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 تأثیر موک بر یادگیری و یادداری درس قرآن کریم

 

 ایران ، تهران ،طباطبائی عالمه دانشگاه ،موزش و پرورشآ گروه اریاستاد  مذبوحی سعید

  

 تالفی فاطمه

  داریانی
 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران ،تکنولوژی آموزشی ارشد کارشناس

  

 

 چکیده

. بررسی تأثیر استفاده از موک بر یادگیری و یادداری در آموزش قرآن کریم انجام شد این پژوهش با هدف

هدف . بود 97-1396در سال تهران  1آموزان دختر پایه نهم مدرسه فضیلت در منطقه  آماری شامل دانش ۀجامع

نفر گروهی که رویکرد آموزشی  25)شامل نفر  50حجم نمونه  .کاربردی و روش آن آزمایشی بود، تحقیق

 برای. نفر گروهی که رویکرد آموزشی سنتی را از قبل دریافت کرده بودند( 25موک را دریافت کردند و 

 ساخته محق پرسشنامه، ها داده گردآوری ابزار. شد استفاده دسترس در گیری نمونه روش از نمونه انتخاب

 همچنین و 77/0 و 79/0 آلفای ضریب با لیکرت ای درجه 5 مقیاس در عبارت 10 دارای یادداری و یادگیری

کولموگروف  آزمون از ها داده لیوتحل هیتجز برای. بود موک ۀشیو به قرآن آموزش دوره جلسه 10 برگزاری

بر یادگیری و یادداری  آموزش قرآن کریم بر اساس موکنتایج نشان داد . شد استفاده مستقل t و اسمیرنف 

 . متوسطه تأثیر دارد ۀآموزان دور دانش

 . قرآن کریم، یادداری، یادگیری، موک: واژگان کلیدی
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 مقدمه

، گذاشت خواهد آن در سزایی به تأثیر موجود یها یفناور از که استفاده ییها مقوله از یکی

 سازگار برای که میا قرارگرفته اطالعاتی جامعه در امروزه. است یادداری آن پی در و یادگیری

 چشمگیر و سریع رشد با. داریم خود اطالعات کردن روز به نیاز، لحظه به لحظه تغییرات با شدن

 های فناوری از یکی. هستیم ها یفناور این تمام از استفاده برای آگاهی نیازمند اطالعات فناوری

 . موک( است) خطی درون آزاد آموزش همگانی های دوره، گسترش حال در آموزشی

 ؛به یادگیری نگاه کنیم 1نظرانی چون برونر و ویگوتسکی گر بخواهیم از منظر صاحبا

، باورها. گیرد ای است که در بستر اجتماعی و تحت تأثیر عوامل فرهنگی شکل می پدیده

موضوع ، یاددهنده، یادگیرنده ۀنقش، بر مفهوم یادگیری، بینی حاکم بر جامعه ها و جهان ارزش

( و در پی 1391، گذارد )سراجی های ارزشیابی اثر می تدریس و حتی روش ۀشیو، یادگیری

یادداری به توانایی در یاد . افتد خوبی اتفاق میبه یک یادگیری صحیح است که یادداری 

، ی)سراج شود آن گفته می ۀداشتن مطالب خوانده شده پس از گذشت زمان از مطالع نگه

1382) . 

کنیم  اسالمی زندگی می ۀاز مواردی که یادگیری و یادداری آن برای ما که در جامع

تنگاتنگ داریم حائز اهمیت است و از سنین کودکی برایش وقت  ۀو با دین و مذهب رابط

کارگیری  چراکه آموزش و به. بحث یادگیری و یادداری در قرآن کریم است، شود گذاشته می

سوی  برد و از هر لحاظ رو به سوی کمال پیش می ها را به زندگی انسان ،اش مفاهیم ارزنده

چگونگی آموزش و یاددادن آن است و ، اما آنچه در این زمینه مغفول مانده .گذارد پیشرفت می

ه قرآن کریم هم مانند سایر مباحث نیازمند یاددهی صحیح و کارآمد است و باید به بهترین وج

                                                             
1
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عیب و نقص است و معلم و مبین  کامل و بی، همتا چراکه فرستنده آن خداوند بی ،انجام پذیرد

وجود باید  پس بااین. که معصوم و بری از هر بدی هستند باشند یالسالم م علیهم تیب آن هم اهل

بر یادگیری و یاددهی قرآن کریم اهتمام بورزیم و باور داشته باشیم که بر فرهنگ و سبک 

 امیرالمومنین )ع( نیز فرموده اند:، زندگی ما تأثیر به سزایی خواهد داشت

نوری روشن  و الهی محکم ریسمان آن که درستی به، (قرآن) خدا کتاب به باد شما بر

کنیم و فرزندان ما که بومیان  ما هم که در عصر تکنولوژی زندگی می .استسودمند  و شفایی

های روز و در  است که برای یادگیری این مهم از فناوریدنیای دیجیتال هستند چه نیکو 

طور  همان. ها و کمال برسند دسترسشان بهره ببرند و با یادگیری و یادداری قرآن کریم به بهترین

مرور وارد تمام  کنیم که فناوری اطالعات و ارتباطات به ما در عصری زندگی می، که گفته شد

طور مثال  به. شود بر کاربرد و اثرات ناشی از آن افزوده میروز  ارکان زندگی بشر شده و روزبه

 ایمیل و هزاران کاربرد دیگر اشاره کرد، پرداخت الکترونیکی، ای های رایانه توان به بازی می

، های بزرگ فناوری اطالعات عبارت است از رایانه ۀخانواد. (2015، 2و پوکورنی1)میسوت

های  تلفن، چاپگرهای لیزری و رنگی، مودم، سیم بی های تلفن، های فشرده لوح، ها ریزرایانه

، آموزش از راه دور، نشر الکترونیک، ای آموزشی رایانه منابع کمک، سازی رایانه شبیه، همراه

در این . (1396، به نقل از درتاج 2016، 3ها )یانگ وب و مانند آن، های گسترده جهانی شبکه

و تاخر  های آموزشی دنیا با تقدم شکسته و نظام مرزهای فیزیکی را درهم ،یادگیری، جامعه

. های زمانی و مکانی داشته باشد تواند و نباید محدودیت که دیگر آموزش نمی دریافته اند

عنوان شیوه آموزشی نوینی که یادگیری فارغ  روست که امروزه نظام آموزش از راه دور به ازاین

( و 1389، پا به عرصه ظهور گذاشته )موسی رمضانی، خواهد شد از زمان و مکان را سبب
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آموزش از راه دور در عصر فناوری  یاثربخش. ی ما را تحت تأثیر قرار داده است زندگی روزانه

زیرساخت ، های فناورانه اطالعات و ارتباطات نیازمند توجه به مالحظات مربوط به زیرساخت

است  اقتصادی و پشتیبانی – اداری، مدیریتی، فرهنگی –زیرساخت اجتماعی ، پداگوژیکی

 و فضا بودن دارا دلیل به دور راه از آموزش راستا این در .(1391، نوروز زاده، جوادی، نجفی)

زمان در جهت تحقق رسالت انسانی )آوردن آموزش  ترین سریع در محتوا به دسترسی قابلیت

. (1390، برای مردم و نه بردن مردم برای آموزش( نقش مهمی ایجاد کرده است )نجفی

 ،یافزارهای مناسب برای آموزش الکترونیک افزار و نرم گسترش روزافزون دسترسی به سخت

 رسد استفاده از این امکانات میبه نظر . افق جدیدی را پیش روی مؤسسات آموزشی نهاده است

های کیفیت آموزش شناخته  عنوان مالک هایی که به آموزش به تحقق برخی آرمانبرای 

تعامل در یادگیری و ، یادگیری فعال، العمر یادگیری مادام، از جمله فراگیر محوری، شوند می

بیستم را عصر قرن  .(1390، کند )سعیدی نجات و وفایی بخاری ای بودن کمک می چندرسانه

و  OERمنابع آموزشی باز ، یادگیری از راه دور. نامند تغییرات شتابان در علم تکنولوژی می

خط  های همگانی آموزش آزاد درون دوره و اخیراً OCWهای کامپیوتری آموزشی  برنامه

(MOOCاز جمله این تغییرات تکنولوژی هستند ) (2014، 1و هولملوند )کارنوسکوس . 

 الکترونیکی شآموز ی حیطه در اخیراً که است نوظهوری هایپیشرفت از یکی 2 موک

 بیشتر کمی بیایید. اند کوشیده آن اجرای و طراحی در یافته توسعه کشورهای و پیوسته وقوع به

 شده گرفته massive open online course اول حروف از موک بدانیم؛ فناوری این از

 آلیهو سی ام) است آزاد خطی درون همگانی یا انبوه های دوره معنی به لغوی ازنظر که

 باشد دسترس در اینترنت هر جا که معنی بدین) خط درون صورت به ها دوره .(2010 ،3همکاران
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 این به انبوه ۀواژ چنین هم، پیوندند می وقوع به( دارد وجود ها دوره این در حضور امکان

 شرکت آن در(  ...و اساتید و دانشجویان) کننده شرکت زیادی مقدار عموماً که معناست

، 1قابل استفاده است )کندی جی فردی هر برای رایگان صورت به ها دوره اکثر و کنند می

2014) . 

یکی از رخدادهای مهم ، سوم ۀنوظهور موک در آغاز هزار ۀگیری پدید شکل

( و OERآموزشی باز )منابع ، المللی است که پس از یادگیری از راه دور آموزشی در سطح بین

سنت و عمل آموزش رودررو و کالسیک  ،(OCWهای کامپیوتری آموزشی ) برنامه

 المللی را درگیر کرده است های مهم بین شدت تحت تأثیر قرار داده و دانشگاه دانشگاهی را به

 . (1395، )ابراهیم آریایی و همکاران

زیادی را بدین شکل تولید های معتبر جهان دروس  اکنون بسیاری از دانشگاه هم

. کنند ها استفاده می مندان زیادی از سراسر دنیا از آن اند و عالقه اند و در اینترنت قرار داده کرده

دیگر  عبارت به. باشند طرفه کیشوند که قابل تکرار و ارائه  ها برخی از دروس را شامل میموک

انتقاداتی هم به آن وارد است که از آن  ،انگیز موک باید اذعان نمود که در کنار مزایای حیرت

. زمانی که هزار نفر مخاطب وجود دارد، جمله عدم امکان تعامل به سؤاالت دانشجویان است

شود و  عدالت آموزشی به بهترین شکل فراهم می ،با موک، رغم انتقادات فراوان لیکن به

ترین محتوای  ون هزینه به کیفیتوانند بد مند از تمام نقطه جهان می دانشجویان مستعد و عالقه

و 2مند شوند )پامرول  ها بهره آموزشی دسترسی داشته باشند و به فراخور توانایی خود از آن

 . (2015، همکاران

خطی )موک( پدیده  های همگانی آموزش آزاد درون توان گفت دوره طورکلی می به

های جهان در  زیادی در بیشتر دانشگاه هایبحثجدید و در حال گسترش هستند و موجب 
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توانند از یادگیری  ها یادگیرندگان می در این دوره. برخورد با این پدیده جدید شده است

های موک با  دوره. تجربیات یادگیری و منابع گوناگون و غنی استفاده کنند ،اهبر و ارزانرخود

یاری در یک سفکران ب ندان و همعامل جمع شدن دانشم، پذیری مکان و زمان توجه به انعطاف

 . (1395، دوره است )معینی کیا و همکاران

چراکه ، توان برای یادگیری و یاد داری بهتر دروس استفاده کرد ها میاز موک

با  .پذیرد شود و آموزش می ای قوی وارد دوره موک می دانشجو با خواست خود و انگیزه

از این طریق  و زیادی از دانشجویان را فراهم آوردندها امکان آموزش به تعداد استفاده از موک

جنسیت و ، های مثل سن از ویژگی. ی تعداد زیادی از دانشجویان ممکن شد دسترسی به داده

خوانند چه  اینکه چه صفحاتی را می. دهند ملیت گرفته تا رفتاری که در محیط بر خط نشان می

، دهند؟ دوره را تا چه حد به درس را انجام میهای مربوط  آیا آزمون، بینند ویدئوهایی رو می

ترتیب  این کنند؟ به ها مشارکت می کنند؟ آیا در بحث طور مرتب دنبال می بار به ای یک هفته

ها به این شکل وجود  هایی ایجاد شده که قبل از دوران آموزش برخط این داده دسترسی به داده

ازاین  زش الکترونیکی شکل گرفت که تا پیشترتیب بستری برای پژوهش در آمو این به. نداشت

تواند هم به بهبود کیفیت آموزش غیررسمی و  این بستر پژوهشی می .در این ابعاد وجود نداشت

( پژوهشی با عنوان طراحی و 1396تاج )در. هم به بهبود کیفیت آموزش رسمی کمک کند

دور و تأثیر آن بر درگیری اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر فناوری در آموزش از راه 

نشان داد آموزش مبتنی بر پژوهش نتایج . تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان انجام داد

فناوری اطالعات در آموزش از راه دور )با تأکید بر فناوری موک( بر میزان درگیری تحصیلی 

ه با استفاده از میزان عملکرد تحصیلی دانشجویانی ک. دانشجویان پیام نور تأثیر مثبت داشت

بیشتر از گروه گواه ، آموزش دیده بودند ،الگوی آموزشی مبتنی بر فناوری آموزش از راه دور

استفاده از  ها تمام پژوهش ،دوش های مورد بررسی هم مشاهده می پژوهش درد و چنانچه وب

بادله . ندا فناوری در آموزش از راه دور را در عملکرد تحصیلی دانشجویان مثبت ارزیابی کرده
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های  ( در پژوهشی به بررسی تأثیر تابلوهای الکترونیکی بر یادگیری و یادداری مهارت1395)

تفاوت فرایند یادگیری و ، در نهایت. خواندن و شنیدن درس زبان انگلیسی پرداخته است

یادداری در دو گروه آزمایش و گواه در استفاده از تابلوی الکترونیکی کامالً مشهود و 

وسیله تابلوی هوشمند در کنار  شود که آموزش به همچنین استنباط می. یر بوده استگ چشم

روش تدریس شنیداری و گفتاری در امر یادگیری و یادداری مهارت شنیدن تأثیر دارد و این 

در بهبود ، ترجمه، تأثیر بیشتر از میزان کاربرد تابلوی هوشمند در کنار استفاده از روش گرامر

 . ری و یادداری مهارت خواندن استفرایند یادگی

انگیزه و مشارکت در تحصیل و یادگیری در  ۀ( در پژوهشی به مقایس2018)1بروکر 

آمده نشان داده است  دست نتایج به. فراگیران دو آموزش سنتی و مبتنی بر موک پرداخته است

که فراگیران طوریهب. که میزان انگیزه و مشارکت در یادگیری در دو گروه متفاوت بوده است

. اند از انگیزه و مشارکت بیشتری در تحصیل و یادگیری برخوردار بوده، آموزش مبتنی بر موک

 (موک)ین انبوه الهای آنیادگیری از طریق دوره"با عنوان  (2016) 2بهادر سینگنتایج پژوهش 

صورتی که در  العمر دارد درنشان داد که موک توانایی بزرگی برای یادگیری و آموزش مادام

با توجه به نیازهای مختلف و  را شده دهیراهی ساختاریافته باشد که یادگیری خودسازمان

( پژوهشی 2016)3دیاگارجان  .ایجاد کند را های یادگیری گروه متنوعی از یادگیرندگانسبک

. های آنالین جمعی )موک( و یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی انجام داد با عنوان دوره

ها نشان داد که استفاده از یادگیری الکترونیکی منجر به درگیری تحصیلی و تعامل در بین  یافته

 . شود دانشجویان می

                                                             
1
 Brooker 

2
 Bahadur singh 

3
 Thiagarjan 
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در وصف این ، صدا با بسیاری از مفسران دیگر هم زین1سوزان هاتون و فای ویزنبرک 

گرایانه و همکاری ، آموز محور دانش یمحیط، جدید میکنند که پارادا روش آموزشی اذعان می

زمان با اینکه دانش آموزان از حالت منفعل به افرادی با انگیزه در یادگیری  هم. تساوی گراست

صورت مشاور و  شوند و به معلمان هم از وضعیت متکلم وحده بودن خارج می، شوند تبدیل می

موک در  طور اخص آیند و در نتیجه با استفاده از سیستم آموزش از راه دور و به راهنما در می

شود )مایک  کند و باعث یادگیری عمیق و یاد داری مفاهیم می امر یادگیری کمک بسیاری می

 . (1998، مارکل

تعاملی  یفضا، ها عالوه بر محتوای درسی نظیر ویدئو و متون و مجموعه مسائلموک

آن توانند در  استادان و دستیاران آموزشی هم می، آورند که دانش آموزان هم به وجود می

در این پژوهش از . آورد های برابر آموزشی را برای همه به وجود می شرکت کنند و فرصت

شود تا تأثیر استفاده از آن را بر روی یادگیری و یادداری دانش  فناوری موک استفاده می

 دور راه از آموزش توسعه و اعم طور به آموزشی نظام توسعه چراکه. متوسطه دریابیم انآموز

 یک اجتماعی-اقتصادی توسعه ساز زمینه زیرا است اهمیت حائز بسیار جهت ازاین اخص طور به

 آموزش که است مهم جهت آن از پژوهش این در هم ما برای( و 1382، آخوندی) است کشور

 از شان زندگی لحظه لحظه در و شود تثبیت آموزان دانش ذهن در تا کنیم تر اثربخش را قرآن

 وَ ...)) است آورده قرآن در هم متعال یخدا. بخشند ارتقا لحاظ هر از را جامعه و ببرند بهره آن

 بخش روشنی قرآن ؛(2(لِلْمُسْلِمین  بُشْرى وَ رَحْمَهً وَ هُدىً وَ ءٍ شَیْ لِکُلِّ تِبْیاناً الْکِتابَ عَلَیْکَ نَزَّلْنا

 . تر نمود کیفیتها را با  توان زیستن انسان استفاده از آن است که میبا  و است چیزی هر

 اسالمی جمهوری آموزشی در نظام قران تدریس و آموزش اهمیت به با توجه بنابراین

 خالقیت و تازگی به توجه با و کشورمان در قران و دینی دروس تدریس های چالش و ایران

                                                             
1
 Susan hotton

 
& Faye wiesen berg 

2
 89سوره نحل،  
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 گردید مند عالقه و پژوهشگر راغب، آموزشی نظام در موک سیستم ویژه به فناورانه های روش

 دلیل به آزمایشی پژوهش روش به، آموزشی تکنولوژی ارشد کارشناسی ۀرسال قالب در تا

 مورد تحلیل را نهم پایه دختر آموزان دانش از دو گروه عمیق اما محدود سطح در، هایافته اعتبار

 و آزمایش مورد قران درس یادآوری و بر یادگیری موک تأثیر و است قرار داده بررسی و

 آموزان دانش ایرانی–های این فرایند بر سبک زندگی اسالمی نتایج و یافتهتا  قرارگرفت تجربه

 . شود واقع مؤثر و مفید

 روش تحقیق

. بود کاربردی، پژوهش این انجام از محقق هدف. شد انجام آزمایشی صورت به پژوهش این

 در واقع فضیلت مدرسه متوسطه نهم مقطع دختر آموزان دانش را پژوهش این آماری جامعه

 شامل مطالعه مورد نمونه حجم. دهند می تشکیل 1396-97 تحصیلی سال در تهران شهر 1 منطقه

 بود تهران شهر 1 منطقه در واقع فضیلت مدرسه متوسطه نهم مقطع دختر آموزان دانش از نفر 50

 آموزان دانش بین از تصادفی جایگزینی و دسترس در گیری نمونه صورت به به تعداد این که

 را موک آموزشی رویکرد که گروهی شامل نفر 25) نفره 25 گروه دو در و شدند انتخاب فوق

 کرده دریافت قبل از را سنتی آموزشی رویکرد که گروهی شامل نفر 25 و کردند دریافت

آموزشی به  ۀها از پرسشنامه بسته پاسخ و دور آوری داده برای جمع. شدند داده جای( بودند

پرسشنامه یادگیری و یادداری: این پرسشنامه توسط محقق  -1است: استفاده شده  شرح زیر

، 1ای لیکرت )خیلی کم=  درجه 5مقیاس پرسشنامه . عبارت است 10طراحی شده و دارای 

و  روایی هر دو پرسشنامه ازنظر صوری. ( است5خیلی زیاد=، 4زیاد=، 3تا حدودی= 2کم=

 79/0و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد روش  برای برآورد پایایی از. محتوایی به تائید رسید

دوره آموزش قرآن به شیوه  -2. برای یادداری به دست آمد 77/0برای یادگیری و ضریب 

موک: این دوره شامل برگزاری ده جلسه یک ساعته برای گروهی بود که دارای رویکرد 
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ن جلسات به شرح محتوای ای. آموزشی موک بود و جلسات توسط محقق در مدرسه برگزار شد

اسمیرنف استفاده شد   ها از آزمون کولموگروف وتحلیل داده برای تجزیه. است 1جدول شماره 

 گروه دو مقایسه حال در و بود نرمال وقتی و خیر یا هست نرمال هایمان داده توزیع دریابیم تا

 . کنیم می استفاده مستقل t از آزمون بودیم

 موک ۀقرآن به شیو: محتوای جلسات آموزش 1جدول 

 عنوان جلسه

 اول
قرائت آیات -آشنایی با سوره شوری -بیان اهداف و انتظارات -آشنایی با کتاب آموزش قرآن و نحوه تدریس

 آشنایی با کلمات و عبارات قرآنی -15تا  1

 دوم
آموزش قواعد قرآنی  -10الی  1سوره زخرف آیات  -آشنایی با سوره زخرف -شوری هقرائت ادامه سور

 )مخارج حروف(

 اندیشی مبحث شناخت هم -درس ارائه داده شده یها نیحل تمر سوم

 آشنایی با کلمات و عبارات قرآنی -39تا  1قرائت سوره دخان آیات  -آشنایی با سوره دخان چهارم

 پنجم
یادآوری قواعد درس پیشین و آموزش قواعد جدید  -22تا  1قرائت سوره جاثیه آیات  -یهآشنایی با سوره جاث

 )تلفظ حروف خاص(

 اندیشی مبحث شناخت هم -درس ارائه شده یها نیحل تمر ششم

 آشنایی با کلمات و عبارات قرآنی -14تا  1آشنایی با سوره احقاف آیات  -قرائت ادامه سوره جاثیه هفتم

 هشتم
یادآوری قواعد دروس پیشین و آموزش قواعد جدید )کوتاهی و  -قرائت سوره محمد -با سوره محمد آشنایی

 کشیدگی حروف(

 اندیشی مبحث شناخت هم -درس ارائه شده یها نیحل تمر نهم

 بندی دروس ارائه شده و ارزشیابی جمع دهم

 

 ها یافته
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 K-Sنتایج آزمون   :2جدول 

 مؤلفه
 نتیجه آزمون اسمیرنف  کولموگروف

K-S Sig 

 توزیع نرمال 215  180.  یادگیری

 توزیع نرمال 202 177.  یادداری

تر از  بزرگدست آمده  های به داری سطح معنی، شود مشاهده می 2طور که در جدول  همان

از ویژگی نرمال بودن  های پژوهش توان گفت که داده درصد می 95است و با اطمینان  05/0

 . ها استفاده نمود های پارامتریک برای تحلیل داده بایست از آزمون کنند و می تبعیت می

آموزان دوره  آموزش قرآن کریم بر اساس موک بر یادگیری دانشفرضیه اول پژوهش: 

 . متوسطه تأثیر دارد

 ها های توصیفی یادگیری به تفکیک هر یک از گروه شاخص :3جدول 

 میانگین تعداد گروه مؤلفه
 انحراف

 معیار

 خطای معیار

 میانگین

 یادگیری
 . 83 417 97. 3 25 آموزش موک

 200 1 96. 2 25 آموزش سنتی

میانگین گروه آموزش موک در یادگیری بیشتر از ، شود مشاهده می 3طور که در جدول  همان

ها ناشی از خطای  اینکه این تفاوتبرای مشخص کردن . میانگین گروه آموزش سنتی بوده است

برای مقایسه دو گروه  tاز آزمون ، ها های واقعی بین گروه برداری بوده یا ناشی از تفاوت نمونه

 . (4مستقل استفاده شده است )جدول شماره 

 

 

 یادگیری ۀنیهای دو گروه درزم برای مقایسه میانگین t آزمون :4جدول 

 فاصله اطمینان ها مقایسه میانگین آزمون لون 
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 درصد 95

F Sig T df Sig 
تفاوت 

 ها میانگین

 حد

 باال

 حد

 پایین

با فرض 

برابری 

 ها واریانس

 .638  .142 4 .680 48  .000 1  .571 1 .444 

بدون فرض 

برابری 

 ها واریانس

  4 .640 32 .082  .000 1  .565 1 .450 

برای  638/0محاسبه شده برای یادگیری  Fمقدار ، شود مشاهده می 4طور که در جدول  همان

داری به دست  تر از مقدار بحرانی است و سطح معنی های دو گروه کوچک مقایسه واریانس

. های دو گروه همسان بوده است در نتیجه واریانس، است 05/0تر از  بزرگ 142/0آمده 

های  برای آزمون 48با درجه آزادی  640/4محاسبه شده برای یادگیری  tهمچنین چون مقدار 

های  برای مقایسه میانگین نمرات به دست آمده بر اساس نوع گروه 05/0دو دامنه در سطح 

، ( است96/1) tتر از مقدار بحرانی  مورد مطالعه )آموزش موک و آموزش سنتی( بزرگ

شود و نتیجه  ها رد می بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین میانگین نمرات آزمودنی

آموزان دوره متوسطه  بر یادگیری دانش بر اساس موکگیریم که تأثیر آموزش قرآن کریم  می

آموزان  دهد این تفاوت در گروه دانش ها نشان می که مقایسه میانگین طوری به. متفاوت است

توان  ( است؛ بنابراین می96/2آموزان آموزش سنتی ) ( بیشتر از گروه دانش97/3آموزش موک )

 . آموزان دوره متوسطه تأثیر دارد بر یادگیری دانش بر اساس موک آن کریمگفت آموزش قر

آموزان دوره متوسطه  آموزش قرآن کریم بر اساس موک بر یادداری دانشفرضیه دوم پژوهش: 

 . تأثیر دارد
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 ها های توصیفی یادداری به تفکیک هر یک از گروه : شاخص5جدول 

 میانگین تعداد گروه مؤلفه
 انحراف

 معیار

 خطای معیار

 میانگین

 یادداری
 082 413 95. 3 25 آموزش موک

 191.  959 90. 2 25 آموزش سنتی

میانگین گروه آموزش موک در یادداری بیشتر از ، شود مشاهده می 5طور که در جدول  همان

ها ناشی از خطای  برای مشخص کردن اینکه این تفاوت. میانگین گروه آموزش سنتی بوده است

برای مقایسه دو گروه  tاز آزمون ، ها های واقعی بین گروه برداری بوده یا ناشی از تفاوت نمونه

 . (6مستقل استفاده شده است )جدول شماره 

 های دو گروه در زمینه یادداری برای مقایسه میانگین t: آزمون 6جدول 

 

 ها مقایسه میانگین آزمون لون
 فاصله اطمینان

 درصد 95

F Sig t df Sig 
تفاوت 

 ها میانگین

 حد

 باال

 حد

 پایین

با فرض برابری 

 ها واریانس
 .431  .101 5 48 000 1 

20

8 
 .627 

بدون فرض 

 ها برابری واریانس
  5 32 .61 000 1 

20

8 
622 

 برای 431/0 یادگیری برای شده محاسبه F مقدار، شود می مشاهده 6 جدول در که طور همان

 دست به داری معنی سطح و است بحرانی مقدار از تر کوچک گروه دو های واریانس مقایسه

. است بوده همسان گروه دو های واریانس نتیجه در، است 05/0 از تر بزرگ 101/0 آمده

 دو های آزمون برای 48 آزادی درجه با 5 یادگیری برای شده محاسبه t مقدار چون همچنین

 مورد های گروه نوع اساس بر آمده دست به نمرات میانگین مقایسه برای 05/0 سطح در دامنه
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 بنابراین، استt (96/1 ) بحرانی مقدار از تر بزرگ( سنتی آموزش و موک آموزش) مطالعه

 که گیریم می نتیجه و شود می رد ها آزمودنی نمرات میانگین بین تفاوت عدم بر مبنی صفر فرض

. است متفاوت متوسطه دوره آموزان دانش یادداری بر موک اساس بر کریم قرآن آموزش تأثیر

 موک آموزش آموزان دانش گروه در تفاوت این دهد می نشان ها میانگین مقایسه که یطور به

 آموزش گفت توان می بنابراین؛ است( 90/2) سنتی آموزش آموزان دانش گروه از بیشتر( 95/3)

 . دارد تأثیر متوسطه دوره آموزان دانش یادداری بر موک اساس بر کریم قرآن

 گیری بحث و نتیجه

نتایج به دست آمده از تحلیل فرضیه اول پژوهش نشان داد که آموزش قرآن کریم بر اساس 

 لهیوس فرایندی که به»عنوان  یادگیری به. آموزان دوره متوسطه تأثیر دارد موک بر یادگیری دانش

( 1391، )شریفی و اسالمیه تعریف شده است« شود آن دانش از راه تغییر شکل تجربه ایجاد می

موقعیت یادگیری و محیط آن از عوامل بسیار مؤثر در یادگیری است ، و طبق گفته محققان

 . (1392، )شعبانی

 های فناوری بر مبتنی جدید های روش از مناسب و درست استفاده اخیر تحقیقات نتایج

 سبب تواند می که داند می مناسب راهکاری را الکترونیکی آموزش مانند ارتباطی و اطالعاتی

 . های آموزش را پاسخگو باشد چالش از بسیاری و بشود آموزش کیفیت ارتقای

آموزش قرآن کریم بر اساس موک بر یادگیری  حاضر، مطابق با نتایج پژوهش 

توان اذعان داشت که  های پژوهش می در تبیین یافته. آموزان دوره متوسطه تأثیر دارد دانش

پذیری که در دسترسی به اطالعات و منابع و نیز  به دلیل انعطاف، مبتنی بر موکروش آموزشی 

دهد و  آموزان را افزایش می امکان یادگیری در دانش، تناسب داشتن با زمان و مکان دارد

های  ترس و استرس ناشی از کالس، در یادگیری مطالب، شود تا فرد سبب می، حال نیدرع

، ( هدف از استفاده از موک2013زیرا بنا به گفته رنه )، باشد درس فیزیکی سنتی را نداشته
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توان گفت که روش موک در  می، تسهیل یادگیری است و با توجه به نتایج به دست آمده

ها در  آموزان تحت مطالعه مؤثر بوده و سبب شده است تا آن تسهیل یادگیری در دانش

کسب ، اند ا روش سنتی آموزش دیدهآموزانی که ب نمره بیشتری نسبت به دانش، یادگیری

در بین نتایج به دست . اند و مشارکت دارند کامالً در فرآیند یادگیری دخیلها  آنچراکه . نمایند

بادله ، (1396درتاج )، (1396آمده از پژوهش با نتایج مطالعات درتاج و زارعی زوارکی )

، (1393سورسوری و زرعی )، (1393مقامی )، (1393نوحی و عباس زاده )، معافیان، (1395)

( که هر یک در 2014)1گاه  و (2016بهادر سینگ )، (2018بروکر )، (1390دالور و قربانی )

آموزان  مطالعات خود الگوی آموزش الکترونیکی مبتنی بر موک را در افزایش یادگیری دانش

 . همسویی وجود دارد، و دانشجویان مؤثر ارزیابی نمودند

از تحلیل فرضیه دوم پژوهش نشان داد که آموزش قرآن کریم بر  نتایج به دست آمده

یادداری به معنای توانایی ذخیره . آموزان دوره متوسطه تأثیر دارد اساس موک بر یادداری دانش

های مقتضی  ها در موقعیت آن ادآوردنیاطالعات در حافظه درازمدت به مدت طوالنی و به 

ابزارهای الکترونیکی نقش مهمی در یادداری ، های محققان یافتهبر اساس . (2011، است )ماهلر

( و مطابق با نتایج پژوهش نیز آموزش قرآن کریم بر اساس 2014، کنند )کینبون افراد ایفا می

توان  های پژوهش می در تبیین یافته. آموزان دوره متوسطه تأثیر دارد موک بر یادداری دانش

 آموزان به جزوه برداری و شود تا دانش در تدریس موجب میاذعان داشت که استفاده از موک 

پردازند و همین  نمی، کنند ممکن است بعداً از ذهنشان خارج شود نگارش مطالبی که فکر می

شود تمرکز نمایند و  آموزان تنها به مطالبی که از سوی معلم ارائه می شود تا دانش امر سبب می

، بنابراین .دفعات گوش دهند های مختلف به ر زمانفایل صوتی ضبط شده کالس را بعداً د

بین نتایج به . آورد آموزان به ارمغان می مدت را برای دانش جذابیت این امر یادداری طوالنی

                                                             
1 Goh 
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، (2016بهادر سینگ )، (1393مقامی )، (1395دست آمده از پژوهش با نتایج مطالعات بادله )

الگوی آموزش الکترونیکی مبتنی بر موک را ( که هر یک در مطالعات خود 2016دیاگارجان )

 . همسویی وجود دارد، آموزان مؤثر ارزیابی نمودند در افزایش یادداری دانش

قلمرو موضوعی این پژژوهش بژه سژه حژوزه     بودن محدود توان به ی پژوهش میها محدودیتاز 

بژر   موکموزش که این امر امکان مقایسه تاثیر آ اشاره کرد یادگیری و یادداری، موکآموزش 

کژه ایژن امژر    داد دختژران تشژکیل مژی    رااین پژوهش  جامعه آماری. کند سایر متغیرها را کم می

همچنژین وجژود   . کنژد  شژهرها را کژم مژی   مناطق و دهی نتایج به دست آمده به سایر  امکان تعمیم

توجژه  بژا  . تعصبات و تجربیات گذشته پاسخگویان ممکن است بر نتایج اثر گذار باشد، تمایالت

وپژرورش و سژایر    نیازمنژد حمایژت آمژوزش   ، به اینکه اجرای برنامه آموزشی بژا رویکژرد مژوک   

هژای   گیژری  ها و تصمیم سیاست، ها شود در برنامه پیشنهاد می، ها از این نوع آموزش است سازمان

از مدرسانی که ، های آموزشی در برگزاری دوره. توجه کافی به این امر صورت گیرد، آموزشی

بژا توجژه بژه    . اسژتفاده شژود  ، آموزش و یادگیری به روش موک دارای مهژارت هسژتند   ۀمیندر ز

نسژژبت بژژه تولیژژد ، آمژژوزش ۀدر حژژوزبژژا روش مژژوک هژژای آموزشژژی  خژژالی بژژودن جژژای پکژژیج

، با حمایژت معلمژان  ، در مدارس همچنین. های آموزشی در این حوزه همت ورزیده شود دی سی

 .  زه آموزش با روش موک تدارک دیده شودآموزی در حو های پژوهشی دانش گروه
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