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 چکیده
آموزان دوة  اي تعاملی آموزش روخوانی قرآن بر میزان یادگیري دانش افزار چندرسانه نرمکارگیري  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر به

آزمایشی است.  ابتدایی و مقایسه آن با روش آموزش سنتی صورت گرفته است. نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردي و روش تحقیق شبه
ساخت استفاده  ي گردآوري اطالعات از فرم ارزیابی روخوانی محققاي، انتخاب شد. برا گیري تصادفی خوشه جامعۀ آماري، با روش نمونه

ها از آمار توصیفی و استنباطی، و در تعیین روایی ابزار گردآوري اطالعات از نظر استادان و متخصصـان دانشـگاهی    شد. در تحلیل داده
مستقل، نشان داد که   tهاي حاصل از آزمون فتهدرصد محاسبه شد. یا 80استفاده گردید و پایایی آزمون با روش ضریب آلفاي کرونباخ 

خوانی تفاوت  صحیح خوانی و روان اي تعاملی با روش سنتی در توانایی خواندن قرآن در دو مؤلفه بین آزمون یادگیري از طریق چندرسانه
 د کرد.روخوانی قرآن را تأیی در عاملیهاي ت اي چندرسانهمثبت ثیر أتکه  اي گونه معناداري وجود دارد. به

 خوانی. خوانی و روان اي تعاملی، یادگیري، صحیح افزار چندرسانه قرآن کریم، نرم :ها کلیدواژه
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 مقدمه 
آموزش قرآن در کشور ایران داراي سابقۀ درخشانی است. تعلیم و 

با پیروزي انقالب اسالمی، توجه به آموزش قرآن در سطح مفاهیم، 
خوانی قـرآن بـا    حفظ و تالوت، رونق بسیاري گرفت؛ لیکن روان

ویژه در مدارس ابتـدایی، بسـیار فاصـله دارد.     وضع مطلوب آن به
ایی، بیشتر به مباحث فرهنگ آموزش قرآن در مدارس مقطع ابتد

هاي کوچک همراه با کمی روخوانی به شکل ترتیل ـ    حفظ سوره
هاي داستانی و پیام قرآنی است.  تحقیق و یادگیري اندکی از آموزه

گونـه بیـان    مقام معظم رهبري نیز در سخنانی این مطلب را ایـن 
واقعیت این است که خواندن قرآن در جامعۀ ما امـري  «فرمودند: 
گذارند و عشـق   شده است. عموم مردم به آن احترام میعمومی ن

» نماینـد  ورزند، ولی تعداد کمی تالوت و کمتر از آنها تدبر می می
 ).1368اي،  (حسینی خامنه

هاي حساس تربیتی کودکـان اسـت کـه     دورة ابتدایی از دوره
هاي قرآنی در آن، داراي اهمیـت   آشنایی با مفاهیم دینی و آموزه

خستین گام در فهم آیات قرآن، یادگیري روخوانی بسزایی است. ن
قرآن به صورت صحیح و روان با لهجۀ فصـیح عربـی اسـت. در    

ازپیش در زمینۀ آموزش  راستاي تحقق این هدف، آنچه باید بیش
قرآن مورد توجه قرار گیرد، نحوة آموزش و انتقال مفاهیم قرآنـی  

ن مواجهنـد،  آموزان در روخوانی قرآن با آ است. مشکلی که دانش
عدم تلفظ صحیح لغات قرآنـی اسـت. ایـن امـر مـانع پیشـرفت       

آموزان در یادگیري روخوانی قرآن، و به مراتـب مـانع درك    دانش
گردد؛ اما ازآنجاکه روخوانی قرآن مهارتی پیچیده  مفاهیم قرآن می

توان به موضوعی مشخص نسبت داد.  است، ضعف در آن را نمی
خوانی است که  خوانی و روان ۀ صحیحخواندن قرآن داراي دو مؤلف

هاي اخیر در  باید متناسب با هم مورد توجه قرار گیرند. در طی سال
هاي  زمینۀ خواندن و مشکالت مربوط به آن، تحقیقات و پژوهش

ها و  ها با استفاده از روش فراوانی صورت گرفته است. این پژوهش
اي ارتقاي سطح ابزارهاي مختلف، از جمله کمک گرفتن از رایانه بر

آموزش خواندن مورد توجه بسیاري از پژوهشـگران زبـان هـاي    
که قابلیت سیستم تدریس فردي بـه   اي  گونه خارجی بوده است. به
مدت بـا تعـداد    اي پربار دارد. تعامل طوالنی کمک رایانه، کارنامه

آموزان، منبع باارزشی از اطالعات آموزشی در این  زیادي از دانش
). امروزه با رشد و 196، ص2005نموده است (موستو، حوزه فراهم 

گسترش دانش بشري، ضرورت استفاده از فناوري آموزشی، هم از 
اي، مواد و ابزارهاي آموزشی، و هم از نظر مدیریت  لحاظ بعد رسانه

رسد. جهت تقویـت خالقیـت و    و نظارت، امري مسلم به نظر می
هاي آموزشی و  واد و رسانهآموزان، استفاده از م جانبۀ دانش رشد همه

هـاي   هاي مناسب آموزشی و تأکید بـر فعالیـت   کارگیري روش به
هـاي   هدفمند شاگردان، ضروري بوده و الزم اسـت کـه فعالیـت   

گیري کامـل از حـواس    یادگیري آنها، هرچه بیشتر مبتنی بر بهره
). پیـدایش فنـاوري   53، ص1385ایشان تنظیم گردد (خرامیـده،  

اي  افزارهاي رایانه ها در قالب نرم اي بال از چندرسانهرایانه، بر استق
توان گفت شیوة استفاده از  که می اي گونه تأثیر چشمگیري داشت، به

هاي برجستۀ  هاي گوناگون، مدیون توانایی اي در فعالیت چندرسانه
فناوري رایانه است. هدف از این تحقیق، مطالعه و بررسی تـأثیر  

هـاي تعـاملی بـر میـزان      اي چندرسـانه  افزارهـاي  کارگیري نرم به
آموزان ابتدایی، و همچنین مقایسه  یادگیري روخوانی قرآن در دانش

اي  آموزان در روش آموزش با چندرسانه بین میزان یادگیري دانش
 تعاملی و آموزش سنتی است.

 . بیان مسئله1
اند که سبب  هاي کامل و خودکفایی هاي تعاملی رسانه اي  چندرسانه

هاي آموزشی دوطرفه میان یادگیرندگان و فناوري  د موقعیتایجا
شـوند کـه از    ریـزي مـی   گونـه برنامـه   ها این شوند. این رسانه می

توانند پاسخ آنـان را    طلبند و اغلب حتی می یادگیرندگان پاسخ می
 و ذوفـن ارزشـیابی کننـد و بـه یادگیرنـدگان بـازخورد بدهنـد (      

عبارت است » تعامل«آموزش ). در فرایند 13، ص 1385پور، لطفی
از برقراري رابطه بین دو فرد، دو اندیشه، دو موضوع یا بیشـتر، و  

عبارت دیگر، تفاهم و اشتراك فکر و اندیشه بین معلم و فراگیر یا  به
تفاهم و اشتراك » تعامل«فراگیران. باید توجه داشت که منظور از 

شود،  صه نمیها تنها در مفاهیم لغوي خال فکر است و این اشتراك
هاي حاکم بر  بلکه شامل تفاهم و اشتراك دانش و فرهنگ و ارزش

شود و هرچه وجوه  کنند نیز می افرادي که با هم ارتباط برقرار می
تـر و   اشتراك بیشتر باشد، برقراري ارتباط حسی یا تعامل، سـهل 

تعامـل، یکـی از    .)36،ص 1387بـاغی،  قره(تر خواهد بود  مطلوب
سازد و به  تر می هایی است که آموزش را اثربخش ترین ویژگی مهم
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هاي  اي شکل انجامد. تعامل در چندرسانه فعال شدن یادگیرنده می
مختلفی دارد؛ مشارکت فعال و درگیـري یادگیرنـده، یـادگیري از    

گیـري، انتخـاب یـک گزینـه،      طریق انجام دادن فعالیت، تصمیم
ایجاد انگیـزش،   هاي متنوع و تدارك بازخورد، فراهم کردن گزینه

تعامل در  ).29، ص2001اند (کالرك،  هاي تعامل تعدادي از شکل
اي مانند کلیک  هاي ساده محیط الکترونیکی، به انجام دادن فعالیت

شود، بلکه تعامل  کردن و حرکت کردن بین صفحات، محدود نمی
هاي تفکر سطح بـاال،   واقعی نیازمند اشتغال یادگیرنده به مهارت

، کاربرد و تفسیر است. این نوع تعامل، از طریق کاوش نظیر ترکیب
آید و مستلزم مواجه ساختن یادگیرنده با یک مسئله،  به وجود می

ایجاد شرایط حل مسئله و ترغیب یادگیرنده به تفکر است (لیـنچ،  
هاي آموزشی در ارائۀ  اي ). امروزه تولید چندرسانه192، ص2002

ترین  که یکی از جالب توجهشود  دروس مختلف به کار گرفته می
اي است که به صـورت   افزارهاي آموزشی ها نرم اي این چندرسانه

گیرند. در ایـن   تعاملی یا غیرتعاملی در اختیار کاربران مختلف قرار می
هـا، کمـک بـه     اي پژوهش، هدف اصـلی اسـتفاده از ایـن چندرسـانه    

ت خـوانی آیـا   خـوانی و روان  آموزان در جهت یادگیري صـحیح  دانش
 هاي اساسی این تحقیق عبارتند از: قرآن کریم است. بنابراین، پرسش

دیده  آموزان آموزش خوانی در بین دانش . آیا بین توانایی صحیح1
دیده بـا روش سـنتی،    آموزان آموزش اي و دانش با چندرسانه

 تفاوت معناداري وجود دارد؟
ـ  مـی  آیـا  .2 خـوانی   روان تعـاملی،  اي چندرسـانه  ۀوسـیل  بـه  وانت

 داد؟ ارتقا راآموزان  دانش
امر آموزش  درهاي تعاملی  اي چندرسانه توان می طریقی چه از. 3

آموزان  دانش یادگیري راهبردهاي افزایش براي روخوانی قرآن
 ؟کرد استفاده

دیده  آموزان آموزش خوانی قرآن دانش فرضیۀ اول: توانایی صحیح
نی که با روش معمول آموزش آموزا اي تعاملی و دانش با چندرسانه

 اند، از تفاوت معنادار برخوردار است. دیده
 تعـاملی،  اي نهاز چندرسـا  اسـتفاده  صـورت  در فرضـیۀ دوم: 

اي که  گونه و بهبود خواهد یافت، به رشدآموزان  خوانی دانش روان
 ارتقا دهند. را خود یادگیري طریق این از توانند می آموزان دانش

 قوي ابزار یک عنوان به هاي تعاملی اي هچندرسانفرضیۀ سوم: 

 هـاي  یـادگیري  حتـی  و سـنتی  هـاي  کـالس  در تعامل، داراي و

 تـا  دنـ کن می کمک آموزان اند و به دانش قابل استفاده الکترونیکی

 وبهـره ببرنـد    از آن ،خوانی قـرآن  خوانی و روان در صحیح بتوانند
 د.باشن دي داشتههدفمن و فعال يفراگیرا

 پژوهش. پیشینۀ 2
ها بر مهارت خواندن، تحقیقات زیادي  اي در زمینه تأثیر چندرسانه

کنیم. در سال  انجام گرفته که در اینجا به تعدادي از آنها اشاره می
پروژة آموزش فردي خواندن از  200تعداد  2003ـ2004تحصیلی 

، ص 2005طریق گوش دادن با رایانه اجرا گردیده است (موستو، 
روش بلندخوانی به وسیلۀ رایانه را آیتس وهشی ). در پژ195-208

آموزان پایۀ دوم و سوم بررسی کرد و نتیجه گرفت،  بر روي دانش
هاي آزمایش و کنترل در پایۀ دوم تفاوت  با اینکه بین نتایج گروه

آموزان پایۀ سومی که با کمک رایانه  داري مشاهده نشد، دانش معنا
هاي معمولی، و  ه در کالسآموزش دیده بودند، نسبت به گروهی ک

حتی نسبت به گروهی که به شکل فردي آموزش دیده بودند، از 
نظر ذخیرة واژگان و درك مطلب، برتري معناداري داشتند (آیتس، 

در پـژوهش خـود بـه     هینـز و  سیلورمن). 163-147، ص 2002
اي پیشرفته بر آموزش زبان انگلیسی  بررسی تأثیر مثبت چندرسانه

با روش آموزش سنتی پرداختند و نتیجه گرفتند که و مقایسه آن 
اي پیشرفته، در کاهش شکاف بین دانش کلمات آموزشی  چندرسانه

واژگان عمومی آنها   اي و دانش کودکان تحت آموزش با چندرسانه
پانـاجی  ). 314-305، ص 2009مؤثر اسـت (سـیلورمن و هینـز،    

ز طریـق  و همکارش به درك مفاهیم اساسی کودکان اتاکاپلوس 
اي پرداختند. ایـن پـژوهش کـه در میـان      افزارهاي چندرسانه نرم

مدرسه صـورت گرفـت، نشـان داد     347ساله در  14ـ11کودکان 
اي قرار  افزارهاي چندرسانه کودکانی که در معرض استفاده از نرم

داشتند، در بیان تلفظ کلمات، بهتر از کودکان دیگر بودند (پاناجی 
نیز در نتیجه  ارمرود). 349-331، ص2002تاکاپلوس و لونیدیس، 

تحقیق خود نشان داد که آموزش از طریـق رایانـه، هـم موجـب     
شـود و هـم در آنـان نگـرش      پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان می

، 1995کنـد (ارمـرود،    تري به فعالیت آموزشگاهی ایجاد می مثبت
در پژوهشی به بررسی لغات بصري  سیلبیر وکارال ). 84-63ص

آموزان اختالل شنوایی پرداخت. در این پژوهش که بر  انشبراي د
آموز در شهر ترابزون انجام شد، تصاویري به همراه  دانش 12روي 
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آمـوزان   نوشتار بر روي کاغذ یا مواد دیگر توسط معلمان و دانـش 
شد. نتایج نشان داد که ایـن   آموزان آموخته می ساخته و به دانش

و تولید کلمه و نوشـتن صـحیح   کودکان در یافتن معانی مختلف 
ــیلبیر،    ــارال و س ــتند (ک ــد چشــمگیري داش ــات، رش ، 2010کلم

و همکـاران در پژوهشـی بـه بررسـی     پالس ). 1628-1624ص
بازشناختی در خوانـدن یـک مـتن بـه زبـان خـارجی بـا کمـک         

اي به کمک توانایی کالمی و فضایی پرداختند. پژوهش  چندرسانه
هاي  و گروه نشان داد که فعالیتآزمایشی در د آنان به صورت شبه

اي بصـري، بهتـر از    درك مفهومی یک متن به وسیله چندرسـانه 
و موسـلی  ). 243-221، ص 2003کالمی بـوده اسـت (پـالس،    

همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش با رایانه بر آموزش 
روخوانی کودکان مبتال به نارساخوانی پرداخت. او نشان داد ایـن  
کودکان پس از آموزش، رشد چشمگیري در روخوانی کسب کرده 

و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش بـا   میراچربودند. 
کان ناتوان یادگیري پرداختند. آنان رایانه بر درك خواندن در کود

اي مبتنی بر رایانه، درك خواندن  هاي چندرسانه نشان دادند آموزش
توان ذهنی را افزایش داده است (یارایی شهمیرزادي و  کودکان کم
نشـان داد   منـدل ). در پژوهشـی دیگـر،   6، ص 1392همکاران، 

اي تعــاملی بــه جــاي  آمــوزانی کــه از آمــوزش چندرســانه دانـش 
هاي غیرتعاملی استفاده کردند، در فراینـد یـادگیري    اي چندرسانه

، ص 1389اند (فضـلی،   تر بوده و یادگیري بهتري نیز داشته فعال
بـه ایـن    مـایلز  ولوئیس ). همچنین 2000، به نقل از: مندل، 59

اي تعاملی باعـث شـد کـه     نتیجه رسیدند که استفاده از چندرسانه
ه و نسبت به یادگیري خـود مسـئول   آموزان بسیار فعال بود دانش

 ).2001، به نقل از: لوئیس و مایلز، 47، ص 1388باشند (رنجبر، 
ها  اي در ایران نیز تعدادي از تحقیقات تأثیر استفاده از چندرسانه

اند؛  را بر روي یادگیري مهارت خواندن و آموزش زبان بررسی کرده
هاي  اي چندرسانهو همکاران، در پژوهشی تأثیر  زاده مهديازجمله 

آمـوزان پایـۀ اول ابتـدایی     دیجیتال را در پیشرفت خواندن دانـش 
بررسی کردند و به این نتیجـه رسـیدند کـه آمـوزش بـه کمـک       

اي نسبت به روش سنتی عملکرد توانایی خواندن زبـان   چندرسانه
ــش  ــی دان ــی   فارس ــزایش م ــوزان را اف ــدي  آم ــد (مه زاده و  ده

و همکاران، به مقایسه  ريحید ).163ـ145، ص 1390همکاران،
افزار آموزشی و شیوه سنتی بـر   تأثیر آموزش زبان انگلیسی با نرم

تنها  آموزان پرداختند و بیان داشتند که نه پیشرفت تحصیلی دانش
افزارهاي آموزشی در تدریس، بر پیشرفت تحصیلی  استفاده از نرم

آموزان در درس انگلیسی مؤثر است، بلکـه تـدریس زبـان     دانش
افزارهـاي آموزشـی در انگیــزة    نگلیسـی نیـز بـا اســتفاده از نـرم    ا

آموزان نسبت به یادگیري زبان انگلیسی مـؤثر بـوده اسـت     دانش
و همکاران  زاده دائی ).115ـ103، ص 1389(حیدري و همکاران، 

افزارهـاي آموزشـی، در ارتقـاي     نشان دادند کـه اسـتفاده از نـرم   
ي حسی، گفتاري حرکتی، ها هاي اساسی هنر، شامل مهارت مهارت

آموزان پایۀ پنجم،  قابلیت هاي تفکر و مهارت هاي اجتماعی دانش
زاده و همکـاران،   اي مؤثر بوده اسـت. (دائـی   مالحظه به طور قابل

در پژوهشی به  مقایسـۀ نقـش    امیر مرزبان ).43ـ27، ص 1391
اي در درك خوانـدن پرداخــت. ایــن   نویســی و چندرســانه حاشـیه 

آموز سـطح متوسـط بـوده، نشـان      دانش 68میان پژوهش که در 
اند، در  اي استفاده کرده آموزانی که از روش چندرسانه دهد دانش می

آمـوزان دیگـر داشـتند     درك خواندن پیشرفت بیشـتري از دانـش  
در پژوهشی به این اسدي  وبهرنگی ). 77ـ27، ص 2011(مرزبان، 

ی بـا الگـوي   افزار آموزشـ  سازي نرم نتیجه دست یافتند که همراه
تدریس نگارة کلمه، سبب افزایش دایـرة واژگـان و قـدرت درك    

، ص 1387گـردد (بهرنگـی و اسـدي،     آموزان مـی  مفاهیم دانش
آموز  دانش 14در پژوهشی که بر روي جعفري  وعمرانی ). 28ـ9

سال انجام دادند، دریافتند که این کودکان پس  8تا  4درخودماندة 
اي، نسبت به کودکانی که تحت  ش رایانههاي آزمای از پایان مداخله
هاي سنتی قـرار گرفتـه بودنـد، در فراگیـري لغـت       تأثیر آموزش

کـه ایـن    اي گونـه  انـد، بـه   هاي بیشتري بـه دسـت آورده   موفقیت
آموزان گروه کنترل، اسـامی و لغـات    آموزان نسبت به دانش دانش

اشتند بیشتري را آموخته و در تکالیف یادآوري نیز عملکرد بهتري د
و یـارایی شـهمیرزادي   ). 28ــ 22، ص 1384(عمرانی و جعفري، 

اي با  افزار چندرسانه همکاران نیز در پژوهشی به مقایسۀ تأثیر نرم
دیدة شـنوایی   روش سنتی بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب

اي بر  پرداخت. نتایج نشان داد که تأثیر آموزش به روش چندرسانه
ستوري و تولید کلمه کودکـان، بهتـر از   واژگان تصویري، درك د

هـا باعـث رشـد     اي روش سنتی بوده است و استفاده از چندرسانه
شـهمیرزادي و   شـود (یـارایی   بیشتر زبان و گفتـار کودکـان مـی   

). در کشور ایران، تنها پژوهشی که 40ـ23، ص 1392همکاران، 
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قرآن  ها را بر روي یادگیري اي مستقیماً تأثیر استفاده از چندرسانه
هـا بـر    اي تأثیر چندرسانه« بررسی کرده، پژوهشی است با عنوان 

. نتایج این پژوهش بیانگر گر پیله، نوشتۀ »یادگیري و یادداري قرآن
آن بود که استفاده از این فناوري سبب افزایش کیفیت آموزش و 

)، لیکن 50ـ44، ص 1391گر،  شود (پیله تسهیل امر یادگیري می
یین موضوع، نگرش، جامعۀ آماري و محدودة پژوهش حاضر در تع

هاي یادشده تفاوت اساسی دارد و پژوهشی  مورد مطالعه، با پژوهش
که مقالۀ حاضر نخستین  اي گونه آید، به شمار می نو در این زمینه به

 شود. پژوهش در این زمینه شمرده می

 . ضرورت و اهمیت پژوهش3
رونیکـی بسـیار اسـتفاده    اي، در آموزش و یـادگیري الکت  از چندرسانه

کند و از سوي دیگر، بـا   سو، یادگیرنده را جذب می شود؛ زیرا ازیک می
آورد، تـداوم یـادگیري را    امکانات متنـوعی کـه بـراي او فـراهم مـی     

تـرین   ). یکـی از مهـم  34ــ 32، ص 1390رضوي، کند ( تضمین می
اي، ایجاد محیط یـادگیري اسـت کـه در آن،     دستاوردهاي چندرسانه

هـاي یـادگیري و شـوق و     ل و توانایی کنترل فراگیران در محیطتعام
اي تعـاملی   کند. با اسـتفاده از چندرسـانه   انگیزش ایشان را فراهم می

توان امکان پیشرفت مستقل و برحسب نیاز فراگیر را فراهم کرد و  می
مانع از خستگی و کسالت وي و قطع جریان ارتباط او شد. این همـه،  

گیـر و درگیـري بیشـتر او بـا مـواد آموزشـی، و       سبب فعال شدن فرا
تشویق وي به ساختن معانی مشخص و درنتیجـه تعمیـق یـادگیري    

 ةانگیزها  اي چندرسانه). بنابراین، 34، ص1386امیرتیموري، شود ( می
 ایـن مـورد   کـه  کننـد  می ایجاد یادگیري برايآموز  دانش در بیشتري

شمرده شود؛ اما در خصوص یز ن یادگیري ایجاد عوامل از یکی تواند می
یادگیري قرآن مجید که کتاب آسمانی ماست و یادگیري آن اهمیـت  

تحـولی در   تواند هاي تعاملی می اي بسزایی دارد، استفاده از چندرسانه
هاي تعاملی آمـوزش قـرآن    اي آموزش قرآن ایجاد کند. اگر چندرسانه

توانند باعـث   بر اساس استانداردهاي تعاملی طراحی و تولید شوند، می
ویـژه   ایجاد انگیزه و یادگیري بیشتر کتاب آسمانی در همۀ سنین، بـه 
هـاي   دورة ابتدایی شوند. باید راهکارهایی اندیشید که با کمک شـیوه 

اي و ایجـاد   هاي نوین محـیط چندرسـانه   کارآمدتر آموزشی و طراحی
هـاي   اي جانبـۀ چندرسـانه   آمادگی در معلمان قرآن، از مزایـاي همـه  

 ملی بر فرایند یاددهی ـ یادگیري مفاهیم قرآنی بهره برد.تعا

 پژوهش شناسی . روش4
آزمایشی اسـت. در ایـن    پژوهش حاضر تحقیقی کاربردي از نوع شبه

خـوانی و   پژوهش براي آموزش روخوانی قرآن در دو مؤلفـۀ صـحیح  
ساخت استفاده شد.  اي تعاملی محقق افزار چندرسانه خوانی از نرم روان
افزار، در محیط فلـش طراحـی شـده اسـت. بـراي یـادگیري        ماین نر
خوانی قرآن، هشت گام در نظـر گـرفتیم. بـراي     خوانی و روان صحیح

مثال، گام اول، آشـنایی بـا حـروف الفبـاي عربـی و تلفـظ صـحیح        
آنهاست. آموزش در مرحلۀ یک، با کلیک بر روي آیکون درس یـک  

مـوزش حـروف الفبـاي    آموزان کلیپ ویدئویی آ شود و دانش آغاز می
کند. مرحلـۀ دوم آمـوزش بـا     عربی را به مدت پانزده دقیقه تماشا می
آمـوز بـا    یابد. در اینجـا دانـش   کلیک بر روي آیکون تمرین ادامه می

شود که حروف عربی روي آن نوشته شده و بـا   رو می اي روبه صفحه
شـود. سـپس هـر     کلیک بر روي هرکدام، تلفظ صحیح آن شنیده می

گـردد   ر سه کلمه (آغاز، میان و پایان کلمه) نوشته و تلفظ میحرف د
شود که هر کلمه را مانند نمونه، با صـداي   آموز خواسته می و از دانش

آموز بر روي آیکـون   بلند تکرار کند. پس از تمرین تمام حروف، دانش
بینـد   اي را می آموز صفحه کند. در این مرحله، دانش آزمون کلیک می
آن به ترتیب نوشته شده است. براي هر حـرف، سـه    که حروف روي

تلفظ وجود دارد که فقط یکی صحیح است. فراگیـر بایـد بـر اسـاس     
آموز  آنچه آموخته است، گزینۀ تلفظ صحیح را انتخاب کند. اگر دانش

پاسخ صحیح را انتخاب کرد، یک پیغام تبریک بر روي صفحه ظاهر 
رف بعدي را تلفظ کند؛ در غیر شود تا ح شود و به او اجازه داده می می

شود تا مجدداً بـا تلفـظ    این صورت، او به مرحله تمرین راهنمایی می
صحیح آشنا شود. بعد از موفقیت کامل در آزمـون درس یـک، بـه او    

شــود تــا وارد درس بعــدي شــود. در دروس بعــدي،  اجــازه داده مــی
نجـا  وجـود دارد کـه در آ  » مروري بر دروس گذشته«اي به نام  گزینه

ــروع درس جدیــد،        ــرین قبــل از ش ــام چنــد تم ــر بــا انج فراگی
کند. براي افزایش عالقـه و   هاي خود را تقویت می دهنده سازمان پیش

ــرم  ــزه در کــاربران، در حاشــیۀ ن ــام   ایجــاد انگی ــه ن ــزار بخشــی ب اف
تواننـد انیمیشـن    تنطیم شده که فراگیـران در آنجـا مـی   » سرگرمی«

، تالوت قاریان سرشناس و تواشـیح  هاي قرآنی، شعر کودکانه داستان
را ببینند. این پژوهش در مدارس قرآنـی اجـرا شـد کـه از بـین ایـن       

اي بـه روش   مدارس، با هماهنگی ادارة آمـوزش و پـرورش، مدرسـه   
نفـر از   40اي انتخاب شـد. پـس از انتخـاب مدرسـه،     تصادفی خوشه
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 نفـره قـرار گرفتنـد.    20آموزان به طور تصادفی در دو کـالس   دانش
ها، آزمون روخوانی از هر دو گروه به عمـل   سازي گروه جهت همسان

افزار با محتواي آموزش روخوانی قرآن، توسط محقق با توجه  آمد. نرم
اي تعاملی و نظرخواهی از اسـاتید   به اصول و استانداردهاي چندرسانه

ساخته شد؛ سپس به منظور افزایش روایی، از نظر متخصصان بهـره  

هـا، از ضـریب    به دست آوردن ضریب پایـایی آزمـون   برده شد. براي
آوري اطالعـات جهـت    آلفاي کرونباخ استفاده شد. بـه منظـور جمـع   

سـاخت بـا    خوانی، از فرم ارزیابی محقق خوانی و روان سنجش صحیح
نظر کارشناسان قرآنی استفاده گردید. فهرست کلمـات و آیـات فـرم    

  ذکر شده است. 1ارزیابی، در جدول 
 خوانی آیات قرآن خوانی و روان : ابزار ارزیابی صحیح1جدول 

زمان قرائت امتیاز آیۀ قرآنی ردیف

   الْقَدر لَیلَۀِ فىِ أَنزَلْنَاه إِنَّا 1
   علَقٍ منْ الْانسانَ خَلَقَ 2
3 لَّمانَ عا الْانسم لَم لَمعی   
    قَلى ما و ربک ودعک ما 4
5 نَا وضَعو نکك عروِز   
   یسراً الْعسرِ مع فَإِنَّ 6
7 اذَا وه لَدین الْبالْأَم   
   تَقْهر فَلَا الْیتیم فَأَما 8
9 َا ونَّبهجیالْأَتْقَی س   
10 ینًا أَوکسۀٍ ذَا مترَْبم   

 

زمان قرائت امتیاز آیۀ قرآنی ردیف

11 انَ خَلَقْنَا لَقَدنِ فىِ الْانسستَقْوِیم أَح   
12 تُکما   فَأَنذَرتَلَظَّی نَار   
13 ا ون أَمبخَِلَ م تَغْنى واس    
    یتزََکى مالَه یؤْتىِ الَّذى 14
15 أَو اممٍ فىِ إِطْعوى یَۀٍ ذغَبسم   
   لحَیاتى قَدمت یالَیتَنىِ یقُولُ 16
17 َضُّونَ لَا وتح لىامِ  عین طَعکسالْم   
18 بفَص هِملَیع کبطَ روذَابٍ سع   
   ربه ابتَلَئه ما إِذَا الْانسانُ فَأَما 19
   الْبلَد فىِ مثْلُها یخُْلَقْ لَم الَّتىِ 20

  
آزمون به عمل آمد، و سـپس گـروه     ها، پیش بعد از انتخاب نمونه

اي  کنترل به روش سنتی و گـروه آزمـایش از طریـق چندرسـانه    
تعاملی به مدت هشت جلسه آموزش دیدند. پـس از اتمـام دوره،   

آزمون یادگیري از هر دو گروه به عمل آمد. جهـت سـنجش    پس
رتیـب از سـاده بـه    خوانی قرآن، کلمات و آیات کوتاه به ت صحیح

آمـوزان خواسـته    کارت نوشته شد و از دانـش  20دشوار، بر روي 
توانست آن آیه را کامالً  آموز می شد آن را بخوانند. چنانچه دانش می

، و در غیر این صورت، نمرة صفر دریافـت  1صحیح بخواند، نمرة 
 10خوانی براي هر آیه، حداکثر کرد. براي سنجش میزان روان می

گیري می شد.  ر نظر گرفته شد که به وسیلۀ کرنومتر اندازهثانیه د
گیـري کلـی از اجـراي     پس از گردآوري اطالعات، بـراي نتیجـه  

هاي دو گروه آزمایش و کنترل در دو  پژوهش، و مقایسۀ میانگین
هـاي آمـار توصـیفی     خوانی، از روش مؤلفۀ صحیح خوانی و روان

 tتنباطی شامل آزمون شامل فراوانی، درصد و میانگین، و آمار اس
 مستقل و تحلیل کوواریانس استفاده گردید.

 هاي پژوهش . یافته5
هاي هر دو گروه آزمـایش و کنتـرل بـه تفکیـک در      بررسی داده

هاي دو  دهد که بین میانگین خوانی نشان می خوانی و روان صحیح
آزمون، تفاوت معناداري وجود نـدارد. بنـابراین،    گروه در این پیش

استنباط کرد که توانایی دو گروه مورد مطالعه در دو مؤلفۀ  توان می
 صحیح خوانی و روخوانی قرآن، در آغاز مطالعه یکسان بوده است.

 خوانی در دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون خوانی و روان هاي آماري آزمون صحیح : شاخص2جدول

 سطح معناداري درجه آزادي tمیزان  انحراف معیار میانگین تعداد نمونه گروه مواد آزمون و
 87/2 12/9 20 خوانی (کنترل) نمره صحیح 094/0 38 -364/0 35/2 83/8 20خوانی (آزمایش) نمره صحیح
  43/24 08/122 20 خوانی (کنترل) ثانیه روان 094/0 38 -081/0 72/24 45/121 20 خوانی (آزمایش) ثانیه روان

هـاي تعـاملی،    اي افـزار چندرسـانه   لیکن پـس از اسـتفاده از نـرم   
آموزش و تعلیم قرآن کریم دچار تحول و پیشرفت شد کـه در ادامـه،   

خـوانی بـه    خوانی و روان هرکدام از این تحوالت در دو بخش صحیح
 طور مجزا بررسی خواهند شد.
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آمـــوزان  خــوانی دانــش   توانــایی صــحیح   .1-5
 هاي تعاملی اي دیده با چندرسانه آموزش

خـوانی نشـان    آزمون صحیح هاي هر دو گروه در پس بررسی داده
آزمون، تفـاوت   هاي دو گروه در این پس دهد که بین میانگین می

). بنابراین، 364/2tو  df 38و sig   000/0معنادار وجود دارد (
توان  آزمون، می معنادار بودن این دو گروه در پیش با توجه به عدم

استنباط کرد که این اختالف عملکرد، ناشی از تأثیر متغیر مستقل 
 ).3اي) بوده است (جدول (آموزش به کمک چندرسانه

 ل در پس آزمونخوانی در دو گروه آزمایش و کنتر  هاي آماري آزمون صحیح : شاخص3جدول

 سطح معناداري درجه آزادي tمیزان  انحراف معیار میانگین تعداد نمونه مواد آزمون و گروه
 76/2 44/14 20 خوانی (کنترل) نمره صحیح 000/0 38 364/2 85/2 68/16 20 خوانی (آزمایش) نمره صحیح

 سطح معناداري درجه آزادي tمیزان  انحراف معیار میانگین تعداد نمونه مواد آزمون و گروه
 76/2 44/14 20 خوانی (کنترل) نمره صحیح 000/0 38 364/2 85/2 68/16 20 خوانی (آزمایش) نمره صحیح

 
تر و تعیین میزان تـأثیر روش بـر    منظور بررسی دقیق همچنین به

اي  دیده با کمک چندرسانه آموزان آموزش خوانی دانش میزان صحیح
آموزانی که بـا روش معمـول آمـوزش     تعاملی در مقایسه با دانش

آزمـون، از تجزیـه و    اند و با تعدیل نتایج و کنترل اثـر پـیش   دیده
ها از  دهد که داده دید. نتایج نشان میتحلیل کواریانس استفاده گر

 کنند،   هاي رگرسیونی تبعیت می فرضیۀ همگنی شیب
ــی     ــی همگن ــراي بررس ــون ب ــون ل ــایج آزم ــین نت و همچن

هاي مفروضـه تسـاوي خطـاي     دهد که داده ها نشان می واریانس
برند و واریانس دو گروه، همگن اسـت.   واریانس را زیرسؤال نمی
تحلیـل کواریـانس و تعـدیل نمـرات بـر      پس از انجام تجزیـه و  

افزار تأییـد شـد و    آزمون، اثر معنادار کاربرد نرم اساس نتایج پیش
افزار پـس از   توان گفت کاربرد نرم با در نظر گرفتن ضریب اتا می

آزمـون را   درصد واریـانس نمـرة پـس    78آزمون،  تعدیل اثر پیش
 ).4کند (جدول تأیید می

 آزمون خوانی دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون صحیح : نتایج تحلیل کواریانس نمرات پس4جدول 

 ضریب تأثیرسطح معناداري Fمیانگین  مجذورات درجه آزاديمجموع مجذورات منبع تغییر
 81/0 000/0 153/87 812/193 2 432/785 شده الگوي تصحیح
 25/0 000/0 686/18 482/59 1 482/59 مقدار ثابت

 66/0 000/0 379/204 366/412 1 366/412 آزمون پیش
 78/0 000/0 237/85 321/3 1 191/340 گروه
     35 214/146 خطا
     38 14859 مجموع

 
دیده  آموزشآموزان  خوانی دانش . توانایی روان2-5

 هاي تعاملی اي با چندرسانه
آزمون روان خوانی نشان می  هاي هر دو گروه در پس بررسی داده

دهد که بین میانگین هاي دو گروه در این پـس آزمـون تفـاوت    

). بنابراین، 628/4tو  df 38و sig   000/0معنادار وجود دارد (
توان  آزمون، می پیشبا توجه به عدم معنادار بودن این دو گروه در 

استنباط کرد که این اختالف عملکرد، ناشی از تأثیر متغیر مستقل 
 ).5اي) بوده است (جدول (آموزش به کمک چندرسانه

 خوانی در دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون هاي آماري آزمون روان : شاخص5جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي tمیزان  انحراف معیار میانگین تعداد نمونه وهمواد آزمون و گر
 76/19 44/102 20 خوانی (کنترل) ثانیه روان 000/0 38 -628/4 85/21 26/91 20 خوانی (آزمایش) ثانیه روان
 

تر وتعیین میـزان تـأثیر روش در    همچنین به منظور بررسی دقیق
اي  دیده با کمک چندرسانه آموزان آموزش خوانی دانش میزان روان

آموزانی که بـا روش معمـول آمـوزش     تعاملی در مقایسه با دانش
آزمـون، از تجزیـه و    اند و با تعدیل نتایج و کنترل اثـر پـیش   دیده
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ها از  دهد که داده ید. نتایج نشان میتحلیل کواریانس استفاده گرد
کند؛ و همچنـین    هاي رگرسیونی تبعیت می فرضیه همگنی شیب

دهد که  ها نشان می نتایج آزمون لون براي بررسی همگنی واریانس
هاي مفروضه، تساوي خطاي واریـانس را زیرسـؤال نبـرده و     ه داد

ورایانس دو گروه همگن است. پـس از انجـام تجزیـه و تحلیـل     

آزمون، اثر معنادار  کواریانس و تعدیل نمرات بر اساس نتایج پیش
تـوان   افزار تأیید شد و با در نظر گرفتن ضریب اتا، مـی  کاربرد نرم

درصـد   85آزمـون،   افزار پس از تعدیل اثـر پـیش   گفت کاربرد نرم
 ).6کند (جدول  آزمون را تأیید می واریانس نمرة پس

 آزمون خوانی دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون روان : نتایج تحلیل کواریانس نمرات پس6جدول 

 ضریب تأثیر سطح معناداري F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییر
 91/0 000/0 853/415 812/180193 2 432/40117 شده الگوي تصحیح
 05/0 807/0 61/0 824/1 1 824/1 مقدار ثابت

 86/0 000/0 379/512 366/2412 1 366/2412 آزمون پیش
 85/0 000/0 237/287 491/12340 1 491/12340 گروه
    352/36 35 514/2146 خطا
     38 532859 مجموع

 
 گیري نتیجه

طریـق   این نوشتار، روشـن شـد کـه روش آمـوزش از    بر اساس 
روش  بـا  مقایسه در معناداري صورت هاي تعاملی به اي چندرسانه
ترتیـب،    آموزان مؤثر است. بدین خوانی دانش بهبود روان سنتی، بر

برتري این روش آموزشی بـر روش آمـوزش سـنتی ثابـت شـد.      
قبالً در زمینۀ هایی که  هاي این تحقیق با یافته هاي پژوهش یافته

باشد. بنابراین، با توجه بـه   اي صورت گرفته، همسو می چندرسانه
هاي تعاملی  اي توان از اثربخشی چندرسانه این همسویی نتایج، می

در آموزش و یادگیري اطمینان حاصل کرد، اما در خصوص استفاده 
هاي تعاملی در یادگیري قـرآن مجیـد کـه کتـاب      اي از چندرسانه
مسلمانان است و به مراتب یادگیري آن اهمیت بیشتري آسمانی ما 

تواند باعث افزایش  ها می افزارها و فناوري دارد، استفاده از این نرم
ــایی   کیفیــت آمــوزش و بهبــود فراینــد یــادگیري و ارتقــاي توان

خــوانی و روخــوانی قــرآن شــود؛ زیــرا  آمــوزان در صــحیح دانــش
 امکانات و ها از ظرفیت اینکه به توجه هاي تعاملی با اي چندرسانه

 راسـتاي  برخوردارنـد، در  یادگیري انفرادي و آموزش براي خوبی

اهمیت بسزایی  و نقش خوانی قرآن کریم از در روان فراگیر آموزش
ها، ضمن ایجاد عالقـه و انگیـزه در    اي برخوردارند. این چندرسانه

هاي فـردي، ارائـۀ بـازخورد     یادگیري قرآن، امکان رعایت تفاوت
اسب، و روخوانی و تلفظ صحیح عربی آیات قـرآن بـا صـداي    من

دهد. در نهایت، این  آموزان قرار می قاریان بزرگ را در اختیار دانش

 هاي اي نهچندرسا مثبت ثیرأت را دربارة پژوهشگران فرضیۀ تحقیق

 اثبات ابتدایی را به در مقطع روخوانی قرآن کریم یادگیري بر تعاملی

 رسانید.
 منابع ................................................................................. 

، ویـرایش  یادگیريـ  هاي یاددهی رسانه، 1386، امیرتیموري، محمدحسن
 .ساواالنتهران،  هفتم، دوم، چ

افـزار مـولتی    سازي نرم همراه«، 1387اسدي، آرش بهرنگی، محمدرضا و 
  مدیا بیلدر با الگوي تدریس استقراي نگاره کلمه براي آمـوزش زبـان  

 ، سال بیست و پنجم، شتعلیم و تربیت، »انگلیسی پایه اول راهنمایی
 .28ـ9، ص 97

، »ها بر یادگیري و یادداري قرآن اي تأثیر چندرسانه«، 1391گر، رسول،  پیله
 .50ـ44، ص 1، دوره دهم، ش رشد آموزش قرآن

پیام به گردهمایی دبیران درس قـرآن ، 1368اي، سیدعلی،  حسینی خامنه

 Khamenei.ir، در: ها سال اول دبیرستان
 مقایسـه تـأثیر تـدریس زبـان    «، 1389سین و همکـاران،  حیدري، غالمح

 تحصـیلی  پیشـرفت  بـر  سـنتی  شـیوه  آموزشـی و  افزار نرم با انگلیسی

اول،  ، سالتربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوري فن، »آموزان دانش
 .115ـ103، ص 1ش 

هاي تعاملی( سی  اي تأثیر آموزش به کمک چندرسانه، 1385خرامیده، زهرا، 

هاي غیرتعاملی(فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیري  دي) و رسانه

آموزان دختر پایه اول دبیرسـتان  ویادداري درس علوم زیستی دانش
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نامه کارشناسی ارشـد، تهـران، دانشـگاه     ، پایانشهر تهران19منطقه 

 عالمه طباطبایی.
 در آموزشی افزارهاي نرم کاربرد تأثیر«، 1391ن و همکاران، زاده، حسی دائی

 و اطالعـات آوري فـن، »هنر درس اساسی هاي ت یادگیري مهار ارتقاء

 .43ـ27، ص 1ش  سوم، ، سالتربیتی علوم در ارتباطات
 کـالس بـراي آموزشی هاي رسانه، 1385پور،  ز و خسرو لطفیشهنا ذوفن،

 .ایران درسی هاي کتاب نشر و چاپ شرکتن، تهرا ،درس

رشد ، »تعامل در محیط یادگیري الکترونیکی«، 1390، رضوي، سیدعباس

 .34ـ32، ص 5، ش تکنولوژي آموزشی
 در ارتباطـات و اطالعـات بررسی تأثیر فنـاوري، 1388، عباسعلی رنجبر،

 دانشگاه، ساري ،ارشد کارشناسی نامه پایان ،و پرورش آموزش نوآوري

 .اسالمی آزاد
 و وسایل از مدارس برخورداري میزان، 1389، فاطمه سیده سیدمحله، فضلی

 راهنمـایی دوره معلمان توسط آن کارگیري به آموزشی و هاي رسانه

 .اسالمی آزاد دانشگاه، ساري، ارشد کارشناسی نامه پایان ،ن مازندرا
، نگاهی به ضرورت تعامل در یادگیري الکترونیکی، 1387باغی، حسن،  قره

مقاالت همایش فناوري آموزشی در عصر اطالعات وارتباطات، چکیده 
 اهواز، دانشگاه شهید چمران.
کامپیوتر و تأثیرهاي آن در فرایند «، 1384قمرانی، امیر و حمیدرضا جعفري، 

، تعلیم و تربیت استثنایی، »آموزان استثنایی یاددهی ـ یادگیري دانش 
 .28ـ22، ص 41ـ40ش ش 

شیوه حرف ـ هجا ـ کلمه  به آموزش«، 1390ران، حسین و همکا زاده، مهدي
 خوانـدن  پیشـرفت  در آن تـأثیر  و هاي دیجیتال اي چندرسانه کمک با

 علوم در ارتباطات و اطالعات آوري  فن ،»ابتدایی اول آموزان پایه دانش

 .163ـ145، ص 3سال اول، ش  ،تربیتی
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