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چکیده
مقدمه :آموزش قرآن در دوره ابتدایی همواره مد نظر مسئوالن آموزشی بوده است .بهرهگیری از ابزارهای آموزشی برای تسهیل آموزش بسیار مهم
است .یکی از ابزارهای ی که در آموزش قرآن تأثیر دارد قلم هوشمند قرآنی است.
روش :این پژوهش با هدف تأثیر استفاده از قلم هوشم ند قرانی بر انگیزش تحصیلی ،باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی (روانخوانی) درس قرآن
دانش آموزان پسر پایه پنجم از طریق روش پژوهش شبه آزمایشی به انجام رسیده است .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم ناحیه 4
شهرستان مشهد در سال تحصیلی  93-94بوده است .با استفاده از نمونهگیری تصادفی خوشهای تعداد  50دانشآموز انتخاب و در دو گروه آزمایش و
کنترل (هر گروه  25نفر) گمارده شدند .گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه انگیزش تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
(روانخوانی) درس قرآن صورت گرفت .در این پژوهش پایایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی با استفاده از آلفای کرونباخ  0/88و پایایی آزمون
خودکارآمدی  0/81بدست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس و نرمافزار  SPSSنسخه  17در سطح معنیداری ( )P<0/05استفاده
شد.
یافتهها  :نتایج نشان داد که استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر جنبه درونی انگیزش تحصیلی ،باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی (روانخوانی)
دانش آموزان تأثیر معنیدار دارد .اما استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر جنبه بیرونی انگیزش تحصیلی دانش آموزان تأثیر معنیداری نداشت.
واژههای کلیدی :قلم هوشمند قرآنی ،انگیزش تحصیلی ،باورهای خودکارآمدی ،روانخوانی قرآن.
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( .)Anoshahpour et al., 2012زیرا برای دستیابی

مقدمه
آموزش قرآن کریم از زمانهای قدیم رایج بوده به طوری
که پیامبر اکرم (ص) در طول رسالت خویش بهویژه در
سالهای آغازین با تالوت آیات و بیان مطالب الزم درباره
آنها قرآن کریم را به اصحاب خود میآموخت
( .)Tabatabai, 1990حفظ و قرائت آیات کریمه و به
تدریج آموزش قرآن کریم از مهمترین تالشهای همه
مسلمانان در عصر نزول قرآن گردید .اندک اندک این
سنت حسنه رواج یافت به نحوی که در طول تاریخ،
مسلمانان تعلیم و تربیت فرزندان خویش را از قرآن کریم
آغاز میکردند .به تدریج در جوامع اسالمی برای آموزش
قرآن نهادها و تشکیالت خاصی به وجود آمد -1 :مکتب
خانه :از قدیمیترین و معتبرترین جایگاه آموزش قرآن
بوده است .مهمترین عامل یادگیری در این روش تمرین و
تکرار شنیدن و خواندن آیات قرآن بود .در این روش
حروف و حرکات بهطور ضمنی آموزش داده میشد-2 .
مساجد :مساجد از دیر باز جایگاه اصلی آموزش قرآن و
معارف اسالمی بوده است -3 .مدارس و دانشگاهها :در
جوامع اسالمی ،مدارس و دانشگاهها ،همواره یکی از
جایگاههای آموزش قرآن بودهاند .در زمان حاضر نیز در
کشورهای اسالمی و بهویژه ایران ،از سالهای اولیه آموزش
ابتدایی تا آموزش عالی ،در همه رشتهها ،تدریس قرآن
مورد توجه قرار دارد -4 .جلسات قرآن :جلسات قرآن در
همه مکانها مانند مسجد ،خانه ،حسینیه و در زمان
معاصر حتی در ادارات ،فضاهای باز تشکیل میشد-5 .
خانواده:

مطابق

تعالیم

و

دستورات

معصومین-

علیهمالسالم -یکی از حقوق فرزندان بر والدین ،آموختن
قرآن است .از این رو از دیر باز یکی از مکانهای آموزش
قرآن ،نهاد خانواده بوده است

( Mirmohamadi

 .)Zarandi, 2009در دوره ابتدایی ،معلمان بهترین
نیروی انسانی برای آموزش عمومی قرآن در کشورند ،با
وجود تواناییهای موجود ،ضروری است به منظور ارتقای
صالحیتهای علمی و حرفهای ایشان با برگزاری دورههای
آموزش ضمن خدمت اقدامات الزم صورت پذیرد

به یک هدف باید از روشهای ساده ،کوتاه ،عینی (بهویژه
برای کودکان) و تعمیمپذیر بهره گرفت .در بسیاری از
روشهای رایج آموزش قرآن باید بر قاعده آموزی به جای
مهارتآموزی تأکید شود و بخش قابل توجهی از محتوا و
حجم مطالب در آغاز امر به بیان تعاریف و قواعد اختصاص
داده شود ( .)Dolati, 2005برنامه آموزش قرآن نسبت
به سایر دروس از سابقه زیادی برخوردار نیست .هرچند
همه معلمان ،مدیران و کارشناسان به درس و فعالیتهای
قرآن عالقهمندند ،اما تا زمانی که این درس در نظام
آموزشی و اداری ما جایگاه مناسب و طبیعی خود را نیافته
است و همه افراد و مسئوالن ،نقش خود را با آگاهی و
توانایی الزم در مورد آن ایفا نمیکنند ،وجود نظارت خاص
بر فرآیند اجرا و پشتیبانی از برنامه ،کامالً ضروری است
( .)Anoshahpour et al., 2012زیرا آموزش جامع
قرآن ،فرآیندی است برای دستیابی به توانایی خواندن،
درک معنا ،تدبر در آیات و آشنایی با معارف قرآن به
منظور انس و بهرهگیری دائمی از قرآن کریم و تقویت
ایمان و عمل صالح (.)Nari Abyane, 2001
 )2009( Soleymanianدر تحقیق خود با عنوان
بررسی تأثیر آموزش آموزههای قرآنی بر بهبود پذیرش
اجتماعی نشان داد که آموزش آموزههای قرآنی بر پذیرش
اجتماعی تأثیر مثبتی دارد )2003( Taghilou .در
تحقیقی خود با عنوان تأثیر آموزش روخوانی قرآن بر
استرس در بین جوانان و نوجوانان نشان داد که آموزش
قرآن میزان استرس افراد در همـه خـرده مقیاسها را بـه
طور معنیداری کاهش میدهد .استفاده از رسانهها و مواد
مناسب آموزشی در تسریع و کیفیت بخشی آموزش نقش
بسیاری

دارد.

نتایج

پژوهشهای

Momeni

Mahmouei et al., 2013; Momeni
;Mahmouei et al., 2012; Jannesar 2014
;Sargolzadeh., 2013; Heidari et al., 2010
& Safarian et al., 2010; Sheykhzadeh
;Mehrmohamadi, 2005; Almekhlafi., 2006
 Adeyemi., 2012تأثیر مثبت بهرهگیری از نرمافزارها

مومنی مهموئی و صادقی ،تأثیر استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر انگیزش تحصیلی ،باورهای61 ...
و وسایل آموزشی و کمک آموزشی در انگیزش پیشرفت،
خالقیت و پیشرفت تحصیلی را بهطور اعم نشان میدهند.
درس قرآن در دوره ابتدایی بیشتر دارای اهداف
مهارتی است ،لذا بهرهگیری از ابزارهای آموزشی برای
تسهیل آموزش در این دوره بسیار مهم تلقی میگردد.
استفاده از ابزار و وسایل آموزشی ،عالوه بر ایجاد جذابیت،
یادگیری و تحقق ،اهداف را تسریع میبخشد .در گذشته
معموالً رسانه آموزشی قرآن منحصر به کتاب درسی بود اما
امروزه استفاده از لوحههای آموزشی ،نوار آموزشی و نیز
نرمافزارها و کتابهای کمک آموزشی ممکن و ضروری
است ( .)Anoshahpour et al., 2012یکی از
ابزارهایی که در آموزش قرآن تأثیر دارد ،قلم هوشمند
قرآنی است .قلم هوشمند قرآن صافات از محصوالت
دیجیتالی نوینی است که با تکنولوژی روز دنیا وارد شده و
روش کار آن بدین صورت است که قلم قرآنی را روشن
کرده و با انتخاب یکی از قاریان مورد دلخواه ،روی هر
آیهای که به آن اشاره شود آن آیه بالفاصله تالوت خواهد
شد .این وسیله میتواند آیات قرآن کریم را تکرار کند تا
دانش آموزان بهتر آموزش ببینند .عالوه بر خواندن آیات
قرآن میتوان ،ترجمه فارسی ،انگلیسی و ترکی را هم
گوش داد .با استفاده از این دستگاه میتوانیم با سه گام
بهترین شیوه یادگیری و قرائت و حفظ آن را فرا گیریم:
 -1نقطهگذاری (لمس) -2گوش فرا دادن  -3تالوت کاربر.
این فناوری بهگونهای است که حس گر تعبیه شده در
نوک قلم به محض قرار گرفتن بر روی صفحه به راحتی
کدهای مخفی آن قسمت را شناسایی کرده و بالفاصله
صوت مربوط به آن را فعال میکند .این قلم دارای خط
کش دیجیتال نیز است .این خط کش که به صورت
دیجیتال طراحی شده ،فقط با اشاره نوک قلم به خط کش
میتواند قاریها و  ...را تعویض کند .این تکنولوژی با
ذخیره کدها و صوتها و ایجاد ارتباط میان آنها یک
محیط یادگیری تعاملی را ایجاد مینماید که با هیچ ابزار
دیگری قابل مقایسه و رقابت نیست و میتواند مشکالت
موجود در آموزش قرآن را مرتفع نماید.

این نرمافزار میتواند بر انگیزش تحصیلی ،باورهای
خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی (روانخوانی) دانش
آموزان در درس قرآن تأثیر بگذارد.
انگیزش میتواند بهعنوان ترکیبی از نگرش،
خواستهها ،عالقه و تمایل دانشآموزان بهصرف تالش در
جهت یادگیریِ چیزی تعریف شود (.)Schunk, 2008
به نظر  ،)1960( Brunerانگیزش و گرایش به یادگیری
عامل ایجاد هیجان فکری است و باعث میشود ،یادگیرنده
در برخورد با جهان ،احساس شایستگی کند .بحث پیرامون
پدیدههای انگیزشی و نقش آن در مجموع رویدادهای
روانی به ویژه تأثیر آن بر رفتار فرد بدون شک در قلمرو
پژوهشهای

روانشناسی

قرار

میگیرد

( .)Khodapanahi, 2002شناسایی مفهوم انگیزش و
آگاهی از انگیزههای مختلف و تأثیر آنها بر فرآیند
یادگیری دانشآموزان به معلم کمک میکند تا در طرح و
اجرای برنامههای آموزشی خود ،روشهای بهتری را به کار
بندند ( .)Saif, 2016دانشآموزانی که انگیزش تحصیلی
دارند در مقایسه با دانشآموزانی که انگیزش تحصیلی
کمی دارند ،به مدت طوالنیتر در انجام دادن تکالیف
استقامت میکنند و بهجای اینکه شکست خودشان را به
عوامل بیرونی مانند دشواری تکلیف یا شانس نسبت دهند،
آن را به تالش نکردن (وضعیت درونی و تغییرپذیر) نسبت
میدهند و تالش خود را دو چندان میکنند تا موفق شوند
( .)Slavin, 2006یکی از عوامل حساس و مهم در
پیشرفت تحصیلی ،انگیزش است (.)Parsaeyan, 2007
باورهای خودکارآمدی به واسطه انگیزه درونی موجب
میشود که فرد به طور خودانگیخته در محیط تالش کند
و به باورهای کارآمدی خود دست یابد ( Pourjafar
 .)Doost, 2007خودکارآمدی یکی از ابعاد مهم و
مهمترین محور نظریه بندورا است« .خودکارآمدی به
باورهای افراد درباره کنترل زندگی ،به دست خودشان
گفته میشود» .این مفهوم به قضاوتها و داوریهای افراد
درباره تواناییهای خود در انجام کار یا سازگاری با
موقعیتی خاص مرتبط است .بدیهی است که تفکر،
احساسات و رفتار انسان در موقعیتهایی که به توانایی
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خود احساس اطمینان میکند ،متفاوت از رفتار وی در

( .)Bandura, 1997بهکارگیری فناوری آموزشی در

موقعیتهایی است که در آن احساس عدم توانایی و با

سطح مدارس باعث شده است تا عالقه و انگیزه دانش

(.)Sekandari,2016

آموزان به یادگیری بیشتر شده و آنها خود را در

خودکارآمدی بر رفتار فرد بسیار تأثیرگذار است .به عنوان

یادگیری درگیر کنند که این امر یادگیری سریعتر و بهتر

مثال دانشآموز دارای خودکارآمدی سطح پایین ممکن

را در بردارد ( .)Richy, 2008بهرهمندی و توانایی

است حتی برای امتحان خودش را آماده نکند زیرا فکر می

استفاده از فناوریهای جدید بر حس خود پنداره دانش

کند هر اندازه که زحمت بکشد فایدهای نخواهد داشت .در

آموزان تأثیر داشته و خودکارآمدی آنها را متأثر میسازد.

مقابل شخص برخوردار از خودکارآمدی سطح باال در انجام

از سویی دیگر؛ بهبود وضعیت تحصیلی دانشآموزان،

کارها امیدوارتر و موفقتر است و این توانایی را به فرد می

یکی از اهداف اساسی نظامهای آموزش و پرورش معاصر

دهد تا بر رفتارهایش کنترل و نظارت داشته باشد و آنها

است .از حدود یک قرن گذشته و با پدیدآیی رشتههای

را با معیارهای خودش بسنجد و در صورت لزوم خود را

تخصصی علوم تربیتی و روانشناسی تربیتی ،مطالعه

تقویت و یا تنبیه نماید تا به اهداف خود برسد

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عوامل مرتبط با آن

( .)Gharabaghi et al., 2011پژوهشها نشان می

بخش برجستهای از پژوهشهای متخصصان این دو رشته

دهند خودکارآمدی نقش مهمی در تصمیم فـردی بـرای

را تشکیل میدهد .نزدیک به یک قرن است که روان

استفـاده از تـکنـولـوژی دارد .افـراد با خودکارآمدی باال

شناسان برای شناسایی عوامل پیشبینی کننده پیشرفت

معتقدند که آنها میتوانند به طور موفقیتآمیز تکالیف

تحصیلی تالش میکنند .یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر

خود را در تنوعی از کاربردها انجام دهند ( Pour

پیشرفت تحصیلی ،انگیزش تحصیلی افراد است

 .)Asghar & Zare, 2016از طرف دیگر ،اعتقاد بر این

( .)Yasemenezhad et al., 2013عوامل متعددی بر

است که باورهای خودکارآمدی نقش مهمی در رشد

پیشرفت تحصیلی مؤثر است .این عوامل به دو دسته فردی

انگیزش درونی دارند .این نیروی درونی زمانی رشد مییابد

و محیطی تقسیم میشوند .تحقیقات انجام شده در این

که تمایل به دستیابی به این معیارها در فرد ایجاد شود و

زمینه نشان داده است که متغیرهای شخصیتی و شناختی

در صورت کسب نتیجه ،فرد به خود سنجی مثبت دست

(عوامل فردی) در مجموع  70درصد و سایر متغیرها

پیدا میکند .این عالقه درونی ،موجب تالشهای فرد در

ازجمله محیطی ،اجتماعی و موقعیتی  30درصد واریانس

دراز مدت و بدون حضور پاداشهای محیطی میشود

پیشرفت تحصیلی را به خود اختصاص میدهند

( .)Kadivar, 2003باورهای خودکارآمدی یکی از مهم

( .)Friedman, 2002تحقیقات جدید پیرامون عوامل

ترین مؤلفههای کسب موفقیت و سازش یافتگی است و در

فردی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان متغیرهایی مانند

حیطه روانشناسی مثبت جای میگیرد ( & Snyder

رویکردهای یادگیری ،جهتگیری هدف ،خودکارآمدی،

 .)Lopez, 2002سازه خودکارآمدی -باور به اینکه من

خودتنظیمی ،راهبردهای یادگیری و فراشناخت را شامل

میتوانم -به اعتقادات فرد مبنی بر توانایی انجام تکالیف

میشوند و در مورد عوامل محیطی به متغیرهایی چون

در شرایط خاص اشاره دارد .عالوه بر این ،نوع دیگر

خودکارآمدی معلمان ،رضایت شغلی آنها و سایر عوامل

خودکارآمدی به باور کلی فرد در مورد توانمندی و

پرداختهاند). (Bohle, 2003

فقدان

صالحیت

میکند

قابلیتهای خود اشاره دارد ( .)Maddux, 2002نظریه

جهان امروز نیازمند انسانهایی است که مجهز به

خودکارآمدی بر این فرض مبتنی است که باور افراد در

نیروی ظرافت و تیزبینی در خلق راه حلهای جدید با

مورد تواناییها و استعدادهایشان اثرات مطلوبی بر اعمال

استفاده از امکانات نوین و نیروی حاصل از اعتماد به خود

آنها دارد و مهمترین عامل تعیین کننده رفتار است

که ناشی از پندارها و قضاوتهای مثبت در مورد تواناییها

مومنی مهموئی و صادقی ،تأثیر استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر انگیزش تحصیلی ،باورهای63 ...
است ،است .انسان برخوردار از خودکارآمدی در انجام

با توجه به آنچه گفته شد هدف این پژوهش بررسی

کارها امیدوارتر و موفقتر است و خودکارآمدی این توانایی

تأثیر استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر انگیزش تحصیلی،

را به فرد میدهد تا بر رفتارهایش کنترل و نظارت داشته

باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی (روانخوانی)

باشد (.)Gharabaghi et al., 2011

درس قرآن دانش آموزان پسر پایه پنجم بود .با توجه به

در همین راستا؛ یکی از مسائلی که امروزه در عصر

اهداف پژوهش فرضیههای زیر مطرح شد.

فناوری در جریان شیوههای آموزش به چشم میخورد
استفاده از نرمافزارهای آموزشی و کمک آموزشی جهت

 -1استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر انگیزش تحصیلی
دانش آموزان پسر پایه پنجم تأثیر معنیداری دارد.

تنوع بخشی و غنیتر ساختن تجارب دانش آموزان است.

 -2استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر باورهای

آموزش قرآن امروزه به جهت تأثیراتی که در رشد و تقویت

خودکارآمدی دانش آموزان پسر پایه پنجم تأثیر معنی-

باورهای دینی دارد ،همواره مدنظر مسئوالن آموزشی است.

داری دارد.

به جهت تسهیل آموزش قرآن ابزارهای کمک آموزشی

 -3استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر پیشرفت

فراوانی ساخته شده است مانند نرمافزار قرآنی .استفاده از

تحصیلی(روانخوانی) درس قرآن دانش آموزان پسر پایه

این نرمافزارها در آموزش جدای از تأثیری که میتواند بر

پنجم تأثیر معنیداری دارد.

ارتقای روخوانی قرآن داشته باشد میتواند موجبات رشد
باورهای خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی را فراهم سازد.
در این قسمت به برخی از پژوهشها که در این رابطه
انجام شده اشاره میشود:
 )2004( Golzariنشان داد که استفاده از نرمافـزار
کمک آموزشـی در افـزایش یـادگیری دانـش آمـوزان در
مقایسه با روش تدریس سنتی به تنهایی ،اثر گذارتر است.
 )2013b(Momeni Mahmouei et alدر پژوهشـی
با عنوان «تـأثیر اسـتفاده از نرمافـزار آموزشـی بـر انگیـزه
پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس آموزش قـرآن» نشـان
دادند که ،اسـتفاده از نرمافـزار آموزشـی مـیتوانـد انگیـزه
پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس آمـوزش قـرآن دانـش
آمـوزان را ارتقـاد دهـدMomeni Mahmouei et al.
( )2014در پژوهشی با عنوان «تأثیر آمـوزش بـه کمـک
نرمافزار آموزشی دبسـتان قـرآن بـر انگیـزش تحصـیلی و
روخوانی قرآن دانش آموزان پایه سـوم ابتـدایی» بـه ایـن
نتیجه رسیدند که ،اسـتفاده از نرمافـزار آموزشـی دبسـتان
قرآن بر انگیزش تحصیلی ،روخوانی ،بخش خوانی ،شـمرده
خوانی و روانخوانی قرآن کریم دانش آموزان تأثیر مثبتـی
دارد.

روش
طرح تحقیق شبه آزمایشی و بر اساس طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل و گمارش تصادفی اجرا شد.
استفاده از قلم هوشمند قرآنی به عنوان متغیر مستقل و
انگیزش تحصیلی ،باورهای خودکارآمدی و پیشرفت
تحصیلی (روانخوانی) درس قرآن بهعنوان متغیر وابسته
تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند .جامعه آماری این
پژوهش کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم مدارس ابتدایی
دولتی ناحیه  4مشهد در سال تحصیلی  93-94بودند .به
دلیل در دسترس نبودن فهرست کامل افراد جامعه و
وسعت و پراکندگی جغرافیایی ،از روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای استفاده شد.
نمونه مورد نظر در این پژوهش شامل  50نفر از دانش
آموزان پسر پایه پنجم بودن که در قالب دو گروه آزمایش
( 25نفر) و گروه کنترل ( 25نفر) مورد پژوهش قرار
گرفتند .ابزارهای اندازهگیری در این پژوهش عبارت بودند
از:
 -1پرسشنامه انگیزش تحصیلی :پرسشنامه
استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل  33گویه که هدف
آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان است.
این ابزار شکل اصالح شده مقیاس 1980; ( Harter
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 )1981به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است.

اصلی با ارزش ویژه بیشتر از  1را نشان داد که در مجموع

همانگونه که بیان شد مقیاس اصلی هارتر ،انگیزش

 58/51از واریانسها را پیشبینی میکند ( Jannesar,

تحصیلی را با سؤالهای دوقطبی میسنجد که یک قطب

 .)2014پایایی پرسشنامه در این پژوهش نیز از طریق

آن انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است و

آزمون آلفای کرونباخ  0/81محاسبه شد.

پاسخ آزمودنی به موضوع هر سؤال فقط میتواند یکی از

پیشرفت تحصیلی :به منظور پیشرفت تحصیلی

دالیل بیرونی یا درونی را دربرداشته باشد .از آنجا که در

(روانخوانی) درس قرآن از میانگین نمرات درس قرآن

بسیاری از موضوعهای تحصیلی ،انگیزههای درونی و

دانش آموزان پایه پنجم استفاده شد که یک بار قبل از

بیرونی هر دو نقش را دارند)2005( Lepper et al .

مداخله (پیشآزمون) و یک بار بعد از مداخله به عمل آمد.

مقیاس هارتر را به شکل مقیاسهای معمول درآوردند که

روش اجرا :پس از انتخاب نمونه و تشکیل گروهها و

هر سؤال تنها یکی از دالیل انگیزش درونی و بیرونی در

نیز تهیه ابزارها ،پیشآزمون انگیزش تحصیلی ،باورهای

نظر میگیرد .این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (هیچ

خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی درس روانخوانی قرآن

وقت= ،1به ندرت= ،2گاهی اوقات= ،3اکثر اوقات= 4و

از دو گروه دانشآموزان گرفته شد .پیشآزمون انگیزش

تقریبا همیشه= )5بود .شیوه نمرهگذاری در سؤالهای ،3

تحصیلی شامل  33سؤال ،باورهای خودکارآمدی شامل 30

 27 ،21 ،19 ،16 ،15 ،10 ،9 ،5 ،4و  31معکوس خواهد

سؤال بود و پیشرفت تحصیلی درس روانخوانی قرآن به

بود  .پایایی این پرسشنامه توسط Zahiri & Rajabi

صورت شفاهی صورت گرفت که هر یک از آزمودنیها باید

) (2007و محقق این پژوهش با آزمون آلفای کرونباخ ،

به سؤالها جواب بدهند بهطوریکه برای پاسخگویی به

 0/83بدست آمده است ( .)Jannesar, 2014پایایی

سؤاالت آزمودنیها محدودیت زمانی نداشتند .پس از

پرسشنامه در این پژوهش از طریق آزمون آلفای کرونباخ

اجرای

باورهای

 0/88محاسبه شد.

خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی درس روانخوانی قرآن،

پیشآزمون

انگیزش

تحصیلی،

 -2پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی :پرسشنامه

مداخله آزمایشی (قلم هوشمند قرآنی) بر روی دانش

خودکارآمدی تحصیلی )1990( Morgan & Jenkins

آموزان انجام گرفت که این مداخله برای  16جلسه 45

ال
شامل  30سؤال در مقیاس  4درجهای لیکرتی (کام ً

دقیقهای انجام یافت .به منظور اجرای صحیح مداخله طی

ال
موافقم ،تا حدودی موافق ،تا حدودی مخالف و کام ً

چند جلسه ،آموزشهای الزم ،از طرف محقق به مجری

مخالف) است .امتیاز باال در این پرسشنامه بهمنزله

داده شد و برای اطمینان از صحت اجرای درست آموزش

خودکارآمدی تحصیلی بیشتر است .پایایی این پرسشنامه

(قلم هوشمند قرآنی) محقق  2جلسه در کالس گروه

به روش آلفای کرونباخ توسط Aghajani et al

آزمایش حضور یافت .در پایان آخرین جلسه قلم هوشمند

( 0/81 ،)2010گزارش شده است .روایی با روش تحلیل

قرآنی از هر دو گروه (آزمایش و کنترل) پسآزمونی به

مؤلفههای اصلی مورد تحلیل قرار گرفت .قبل از اجرای

عمل آمد که نتایج نمرههای پیشآزمون و پسآزمون هر

تحلیل مؤلفههای اصلی ،مناسب بودن دادهها برای تحلیل

دو گروه با استفاده از آزمون آماری کوواریانس مورد تجزیه

عاملی مورد سنجش قرار گرفت .بررسی ماتریس

و تحلیل قرار گرفت.

همبستگی وجود ضرایب  0/3و باالتر را نشان داد .ارزش
کاریز -مایر -الکین  0/71بود که این مقدار بیشتر از مقدار

یافتهها

پیشنهادی  0/6است .آزمون کرویت بارتلت در سطح

همانطور که جدول  1نشان میدهد میانگین نمره جنبه

معنیداری  p>0/05اجرا شد که عامل یابی ماتریس

درونی انگیزش تحصیلی بعد از مداخله در دانش آموزان

همبستگی را مورد تأیید قرار میداد .تحلیل مؤلفههای

مومنی مهموئی و صادقی ،تأثیر استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر انگیزش تحصیلی ،باورهای65 ...
گروه آزمایش  1/21±25/18و در دانش آموزان گروه
کنترل  1/07±21/55به دست آمد.

پیشرفت تحصیلی درس روانخوانی قرآن بعد از مداخله در

جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات جنبه درونی انگیزش
تحصیلی در پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

انگیزش
تحصیلی

انحراف

مرحله

گروه

پیش
آزمون

آزمایش

25

کنترل

25

1/07

آزمایش

25

1/21

25/18

کنترل

25

1/07

21/55

پس
آزمون

تعداد

میانگین
1/09

22/36
21/83

جنبه بیرونی انگیزش تحصیلی بعد از مداخله در
دانشآموزان گروه آزمایش  1/55±23/76و در دانش
آموزان گروه کنترل  1/65±22/89به دست آمد.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرات جنبه بیرونی انگیزش

انگیزش
تحصیلی

انحراف

تعداد

میانگین

مرحله

گروه

1/55

19/74

پیش
آزمون

آزمایش

25

18/36

کنترل

25

1/60

آزمایش

25

1/55

23/76

کنترل

25

1/65

22/89

معیار

همانطور جدول  3نشان میدهد ،میانگین نمره
باورهای خودکارآمدی بعد از مداخله در دانش آموزان گروه
آزمایش  1/93±26/21و در دانش آموزان گروه کنترل
 1/53±25/50به دست آمد.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار نمرات باورهای
خودکارآمدی در پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

مرحله

گروه

باورهای

پیش
آزمون

آمدی

پس
آزمون

خودکار

تعداد

میانگین

آموزان گروه کنترل  13/52±2/63به دست آمد.
جدول  .4میانگین و انحراف معیار نمرات پیشرفت تحصیلی
درس روانخوانی قرآن در پیشآزمون
متغیر
پیشرفت
تحصیلی
درس
روان
خوانی
قرآن

مرحله
پیش
آزمون
پس
آزمون

گروه
آزمایش

تعداد
25

میانگین
13/16

انحراف
معیار
2/51

کنترل

25

12/84

3/30

آزمایش

25

15/20

2/50

کنترل

25

13/52

2/63

به منظور بررسی تأثیر استفاده از قلم نوری بر
انگیزش ،خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از
تحلیل کوواریانس استفاده شد و همگنی واریانسها با

تحصیلی در پیشآزمون و پسآزمون

پس
آزمون

دانش آموزان گروه آزمایش  15/20 ± 2/50و در دانش

معیار

همانطور که جدول  2نشان میدهد ،میانگین نمره

متغیر

همانطور که جدول  4نشان میدهد ،میانگین نمره

انحراف
معیار

آزمایش

25

1/54

26/14

کنترل

25

1/47

29/44

آزمایش

25

1/93

26/21

کنترل

25

1/53

25/50

آزمون لوین بررسی و تأیید گردید که در جدول  5نشان
داده شده است.
یافتههای جدول  5نشان داد که استفاده از قلم هوشمند
قرآنی بر انگیزش تحصیلی درونی ( F=82/70و ،)p>0/05
باورهای خودکارآمدی ( F=90/25و  )p>0/05و پیشرفت
تحصیلی درس روانخوانی قرآن ( F=13/28و )p>0/05
تأثیرگذار بوده است .اما استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر
انگیزش تحصیلی بیرونی مشارکتکنندگان در پژوهش
مؤثر نبوده است.
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جدول  .5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس اثر استفاده قلم هوشمند قرآنی در مورد متغیرهای انگیزش تحصیلی ،باورهای خودکارآمدی و
پیشرفت تحصیلی درس روانخوانی قرآن
متغیر

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

f

سطح
معنیداری

پیشآزمون

25211/86

1

25211/86

1/01

0/0001

گروه

2058/97

1

2058/97

82/70

0/0001

خطا

1170/13

47

24/89

جنبه درونی انگیزش تحصیلی

پیشآزمون

26211/76

1

26211/76

2/01

0/0001

گروه

2158/77

1

2158/77

80/60

0/097

خطا

1270/23

50

24/89

جنبه بیرونی انگیزش تحصیلی

باورهای خودکارآمدی

پیشرفت تحصیلی درس
روانخوانی قرآن

پیشآزمون

24632/32

1

24632/32

154/87

0/0001

گروه

14355/06

1

14355/06

90/25

0/0001

خطا

7475/03

47

159/04

پیشآزمون

224/33

1

224/33

114/71

0/0001

گروه

25/98

1

25/98

13/28

0/001

خطا

91/90

47

1/95

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر ،به منظور بررسی تأثیر استفاده از قلـم
هوشمند قرآنی بر انگیزش تحصیلی ،باورهای خودکارآمدی
و پیشرفت تحصیلی (روانخوانی) درس قرآن دانش آموزان
پسر پایه پنجم طراحی و اجرا شد .نتایج تحلیل کوواریانس
نشان داد که قلم هوشمند قرآنی بر جنبه درونـی انگیـزش
تحصیلی دانش آموزان پسر پایه پنجم تـأثیر مثبتـی دارد.
اما بر جنبه بیرونی انگیزش تحصیلی دانش آموزان تـأثیر
معنــیداری نداشــت .نتــایج ایــن فرضــیه بــا یافتــههای
 )2014( Momeni Mahmouei et alو Momeni
 )2013b( Mahmouei et alهمخـوانی دارد .آنـان در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که استفاده از نرمافـزار
آموزشی بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصـیلی دانـش-

آمــوزان تــأثیر معنــیداری دارد .همچنــین Jannesar
( )2014در پژوهشی با عنوان «تـأثیر اسـتفاده از نرمافـزار
آموزشــی تکــالیف الکترونیکــی مدرســه بــر انگیــزش،
خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسـر پایـه
ششم مقطع ابتدایی» نشـان داد کـه ،اسـتفاده از نرمافـزار
تکالیف الکترونیکی مدرسه (تام) بر انگیزش دانش آمـوزان
پســر پایــه ششــم ابتــدایی تــأثیر دارد و Momeni
 )2013a( Mahmouei et alنشـان دادنـد؛ اسـتفاده از
نرمافزار آموزشی میشا و کوشا بـر انگیـزش دانـش آمـوزان
پسر پایه پنجم ،تأثیر مثبتی و معنیداری دارد.
نتایج به دست آمده از فرضیه دوم پژوهش ،تأثیر قلـم
هوشمند قرآنی بر باورهای خودکارآمدی دانش آموزان پسر
پایه پنجم را مورد تأیید قرار میدهد .نتایج این فرضـیه بـا

مومنی مهموئی و صادقی ،تأثیر استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر انگیزش تحصیلی ،باورهای67 ...
نتایج پژوهشهـای Sargolzadeh ،)2014( Jannesar

 Adeyemi, 2012که تـأثیر مـثبت بـهرهگـیری از

( )2013همخوانی دارد .در تبیین یافتههای پـژوهش مـی

نرمافزارهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی را بهطور اعم

توان عنوان نمود که بهرهمندی از قلم هوشـمند قرآنـی در

نشان میدهند ،همسو است .پژوهشهای فوق خاطر نشان

آموزش درس قرآن (همچون سـایر وسـایل و نرمافزارهـای

میکنند که در کنار بهرهمندی از سایر روشهای تدریس و

آموزشی و کمکآموزشی) و اسـتفاده از آن توسـط دانـش

وسایل کمک آموزشی ،استفاده از نرمافزارهای آموزشی در

آموزان موجبات رشد و ارتقاد باورهای خودکارآمدی آنهـا

جریان آموزش هم موجب تقویت مهارتهای فناورانه و هم

را در آمــوزش (بــهویژه در بهرهگیــری از وســایل کمــک

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان میشود .با توجه به نتایج

آموزشی) فراهم مینماید.

این پژوهش پیشنهاد میشود که:

از سویی دیگر؛ ویژگیهای عاطفی یادگیرندگان،

 -1زمینه بهکارگیری و استفاده از قلم هوشمند

شامل عالقه و انگیزش آنان نسبت به درس ،در جریان

قرآنی با توجه به سهولت استفاده از آن در مدارس توسط

یادگیری هم نقش علت و هم معلول را بازی میکنند.

مسئوالن و معلمان (در آموزش قرآن) فراهم شده و توسعه

تجارب یادگیری دانش آموزان در درسهای مختلف وقتی

یابد -2 .مسئوالن آموزشی با همکاری والدین نسبت به

به صورت موفقیتها یا شکستهای پی در پی اندوخته می

تهیه قلم هوشمند قرآنی از شرکتهای معتبر و مورد تأیید

شوند به ایجاد تصورات و باورهایی در آنان نسبت به

آموزش و پرورش اهتمام ورزند -3 .با توجه به گران بودن

تواناییهایشان در یادگیری موضوعات مختلف میانجامد.

هزینه تهیه قلم هوشمند قرآنی برای دانش آموزان و

این باورها و پندارها ،انگیزش آنان را نسبت به تالش برای

خانوادههـای آنهـا ،آمـوزش و پـرورش بـا همکاری

یادگیری موضوعات مشابه تحت تأثیر قرار میدهد .چنین

شرکتهای تولید کننده این وسیله کمک آموزشی

وضعیتـی تـأثـیر قـابلتـوجهی بـر اعتمـاد بـه نـفس،

تمهیداتی را برای دسترسی ارزانتر این وسیله برای

خودکارآمدی ،سبک زندگی آینده و به ویژه سالمت روانی

دانشآموزان بیاندیشند یا به کمک بخش فناوری آموزشی

یادگیرندگان دارد (.)Martinez, 1997

(وزارت آموزش و پرورش) نسبت به تهیه قلم هوشمند

نتایج به دست آمده از فرضیه سوم پژوهش ،قلم

قرآنی اقدام نمایند .قلم هوشمند قرآنی (با توجه به

هوشمند قرآنی بر پیشرفت تحصیلی درس روانخوانی

امکانات موجود در آن و قابلیت افزایشی امکانات) جهت

قرآن دانش آموزان پسر پایه پنجم تأثیر معنیداری دارد.

آموزش درس قرآن در پایههای باالتر مورد استفاده قرار

نتایج فرضیه این پژوهش با پژوهشهای Momeni

گیرد .با توجه به قابلیتهای افزایشی قلم هوشمند قرآنی و

;)2013b( Mahmouei et al

Momeni

تأثیری که بر انگیزش تحصیلی ،باورهای خودکارآمدی و

(;)2014

Momeni

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد ،پیشنهاد میشود با

Momeni
;Mahmouei et al., 2013b
;Mahmouei et al., 2012; Sargolzadeh, 2013
;Jannesar, 2014; Heidari et al., 2010
& Safarian et al., 2010; Sheykhzadeh
;Mehrmohamadi, 2005; Almekhlafi, 2006

تغییراتی و اضافه کردن فایلهای آموزشی از این وسیله

al

et

Mahmouei

جهت آموزش ادعیه مفاهیم قرآنی و همچنین آموزش زبان
انگلیسی در پایهها و مقاطع باالتر هم استفاده شود.
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Abstract
Introduction: The teaching of the Qur'an in the elementary level has always been a consideration for
educational officials. It is very important to use educational tools to facilitate education. One of the tools that
influences Quranic teaching is the Quranic Smart Pen.
Method: This study aimed to investigate the effect of a smart pen Quran on academic motivation, self-efficacy
and academic achievement (fluent reading) in the lesson of the Quran of fifth grade male students, through
quasi-experimental study was performed. The statistical population consisted of all 5th grade male students in
district 4 of Mashhad in the academic year of 2014-2015. Using randomized cluster sampling, 50 students were
selected and assigned to two groups of experimental and control (each group was 25). Data collection was done
by using the questionnaires of academic motivation, academic self-efficacy and academic achievement (fluent
reading) of the Qur'anic lesson. In this study, the reliability of the academic motivation questionnaire and selfefficacy test was reported by using Cronbach Alpha 0.88 and 0.81 respectively. For analysis of data, covariance
analysis and SPSS software version 17 were used at the significant level (P <0.05).
Results: The results showed that effect of smart pen Quran is significant on internal aspect of academic
motivation, self-efficacy and academic achievement (fluent reading), but the Quranic Smart Pen did not affect
the external aspect of students' academic motivation.

Keywords: Quranic Smart Pen, Academic Motivation, Self-efficacy beliefs, Fluent reading of the Quran.

