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é Objective: This study aimed to investigate the effect of thematic memorization of 
the Qur’an on the students’ self-regulation.

é Method: The research method was quasi-experimental. The statistical population 
included all the seventh grade junior high school female students in Farahan, 
Markazi province, Iran, who were studying in the academic year 2020-2021. From 
among the junior female high schools, and from among the seventh grade classes, 
one school and two classes respectively were selected randomly. There were 30 
students in the both classes which were randomly divided into the experimental 
and control groups. For this purpose, a pretest-posttest design with a control group 
was used. The Beaufort’s self-regulation questionnaire was used to collect the data 
of the study. After confirming the face and content validity of the questionnaire, 
its reliability was calculated through Cronbach’s alpha coefficient of 0.85. The 
analysis of covariance and ETA coefficient were used to analyze the data.

é Finding: The findings showed that thematic memorization of the Holy Qur’an 
promoted 34.8% of students’ self-regulation.

é Conclusion: Therefore, it can be said that the level of students’ self-regulation can 
be improved thanks to the memorization of Divine verses and familiarity with the 
Holy Qur’an.
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چکیده
é هــدف: هدف این پژوهش، بررســـی تأثير حفظ موضوعــی قرآن كریم بر خودتنظيمی 

دانش آموزان بود.
é روش: روش پژوهش از نوع نيمه آزمایشي اســت. جامعه آماری شامل كليه دانش آموزان 
دختر پایه هفتم شهرستان فراهان بود كه در سال تحصيلی 1399-1400 مشغول به تحصيل 
هستند. از بين مدارس متوســطه اول دخترانه یک مدرسه و از بين كالس های پایه هفتم 
آن دو كالس به صورت تصادفی انتخاب شــدند. تعداد دانش آموزان هر دو كالس مجموعًا 
30 نفر بودند و این دو كالس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و كنترل قرار گرفتند. 
ـ پس آزمون با گروه كنترل مورد اســتفاده قرار گرفت. برای  بدین منظور طرح پيش آزمون 
گردآوری داده ها از پرســش نامه خودتنظيمی بوفارد استفاده گردید. پس از تأیيد روایی 
صوری و محتوایی پرسش نامه، پایایی آن از طریق ضریب آلفای كرونباخ 0/85 محاسبه شد. 

به منظور تجزیه و تحليل داده ها از تحليل كوواریانس و ضریب اتا استفاده گردید.
é یافته ها: نتایج تحقيق نشــان داد كه حفظ موضوعی قرآن كریــم 34/8 درصد از ميزان 

خودتنظيمی دانش آموزان را ارتقاء می دهد.
é نتيجه گيري: در نتيجه می توان گفت به بركت حفظ آیات الهی و انس با قرآن كریم، می توان 

ميزان خودتنظيمی دانش آموزان را بهبود بخشيد.

 
 واژگان کلیدی:  قرآن، حفظ موضوعی، خودتنظیمی
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 ë  سال ششم
 ë 1 شمارة
ë 18 شمارة پیاپی
ë 1400 بهار

مقدمه
امروزه بالغ بر سه ميليون دانش آموز در دوره اول متوسطه مشغول به تحصيل بوده كه 
حدود يک ميليون و ششصد هزار نفر دانش آموز دختر می باشند. از آنجا كه دوره نوجوانی 
دوره ای بسيار سرنوشت ساز و حســاس است كه در آن تغييرات عمده جسمی، روانی و 
اجتماعی با هيجانات شــديد همراه است و بسياری از دستگاه های عصبی و شناختی در 
خالل اين دوره به رشــد و تکامل می رسند، ارائه آموزش هايی مبتنی بر تنظيم شناختی 

هيجانی ضروری به نظر می رسد )پاشا و گل شکوه، 1396: 29(. 
نوجوانان، به خصوص دختران نوجوان يکی از آسيب پذيرترين قشرهای جامعه در برابر 
رفتارهای پرخطر هستند )گرمارودی، مکارم، علوی و عباسی، 1388(. آموزش تنظيم شناختی 
هيجان، به ويژه خودتنظيمی1 می تواند بر عملکرد دانش آموزان تأثير به سزايی داشته باشد 
 .(Garcia, Falkner & Vivian 2018؛ ،.DeSmul, Heirweg, VanKeer, Devos & et al,  2018)

خودتنظيمی در دانش آموزان به فعاليت مستقل آن ها در آموختن ميانجامد. دانش آموزان 
خودتنظيم، كنش های شــناختی و رفتاری خود را در جهت دست يابی به هدف هايشان 
به كار می گيرند (Zimmerman,25  :2002). خودتنظيمی يک جنبه مهم يادگيری و عملکرد 
تحصيلی دانش آموزان در محيط كالسی اســت. نظريه های خودتنظيمی به طور كلی به 
دنبال اين سؤاالت هستند كه بدانند چرا و چگونه دانش آموزان به يادگيری روی می آورند 
و بــرای يادگيری مســتقل چه چيزی را ميبايد در مورد خــود و كارهای تحصيلی خود 
بدانند (Cazan 745 :2013). خودتنظيمی به اين مطلب اشاره دارد كه دانش آموزان چگونه 
يادگيری خود را هدايت می كنند و چگونه راهبردهای شــناختی، فراشناختی و رفتاری 
 .(Raisanen, Postareff & Lindblom, 283 :2016) موجــب افزايش تالش آنها می گــردد؟
با توجه به اهميت فراوان مقوله خودتنظيمی در نحوه رفتار، نوع يادگيری دانش آموزان 
و نحوه پيشــرفت تحصيلی آنها و همچنين دارا بودن ســطح مناسبی از اين ويژگی در 
وجود و شــخصيت افراد برای ورود موفقيت آميز به دوره های بعدی زندگی، لزوم نهادينه 
كردن اين صفت شخصيتی به خصوص در دختران قرار گرفته در سنين بلوغ كه به عنوان 
پرورشــدهندگان نسل های بعدی كشورمان شناخته خواهند شد، بيش از پيش احساس 
می شود. اگر بتوان راهبردهای خودتنظيمی را در دانش آموزان ايجاد كرد، اين راهبردها 

1. SelF-Regulation
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بــه دانش آموزان اين امکان را می دهند كه با برنامه ريزی، ســازماندهی و خودبازبينی به 
شــيوه های تکليف مدارتر به انجام تکاليف درســی و فعاليت های روزمــره بپردازند، اين 
دانش آموزان به واسطه خودتنظيمی می توانند از مفيد بودن راهبردهای خاص برای حل 
.)Murphy & Murphy, 293:  2006( مسائل كارا و يادگيری اثربخش آگاهی داشته باشند

 با توجه به كاركردهای حياتی و تأثيرگذار خودتنظيمی بر زندگی افراد و همچنين نقش 
غيرقابل انکار آن در دوره های حســاس رشد و تکامل انسان سؤال اصلی در اين تحقيق 
چگونگی آموزش اين مفهوم تأثيرگذار به دانش آموزان است. آيا می توان خودتنظيمی را 
آموزش داد؟ با توجه به مطالعات انجام شده برای آموزش خودتنظيمی مدلهای مختلف 
وجود دارد كه در اين مدل ها بر نقش فعال يادگيرنده در فرايند يادگيری تأكيد می شود. 
هدف هر يک از اين مدلهای خودتنظيمی، تبيين روند شکل گيری و گسترش ظرفيت های 
خودنظم بخشی، مهارت های اســتقالل و خودتنظيمی در زمينه هايی است كه می تواند 
موفقيت های فردی و تحصيلی را متاثر سازند )Pustinen, 91:2001(. اين مدل ها عبارتند 
از مدل بوكارتز1 )سه اليه يادگيری خودتنظيمی(، مدل پنتريچ2 )چهارچوب عمومی برای 
خودتنظيمی( مدل وين3 )مدل چهار مرحله ای يادگيری خودتنظيمی( و در نهايت مدل 

زيمرمن4 )مدل شناختی- اجتماعی( )موسوی نژاد، 1376: 86(. 
دغدغه پژوهشــگران از آنجايی شروع شد كه انس با »قرآن« می تواند موجب كاهش 
قابل توجه اختالل افسردگی شود و آرامش انسان را بيشتر نمايد )فياض، سلگی و نبوی، 
1399(، اختالل اســترس را كاهش دهد )پورموحد، ياســينی اردكانی، روزبه، ياسينی 
اردكانی و راعی عزآباد، 1399(، ســالمت روان را ارتقاء  بخشــد )لکزايی، ثناگو، كاوسی، 
جويباری و همکاران، 1397؛ زرافشانی، رضايی و زرافشانی، 1396(، خطرپذيری نوجوانان 
در مقابل رفتارهای پرخطــر را كاهش دهد )رضايی، فرخی، دارابی و محمدی، 1397(، 
عزت نفس انســان را باال ببرد )پاســاالری و ذاكری، 1394(، منجر به موفقيت تحصيلی 
 ،Slamet( هوش شناختی كودكان را بهبود می بخشد ،(Navaz & Jahangir, 2015) می گردد
 (Sheikha, Hassan & Othman, 2013)  2019( و تأثير معناداری بر آرامش انســان دارد(

1. BukaRtz
2. PintRich
3. winn
4. zimmeRman
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و از طرفی، توجه به دوره پرخطر دختران نوجوان ضروری اســت و در ميزان اثربخشــی 
حفظ موضوعی قرآن بر زندگی اجتماعی دانش آموزان دختر در مدارس ابهام وجود دارد، 
توجه هرچه بيشتر به قرآن، حفظ آن و به ويژه حفظ موضوعی قرآن از جايگاه و اهميت 
بســيار بااليی برخوردار می گردد؛ چرا كه با بررسی تحقيقات و پژوهش های انجام گرفته 
در زمينه قرآن كريم به طور عام و حفظ قرآن به طور خاص متوجه خواهيم  شــد پژوهش 
در زمينه حفظ قرآن بســيار كم و انگشت شمار انجام گرفته و تنها يک مورد پژوهش با 
هدف »بررسی ميزان يادگيری خودتنظيمی در بين حافظان قرآن و غيرحافظان« انجام 
گرديده كه آن هم به صورت پيمايشی بوده و تحقيقی كه دقيقاً به اين موضوع بپردازد و 
ســاز و كارهای كاربردی ارائه دهد، حداقل برای پژوهشگران حاضر يافت نشد. همچنين 
از آنجايی كه نتايج اين مطالعــه می تواند از ميزان تأثير حفظ موضوعی قرآن بر زندگی 
اجتماعی انســان به خصوص دانش آموزان دختر تصوير روشــنی ارائه دهد و راهکارهای 
عملی و قابل اجرا پيشنهاد نمايد به طوری كه در دستور كار برنامه ريزان، سياست گذاران، 
مديران آموزشی و دست اندركاران تعليم وتربيت قرار گيرد، انجام آن امری مهم و ضروری 
اســت. لذا در اين راســتا به پژوهش هايی كه به بحث، تفسير و نتيجه گيری اين مطالعه 

كمک می كند، پرداخته می شود:
لکزايی و همکاران )1397( در پژوهشــی با هدف »بررسی مقايسه ای سالمت روان 
در بين حافظان قرآن و غيرحافظان شــهر گرگان« به اين نتيجه دست يافتند كه ميزان 
ســالمت عمومی كل در برخی شــاخص ها در ميان حافظان به طور معناداری بيشتر از 

غيرحافظان بوده است.
زرافشــانی و همکاران )1396( در تحقيقی با هدف »مقايســه شاخص های سالمت 
عمومی زنان حافظ قرآن و زنان غيرحافظ شهر كرمانشاه« كه به طور پس رويدادی انجام 
شــده است دريافتند كه بين دو گروه زنان حافظ قرآن و زنان غيرحافظ در مقياس های 
سالمت عمومی، عالئم اضطراب، اختاللخواب، افسردگی، عالئم جسمانی و همچنين در 

مقياس كاركرد اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.
پاســاالری و ذاكری )1394( در پژوهشی با هدف « بررسی اثربخشی آموزش حفظ 
قرآن بر عزت نفس و پرخاشگری نوجوانان شهر شيراز« به اين نتيجه رسيدند كه ميانگين 
نمرات عزت نفــس در گروه آزمايش )حافظان قرآن( بيشــتر از گروه كنترل و ميانگين 
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پرخاشــگری آنان كمتر از گروه كنترل است. بنابراين آموزش حفظ قرآن بر عزتنفس و 
پرخاشگری نوجوانان تأثير معناداری دارد.

نصرتی )1393( در پژوهشــی به هدف »تبيين نقش حفظ قرآن در حافظه رويدادی 
و معنايی دانش آموزان دختر شــهر تهران« به اين نتيجه رسيدند كه دانش آموزان حافظ 
قرآن در هر دو نوع حافظه معنايی و رويدادی از دو گروه مبتدی و غيرحافظ قرآن عملکرد 
بهتری در يادآوری داشتند. اما بين عملکرد دانش آموزان مبتدی و غيرحافظ قرآن تفاوتی 

وجود نداشت. 
مفاخــری و معتمدی )1390( در پژوهشــی با هدف »بررســی ميــزان يادگيری 
خودتنظيمــی در بين حافظان قرآن و غيرحافظان« كه در ســه گروه حافظ، مبتدی و 
غيرحافظ به طور پيمايشی انجام گرفت نشان داده اند كه حافظان قرآن در مقوله يادگيری 

خودتنظيمی عملکرد باالتری نسبت به غيرحافظان دارند. 
رويســاتول Roisatul )2019( در پژوهشی با هدف »بررســی تأثير ضريب هوشی، 
خودكارآمــدی و خودتنظيمی بر توانايی حفظ قرآن« كه در پايه های هشــتم و نهم با 
نمونه ای به حجم 58 نفر در شهر سيدوآرجو اندونزی صورت گرفته، به اين نتيجه رسيدند 

كه خودتنظيمی، خودكارآمدی و ضريب هوشی بر توانايی حفظ قرآن تأثيرگذارند. 
ســالمت Selamet )2019( در پژوهشی با هدف »بررسی تأثير حفظ قرآن بر هوش 
شــناختی كودكان« كه در كشــور مالزی و در بين كــودكان مهدهای كودك به صورت 
نيمه آزمايشی انجام داده اســت، نشان می دهد كه حفظ قرآن در بهبود هوش شناختی 

كودكان تأثيرگذار است. 
جينتينگ Ginting )2019( در پژوهش خود كه با هدف »تبيين ارتباط خودتنظيمی 
با حفظ قرآن در دانشــگاه اسالمی بين المللی مالزی« برخالف تحقيقات ديگر، دريافتند 
كه بين ميزان خودتنظيمی دانشــجويانی كه در برنامه حفظ قرآن شــركت كرده اند و 

دانشجويانی كه در اين برنامه شركت نکرده اند اختالف معناداری وجود ندارد.
پژوهش های انجام شده در ارتباط با قرآن )هرچند به مقدار كم( نشان می دهد كه اين 
كتاب آسمانی هم از نظر لفظ و هم از نظر معنا با برخی متغيرهای روان شناختی، تربيتی 
و جامعه شــناختی مرتبط و حتی تأثيرگذاربوده  است )رضايی و همکاران، 1397: 84( و 
اگر انســان با قرآن به هر شکل ممکن مأنوس گردد، بی ترديد از مزايا و محاسن معنوی 
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آن )قرائت، حفظ، آوای قرآن و ...( بهره خوبی خواهد برد. حال محققان در اين پژوهش 
به دنبال آن هستند كه آيا حفظ موضوعی قرآن بر زندگی اجتماعی دانش آموزان دختر 

تأثير دارد؟ اگر اثربخش است، ميزان اثربخشی آن چقدر است؟ 

روش پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف كاربردی و از نظر اجرا شبه آزمايشــی با طرح پيش آزمون، 
پس آزمون و گروه كنترل می باشــد. جامعه آماری اين پژوهش شامل كليه دانش آموزان 
دختر پايه هفتم شهرســتان فراهان در سال تحصيلی 1399-1400 بود كه مشغول به 
تحصيل هســتند. از بين مدارس دوره اول متوسطه دخترانه شهرستان فراهان كه تعداد 
آن ها به 4 مدرسه می رسيد به صورت تصادفی يک مدرسه انتخاب شد و از بين كالس های 
پايه هفتم اين مدرسه دو كالس به صورت تصادفی انتخاب شدند. تعداد دانش آموزان هر 
دو كالس مجموعاً 30 نفــر بودند كه به طور تصادفی در دو گروه آزمايش و كنترل قرار 
گرفتند. پس از انتخاب كالس ها، جلســه توجيهی برای دانش آموزان برگزار گرديد و از 
آن ها خواسته شد كه رضايت نامه توزيع شده را با همکاری والدين تکميل و به پژوهشگر 
عــودت دهند كه همه آن ها رضايت به همکاری دادند. همچنين مالك ورود اين بود كه 
دانش آموزان از نظر معدل مشابه باشند، سوره های مورد استفاده در نماز را حفظ باشند 
و در نهايت، بتوانند تمام 40 آيه موضوعی را حفظ نمايند و به مفاهيم آن مسلط گردند. 
حتی دانش آموزانی كه حافظ كل يا چندين سوره از قرآن بودند از گروه ها حذف شدند. 
به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد كه توسط كديور )1380( هنجاريابی 
شده و دارای 14 گويه پنج گزينه ای از طيف ليکرتی )كاماًل موافقم، موافقم، نظری ندارم، 
مخالفم و كاماًل مخالفم( اســتفاده گرديد. در اين پژوهش پايايی پرســش نامه، از طريق 
ضريب آلفای كرونبـاخ 0/85 محاسـبه شد. سپس گروه آزمايش به مدت 8 هفته تحت 
تأثير متغير مســتقل )حفظ موضوعی( قرار گرفتند، به طوری كه با بهره جستن از كتاب 
»حفظ موضوعی قرآن كريم« كه به همت مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلين تهيه 
و تنظيم گرديده است به طور تصادفی 40 آيه از بخش سوم كتاب )20 آيه از فصل اول 
بخش سوم و 20 آيه از فصل دوم بخش سوم( انتخاب گرديد. دليل انتخاب بخش سوم 
برای حفظ آيه ها محتوای اخالقی آيات بود كه از ترجمه و تفسير روان برخوردار بودند. 
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همچنين آياتی انتخاب شدند كه ارتباط تنگاتنگی با زندگی اجتماعی دانش آموزان دارد. 
درحالی كه در كتاب پيام های آســمانی، حفظ، ترجمه و تفســير آيات ضروری نيست و 
بيشــتر به مباحث توحيد، معاد و نبوت می پردازد. ســپس روايی صوری و محتوايی آن 
توســط اساتيد صاحب نظر اين حوزه و اساتيد راهنما و مشــاور مورد تأييد قرار گرفت. 
ســپس در طول 8 هفته و به ازای هر هفته 5 آيه به شــيوه »تالوت«، جهت آشنايی با 
آياتی كه در برنامه حفظ موضوعی قرار داشتند؛ چراكه الزم بود اين آيه ها با دقت كامل 
به تمامی الفاظ و حركات چند بار به صورت معمولی تالوت شــوند؛ »مفاهيم«، با توجه 
به اين كه هدف از حفظ موضوعی آشــنايی با معارف انسان ســاز قرآن، توانايی استدالل 
بــه آيات و مهم تر از هر چيز عمل به آن هــا و در نتيجه تقرب به ذات اقدس باری تعالی 
است؛ چون حافظ عالوه بر به ذهن سپردن آيه، بايد مفاهيم آن را نيز بياموزد. همچنين 
فراگيری مفاهيم موجب ســهولت و لذت معنوی بيشتر در حفظ آيات می شود كه برای 
درك محتوای دالنگيز اين صحيفه آســمانی بايد بعد از روخوانی، حداقل يک يا دو بار 
ترجمه آيه خوانده شــود؛ »يادســپاری«، پس از خواندن ترجمه، نوبت به مرحله حفظ 
می رســد. برای اين كار ابتدا بايد موضوع آيه به خاطر سپرده شود. سپس با دقت كامل 
به واژه ها و حركات آيه، جمالت به اندازهای تکرار شود كه آيه با كيفيت مطلوب در ذهن 
ثبت شــود. مقدار تکرار آيه بستگی به عواملی چون ميزان آشنايی ذهن با آيه مورد نظر، 
اســتعداد و توانايی حافظ و ميزان آشنايی او با روخوانی دارد. سپس برای حفظ ترجمه 
واژه به واژه آن با كلمات آيه مطابقت می گردد و به ذهن ســپرده می شــود؛ »تثبيت«، 
برای ايجاد اعتماد نسبت به محفوظات جديد، الزم است موضوعات آيات و ترجمه آن ها 
در چند نوبت از حفظ يادآوری شــوند تا اشکاالت احتمالی مرتفع و محفوظات در ذهن 

تثبيت گردند. 
در نهايت، اين برنامه از طريق برنامه شــاد )شبکه اجتماعی دانش آموزان( و در قالب 
نرم افــزار حفظ موضوعی قرآن ارائه گرديد. پس از پايــان 8 هفته از هر دو گروه مجدداً 
پرسش نامه خودتنظيمی به عنوان پس آزمون اجرا گرديد. سپس داده های پژوهش در دو 
سطح آمار توصيفی و استنباطی با بهره گيری از آزمون آماری كوواريانس )به همراه چهار 
مفروضه تحليل آن، شــامل نرمال و خطی بودن داده ها، همگنی واريانس ها و شيب های 

رگرسيون( و ضريب اتا از طريق نرم افزار SPss24 مورد تجزيه و تحليل گرفتند. 
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یافته های پژوهش 
شــاخص های آمار توصيفی مربوط به خودتنظيمی در دانش آموزان مورد مطالعه در 

جدول و نمودار شماره 1 ارائه گرديده است.

 جدول 1. ميانگين و انحراف معيار خودتنظيمی در دو گروه آزمایش و كنترل،
 در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون

مرحله متغير
كنترلآزمایش

M±SDM±SD

 خودتنظيمی
4/61±3/4342/60 ±43/26پيش آزمون

5/46±5/4843/20 ±48/13پس آزمون

پيش آزمونپس آزمون

آزمایش كنترل

نمودار1. ميانگين نمره خودتنظيمی در دو مرحله به تفکيک گروه های آزمایش و كنترل

همان طور كه در جدول و نمودار شماره 1 مشاهده می شود، ميانگين نمره خودتنظيمی 
در گروه آزمايش در مرحله پيش آزمون 43/26 بوده است كه بعد از اعمال روش آزمايشی 
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در مرحله پس آزمون به ميانگينی برابر با 48/13 رسيده است. در گروه كنترل در مرحله 
پيش آزمون ميانگين برابر با 42/60 بوده كه در مرحله پس آزمون با تغيير اندكی به مقدار 

43/20 افزايش پيدا كرده است.
در راســتای تحليل های استنباطی و آزمون ســؤاالت تحقيق از طريق پيش آزمون-

پس آزمون با گروه كنترل و روش آماری كوواريانس استفاده شد. قبل از تحليل داده های 
مربوط به سؤاالت، برای اطمينان از اين كه داده های اين پژوهش مفروضه های زيربنايی 
تحليل كوواريانس را برآورد می كنند به بررســی آن ها پرداخته شــد. بدين منظور چهار 
مفروضه تحليل كوواريانس شامل نرمال بودن، خطی بودن، همگنی واريانس ها و همگنی 

شيب های رگرسيون مورد بررسی قرار گرفتند.

 جدول 2: نتایج آزمون كلموگروف –اسمينروف 
در مورد پيش فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغير خودتنظيمی به تفکيک گروه

K-SPتعدادگروهمتغير

پيش آزمون خودتنظيمی
150/1870/166آزمايش

150/1530/2كنترل

پس آزمون خودتنظيمی
150/1570/2آزمايش

150/1620/2كنترل

همان طوری كه در جدول شماره 2 مالحظه می شود، سطح معنی داری بيشتر از 0/05 
هســتند، بنابراين پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات دو گروه در متغير خودتنظيمی 
تأييد می شــود. همچنين رابطه خطی بودن بين متغير وابســته و متغير كمکی در هر 
گروه از طريق نمودار پراكندگی و خط راست رگرسيون تعيين می شود. در اين پژوهش 
پيش آزمون خودتنظيمی به عنــوان متغيرهای كمکی و پس آزمون آن ها به عنوان متغير 

وابسته تلقی شد. 
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پيش آزمون خودتنظيمی

می
ظي

دتن
خو

ن 
مو

س آز
پ

group

نمودار شماره2. بررسی خطی بودن رابطه پيش آزمون و پس آزمون متغير خودتنظيمی

همان طور كه در نمودارشــماره2 مشاهده می شــود رابطه متغير وابسته و هم تغيير 
)كمکی( در هر دو گروه تقريبا خطی می باشد.

جدول 3: آزمون برابری واریانس خودتنظيمی برای گروه های كنترل و آزمایش

FDF1DF2Pزمانمتغير

3/0551280/091پس آزمونخودتنظيمی

در جدول شماره 3 نتايج آزمون لون جهت بررسی همسانی واريانس های پس آزمون 
خودتنظيمی نشــان می دهد كه ســطح معناداری بزرگ تر از 0/05 می باشــد، بنابراين 
تجانس واريانس ها در دو گروه آزمايش و كنترل در سطح 95 درصد معنی دار نمی باشد. 
بنابراين می توان گفت كه واريانس هــای دو گروه آزمايش و كنترل خودتنظيمی در دو 

گروه آزمايش و كنترل يکسان است.
جدول شــماره 4 به بررسی همگنی شيب های رگرســيون كه يکی از مفروضه های 

استفاده از آزمون تحليل كوواريانس می باشد، می پردازد.
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 جدول شماره 4. نتایج همگنی شيب های رگرسيون بين متغيرهای كمکی
 )پيش آزمون( و وابسته )پس آزمون( در سطوح عامل )گروه های آزمایش و كنترل( 

سطح معناداریFآماره ميانگين مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعات

0/27210/2720/0290/866خودتنظيمی

در جدول شــماره 4 اثر تعاملی گروه و نمرات پيش آزمون متغيرهای وابســته جهت 
بررســی همگنی شيب های رگرسيون بررسی شد، ســطح معناداری و مقدار F به دست 
( محاســبه شد. با توجه به اينکه  F / , P / /= ≅ >0 029 0 866 0 آمده خودتنظيمی )05
سطح معناداری بيشــتر از 0/05 می باشد، بنابراين همگنی شيب رگرسيون مورد تأييد 

قرار می گيرد. 
بــا توجه به برقرار بودن تمامی مفروضه های تحليل كوواريانس در راســتای تحليل 
استنباطی و آزمون سؤال پژوهش از اين آزمون استفاده گرديد تا به سؤال پژوهش پاسخ 
دهــد كه؛ حفظ موضوعی قرآن كريم بر ميزان خودتنظيمی دانش آموزان دختر دوره اول 

متوسطه به چه ميزان تأثيرگذار است؟

جدول 5. نتایج حاصل از تحليل آنکوا در متن مانکوا بر روی ميانگين های متغير خودتنظيمی 
در گروه آزمایش و گروه كنترل در مرحله پس آزمون

 مجموع
مربعات

 درجه
آزادی

 ميانگين
 سطحFآماره مربعات

ضریب اتامعناداری

777/6802388/84043/2070/00010/762مدل تصحيح شده

2/29112/2910/2550/6180/009عرض از مبداء

595/1471595/14766/1310/00010/710پيش آزمون

129/9261129/92614/4370/0010/348گروه

--242/987279خطا

---6358430مجموع

---1020/66729مجموع تصحيح شده

R2 0/762R2 
0/744تنظيم شده
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در جدول شماره 5 نتايج آزمون تحليل كوواريانس پس آزمون با برداشتن اثر پيش آزمون 
بين دو گروه در متغير خودتنظيمی ارائه شده است. بر اساس نتايج مندرج در جدول با توجه 
به سطح معناداری به دست آمده كه كمتر از 0/01 می باشد، با اطمينان 99 درصد می توان 
گفت كه حفــظ موضوعی قرآن كريم برخودتنظيمی دانش آموزان مؤثر اســت. همچنين 
بر اساس نتايج جدول شماره 1 ميانگين نمرات پس آزمون گروه آزمايش )48/13( نسبت به 
گروه كنترل )43/20( افزايش يافته كه اين تفاوت معنادار است. از طريق اندازه اثر متوجه 
می شويم كه متغير مستقل تا چه اندازه بر متغير وابسته اثر گذاشته است. شاخص اندازه اثر 
)ضريب اتا( به دســت آمده حاكی از اين است كه 34/8 درصد افزايش ميزان خودتنظيمی 
آزمودنيهای شركت كننده در گروه آزمايش را می توان به آموزش حفظ موضوعی قرآن كريم 
نسبت داد. اندازه اثر كمتر از 0/1 كوچک، بين 0/1 تا 0/25 متوسط و 0/25 تا 1 بزرگ در 
نظر گرفته می شــود )كولمن، 2009(. طبق جدول شماره 5 اندازه اثر متغير خودتنظيمی 
در حد باال است، بنايراين متغير مستقل آموزش حفظ موضوعی قرآن كريم در حد بااليی 
بر خودتنظيمی تأثير گذاشته است. توان آماری برابر با 0/956 است. به عبارت ديگر اگر اين 
تحقيق 956 مرتبه تکرار شود در هر بار آموزش حفظ موضوعی قرآن كريم بر خودتنظيمی 
در ســطح معنی داری تأثير گذار است. مقدار R2 تنظيم شده نشان می دهد كه حدود 74 

درصد تغيير در متغير وابسته ناشی از تغيير در متغير مستقل می باشد.

بحث و نتیجه گیری
نتايج پژوهش حاضر حاكی از آن اســت كه حفظ موضوعی قرآن تأثير به ســزايی بر 
خودتنظيمی دانش آموزان دختر دوره اول متوســطه دارد. اگر چه تحقيقی يافت نشد كه 
كاماًل با اين مطالعه قابل مقايسه باشد، اما نتايج پژوهش های رضايی و همکاران، )1397(، 
لکزايی و همکاران )1397(، زرافشــانی و همکاران، )1396(، پاساالری و ذاكری )1394(، 
كاشی )1391(، مفاخری و معتمدی )1390( و Roisatul )2019( به نوعی مويد آن است 
كه انس با قرآن زندگی انسان را به طرزی مثبت تحت تأثير قرار می دهد. ولی يافته های اين 
پژوهش با نتيجه به دســت آمده در پژوهش Ginting )2019( غيرهمسو می باشد؛ چراكه 
وقتی مدت زمان مشــاركت دانشجويان دانشگاه اسالمی بين المللی مالزی در برنامه حفظ 
قرآن مورد بررسی قرار می گيرد درمی يابيم كه پژوهشگر آن فقط برنامه 5 جلسه ای برای 
مشاركت كنندگان تدارك است كه می تواند عدم تأثير قرآن بر خودتنظيمی و كنترل خشم 
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آن ها باشد؛ چون اين مقدار زمان برای دست يابی به نتيجه ای معتبر كافی نيست. در ديگر 
پژوهش های مذكور، پژوهشگران به مقايسه ميزان متغيرهای روان شناختی در بين حافظان 
و غيرحافظان پرداخته اند كه طبيعتاً ميزان و مقدار انس با قرآن حافظ مدتی قابل مالحظه را 
شامل می گردد. همچنين در پژوهش جينتينگ بيان گرديده كه بين ميزان خودتنظيمی دو 
گروه تفاوت معنادار وجود نداشته و اين نکته يعنی برنامه حفظ با همان مقدار هم توانسته 
همپای ديگر برنامه های دانشجويان در ميزان خودتنظيمی آن ها مؤثر واقع گردد. از طرفی، 
نوجوانان با آغاز ســاده ترين فعاليت های قرآنی كه همانا حفظ موضوعی است، می توانند با 
بهره گيــری از روش های گوناگون حافظه خود را تقويــت نمايند به طوری كه يکی از اين 
شــيوه ها استفاده از راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي است كه مي تواند در حفظ سريع تر 
و بهتر قرآن تأثير بسيار مثبتی داشته باشد. از آنجايی كه در كشور اسالمی ما توصيه های 
دينی فراوان بر اين است كه قرآن بايد در زندگی انسان نقش پررنگی داشته باشد، نوجوانان 
و جوانان زيادی به حفظ قرآن مي پردازند؛ چراكه اعتقاد عمومي بر اين است كه حفظ قرآن 

در جنبه هاي مختلف توانايي هاي فرد، تغيير مثبتی ايجاد خواهد نمود. 
در نهايت، از آنجايی كه نتايج اين مطالعه نشــان می دهــد كه حفظ موضوعی قرآن 
می تواند در زندگی روزمره به خصوص خودتنظيمی دانش آموزان مؤثر باشد پيشنهاد می شود 
كه؛ آياتی از قرآن كه به طور موضوعی می تواند زندگی اجتماعی نوجوانان به ويژه دانش آموزان 
را تحــت تأثير قرار دهد، بــا دقت زير نظر اهل فن طبقه بندی گردند و به صورت مدون در 
مدارس در ساعات درسی تدريس شوند. از طرفی، از معلمان دروس غيردينی و قرآن نيز در 
بهره گيری از اين آيات موضوعی در كالس درس شان استفاده نمايند؛ چراكه ميزان تأثير آن 
بر يادگيرندگان به مراتب بيشتر از معلمان اثرگذاری معلمان دينی و قرآن می باشد. همچنين 
توصيه می شود با كاربردی كردن مفاهيم قرآنی از طريق حفظ موضوعی آيات، در زندگی 
افــراد به خصوص كودكان و نوجوانان در جهت تکوين شــخصيتی خودتنظيم، توجه ويژه 
شود؛ دروس قرآن مدارس در جهت همنشينی و تأثير هر چه بيشتر آيات قرآنی در زندگی 
دانش آموزان به وســيله حفظ آيات دسته بندی شــده متناسب با سن مخاطبين دوره های 
آموزشی مجدداً طراحی، اجرا و مور ارزشيابی قرار گيرد؛ كتاب هايی پيرامون حفظ موضوعی 
آيات الهی به اقتضای دوره های دبستان و متوسطه تدوين گردد؛ اجرای برنامه های متنوع تر 
معاونت های پرورشی مدارس و مربيان تربيتی در جهت ترغيب حداكثری دانش آموزان برای 

شركت در برنامه های حفظ موضوعی قرآن در دستور كار قرار گيرد. 
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