ی زندگی فرد از جمله تحصیل، آموزش و یادگیری نقش مهمی داردها فعالیت
کـه انگیـزش بـا پیامـدهای تحصـیلی مختلفـی انـد  دادهنشان  ها . این پژوهش)٢٠١٢ 2،و الفرینر

 .)٢٠١٠ 3،چـن و جنـگ( منـدی رابطـه دارد ، نگهداری رفتار، پیشرفت و رضایتهمچون پشتکار
شـرفت مربـوط یری و پیه بـه یـادگکـشود  گفته میدر مدرسه به رفتارهایی  4لییزش تحصیانگ ۀزسا

ت بـه یـفعال کانجـام یـ( 5زش درونییانگآن را ه ک یابد ربط می زهیشتر به آن ُبعدی از انگیاست و ب
گفتـه لی بـه رفتارهـایی یزش تحصـیـدیگـر، انگ سـخنی هبـ نامند؛ می) آن بخش ت لذتیل ماهیدل
ه کگویند  میلی به فرایندی درونی یزش تحصیانگپس . انجامد یشرفت میری و پیه به یادگکشود  می
 یابنـد مـیلی خـاص تـداوم یابی به دستاوردهای تحصیند و با هدف دستک می کرا تحری ها تیفعال

آمـوزان در  دانـشمیزان مشارکت بازتابی از درواقع انگیزش تحصیلی  .)١٣٨٨(یوسفی و همکاران، 
                                                           

1. Motivation 

2 .Gillet & Vallerand & André & Lafrenière 

3. Chen & Jang 

4. academic motivation 

5. Intrinsic Motivation 
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تــرین عامــل  و مهــم )٢٠١۶ 2،؛ روس، پرکینــز و بــادی٢٠١۶ 1،گیری (کــوک و آرتینــومحــیط یــاد
گوپـاالن، بـاکر، ناصـیر و (رود  بـه شـما رمـیکننده برای یادگیری و موفقیت تحصـیلی آنهـا  تعیین

  .)٢٠١۶ 5،لگالت؛ ٢٠١٧ 4،یاردیمیسی، بکتاش، اوزوتوک و باشباکلی ؛٢٠١٧ 3،زولکیفی
 شـود. مـیتقسـیم به دو نوع انگیزش درونی و انگیزش بیرونـی  انگیزش تحصیلی ،کلی طور هب

به عبـارت  ؛خود آن فعالیت است سببه انگیزش درونی همان انگیزش دست زدن به یک فعالیت ب
دیگر، انگیزش درونی حالت هیجانی درونی است که موجب رفتارهای مـرتبط بـا یـادگیری شـده، 

انگیـزش  أکـه منشـ در صـورتی .)٢٠١٣ 6،کـیم( کند مین ی، سطح و شدت آن رفتارها را تعیتجه
شوند  میانگیخته یطی بری محها و پیامدهای محیطی هستند. افرادی که با محرک ها بیرونی، مشوق

دهای مطلـوب حاصـل از آن به جای پرداختن به فعالیتی برای تجربه خشنودی فطری در آن، با پیام
  .)١٣٩٨(چراغی و یوسفی،  آن فعالیت جداستشوند، پیامدهایی که از خود  میانگیخته فعالیت بر
هـا  را شـفادهنده دل قـرآنشفادهنده یاد شـده اسـت. گـاهی  عنوان به قرآناز  فراوانی،آیات  در
متقیـان امـام  ی. مـوال)۵٧داننـد (یـونس؛  هدایت و شفابخشی مـی ۀو گاهی آن را مای )٧٢(اسرا؛ 
شـود، چراغـی  ه در آن تاریکی یافت نمیاست ک ینور قرآنفرماید:  می قرآندر مورد آیات  علی

انگیـز را  وحشـت یهـا یاسـت کـه بیمـار یا دهندهیابـد، شـفا است که درخشندگی آن زوال نمـی
درمـان  پـس؛ اسـتعدالت و نهر زالل حقیقـت  ۀدانش، سرچشم ۀبهار دل، چشم قرآنزداید.  می

یم بـا توجـه بـه همـاهنگی کـر قـرآن ی. آوا)١٩٨و  ١٧۶  خطبـه ،البالغـه (نهج خود را در آن بیابید
کریم بیانی رسا، سبکی  قرآن. استیک موسیقی عرفانی مورد توجه  عنوان بهی مختلف بدن ها ریتم

کـه گروهـی ظهور برسد و شنوندگان را از هـر  ۀا دارد که باید این ویژگی به عرصشیوا و آهنگی دلرب
گـاه  آورد، آنخـویش در ۀدر قبضـند و کتی آنها را تسخیر باشند، تحت تأثیر قرار دهد و جان و هس

موسـیقی  بـارهدر. )١٣٩١(اکبـری و همکـاران،  شود میآشکار مشاهده ) البیان سحرا اّن است که (
آرام را افزا دارد که روان انسـان  و روح بخش ای فرح آهنگ و نغمه قرآنکریم، باید اشاره کرد که  قرآن
دهد. موسـیقی ناشـی از  وید خوشبختی میو این نغمه، غذای روح است که به روان آدمی ن کند می

تـرین  ریتم مخصوص به خود، از باشـکوه یک موسیقی با خواص ویژه و عنوان به ،کریم قرآنتالوت 
  . )١٣٩۵جعفری و همکاران، ( ستکریم ا قرآنابعاد اعجاز بیان 

                                                           
1. Cook and Artino 

2. Ross & Perkins and Bodey 

3. Gopalan & Bakar &  Nasir and Zulkifli 

4. Yardimici &  Baktash & Ozkutuk and Bashbakkal 

5. Legault 

6. Kim 
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 آن ریتـأث نیز و یدرمان یاربردهاکگرفته،  انجام قرآنآثار آموزش و قرائت  مورد در هک یقاتیتحق
در پژوهشـی  )١٣٩٢کـه قربـانی و همکـاران ( د شده است. چنانییتأ یریادگیو  رکتف به قیتشو در

جهـت کاسـتن از اضـطراب  قـرآنافزای ناشـی از تـالوت آیـات  توان با صوت روح که می دریافتند
نشـان داد کـه آیـات  ،)١٣٩٢( آموزان استفاده کرد. نتایج تحقیق جمشـیدی و دانـش دانشامتحان 

در زندگی و داشتن یـک زنـدگی سراسـر  یاز احساس ناامید یتواند جهت پیشگیر نورانی وحی می
نتیجه گرفتند که  پژوهشی، نیز در )١٣٩٠( و همکاران رباقرآجرپزیباشد. م مؤثرامید و نشاط بسیار 

همچنـین، نتـایج تحقیـق  ؛رددار دا اثیر مثبـت و معنـأبر میزان کاهش اضطراب بیماران ت قرآنآوای 
  است.  مؤثرکاهش میزان اضطراب زندانیان  بر قرآننشان داد که آوای  )١٣٩١( اکبری و همکاران

ه بـه آموزان، مستلزم توج دانششده برای  بینی نیز همانند دروس پیش قرآنآموزش و یادگیری اما 
س کنجکـاوی و انگیـزه در ی سنی مختلـف و بـرانگیختن حـها گروه عالیق و نیازهای مخاطبان در

 تـابک نیـا ۀستیشا هک چنان آن یول است، آورده ارمغان ما به یبرا را نید نیتر املک قرآنآنهاست. 
، سوی دیگراز  .)١٣٩٣،زاده (رحیم است نشده پرداخته آن یآثار آموزش ها یا به جنبه آسمانی است،
دوستی و ابراز عشق و محبت بین افراد ، انعطاف، یسازگار یبرا یا تاریخ وسیله گذرهنر همواره در 

هنـر، همـواره بـه  های ترین شـاخه یکی از جذاب عنوان بهموسیقی  ،جامعه بوده است. در این میان
زایی و امکان انتزاع مورد توجه قرار گرفته است. انواع مختلـف موسـیقی وجـود  ی، انرژکدلیل تحر

یکـی از  ،موسیقی عرفانی و مـذهبیو  راد داردجسم و ذهن اف یمتفاوتی بر رو آثاردارد که هر کدام 
 یشود. استفاده از قدرت موسیقی عرفانی در تحکیم و تقویت باورها موسیقی را شامل می های جنبه

جذب و تسـکین مـردم از موسـیقی و  یبرا که حضرت داوود دارد. چنان مذهبی قدمتی طوالنی
  .)١٣٩١ ،و همکاران برد (شیروانی میبهره د خو یخوش صدا یآوا

یک موسیقی عرفانی و دلپذیر  عنوان بهاست که  قرآنناشی از تالوت صوت یکی از انواع موسیقی، 
کریم اسـت. مطالعـات  قرآناعجاز  یها ترین جنبه و ریتم خاص خود از بزرگ یبا خواص ویژه، ملود

الم از دیربـاز انجام شده است. حکیمان و طبیبـان اسـ یو مسائل معنو قرآنتوجه به  ۀدر زمین یمستند
    .)١٣٩۵بردند (جعفری و همکاران،  میبهره  قرآنبهبود و درمان بیماران خود از آیات  یبرا

های یـادگیری  تربیت، طراحی محیطو  های جدید در تعلیم با ظهور و گسترش فناوری همچنین
نـادار، مطالـب ها، با هدف بهبود یادگیری مع اند. در این محیط ای یافته ای اهمیت فزاینده چندرسانه
 شـود ه مـیئـآمـوزان ارا بـه دانـش گونـاگونهای  مختلف و شیوه 1ترکیب مجرای حسیاه درسی از ر

موجـب تحـوالت  ییـادگیر−یینـد یـاددهادر فر یوراتغییرات سریع فنـ .)٢٠٠٢ 2،(مورنو و مایر
                                                           

1. Modality 

2. Moreno & Mayer 
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واقـع افـزایش چشـمگیر در ؛شده و هدف آن، بهبود کیفیت آموزشی در مدارس بوده اسـتگسترده 
 ی جدیـدی سـوق داده اسـتها های دیجیتال شیوه یادگیری را تغییر داده و به شـیوه ستفاده از رسانها

شـده اسـت تـا موجـب س آموزشی در سطح مدار یورافن یکارگیر همچنین به. )٢٠١٠ 1،(داونس
امـر درگیر کنند که ایـن  ید و آنها خود را در یادگیروبیشتر ش یآموزان به یادگیر دانش ۀعالقه و انگیز

، نقـل از مـؤمنی مهمـویی و همکـارانبـه ؛ ٢٠٠٨ 2،ریچـی( بـر داردتر و بهتر را در سریع ییادگیر
مـل فعـال و ارزیـابی أی آموزشی، فراشناخت، تها پژوهشگران معتقدند استفاده از فناوری. )١٣٩٢

کیفیـت  یادگیری،اضطراب و با کاهش  )٢٠١٩ 3ا،(توتا و ژوواست  آموزان را باال برده دانشانتقادی 
  . )٢٠١٨ 4،(جاسیر بخشد میی سنتی ارتقا ها آموزش رسمی را در کنار آموزش

 براسـاسآمـوزان و  فهـم دانـش ییه در حد تواناک ییافزارها نرمدرست  یریارگک بهدر این راستا، 
نتـرل و بـازخورد همزمـان کان کـرنـده امیشده باشند و بـه فراگ یس، طراحیتجارب حاصل از تدر

س معلمـان را یل تـدرکمشـ یادیـزاندازه تواند تا  ینند، مکل یفعال را در آنها تسه یریادگیبدهند و 
اسـت کـه بـه  ای ه، برنامـافـزار نرمنـد. کتر  آموزان ساده دانش ینش را برایبه همراه ب یریادگیمتر و ک

انجـام  را یافزارها بتواننـد دسـتور ، فرصت پردازش اطالعات را داده تا سختیخبرپرداز های نظام
باید جهت تحقـق  آموزگارانبنابراین،  ؛شود می یها موجب انگیزه یادگیرافزار نرمکاربرد انواع دهند. 
 ایجاد کنند ییادگیر یآموزان انگیزه کافی برا دانش، تمام کوشش خود را به عمل آورند تا در ییادگیر

چنـد حـس را  ای هت چندرسـانیـلها بـا قابافزار نرم. آموزش با کمک )١٣٩٣، و همکاران (نوروزی
هـای  توان برای افـراد متفـاوت بـا ویژگـی گیرند. از این شیوه می همزمان در فرایند تجربه به کار می

ریواده  ۀمطالعکه  . چنان)١٣٩٠همکاران، و مختلف، محیط مطلوب یادگیری را ایجاد کرد (نوروزی
نسـبت بـه روش  )ای ههـای آموزشـی (چندرسـانافزار نرمبه کمـک  قرآننشان داد آموزش  )١٣٩۶(

هـای  یافتـهآمـوزان دارد.  ثیر بیشتری بر یادگیری، انگیزه تحصیلی و خالقیت دانـشأتدریس سنتی ت
بـر انگیـزش و درگیـری تحصـیلی  ای هنیز نشان داد کـه آمـوزش چندرسـان )١٣٩۴( تحقیق شاهی

ــ دانــش ی ها در پژوهشــی، اثربخشــی برنامــه )٢٠٠٩( 5آچــا. دار دارد اآمــوزان تــأثیر مثبــت و معن
ثیر أتـیادشـده روش دریافـت کـه و کرد بررسی  در مورد کودکان ها واژهرا در یادگیری  ای هچندرسان

   در پی دارد. ناپذیریمثبت و انکار
 ی، ارتقـا١٧، هدف عملیـاتی )١٣٩١ مستند(در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  همچنین

                                                           
1. Downes 

2. Richey 

3. Thota & Joao 

4. Jassir 

5. Acha 
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کارهـا نـوین اسـت و راه های یورانه از فنهوشمندا ۀیند تعلیم و تربیت با تکیه بر استفاداکیفیت فر
کید بر چندرسان یمحتوا یکارگیر ید و بهشامل تول فعال، گروهـی و  های ، روشای هالکترونیکی با تأ

اصـلی  پرسـششـده،  بیـانبه مطالب توجه با  کنونخالق با توجه به نقش الگویی معلمان است. ا
بر انگیزش تحصیلی و یـادگیری مفـاهیم  آنقرهای تالوت افزار نرمپژوهش حاضر این است که: آیا 

  چهارم ابتدایی ناحیه دو شهر ارومیه تأثیر دارد؟  ۀآموزان دختر پای دانشی قرآن
  
  پژوهش های فرضیه

آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه دو  دانشبر انگیزش تحصیلی  قرآنهای تالوت افزار نرم. ١
 تأثیر دارد.شهر ارومیه 

آموزان دختـر پایـه چهـارم ابتـدایی  دانشی قرآنبر یادگیری مفاهیم  قرآنتالوت  هایافزار نرم. ٢
 ناحیه دو شهر ارومیه تأثیر دارد.

  
  پژوهشروش 

ــق از ــن تحقی ــیو ای ــاظ ش ــه لح ــاربردی و ب ــدف، ک ــر ه ــی ۀنظ ــبه آزمایش ــرا، ش ــرح  1اج ــا ط ب
 ۀان دختـر پایـآمـوز دانـش ۀشـامل کلیـ یآمار ۀجامع است. 2با گروه کنترل آزمون پس−آزمون پیش

بـه بـا توجـه نفـر  ۵۴کـه از میـان آنهـا  نفـر بودنـد ٢٣۶١چهارم ابتدایی مدارس ابتدایی به تعـداد 
انتخاب و در دو گـروه آزمـایش و  تصادفی سادهگیری  نمونه با روش ی ورود افراد به تحقیقها مالک

ارت بودنـد از: بـع ایـن پـژوهشهای ورود افراد به  مالک .شکل تصادفی جایگزین شدندکنترل به 
، رضـایت والـدین، )تهیه شده بودکه  ه فهرستی(با توجه ب یقرآناز لحاظ  یکسان سطح سواد تقریباً 

ی هـا ز شـامل شـرکت همزمـان در کالسیخروج از پژوهش ن یارهایمع آموزان. دانشسن و جنس 
ش و یآزمـا افـراد در گـروههمسـانی  یبـرا .بود اختالل یادگیریی، انصراف از ادامه مشارکت، قرآن
مداخلـه انتخـاب  یبـرا یها تصـادف از گروه یکیدر دو گروه استفاده و  یتصادف ی، از واگذارنترلک

 گرفت قرار گروه دو نندگانک تکشر اریابزارهای تحقیق در اخت آموزشی، جلسات شروع از پیش. شد
ن عملکـردی آزمـو .١ابزارهـای مـورد اسـتفاده در تحقیـق عبـارت بودنـد از:  دهنـد. پاسخ بدان تا

احکـام و  اعتقـادات،مـورد آمـوزان در  دانـشبرای سنجش مفـاهیم دینـی  پژوهشگرساخته:  محقق
با استفاده از روایی محتوایی و پایایی  باالروایی ابزار  .کردساخته تدوین  آزمون محقق ،اخالق دینی

 ؛اسـب ابـزار بـودگر پایـایی مننشان ودست آمد ه ب ٧۴٣/٠بازآزمایی محاسبه شد که عدد  اهآن از ر
                                                           

1. Quasi- Experimental 

2. pretest- posttest control group design 
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گویـه و هـدف آن بررسـی  ٣٣ مقیـاس شـاملایـن مقیاس استاندارد انگیزش تحصیلی هـارتر: .٢
 هـارتر  باشـد. ایـن ابـزار شـکل اصـالح شـده مقیـاس مـی آمـوزان دانشانگیزش تحصیلی در بین 

یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است. مقیاس اصلی هارتر، انگیـزش  عنوان به )١٩٨١،١٩٨٠(
انگیزش درونی و قطب دیگر انگیـزش   سنجد که یک قطب آن های دوقطبی می را با سؤال تحصیلی

 )١٩٨١( لیکرت تنظـیم شـده اسـت. هـارتر ای هدرج پنجطیف  براساساین مقیاس  بیرونی است.
و ضـرایب  ٨۴/٠تـا  ۵۴/٠ریچاردسون بین  ٢٠ها را با استفاده از فرمول  ضرایب پایایی پاره مقیاس

مـاه  پـنجو در نمونه دیگری به مـدت  ۶٣/٠تا  ۴٨/٠ماهه از  ٩ ۀدر یک نمونه طی دوربازآزمایی را 
با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب پایـایی  پژوهشگزارش کرده است. در این  ٧۶/٠تا  ۵٨/٠بین 
  د.شمحاسبه  ٠/٨٢۴

پـس از اتمـام جلسـات آموزشـی  واجـرا  ای هقـیدق ۶٠یهفتگـ ۀجلسـ هشتدر  متغیر مستقل
نمـرات دو  ۀسیمقا جهتمستقل  های گروه یها، از آزمون ت ل دادهیتحل یبرگزار شد و برا زمونآ پس

  استفاده شد.و تحلیل کواریانس گروه 
  است: آمده  ١در جدول  خالصه مداخله یا برنامه آموزشی

  
 آموزشی خالصه مداخله یا برنامه. ١ جدول

  اهداف رفتاری مفهوم فعالیت آموزشی مفهوم اصلی  جلسه

١  

مفاهیم 
  اعتقادی

بارهتوضیحات مقدماتی معلم در
، آداب تالوت و قرآناهمیت یادگیری 

قرائت ن، قرآگوش دادن به صوت 
ح در مورد مفاهیم سوره توحید و توضی

استفاده از تالوت این ه، موجود در سور 
 )قاری ایرانی(سوره توسط جواد فروغی

یگانگی و 
  وحدانیت
خداوند 
  متعال

گوش فرا  قرآنعالقه به تالوت  آموزان با دانش
مضامین  مورددهند و به دانش و شناخت الزم در 

  اعتقادی مستتر در این سوره دست یابند.

٢  

هسور بارهتوضیحات مقدماتی معلم در
، بقره و مفاهیم موجود در سوره

استفاده از تالوت این سوره توسط 
 آموزاندانشعبدالباسط و تشویق

  معاد و زندگی
  رگپس از م

آموزان شور و شوق الزم را برای درک مفاهیم  دانش
و به دانش  به دست آورندبرخی از آیات سوره بقره 

مضامین اعتقادی مستتر در آیات  موردالزم در 
  قرائت شده دست یابند.

٣  

وز و تشویقآمدانشپرسش از چند نفر
استفاده از  ،آنها برای تالش بیشتر

توسط سوره انعام تالوت برخی آیات 
 )قاری مصری(شحات محمد انور

  توحید، معاد
  و نبوت

آموزان انگیزه الزم را برای درک مفاهیم برخی  دانش
و به دانش الزم  انعام به دست آورنداز آیات سوره 

شده  مضامین اعتقادی مستتر در آیات قرائت بارهدر 
  دست یابند.

۴  

  مفاهیم احکام

  تالوت سوره حج توسط کریم منصوری
و توضیحات تکمیلی  )ایرانیقاری (

  مفاهیم موجود در سوره بارهمعلم در 

اقامه نماز و
پرداخت زکات، 
امر به معروف 
 و نهی از منکر

آموزان به اهمیت نماز پی ببرند، مفهوم امر به  دانش
معروف و نهی از منکر را درک و برای انجام فرائض 

  دینی انگیزه الزم را پیدا کنند.

۵  
 توسط شحات انورتالوت سوره جمعه

، توضیحات تکمیلی )اری مصریق(
 جمعهمعلم در مورد مضامین سوره

  اهمیت
  نماز جمعه

آموزان به اهمیت نماز پی ببرند، انگیزه الزم را  دانش
  .به دست آورندبرای شرکت در نماز جماعت 
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  اهداف رفتاری مفهوم فعالیت آموزشی مفهوم اصلی  جلسه

۶  

  مفاهیم اخالقی

تالوت تعداد آیات سوره اسراء توسط
ان به آموز  دانشعبدالباسط و تشویق 

 فرا گرفتن مفاهیم آیات قرائت شده

  احترام به
  پدر و مادر

آموزان به اهمیت نیکی و احسان نسبت به  دانش
کار را انجام  پدر و مادر خود پی ببرند و با عالقه این

 دهند.

تالوت آیات منتخب سوره لقمان  ٧
نیک پی  آموزان به اهمیت اخالق و رفتار دانش  اخالق نیکو توسط استاد پرهیزگار

  دست آورند.ه ببرند و انگیزه الزم را ب

تالوت آیات منتخب سوره نحل توسط   ٨
  استاد کریم منصوری

عدل و
احسان و 

پرهیز از رفتار 
 ناشایست

پی ببرند و  آموزان به اهمیت عدل و احسان دانش
  با عالقه در رفتار خود نشان دهند.آن را 

  
  پژوهشی ها یافته

دو گـروه  tآموزان از طریـق آزمـون  دانشمیانگین نمرات دو گروه  ۀمقایسر و میانگین، انحراف معیا
  نشان داده شده است:  ٢در جدول مستقل 

  
  نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات آزمون ورودی .٢جدول 

 t df p انحراف معیار میانگین تعداد گروه شاخص
 ۵١/٢ ٩۵/١۶ ٢۶  ترلکن  ٣١٨/٠  ۵٢  ٠٠٨/١ ٠٧/٣ ١٨/١۶ ٢٨ آزمایش

  
<  ٠۵/٠نیســت (دار  ادرصــد معــن ۵تعیــین شــده در ســطح خطــای  t، مقــدار جــدولطبــق 

٣١٨/٠=P( آمـوزان دو گـروه از نظـر  دانـشتـوان گفـت کـه  درصـد مـی ٩۵؛ بنابراین بـا اطمینـان
ن آنها به و اندک تفاوت موجود بی ند، تقریبًا یکسان بودقرآنمفاهیم درس  بارهدر پیشینهای  یادگیری

ها به صـورت تصـادفی در  به عبارت دیگر، آزمودنی ؛شود گیری و یا شانس مربوط می خطای اندازه
  اند و تقریبًا همگن و یا همتا هستند. شده دو گروه جایگزین

  
  پژوهشاول فرضیه 

چهـارم ابتـدایی ناحیـه دو  ۀآموزان دختر پایـ دانش »انگیزش تحصیلی«بر  قرآنهای تالوت افزار نرم
  .هر ارومیه تأثیر داردش

هـا تـرین آن شرط است کـه مهـم توجه به چند پیش شرط استفاده از این آزمون پارامتری، مستلزم
. در این تحقیـق بـرای بررسـی باشد میها  یا یکنواختی واریانس و همگنی ها نرمال بودن توزیع داده

تـایج نشـان داد کـه سـطح اسمیرنوف اسـتفاده شـد کـه ن−از آزمون کولموگروف ها نرمال بودن داده
بنـابراین  ؛حاصـل شـده اسـت ٠۵/٠آن، اعداد بیشتر از  ۀداری برای متغیر اصلی و هر دو مولف امعن
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اما شرط دوم استفاده از  ،وضعیت نرمال دارد )انگیزش تحصیلیتوان گفت که توزیع مورد نظر ( می
کـار، از آزمـون  . برای اینتسها ا ه همگنی واریانس آزمودنیآزمون تحلیل کوواریانس، اطمینان ب

ورد نظـر، مـ هـایداری بـرای متغیر اکه مقادیر سـطح معنـآن بود بیانگر لوین استفاده شد که نتایج 
توان گفت کـه واریـانس  و می شدفرض صفر تأیید  پسشده است. تعیین  ٠۵٠/٠اعدادی بیشتر از 

  دو گروه آزمودنی از ویژگی همگنی و یا تجانس برخوردار است.
، مقادیر میانگین و انحـراف ٣ ی جدولها های تحلیل کوواریانس، داده فرض آزمون پیش از پس

و ابعـاد  تحصیلی زهانگیباره آموزان را به تفکیک گروه در دانش آزمون پسو  آزمون پیشمعیار نمرات 
  دهد.  مینشان  آن ۀدوگان

  
  ک گروه در انگیزش تحصیلیآموزان به تفکی دانش آزمون پسو نمرات پیش  ی توصیفیها شاخص .٣جدول 

  آزمونپس آزمونپیش  تعداد  گروه  متغیر
  اریانحراف مع  نیانگیم  انحراف معیار میانگین

انگیزه 
  تحصیلی

  ٠٨/٩  ٣٩/١٣٠  ١٧/١٠ ۵٣/١١٧ ٢٨ آزمایش
  ٣٩/١۵  ٣١/١١٨  ٢٠/١۵ ١١/١١٨ ٢۶ کنترل

  ٢٩/۶  ٨۶/٧۴ ۴۶/٩ ۶١/۶٨ ٢٨ آزمایش  انگیزه درونی
  ۶٨/٧  ٧٧/۶٨ ٧۴/٧ ۵۴/۶٨ ٢۶ کنترل

  ٩٠/۴  ۵۴/۵۵ ٠٨/۴ ٩٣/۴٨ ٢٨ آزمایش  انگیزه بیرونی
  ۴١/١٢  ۵۴/۴٩  ١١/١٢ ۵٨/۴٩ ٢۶ کنترل

  
 آمـوزان گـروه دانـشمیانگین و انحراف معیـار شود که  میمشاهده ، ٣ی جدول ها داده براساس

جهی بـین آنهـا ین شده که تفاوت قابل توتعیبرای هر سه متغیر مقادیری  آزمون پسو در پیش  کنترل
و در پـیش آزمـایش آمـوزان گـروه  دانـشدر حالی که مقادیر میانگین و انحراف معیار  ؛وجود ندارد

ناشی از اثر متغیر  وارد وجود دبین آنها گیری تفاوت چشممقادیری برآورد شده است که  آزمون پس
   باشد. می مستقل

آمـوزان، از آزمـون تحلیـل  صـیلی دانـشتح انگیزه بر قرآن های تالوتافزار نرمبرای تعیین تأثیر 
  دهد. می، نتایج این آزمون را نشان ۴ ی جدولها دادهکه  کوواریانس استفاده شد

  
  در مورد انگیزش تحصیلی ها نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمودنی .۴ جدول

  داری معنی سطح  Fآماره   میانگین مجذورات مجذوراتمجموع منبع واریانس  متغیر

انگیزش 
  تحصیلی

  ٠٠١/٠  ۶٨٧/٢۵  ٧۴۵/٢٠٩٨ ٧۴۵/٢٠٩٨ آزمونپیش
  ٠٠١/٠  ٧۵١/۴٨  ٢٣٩/٣٩٨٣ ٢٣٩/٣٩٨٣ )گروهاثر مداخله (
     ٧٠۵/٨١ ٩٧٨/۴١۶۶ خطا

  ٠٠١/٠  ٣٧٣/١۵  ٧٧٨/۵٨٨ ٧٧٨/۵٨٨ آزمونپیش  انگیزش
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  داری معنی سطح  Fآماره   میانگین مجذورات مجذوراتمجموع منبع واریانس  متغیر
  ٠٠١/٠  ٩٣٢/١٢  ٢٩٠/۴٩۵ ٢٩٠/۴٩۵ )گروهاثر مداخله (  درونی

     ٢٩٩/٣٨ ٢۶۶/١٩۵٣ خطا

  انگیزش
  بیرونی

  ٠٠١/٠  ٩۵١/١٢۶  ۴٨٣/٣٢٠٨ ۴٨٣/٣٢٠٨ آزمونپیش
  ٠٠١/٠  ٩٩٠/٢٢  ٠۴۴/۵٨١ ٠۴۴/۵٨١ )گروهاثر مداخله (
     ٢٧٣/٢۵ ٩۴٣/١٢٨٨ خطا

  
بـرآورد شـده بـرای متغیـر  Fآن است کـه مقـدار  گویای، ۴نتایج تحلیل کوواریانس در جدول 

 ؛)  =٠٠١/٠P> ٠۵/٠شـد (با ر مـیدا ا، معنـ% ۵در سطح خطـای آن  ۀاصلی و هر دو مولفمستقل 
آموزان  دانش آزمون پس، فرض صفر مبنی بر تساوی میانگین نمرات آزمون پیشبنابراین با حذف اثر 

تأییـد  )، رّد و فـرض خـالف (تحقیـقو ابعاد دوگانـه آن» انگیزه تحصیلی«متغیر  مورد، در دو گروه
انگیزه «بر  تالوت آموزشی افزار نرماز با استفاده  قرآندرس ، آموزش %٩۵به احتمال  پس؛ شود می

  م ابتدایی تأثیر مثبت دارد. چهار ۀر پایآموزان دخت دانش »تحصیلی
  
  پژوهش دوم فرضیه

چهارم ابتـدایی ناحیـه  ۀآموزان دختر پای دانش »یقرآنیادگیری مفاهیم «بر  قرآنهای تالوت افزار نرم
  دو شهر ارومیه تأثیر دارد.

بنـابراین،  ؛شـود مـیاقـدام کوواریانس تحلیل آزمون پارامتری  اهاز ر یزندوم  ۀرضیبرای آزمون ف
هماننـد فرضـیه اول، بـرای بررسـی نرمـال بـودن  ی مربوط بررسی شود.ها فرض پیشباید  نخست

ها از آزمون لـوین  اسمیرنوف و اطمینان به همگنی واریانس آزمودنی−از آزمون کولموگروف ها داده
  د گردید. ییأشد که نتایج ت استفاده

بـه محاسـبه میـانگین و انحـراف معیـار نمـرات  نخسـتدر ادامه بـرای آزمـودن فرضـیه دوم، 
  .نمایان است ۵ جدولدر  که و کنترل اقدام شد آزمون دو گروه آزمایش آزمون و پس پیش

  
  یقرآنمفاهیم مربوط به آموزان به تفکیک گروه  آزمون دانش و پسی توصیفی نمرات پیش ها شاخص. ۵ جدول

  آزمونپس آزمونپیش  تعداد  گروه  متغیر
  اریانحراف مع  نیانگیم  انحراف معیار میانگین

  ٨٧/١  ۶۵/١۶  ۶٢/٢ ۵٩/١٣ ٢٨ آزمایش  یقرآنمفاهیم 
  ١٣/٣  ١٢/١۴  ٠٠/٣ ٣٩/١٣ ٢۶ کنترل

  ٣۵/١  ۶٣/١۶  ٢۵/٢ ۵۵/١۴ ٢٨ آزمایش  اعتقادات دینی
  ٢۴/٢  ۵٨/١۴  ۴۵/٢ ۴٧/١۴ ٢۶ کنترل

  ۶۵/١  ٧١/١۵  ٨۴/١ ۵٨/١٣ ٢٨ مایشآز  احکام دینی
  ۶٩/١  ٨٢/١٣  ٠۶/٢ ۵٢/١٣ ٢۶ کنترل

  ٧١/١  ۶۶/١۵  ٨۵/١ ٧٩/١٣ ٢٨ آزمایش  مفاهیم اخالقی
  ٠٢/٢  ٣١/١۴  ٨٨/١ ٧٨/١٣ ٢۶ کنترل



 ١٣٩٩بهار و تابستان /٢۶ش /١۴س/ شناسی روانو  اسالم   ٩٨

 

آمـوزان  دانـش آزمون پسپیش و که میانگین نمرات  شود ، مالحظه می۵ های جدول مطابق داده
میانگین نمـرات بین  اما ها وجود دارد؛ناند که تفاوت اندکی بین آ ادیری محاسبه شدهمق کنترلگروه 

بـرای تعیـین  خـورد. مـیبه چشم  تفاوت قابل توجهی، آزمایش آموزان گروه دانش آزمون پسپیش و 
از آزمـون تحلیـل یکبـار دیگـر آمـوزان،  دانـش» یقرآنـمفـاهیم «بر  قرآنتالوت  هایافزار نرمتأثیر 

  دهد. می، نتایج این آزمون را نشان ۶ ی جدولها ت. دادهکوواریانس استفاده شده اس
  

  یقرآندر مورد مفاهیم  ها نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمودنی .۶جدول 

  داری معنی سطح  Fآماره   مجذوراتمیانگین مجذوراتمجموع منبع واریانس  متغیر

  یقرآنمفاهیم 
  ٠٠١/٠  ۴٧٠/١ ۴٩٧/٩ ۴٩٧/٩ آزمونپیش

  ٠٠١/٠  ٩٩٣/١٢ ٩۶٣/٨٣ ٩۶٣/٨٣ )روهگاثر مداخله (
     ۴۶٢/۶ ۵٧٧/٣٢٩ خطا

  اعتقادات دینی
  ٠٠١/٠  ۴٣٢/۵٩ ٢١١/٩۴ ٢١١/٩۴ آزمونپیش

  ٠٠١/٠  ٧٠٩/٣٣ ۴٣۶/۵٣ ۴٣۶/۵٣ )گروهاثر مداخله (
     ۵٨۵/١ ٨۴۵/٨٠ خطا

  احکام دینی
  ٠٠١/٠  ٠۴١/٩٩ ٧۵٣/٩۵ ٧۵٣/٩۵ آزمونپیش
  ٠٠١/٠  ۴۴۶/۴٧ ٨٧١/۴۵ ٨٧١/۴۵ )گروهاخله (اثر مد

     ٩۶٧/٠ ٣٠٧/۴٩ خطا

  مفاهیم اخالقی
    ٢۵٨/۵٠ ٠۵۶/٩٠ ٠۵۶/٩٠ آزمونپیش

    ۶٨۵/١٣ ۵٢١/٢۴ ۵٢١/٢۴ )گروهاثر مداخله (
     ٧٩٢/١ ٣٨۵/٩١ خطا

  
آن در سـطح  ۀگانـ برای متغیـر اصـلی تحقیـق و ابعـاد سـه، برآوردی Fمقدار  با توجه به نتایج،

، فرض صفر آزمون پیش. بنابراین با حذف اثر )  =٠٠١/٠P> ٠۵/٠( ستدار ا  نامعدرصد،  ۵خطای 
ده اسـت؛ شتأیید  )رّد و فرض خالف (تحقیقی دو گروه ها میانگین دار بین اتفاوت معن نبودمبنی بر 

آموزشـی بـر  افـزار نرمبـا اسـتفاده از  قـرآن، آمـوزش مباحـث درس %٩۵به احتمال  بر این اساس
  دارد.  یدار او معنچهارم ابتدایی تأثیر مثبت  ۀآموزان دختر پای دانش یقرآنیادگیری مفاهیم 

 
  گیری بحث و نتیجه

بـر انگیـزش تحصـیلی و  قـرآنتـالوت  هـایافزار نرمبررسی تأثیر استفاده از « با هدف این پژوهش
تحلیـل آزمـون ه یجـنت .شـدانجـام  »آموزان دختر پایه چهـارم ابتـدایی  یادگیری مفاهیم دینی دانش

ای نسبت  با استفاده از روش چندرسانه قرآنکه آموزش درس  نشان داد برای فرضیه اول انسکوواری
  تأثیر دارد؛ دختر آموزان  تحصیلی دانش بر انگیزه ش معمولیبه آموز
خـوانی داشـته  های مشابه هـم پژوهش بیشترهای  اول پژوهش با یافتهفرضیه حاصل برای  ۀنتیج
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 ؛)١٣٩٠قربـانی و همکـاران (؛ )١٣٩۶ریواده ( ؛)١٣٩۵مکاران (یان و هیمیرزا :جملهآن از ؛ است
 های پژوهش یافته . در این راستا،)١٣٩٠رمضانی (و  )١٣٩٢نیا و همکاران ( پاک ؛)١٣٩۴شاهی (
داری در انگیـزش تحصـیلی  ا، تفاوت معنـها ای هکه استفاده از چندرسان نشان داد ،)١٣٩۴شاهی (
 بیـانگر، )١٣٩٠( رمضـانیهمچنـین تحقیـق  آورد. میگروه آزمایش و کنترل به وجود آموزان  دانش

ی ها . یافتـهاسـتآمـوزان  دانـشای بر انگیـزش تحصـیلی  تأثیر استفاده از روش آموزش چندرسانه
متفـاوت آمـوزش دیـده بودنـد، در  ۀدو شـیوآموزان که بـه  دانشبین دو گروه  وی نشان داد پژوهش

ا بـدیـده  آمـوزان آمـوزش دانـشدار وجود دارد و این تفاوت بـه نفـع  ااوت معنانگیزش تحصیلی، تف
   است. ای هامکانات چندرسان

ی که یکی از مشکالت شایع نظام آموزشتوان گفت، با توجه به این در تبیین این یافته از پژوهش می
صـیل اسـت کـه های آموزشی کشورهای جهان، کاهش انگیزه به تح همانند بسیاری از نظام ،کشور ما
شـود؛ تغییـر در  مـیوجه جوامع ی اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی گزافی متها آن زیان ۀدر نتیج
کـارگیری  ناپـذیر اسـت. بـه امـری اجتنـاب ،روح ناپذیر و بی های آموزش سنتی خشک و انعطاف شیوه

دوره ی درس ها سکالویژه  در مدارس، به ها ای هچندرسان همچونهای نوین آموزشی  امکانات فناوری
ــدایی،  ــمابت ــت معل ــوزش را از حال ــاملی  آم ــد تع ــک فراین ــه ی ــاخته و آن را ب ــارج س ــوری خ مح

 ای ه، شـیوای ههـای آموزشـی مبتنـی بـر چندرسـانافزار نرمکند. استفاده از  میمحور تبدیل −آموز دانش
در  قرآنموزش آ ۀبرنام، همچنین ؛در مدرسه است یریادگی یز برایانگ ط شوقیخلق مح یاثربخش برا

ه بـه کبگشاید م یرک قرآنمردم با  ۀانس و ارتباط هم یبرا یروشن، مطمئن و دائم یه راهکآن است  یپ
 یهاسـت. هـر فـرد انسان ۀتاب همک قرآن. بینجامد یتاب الهکت یشان از هدایالعمر ا مادام یریگ بهره

در رد. یـتوانـد از آن بهـره گ مـی نـد،ک کتاب را درکن یه زبان اکاز علم و تقوا به شرط آن یدر هر سطح
 یاصـل اساسـ یـک عنوان بـه، قرآنت آموزش یدر آموزش و پرورش، جامع قرآند آموزش یجد ۀبرنام

 ای هه بتواند به گونـکآن است  پیدر  قرآنت آموزش یقرار گرفته است. جامع یمورد توجه و اهتمام جد
 کـۀمبار ۀدوم سـور ۀیـچـه در آآموزش بـا آنن یه اکند کن یم و تدویرا ترس قرآنآموزش  یاهداف و اجزا

 یابیدسـت یبـرا یندی، فراقرآنرو آموزش جامع  نیقابل قبول داشته باشد. از ا یجمعه آمده است، نسبت
 یدائم یریگ ، به منظور انس و بهرهقرآنبا معارف  ییات و آشنایمعنا، تدبر در آ کخواندن، در ییبه توانا

ی موجود در امر آموزش ایـن کتـاب ها واقعیت است؛ ولی ل صالحمان و عمیت ایم و تقویرک قرآناز 
بـرای قرائـت و  ای هی سـنتی و متـداول، عالقـه و انگیـزها آسمانی گویای آن است که فراگیران با شیوه

بر ایـن اسـاس، آمـوزش و یـادگیری مفـاهیم  یادگیری و تفکر و تأمل در مفاهیم گوناگون آن را ندارند.
   ی و امکانات جدیدی نیاز دارد.ها روش کریم به قرآنمستتر در 
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 یقی، نتایج تحقیقات گوناگون نشان داده است که صوت و الحان خوش و در واقع موسهمچنین
 کنـد کـهدر شنونده عمـل  یو روان یکیولوژیزیف های جاد پاسخیا یبرا کمحر یک عنوان بهتواند  یم
 یخطر بـر رو یمداخله مؤثر و ب کی یدرمان یقیج برخی مطالعات گویای آن است، حتی موسینتا
، بهبـود خلـق و ییاهش احساس تنهاک، یریپذ یکاهش استرس، تحرکماران از جمله یالت بکمش
، هـا یقین موسـیتـر یعین و طبیتر ، جذابترین نین، دلنشیباتریاز ز یکیباشد.  می ها جانیل هیتعد
ر یسـه تـأثی، با مقا)١٣٩٠( ارانو همک رباقریکه م چنان است؛م یرک قرآنتالوت  یافزا روح یقیموس
افـت یم درکش یاز عمل جراح پیشماران یب یاتیم حئزان اضطراب و عالیبر م قرآن یو نوا یقیموس
اهش سـطح کـز یـاهش فشار خون، تعـداد نـبض و تـنفس و نکبر  قرآن یو هم نوا یقیه هم موسک

 ۀت؛ بـر ایـن اسـاس، نتیجـتر اسـمـؤثر قـرآن یان آواین میر مثبت دارد و در ایماران تأثیاضطراب ب
آمـوزش  ، زیـرارسـد مـیکامًال منطقی و قابل قبول به نظـر  پژوهش،اصلی اول  ۀحاصل برای فرضی
 و یعیطب الیام یکتحر با و ندک یم جذابو  برای کودکان جالب را ، مطالبای همبتنی بر چندرسان

  آورد. می دیو انگیزه تحصیلی را پد یریادگی رغبت به آنان، عواطف
آمـوزان  دانشپژوهش نیز مشخص شد که میانگین نمرات  فرضیه دومبررسی نتایج مربوط به از 

گیری با یکدیگر دارند که این تفـاوت بـه نفـع ، تفاوت چشمآزمون پسو آزمایش در دو گروه کنترل 
دوم  ۀحاصـل بـرای فرضـی ۀنتیجاست.  قرآنهای تالوت افزار نرمآموزان آموزش دیده از طریق  دانش

پنــاهی و  ،)١٣٩۶ریــواده ( از جملــه از نتــایج تحقیقــات مشــابهبســیاری نیــز بــا تحقیــق 
ریـواده  ۀمطالعـ بـر ایـن اسـاس،مطابقـت دارد.  )١٣٩٠قربانی و همکاران (، )١٣٩۵پور( یموسو

نسـبت بـه روش  ای) ههـای آموزشـی (چندرسـانافزار نرمبه کمـک  قرآننشان داد آموزش  )١٣٩۶(
آمـوزان دختـر  دانـشاداری بر یادگیری، انگیزه تحصیلی و خالقیـت ثیر مثبت و معنأتدریس سنتی ت

و  یبر میزان یـادگیر قرآن ای ه، به بررسی تأثیر چندرسان)١٣٩۵پور( یپناهی و موسوهمچنین دارد. 
ویـژه  یآمـوزان پسـر بـا نیازهـا دانشخوانی آیات  روانبخش خواندن کلمات، روخوانی و  ییاددار

، عملکـرد قـرآن ای هآمـوزش چندرسـان بـاآموزان  دانشاخته و دریافتند ذهنی پایۀ ششم ابتدایی پرد
نیز در تحقیق خـود نشـان  )١٣٩٠قربانی و همکاران ( دارند.دیگر آموزان  دانشبهتری در مقایسه با 

آمـوزان و  دانـشبر کاهش اضـطراب امتحـان  قرآنی آموزشی تالوت ها دی ستفاده از سیدادند که ا
   ثیر مثبت دارد.أعملکرد آنان ت یارتقا

بـه  قـرآنآمـوزش توان گفـت کـه اصـوًال  جه حاصل برای فرضیه دوم تحقیق میدر تبیین نتیاما 
ی هـا کـارگیری اصـول و روش علم دیگری نیـاز بـه شناسـایی و بـه آموزان مانند هر دانشکودکان و 
ی کودکـان در اهـ و تواناییهـا  ویژگیگونه که شـناخت  کارآمد و مؤثر دارد؛ بنابراین، همان درست،



      ١٠١  ...دینی مفاهیم یادگیری و تحصیلی انگیزش بر قرآن تالوت افزارهای نرم اثربخشی

 

 قـرآنی مربوط به آمـوزش ها امری ضروری است، شناخت اصول و روش قرآنی آموزش ساز بهینه
آموزان بـدون توجـه بـه اصـول و  به دانش قرآن نیز ضرورت دارد. بدین ترتیب که اگر آموزش آنهابه 

ون کسی که بـداست که فرمود:  ذیرد، مصداق این سخن امام صادقی آموزشی انجام پها روش
اسـت کـه هرچـه سـرعتش بیشـتر  ییهـا مانند رونده در بیراهزند،  میبصیرت دست به انجام کاری 

ی کوچک و کمک ها سوره هئبه کودکان ارا قرآن هارائۀ مقصد دورتر خواهد شد. بهترین شیوباشد، از 
بـه جـای  حجم به آنها خودداری کرد وپرمحتوای  هارائبه آنها برای قرائت و حفظ آن است و باید از 

، به سنتیهای  آنها پرداخت. محتوای نوشتاری و شیوه ۀند آموزشی به تکرار و تقویت حافظآن در رو
. انـد آفرین مشکل چیزی بیش از متن، تصویر و طرح خطی نیست، ی خاص کهها سبب محدودیت

 یزیـچ لشـام است و یقیدق ینظام عدد یات داراین آیه اکافت یدر توان یم قرآنات یآ برز کبا تمر
ارتبـاط  یبرقـرار ر بهن اطالعات قادیه اکرد ک یگذار اطالعات نام ایتوان آن را برنامه و  میه کاست 

 ، فعـال و مثبـتیعـیبـه صـورت طب ها نوسان و لرزش سلول موجبه ک ی. امواجهستند ها با سلول
انس و کفر یاراه دک یعبارت از امواج صوت ،قرآن دهد. یش میرا افزا ها مثبت سلول یرویشود و ن می

 ریتـأث یمغز یها ه بر سلولکنند ک ید میتول ینوسان های ن امواج رشتهیو ا طول موج مشخص است
کارایی ر یمگش چشیز سبب افزاین نیا وشود  می آنها یگذارد و باعث برگرداندن توازن و هماهنگ یم

شـود کـه  باعـث مـی نقـرآتـالوت آموزشی  یها ای هاستفاده از چندرسانبنابراین،  .گردد یم حافظه
هـای  در آموزهآموزان  دانشمتوسط زمان یادگیری به میزان زیادی کاهش و سطح پیشرفت تحصیلی 

  افزایش یابد. دینی 
 حیتشـر و حیتوضـ لیوسا از پرورش، استفاده آموزش و دیجد یها یتئور براساسبه هر حال، 

 لیوسـا فیـرد در هکـ آموزشـیی ها ای هچندرسـان .دارد یقطعـ ریتأث و اریبس تیاهم س،یتدر در
 ؛رساند یم یاری نوجوانان و انکودکهای  دانسته شیافزا و تیتثب ، بههستند مطرح حیتشر و حیتوض

 ،سخت و مشکل اسـت آموزان بسیار دانشو انتزاعی برای درک مطالب پیچیده  چون ،افزون بر این
 و آنـان یعـیطب الیـام یکرتح با و ندک یم یو دوست داشتن جالب را مطالب موضوع ای هچندرسان

زنـده،  را مطالـب ،ای هچندرسـان قیـطر از آمـوزش آورد. یمـ دیـپد یریادگی رغبت به عواطفشان،
شـود جهـت ایجـاد  ی پژوهش پیشنهاد مـیها یافته براساسدر پایان و  .ندک یم جذاب و زیانگ شوق

از  ،ران نظـام تربیتـیاندرکا ی، کلیه دستقرآنانگیزش تحصیلی و همچنین ارتقای یادگیری مفاهیم 
قاریان مشهور داخل و خـارج  قرآنی آموزشی تالوت ها افزار نرمه معلمان و مدیران، همواره از جمل

   .کنندکشور استفاده 
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  دانشگاه آزاد ارومیه.
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ی بــر انگیــزش پیشــرفت ای و ســخنران ثیر آمــوزش چندرســانهأتــ«، )١٣٩٠رمضــانی، ســونا ( .١١
پژوهشـی فنـاوری −علمـی نشـریه، »آمـوزان آمـوزش از راه دور دانشتنظیمی تحصیلی و خود

  . ۶٩−۵۶، ص١، ش۶دوره آموزشی،
ــه .١٢ ــواده، طیب ــه«، )١٣٩۶( ری ــ  مقایس ــه کمــک نرمأت ــرآن ب ــوزش ق ــای آموزشــی ثیر آم  افزاره

آمـوزان  ای) و روش تدریس سنتی بر یادگیری، انگیـزه تحصـیلی و خالقیـت دانش (چندرسانه
 آزاد واحد سبزوار. نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پایان ،»دختر پایه هفتم سبزوار

بـر انگیـزش و درگیـری تحصـیلی  ای هبررسی تأثیر آموزش چندرسـان«، )١٣٩۴شاهی، رقیه ( .١٣
نامـه کارشناسـی  ، پایـان»های چند پایه عشایر در درس علوم تجربی آموزان ششم کالس دانش

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه.
م بـر یرکـ قـرآن یر آوایتـأث یبررسـ«، )١٣٩١قادری (و آرش  میرزاییانراضیه شیروانی، مینا؛  .١۴

، »ویـ یسـ یدر بخـش آ یهوش بسـتریماران بیدر ب یانیژن خون شریسکو فشار ا یاتیم حئعال
 .٢٣−١٨صو سالمت،  قرآن یش استانین هماینامه سوم یژهو
یـابی مقـدماتی اعتبار«، )١٣٩۴آهنچیـان (و محمدرضـا  کارشـکیحسـین  صالحی، منیـره؛ .١۵

 شـناختی، روانفصلنامه مطالعات ، »دانشجویان تحصیالت تکمیلی انگیزش پژوهشی در بین
 .٧٣−۵١، ص١، ش١١دوره 

بر اضطراب امتحان  قرآنثیر آوای أبررسی ت«، )١٣٩٠( آوازهو آذر  قربانیزهرا قربانی، فاطمه؛  .١۶
پژوهشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی −مجله علمی، »آموزان دوره راهنمایی شهر زنجان دانشدر 

 . ٩۶−٨٩، ص٩٠، ش٢٢دوره  زنجان،
و  یتـأثیر موسـیق«، )١٣٩٠شهشـهانی (السـادات  و مریم آقاجـانیمحمد رباقرآجرپز، ندا؛ یم .١٧

، »شـکم یبیمـاران قبـل از اعمـال جراحـ یم بر میزان اضطراب و عالئـم حیـاتیرک قرآن یآوا
 . ٧۶−۶٣، ص١، ش١دوره  فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی مشهد،

بر  ای هثیر آموزش چندرسانأت«، )١٣٩٠آقابراتی (و نجمی  مدزادهاحاحمد نوروزی، داریوش؛  .١٨
شناسی  فصلنامه روان، »آموزان پسر در خود مانده دانشمیزان یادگیری و یادداری درس ریاضی 

  .۵١−٢۴، ص۴، ش١دوره  افراد استثنایی،
 افـزار نـرم یکـارگیر تـأثیر بـه«، )١٣٩٣( زاده شرفو سهیال  ضامنیفرشیده نوروزی، داریوش؛  .١٩

فصـلنامه  ،»)گرایی ریاضی (با رویکرد ساختن آموزان در درس دانشفعال  یآموزشی بر یادگیر
 . ۴١−٢٣، ص٣، ش۴، دوره وری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتیافن



 ١٣٩٩بهار و تابستان /٢۶ش /١۴س/ شناسی روانو  اسالم   ١٠۴

 

نامـه  (ویـژه ،»مجله رشد آموزش راهنمـایی تحصـیلیی، قرآنسواد «، )١٣٨٩کیل، مسعود (و .٢٠
  .٣٧−٣۵ص ،٢، ش۶ دوره، قرآن)آموزش درس 

ارتباط انگیـزش بـا پیشـرفت «، )١٣٨٨فریبرزنیا (و سمانه  قاسمیغالمرضا یوسفی، علیرضا؛  .٢١
 دوره آموزش در علوم پزشکی،، »تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

   .٨۵−٧٩، ص١، ش٩
  


