
Serial No:21. 6(4):2021

é Objective: The present study was conducted with the aim of studying the effectiveness of 
thematic memorization of the Holy Quran on the self-efficacy of female students in junior high 
school. This study is of semi-experimental type and practical in goal. The population of the study 
consisted of all seventh-grade female high school students in Farahan city in the academic year of 
1399-1400 SH. One school was randomly selected from the female junior high schools of Farahan 
city and two classes were randomly selected from the seventh-grade classes of this school. The 
number of students in both classes was 30 and these two classes were randomly divided into 
experimental and control groups. The pre-test/ post-test design with control group was used. The 
data collection tool was Sherer general self-efficacy scale with a reliability of 0.85. Research 
data were analyzed at two levels of descriptive and inferential statistics. The findings showed a 
meaningful difference in post-test scores between two groups, and the experimental group had 
a higher level of self-efficacy (p<0.001). ETA coefficient indicates that 42.8% increase in self-
efficacy of the participants in the experimental group can be attributed to the teaching of thematic 
memorization of the Holy Quran. As a result, it can be said that the memorization of divine 
verses and familiarity with the Holy Quran increases the level of self-efficacy of students, and 
it is suggested to insert the thematic memorization of the Holy Quran in the school curriculum.
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چکیده :
é هدف: انجام پژوهش حاضر با هدف بررسـی تأثير حفظ موضوعی قرآن كریم بر خودكارآمدی 

دانش آموزان دختر متوسطه اول صورت گرفته است. 
é روش: پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمایشــی و از نظر هدف كاربردی می باشد. جامعة آماري 
این پژوهش را، كليه دانش آموزان دختر پایة هفتم شهرستان فراهان كه در سال تحصيلی 
14۰۰-1399 مشغول به تحصيل بودند تشکيل می داد. از بين مدارس متوسطة اول دخترانة 
شهرستان فراهان به صورت تصادفی یک مدرسه و از بين كالس های پایة هفتم این مدرسه 
 دو كالس به صورت تصادفی انتخاب شــد. تعداد دانش آموزان هر دو كالس مجموعاً 3۰ نفر
بودنــد و این دو كالس به صورت تصادفــی در دو گروه آزمایش و كنتــرل قرار گرفتند. 
 بدین منظور طرح پيش آزمــون ـ پس آزمون با گروه كنترل مورد اســتفاده قرار گرفت.

ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه خودكارآمدی عمومی شرر با پایایی ۰/85 بود.
é یافته ها: یافته هــا بيانگر وجود تفاوت معنی دار در پس آزمون ميــان دو گروه بود و گروه 
آزمایش از ميزان خودكارآمدی باالتری  )p <۰/۰۰1( نســبت به گروه كنترل برخوردار بود. 
شاخص اندازه اثر )ضریب اتا( به دســت آمده حاكی از این است كه 42/8 درصد افزایش 
ميزان خودكارآمدی آزمودنی های شــركت كننده در گروه آزمایش را می توان به آموزش 

حفظ موضوعی قرآن كریم نسبت داد.
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  é نتيجه گيري: می توان گفت به بركت حفظ آیات الهی و انس با قرآن كریم، بر ميزان خودكارامدی
دانش آموزان افزوده شد. لذا پيشــنهاد می گردد از روش حفظ موضوعی در برنامه درسی 

قرآن مدارس استفاده گردد.

واژگان کلیدی:  قرآن، حفظ موضوعی، خودكارامدی، دانش آموزان.

مقدمه
مفهوم خودكارآمدی با فعاليت های بندورا (Bandura) شکل گرفت. وی در نوشته ای 
 تحت عنوان »به سوی يکپارچه كردن تئوری های تغييرات رفتار« به اين موضوع اشاره كرد

و بيان می كند كه خودكارامدی، توان ســازنده ای اســت كه بدان وســيله، مهارت های 
شــناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انســان برای تحقق اهــداف مختلف، به گونه ای 
اثربخش ســاماندهی می شــوند. به نظر وی داشــتن دانش، مهارت ها و دســتاوردهای 
قبلی افراد پيش بينی كننده های مناســبی برای عملکرد آينده افراد نيســتند، بلکه باور 
 انســان دربارة توانايی هــای خود در انجام آنها، بر چگونگی عملکرد خويش مؤثر اســت

(Bandura, 1986: 47). اين مفهوم به اعتماد كلی فرد به توانايی گذر از دامنة وســيعی 

از خواســت ها يا موقعيت های جديد بر می گردد. و يکــی از متغيرهای مهم و تأثيرگذار 
بر پيشــرفت تحصيلــی دانش آموزان اســت )قائد رحمتی، بختياری و فــرزاد، 1395(. 
 خودكارآمدی از نظر بندورا اساسی ترين سازوكار ضروری انسان برای كنترل و اداره حوادثی

است كه بر زندگی شخص اثر می گذارد (Zimmerman & Kitsantas, 2013). باورهای 
خودكارامــدی، كنش های آدمی را به وســيلة فرايندهای شــناختی، انگيزش، عاطفی و 

تصميم گيری تنظيم می نمايد )متقی و فالح، 1395(.
بر اساس داده های سامانة سناد، بالغ بر سه ميليون دانش آموز در دورة اول متوسطه 
مشــغول به تحصيل می باشــند كه از اين ميان حدود يک ميليون و ششــصد هزار نفر 
دانش آموز دختر می باشند. از آنجا كه دورة نوجوانی دوره ای بسيار سرنوشت ساز و حساس 
اســت كه در آن تغييرات عمدة جســمی، روانی و اجتماعی با هيجانات شــديد همراه 
اســت و بسياری از دستگاه های عصبی و شــناختی در خالل اين دوره به رشد و تکامل 
 می رســند، ارائة آموزش هايی مبتنی بر تنظيم شناختی هيجانی ضروری به نظر می رسد
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 )پاشــا و گل شــکوه، 29:1396، به نقل از: مبشری، صفری و اســفينی فراهانی، 1400(.
افراد در سنين نوجوانی بهترين سال های عمر خود را به عنوان دانش آموز در مدارس سپری 
می كنند و تجربة هرگونه شکست يا موفقيت در اين دوران، تأثيری عميق بر نگرش مثبت 
يا منفی آنها از خود و توانايی هايشــان برجای می گذارد )ســلطانی مجد، تقی زاده و زارع، 
1393: 38(. تعليم و تربيت به عنوان يک نهاد تربيتی و آموزشــی بايســتی به تمام ابعاد 
وجودی انســان و نه فقط بعد آموزشی و شــناختی توجه كند ولی متأسفانه ساير ابعاد 
وجودی انسان به فرموشی ســپرده شده است )طهماسب زاده شيخالر، صاحبی علمداری 
و ديبايی صابــر، 1400(. بنــدورا در چارچــوب رويکرد شــناختیـ  اجتماعی، باورهای 
خودكارآمدی را چنين تعريف كرده است: »سطح اعتمادی كه فرد بر توانايی خويش در 
اجرای برخی فعاليت ها يا موفقيت در برخی عملکردها دارد. بر اساس رويکرد شناختی ـ 
اجتماعی، ادراك های فرد از خودكارآمدی بر بســياری از جنبه های زندگی مانند اهداف، 
توانمندی هايشــان، ميزان تالش برای انجام تکاليف، پشتکار برای رويارويی با چالش ها، 
الگوی مثبت يا منفی تفکر و به صورت عملی بر چگونگی رفتار، تفکر و احساس اثر دارد« 

)حجازی، فارسی نژاد و عسگری، 1386: 398(. 
هر چه افراد توانمندی هايشان را بيشتر باور داشته باشند تالش و استقامتشان بيشتر 
خواهد بود مردم غالباً از وظايف و موقعيت هايی كه فراتر از ظرفيتشــان اســت، اجتناب 
می كنند؛ آنان معموالًً به دنبال فعاليت هايی هستند كه به قضاوت خودشان توانايی انجام 
 دادنش را دارند. پيامدهای خودكارآمدی سطح باال ) تمايل به پرداختن به وظايف خاص

و اســتقامت كردن، انتخــاب كارها و موقعيت هــا، تمركز بر راهبردهای حل مســئله، 
 كاهــش ترس و اضطراب و تجربه عواطف مثبت( در دســتيابی به نتايج تأثير می گذارند 
 )Stipek,1993، به نقل از هوی و ميسکل، ترجمه صفری، سليمانی و نظری، 1397: 235(.

بنابراين، افرادی كه مهارت های يکســان دارند اما كارآمدی فردی شــان متفاوت است، 
ممکن اســت به خاطر نحوه اســتفاده از مهارت هايشان و تركيب و توالی آن مهارت ها در 

.(Gist & Michell,1992) بافت متغير، عملکردهای متفاوتی داشته باشند
بــا توجه به مفهوم خودكارآمــدی و آثار مهم آن در زندگی افــراد، می توان يکی از 
عوامل مهم و تأثير گذار بر ســالمت جســمانی و كيفيت زندگی را خودكارآمدی قلمداد 
كرد. خودكارآمدی اغلب حســی از خودمختاری و مهارت در محيط است، اين حس به 
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كيفيت زندگی بســيار كمک می كنــد (Murph y,2016: 98). نتايج بعضی از تحقيقات 
نشــان می دهند كه وقتی افراد به جای پياده نظام بودن احســاس كنند منشا هستند، 
عزت نفس شــان باالتر می رود، احساس شايستگی بيشــتری می كنند و سطوح عملکرد 

.(Grolnick & Rayan,1986:148) باالتری خواهندداشت
 با توجه به كاركردهــای حياتی و تأثيرگذار خودكارآمدی بر زندگی افراد و همچنين 
نقش غيرقابل انکار اين مقوله در دوره های حســاس رشــد و تکامل انسان، سؤال اصلی 
در ايــن تحقيق چگونگی آموزش و نهادينه كردن اين متغير تأثيرگذار از طريق باورهای 
مذهبی به ويژه حفظ قرآن در دانش آموزان اســت. در حقيقت مسئله اساسی در پژوهش 
حاضر اين اســت كه آيا حفظ موضوعی قرآن بر خودكارآمدی دانش آموزان تأثير دارد؟ 
قرآن كريم به عنوان اســاس و بنياد دين مبين اسالم، سرچشــمه علم، معرفت و برنامة 
زندگی سعادتمندانة انسان هاست كه از ابتدای نزول آيات وحيانی بر رسول گرامی اسالم 
)صلی اهلل عليه و آله وسلم( تا به امروز، ماية هدايت و رشد بشر بوده است و هر كس نسبت 
به فراخور حالش از ابعاد بی انتهای اين گنجينة انســانی بهره برده است )پاك نيا تبريزی، 
1391( و همچنين از مهم ترين گزاره های ارزشــی سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، 
آموزه های قرآن اســت و يکی از عناصر مهم در تربيت دينی دورة ابتدايی كه در فرايند 
ياددهی ـ يادگيری نقش بسيار برجســته ای دارد محتوای كتاب های قرآن و هديه های 

آسمان است )رضاداد، صالحی و موسوی، 1400(.
برخــی از جنبة فقهی و حقوقی، برخــی از بعد ادبی و گروهــی از منظر اعتقادی، 
روان شــناختی، جامعه شناسی، انسان شناختی، حکومتداری، مسائل خانواده و دهها موضوع 
 ديگر به اين يادگار نورانی اسالم و نسخة خوشبختی بشر مراجعه می كنند و استفاده های

الزم را می برند )خالديان، صالحی و شــاكری، 1394: 67 و 68(. به عنوان مثال برخی از 
پژوهش ها به بررســی تأثير صوت، تالوت و حفظ آيات قرآن كريم بر جنبه های مختلف 
جسم و روان انسان و حيوانات پرداخته اند )عارفيان وكجباف،1400(. درپژوهشی عارفيان 
و موسوی نسب )1395( نشان داده اند كه حفظ قرآن كريم موجب بهبود عملکرد حافظه 
می شود. خادميان )1391( نتيجه گرفت افرادی كه به صورت مداوم قرائت قرآن دارند از 
تنيدگی روانی كمتری برخوردار هستند. در مطالعه ديگری مداحی و جواهری )1388( 
نيز به تأثير حفظ قرآن بر سالمت عمومی روان تأكيد كردند. فياض، سلگی و سادات نبوی 
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)1399( در پژوهشی نشان دادند، بسته درمانی مبتنی بر قرآن می تواند موجب كاهش قابل 
توجه نشانه های اختالل افسردگی شود . همچنين در پژوهش پورموحد، ياسينی اردكانی، 
روزبه، ياســينی اردكانی و راعی عزآباد )1399( به تعيين تأثير آوای قرآن كريم براختالل 
استرس پس از سانحه در مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ويژه نوزادان 
پرداخته شده اســت. يافته ها نشان داد ميانگين شدت اختالل استرس پس از سانحه در 
گروه آزمون و كنترل قبل از مداخله تفاوت معنی داری نداشــته ولی بعداز مداخله اين 
اختالف معنی دار شــد و در گروه آوای قرآن نســبت به گروه كنترل كمتر بود. لکزايی، 
ثناگو، كاوســی، كاوسی، جويباری، حق دوســت و نصيری )1397( به اين نتيجه دست 
يافته انــد كه ميزان ســالمت عمومی كل در برخی شــاخص ها در ميان حافظان به طور 
 معناداری بيشــتر از غيرحافظان بوده اســت. رضايی، فرخی، دارابی و محمدی )1397(

در مقاله ای اعالم كرده اند كه تالوت قرآن كريم به عنوان متغير مستقل بر ميزان خطرپذيری 
در گروه آزمايش، نسبت به گروه كنترل به طور معناداری كاهش پيدا كرده است. زرافشانی، 
رضايی و زرافشانی )1396( در پژوهشی بيان می دارند، كه بين دو گروه زنان حافظ قرآن و 
زنان غيرحافظ، در مقياس های سالمت عمومی، عالئم اضطراب، اختالل خواب، افسردگی، 
عالئم جســمانی؛ و همچنين در مقياس كاركرد اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.
 ارزش و اهميت حفظ قرآن و جايگاه واالی حافظ قرآن چيزی نيســت كه بر كســی
 پنهان باشــد. در آيات بســياری توصيه به تکريم و تعظيم حافظ قرآن شــده اســت.

اين جايگاه واال و رفيع فارغ از اهميت و فضيلت ذاتی قرآن كريم، ناشــی از ســودمندی 
حفــظ قرآن كريم و تأثير درونی و بيرونی آن بر شــخصيت، اخالق و رفتارفرد و جامعه 
اســت )كاشی، 1391: 1( اگر چه حفظ قرآن كريم به عنوان يک دستور واجب دينی مورد 
تأكيد نبوده اما قرائت قرآن كريم در منابع وحيانی به عنوان منبع ذكر تربيت و شفا مورد 
 توجه قرارگرفته و دستورها و تأكيدهای فراوانی مبنی بر قرائت و تدبر در قرآن كريم هم
 در آيات آن هم در توصيه های معصومين عليهم السالم وجود دارد ) عارفيان و كجباف،1400(.
 اما در اين بين حفظ موضوعی آيات قرآن و تأثير آن بر ويژگی های شخصيتی افراد می تواند

يکی از بخش های جذاب اين معجزة آسمانی باشد.
حفظ موضوعی يکی از روش های حفظ قرآن اســت كه به دليل برخورداری از مزايای 
بســيار مورد توجه مشــتاقان قرآن قرار گرفته اســت. توجه به كاربرد قرآن در زندگی، 
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 توجه به مفاهيم مســتقيم و مصاديق روز آيات، اصالح ســبک زندگی جامعه، پاســخ
 به سؤاالت و شبهات دينی، ارتقاء فن تبليغ دينی، تنوع و جذابيت و بسياری از فوايد ديگر

موجب شده تا اين رشته بيش از پيش مورد توجه جامعه دينی قرار گيرد. می توان گفت 
حافظ موضوعی كســی است كه نيازهای اصلی جامعه خود را شناخته و بر اساس آيات 
راهگشــای قرآن، با بيان نيکو و اثرگذار به اين نيازها پاســخ می دهد. حفظ موضوعی از 
اين جهت گســترده اســت كه موضوعات مرتبط و جاری در زندگی از آيات حفظ شده، 
استخراج می شود اّما در مقابل اين بخش، حفظ مطلق و يا حفظ ترتيبی است كه وقتی 
موضوع و يا پديده ای پيش می آيد، حافظ به ســختی می تواند آياتی درباره آن استشهاد 
و استخراج كند )هاشمی، 1388(. حفظ موضوعی اين فرصت را به عالقه مندان می دهد 
تا اگر به دليل مشــغله زياد امــکان حفظ ترتيبی قرآن را ندارنــد، بتوانند آيات قرآن را 
به صورت موضوعی حفظ كنند و درباره موضوعات خاص، آيات مشخص و تفکيک شده ای 
در حافظه خود داشــته باشند تا هر زمان كه نياز شد از اين آيات استفاده كنند. از ديگر 
مزيت هايی كه حفظ موضوعی آيات قرآن دارد توجه و تأكيد بيشــتر بر روی مفاهيم و 

معانی آيات است )طباطبايی شهرآباد، 1395: 53(.
با بررســی تحقيقات و پژوهش های انجام گرفته در زمينــه قرآن كريم به طور عام و 
حفظ قرآن به طور خاص متوجه خواهيم شــد پژوهش در زمينة حفظ قرآن بســيار كم 
 و انگشت شــمار انجــام گرفته، با اين وجود، پژوهش های انجام شــده در ارتباط با قرآن 
 )هرچنــد به مقدار كم( نشــان می دهد كه اين كتاب آســمانی هــم از نظر لفظ و هم

از نظر معنا با برخی متغيرهای روان شــناختی، تربيتی و جامعه شناختی مرتبط و حتی 
تأثيرگذار بوده است )رضايی و همکاران، 1397: 84(. ميرعرب رضی و همکاران )1399( 
درپژوهشــی به اين نتيجه دســت يافته اند كه كاهش افسردگی و افزايش خودكارآمدی 
تحصيلی از طريق رجوع به قرآن و موســيقی آن مورد تأييد اســت. شــعفی و اصغری 
ابراهيم آباد )1393( در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه می توان از برنامه آموزش 
مهارت های مثبت انديشــی بــا تأكيد بر آيات قرآن به عنــوان برنامه ای در جهت تقويت 
خودكارآمــدی در برنامه های تربيتی و تحصيلی نوجوانان بی سرپرســت اســتفاده كرد. 
پاساالری و ذاكری )1394( بيان می دارند كه ميانگين نمرات عزت نفس در گروه آزمايش 
)حافظان قرآن( بيشــتر از گروه كنترل و ميانگين پرخاشگری آنان كمتر از گروه كنترل 
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اســت. نصرتی )1393( در پژوهش خود به اين نتيجه رســيد كــه دانش آموزان حافظ 
 قــرآن در هر دو نوع حافظــه معنايی و رويدادی از دو گروه مبتــدی و غيرحافظ قرآن
 عملکرد بهتری در يادآوری داشــتند. مســتقيمه (Mostaqimah, 2019) در پژوهشی

به اين نتيجه رسيده است كه خودتنظيمی، خودكارآمدی و ضريب هوشی بر توانايی حفظ 
 قرآن تأثيرگذارند. ســالمت (Selamet, 2019) در پژوهشــی با عنوان»تأثير حفظ قرآن

بر هوش شناختی كودكان« كه در كشور مالزی و در بين كودكان مهدهای كودك به صورت 
نيمه آزمايشی انجام داده اســت، نشان می دهد كه حفظ قرآن در بهبود هوش شناختی 
كودكان تأثيرگذار می باشد. جينتينگ (Ginting, 2019) برخالف تحقيقات ديگر، بيان 
می كند كه بين ميزان خودكارآمدی دانشجويانی كه در برنامة حفظ قرآن شركت كرده اند 
و دانشجويانی كه در اين برنامه شركت نکرده اند اختالف معناداری مشاهده نکرده است. 
نواز و جهانگير (Navaz & Jahangir, 2015 ) در پژوهشــی به اين نتيجه رســيدند كه 

ميزان پيشرفت تحصيلی قبل و بعد برنامة حفظ دارای تفاوتی معنادار است. 
 از آنجا كه در داخل كشــور تا كنون پژوهشــی پيرامون تأثير حفظ موضوعی قرآن

بر ميزان خودكارآمدی دانش آموزان انجام نگرديده و با توجه به اهميت مقوله خودكارآمدی 
به ويــژه در دانش آموزان دختر نوجوان، و همچنين بــركات انس با قرآن و مزايای روش 
حفظ موضوعی، پژوهشگران درصدد بررســی اين سؤال برآمدند كه آيا حفظ موضوعی 

قرآن كريم بر خودكارآمدی دانش آموزان دختر متوسطه اول تأثيرگذار است؟ 

روش پژوهش
در مطالعــة حاضر از آنجايی كه هدف اصلی از انجام پژوهش، بررســـی تأثير حفظ 
 موضوعی قرآن كريم بر خودكارآمدی دانش آموزان بود لذا روش كمی و از نوع آزمايشــی

با طرح پيش آزمون، پس آزمون و گروه كنترل مورد استفاده قرار گرفت. مدل اجرايی اين 
طرح به صورت زير است:

پس آزمون متغير مستقل پيش آزمون گمارش تصادفی گروه ها

T2 X T1 R گروه آزمایشی

T2 - T1 R گروه كنترل



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

11۰

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 4 شمارة
ë 21 شمارة پیاپی
ë 1400 زمستان

همچنـــين، ايـن پژوهش از نظر هدف كاربردي و نتايج آن، مشخص و عينی بوده و 
جنبه كاربردي داشت.

جامعــة آماري اين پژوهش را، كليه دانش آموزان دختر پاية هفتم مقطع متوســطه 
شهرستان فراهان كه در سال تحصيلی 1400-1399 مشغول به تحصيل بودند و تعداد آنها 
 به 112 نفر می رسيد تشکيل می داد. از بين مدارس متوسطة اول دخترانة شهرستان فراهان

كه تعداد آنها به 4 مدرسه می رسيد به صورت تصادفی و از طريق قرعه يک مدرسه انتخاب 
شــد و از بين كالس های پاية هفتم اين مدرســه دو كالس به صورت تصادفی انتخاب و 
اين دو كالس نيز به صورت قرعه كشــی در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند. تعداد 
 دانش آمــوزان هر دو كالس مجموعاً 32 نفر بود كه به دليل كنترل متغيرهای مداخله گر
 2 نفــر از آنها حذف گرديدند. معدل، ســن و ميزان حفــظ از جمله مالك های كنترل

در پژوهش بود. بدين صورت كه همه دانش آموزان مورد مطالعه بايد در يک رده ســنی 
باشند، معدل آنها نزديک به هم )معدل 16 به باال( و در نهايت ميزان حفظ موضوعی شان 

از نظر تعداد يکسان باشد.  
برای اندازه گيری متغير خودكارآمدی از پرســش نامة خود كارآمدی عمومی شــرر 
(GSES1) كه از 17 مادة پنج گزينه ای طيف ليکرت تشکيل شده، استفاده گرديد. شرر و 

مادوكس برای اولين بار مقياسی جهت اندازه گيری مقياس خودكارآمدی عمومی ساختند 
كه اختصاص به موقعيت خاصی از رفتار ندارد (Sherer & Maddux, 1982). آنها بدون 
 مشــخص كردن عوامل و عبارات آن معتقدند اين مقياس ســه جنبه از رفتار شــامل

ميــل به آغازگری رفتار، ميل به گســترش تالش برای كامل كــردن تکليف متفاوت و 
تمايــل در رويارويی با موانع را اندازه گيری می كند )دبيری، 1396(. در اين پژوهش نيز 
به منظور سنجش پايايی از يک نمونة اوليـــه شـامل 30 پرسش نامه پيش آزمون شـد و 
ســپس با استفاده از داده هاي به دست آمده از پرسش نامه، ميزان ضريب اعتماد با روش 
 .(Sherer & Maddux, 1982) آلفای كرونباخ محاســـبه شد و مقدار 0/85 به دست آمد
آلفای كرونباخ اين پرسش نامه را 0/86 گزارش كردند. كرامتی )1380( آلفای كرونباخ آن را 
در نمونه های ايرانی 0/86 به دست آورد. در پژوهش عزيزی ابرقوئی )1387(، آلفای كرونباخ 
برای اين پرســش نامه0/88 به دســت آمد. همچنين از نظر روايی مالكی همبســتگی 

1. General Self-Efficacy Scale
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.(Rotter, 1966) درونــی اين مقياس با مقياس كنترل در پژوهش راتر محاســبه شــد 
 همبســتگی جزيی مقياس خودكارآمدی عمومی شرر و مســند مهارگذاری درونی راتر

r =0/3330 )كه در اين محاسبه پيشرفت تحصيلی مهار شده است( و همبستگی پيرسون 
بين مقياس های مذكورr =0/342 می باشد )دبيری، 1396: 93(.

پــس از تعيين نمونة مورد نظر آزمودنی ها به صــورت تصادفی در دو گروه كنترل و 
آزمايش قرار گرفتند. )الزم به ذكر است در نمونه به دست آمده 2 دانش آموز به دليل حفظ 
يک جزء از قرآن كريم و به دليل وارد نيامدن خلل به نتيجه پژوهش حذف گرديدند، ميزان 
حفظ دانش آموزان ديگر در حد انجام فرائض روزانه بود(. ابتدا پرسش نامه خودكارآمدی 
به عنــوان پيش آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. ســپس گروه آزمايش به مدت 8 هفته 
تحت تأثير متغير مســتقل )حفظ موضوعی( قرار گرفت. در اين راستا با بهره جستن از 
كتاب »حفظ موضوعی قرآن كريم« كه به همت مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلين 
تهيه و تنظيم گرديده اســت، به شــکل تصادفی 40 آيه از بخش سوم كتاب )20 آيه از 
فصل اول بخش ســوم و 20 آيه از فصل دوم بخش ســوم( انتخاب گرديد. دليل انتخاب 
بخش سوم برای حفظ آيه ها محتوای اخالقی اين آيات كريم بود كه در طول 8 هفته و 
به ازای هر هفته 5 آيه در شــانزده جلسه آموزشی مطابق با جدول شماره 1 به شيوه زير 

مورد حفظ قرار گرفتند:
1. تالوت: جهت آشــنايی با آياتی كه در برنامه حفظ موضوعی قرار داشتند، الزم 
بود اين آيه ها با دقت كامل به تمامی الفاظ و حركات چند بار به صورت معمولی 

تالوت شوند. 
2. مفاهيم: با توجه به اينکه هدف از حفظ موضوعی آشــنايی با معارف انسان ساز 
قرآن، توانايی اســتدالل به آيات و مهم تر از هر چيــز، عمل به آنها و در نتيجه 
تقرب به ذات اقدس باری تعالی اســت؛ حافظ عالوه بر به ذهن سپردن آيه، بايد 
مفاهيم آن را نيز بياموزد. فراگيری مفاهيم موجب سهولت و لذت معنوی بيشتر 
در حفظ آيات می شــود. برای درك محتوای دل انگيز اين صحيفة آسمانی بايد 

بعد از روخوانی، حداقل يک يا دو بار ترجمة آيه خوانده شود.
3. یادســپاری: پس از خواندن ترجمه، نوبت به مرحله حفظ می رســد. برای اين 
كار ابتدا بايد موضوع آيه به خاطر ســپرده شــود. ســپس با دقت كامل به واژه ها و 
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حــركات آيه، جمــالت به اندازه ای تکرار شــود كــه آيه با كيفيــت مطلوب در 
 ذهن ثبت شــود. مقدار تکرار آيه بســتگی به عواملی چون ميزان آشــنايی ذهن

با آيه مورد نظر، استعداد 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 سپرده می شود.

4. تثبيت: برای ايجاد اعتماد نســبت به محفوظات جديد، الزم اســت موضوعات 
آيات و ترجمة آنها در چند نوبت از حفظ يادآوری شــوند تا اشــکاالت احتمالی 

مرتفع و محفوظات در ذهن تثبيت گردند.

الزم به ذكر می باشــد برنامه مزبور به دليل شرايط ناشــی از ويروس كرونا و آموزش 
غيرحضوری در مدارس، از طريق برنامة شاد )شبکه اجتماعی دانش آموزان( ارائه گرديد. 
پس از پايان 8 هفته از هر دو گروه مجددا پرسش نامه خودكارآمدی به عنوان پس آزمون 
اجرا گرديد. ســپس داده های به دســت آمده از طريق نرم افزار spss و توسط متخصص 

آماری و به وسيله تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل گرفتند. 

جدول 1. محتوای آموزشی گروه آزمایش

نام سوره و آیهموضوعجلساتهفته

اول

اول

مائده: 105خودسازی و تربيت نفس: عبادت هدف خلقت

جاثيه: 23خودسازی و تربيت نفس: عاقبت پيروی از هوای نفس

نور: 21خودسازی و تربيت نفس: تأثير رحمت الهی در خودسازی

دوم
صف: 12ايمان: عامل رهايی از عذاب جهنم

نساء: 124ايمان: ضرورت همراهی ايمان با عمل صالح

دوم

سوم

طالق: 5تقوا: عامل راهگشايی در مشکالت

مائده: 65تقوا: مالك ورود به بهشت

اعراف: 96تقوا: عامل نزول بركات

چهارم
طالق: 4تقوا: عامل آسانی در كارها

حجرات: 13تقوا: مالك برتری
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نام سوره و آیهموضوعجلساتهفته

سوم

پنجم

مؤمنون: 3صفات مؤمنان: پرهيز از گفتار و كردار بيهوده

شورا: 38صفات مؤمنان: اهل دعا، نماز و مشورت

شورا: 37صفات مؤمنان: دوری از گناه و عفو به هنگام خشم

ششم
فرقان: 63صفات مؤمنان: تواضع و فروتنی

حج: 38صفات مؤمنان: برخورداری از حمايت خداوند

چهارم

هفتم

فرقان: 73صفات مؤمنان: پندپذيری از آيات الهی

توبه: 112صفات مؤمنان: دارای كماالت اخالقی

مؤمنون: 8صفات مؤمنان: پايبندی به امانت و عهد

هشتم
مريم: 96صفات مؤمنان: برخورداری از محبوبيت

فرقان: 72صفات مؤمنان: پرهيز از شهادت باطل

پنجم

نهم

بقره: 153كماالت اخالقی: صبر

طالق: 3كماالت اخالقی: توكل

زمر: 9كماالت اخالقی: علم آموزی

دهم
نجم: 41كماالت اخالقی: همت و تالش

نحل: 90كماالت اخالقی: عدالت محوری

ششم

يازدهم

اسراء: 24كماالت اخالقی: نيکی به والدين

نساء: 36كماالت اخالقی: احسان و نيکوكاری

فرقان: 63كماالت اخالقی: تواضع

دوازدهم
نساء: 58كماالت اخالقی: قضاوت عادالنه

مائده: 2كماالت اخالقی: تعاون و همکاری

جدول 1. )ادامه(
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نام سوره و آیهموضوعجلساتهفته

هفتم

سيزدهم

غافر: 60كماالت اخالقی:دعا

حشر: 9كماالت اخالقی: ايثار و از خودگذشتگی

فصلت: 24كماالت اخالقی: پاسخ بدی با خوبی

چهاردهم
رعد: 21كماالت اخالقی: پيوند با خويشاوندان

ضحی: 9كماالت اخالقی: يتيم نوازی

هشتم

پانزدهم

بقره: 245كماالت اخالقی: قرض الحسنه

تحريم: 8كماالت اخالقی: توبه از گناهان

نحل: 90كماالت اخالقی: عدالت محوری

شانزدهم
حج: 32كماالت اخالقی: تعظيم شعائراهلل

بقره: 254كماالت اخالقی: انفاق

یافته ها
شــاخص های آمار توصيفی مربوط به خودكارآمدی در دانش آموزان محاسبه گرديد. 

داده های توصيفی مربوط به متغير در جدول 1 شماره مشاهده می شود.

 جدول 2. ميانگين و انحراف معيار خود كارآمدی در دو گروه آزمایش و كنترل، 
در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون 

مرحلهمتغير
كنترلآزمایش

M±SDM±SD

خودكارامدی
5/60±4/9650/66±48/53پيش آزمون

5/41±5/6750/20±55/60پس آزمون

جدول 1. )ادامه(
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آزمایشكنترل

پيش آزمون پس آزمون

58

56

54

52

5۰

48

46

44

5۰/6
5۰/2

55/6

48/53

نمودار 1.  ميانگين نمره خودكارآمدی در دو مرحله به تفکيک گروه های آزمایش و كنترل

 همان طور كه در جدول شماره 2 و نمودار 1 مشاهده می شود، ميانگين نمره خودكارامدی
 در گــروه آزمايش در مرحله پيش آزمون 48/53 بوده كه بعد از اعمال روش آزمايشــی

در مرحله پس آزمون به ميانگينی برابر با 55/60 رسيده است. در گروه كنترل در مرحله 
 پيش آزمون ميانگين برابر با 50/66 بوده اســت كه در مرحله پس آزمون با تغيير اندكی

به مقدار 50/20 كاهش پيدا كرده است.
در راستای تحليل های استنباطی و آزمون سؤاالت تحقيق با توجه به اينکه از روش 
پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه كنترل استفاده شد، از روش آماری كوواريانس استفاده 
شــد. قبل از تحليل داده های مربوط به ســؤاالت، برای اطمينان از اين كه داده های اين 
پژوهش مفروضه های زيربنايی تحليل كوواريانس را برآورد می كنند به بررسی آنها پرداخته 
 شــد. بدين منظور چهار مفروضه تحليل كوواريانس شــامل: نرمــال بودن؛ خطی بودن؛

همگنی واريانس ها و همگنی شيب های رگرسيون، مورد بررسی قرار گرفتند.
از آنجا كه در بررسی مفروضه نرمال بودن توزيع نمره ها درای سطوح معنی داری بيشتر از  
 0/05 هستند، بنابراين پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات دو گروه تأييد شد )جدول 3(.

وجود رابطه خطی بين متغير وابســته و هم تغيير )متغير كمکی( در هر گروه از طريق 
نمودار پراكندگی و خط راست رگرسيون تعيين می شود كه در اين پژوهش پيش آزمون 
خودكارآمدی به عنوان متغير كمکی و پس آزمون آن به عنوان متغير وابســته تلقی شــد 
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 و وجــود اين رابطه مورد تأييد قرار گرفت. در آزمون بررســی برابری واريانس دو گروه،
از آنجا كه ســطح معناداری بزرگ تر از 0/05 می باشــد، بنابراين تجانس واريانس ها در 
دوگروه آزمايش و كنترل در سطح 95 درصد معنی دار نمی باشد. بنابراين می توان گفت 
كه واريانس های دو گروه آزمايش و كنترل در نمرات خودكارآمدی در دو گروه آزمايش و 
كنترل يکسان است )جدول 4(. در بررسی مفروضه شيب رگرسيون نيز، سطح معناداري 
F / , P / /= ≅ ≥1 901 0 180 0 و مقدار F به دســت آمده در متغير خودكارامدی05

محاسبه شد. با توجه به اين كه سطح معناداری بيشتر از 0/05 مي باشد، بنابراين همگني 
شيب هاي رگرسيون مورد تأييد قرار مي گيرد )جدول 5(.

 جدول 3.  نتایج آزمون كلموگروفـ  اسمينروف
 در مورد پيش فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغير خودكارآمدی به تفکيک گروه

K-SPتعدادگروهمتغير

پيش آزمون خودكارامدی
150/1530/2آزمایش

150/1270/2كنترل

پس آزمون خودكارامدی
150/1920/142آزمایش

150/2250/069كنترل

جدول 4. آزمون برابری واریانس خودكارآمدی برای گروه های كنترل و آزمایش

FDf1Df2Pزمانمتغير

1/1851280/286پس آزمونخودكارامدی

جدول 5. نتایج همگنی شيب های رگرسيون 

 مجموع متغير
مربعات

 درجه
 آزادي

 ميانگين
 مربعات

 آماره
)F(

سطح معناداري
)P(

31/402131/4021/9010/180خودكارامدی
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برای پاســخ به ســؤال پژوهش و بررســی تأثير حفظ موضوعی قرآن كريم بر ميزان 
خودكارآمدی دانش آموزان با توجه به برقرار بودن تمامی مفروضه های تحليل كوواريانس 

از اين آزمون استفاده شد كه نتايج حاصل از اين آزمون در جدول شماره 6 آمده است:

جدول 6. نتایج حاصل از تحليل آنکوا در متن مانکوا در مرحلة پس آزمون

مجموع 
مربعات

درجه 
آزادي

 ميانگين 
سطح آمارهمربعات

)ضریب اتا(معناداري

619/8702309/93516/2110/00010/574مدل تصحيح شده

96/079196/0790/7220/0250/173عرض از مبداء

401/1701401/17012/6540/00010/465پيش آزمون

344/6811344/68132/20/00010/428گروه

--460/8302717/068خطا

---8503330مجموع

---1080,70029مجموع تصحيح شده

R2 0/574 تنظيم شده R20/542

در جــدول شــماره 5 نتايج آزمون تحليــل كوواريانس پس آزمون با برداشــتن اثر 
پيش آزمون بين دو گروه در متغير خودكارآمدی 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 حفظ موضوعی قرآن كريم بر خودكارآمدی دانش آموزان مؤثر 
اســت. همچنين بر اســاس نتايج جدول 4-1 ميانگين نمرات پس آزمون گروه آزمايش 
)55/60( نســبت به گروه كنترل )50/2( افزايش يافته كه اين تفاوت معنادار اســت. از 
طريق اندازه اثر )ضريب اتا ( متوجه می شــويم كه متغير مســتقل تا چه اندازه بر متغير 
وابسته اثر گذاشته است. شاخص اندازه اثر ) ضريب اتا( به دست آمده حاكی از اين است 
كه 42/8 درصد افزايش ميزان خودكارآمدی آزمودنی های شركت كننده در گروه آزمايش 
را می توان به آموزش حفظ موضوعی قرآن كريم نسبت داد. اندازه اثر كمتر از 0/1 كوچک، 
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بين 0/1 تا 0/25 متوســط و 0/25 تا 1 بزرگ در نظر گرفته می شود )كولمن، 2009(. 
طبق جدول 4-6 اندازه اثر متغيرخودكارآمدی در حد باال است، بنايراين متغير مستقل 

آموزش حفظ موضوعی قرآن كريم در حد بااليی بر خودكارآمدی تأثير گذاشته است. 

بحث و   نتیجه گیری .....................................................................................................
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثير حفظ موضوعی قرآن كريم بر ميزان خودكارآمدی 
دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول انجام شد و نتايج تجزيه و تحليل داده ها حاكی از 

اثربخشی معنادار اين تأثير بود. 
در تبيين نتايج به دســت آمده می توان گفت از آنجا كه مفهوم اصلی خودكارآمدی 
را »باورها« تشــکيل می دهند و در حقيقت می توان گفت باور به توانايی انجام وظايف و 
مسئوليت ها به طور موفقيت آميز، شاخص های مهم و اساسی در تعيين ميزان خودكارآمدی 
 می باشد. آنچه می تواند اين باور نسبت به انجام موفقيت آميز تکاليف را تقويت و افزايش دهد،

داشــتن تجربه ای موفقيت آميز در انجام امور اســت. برعکس اين امر نيز صادق اســت، 
 يعنی داشــتن تجارب منفی در انجام وظايف و كارها و در نهايت ايجاد باور موفق نبودن

در انجام امور، می تواند به كاهش خودكارآمدی افراد بيانجامد. از ســويی تجربه استادی 
مهم ترين منبع خودكارآمدی است. موفقيت ها و شکست های عملکردی )يعنی تجربيات 
علمی( در انجام كارها تأثير زيادی در خودكارآمدی دارند. موفقيت های مکرر تصورات مربوط 
به خودكارآمدی را باال می برند؛ شکست های پی در پی باعث ترديد دربارة خويشتن می شوند 
و خودكارآمدی را كاهش می دهند، به خصوص اگر اين شکست در اوايل كار صورت گيرد 
و انعکاس دهنده عدم تالش يا تأثيرات بيرونی مخالف نباشد. خودكارآمدی زمانی تسهيل 
می شود كه فرد موفقيت های تدريجی را تجربه می كند و از اين طريق مهارت ها، توانايی های 
حل مشــکل و درگيربودن با كار را كه الزمه انجام كار اســت، به دست می آورد. )هوی و 
 ميسکل، ترجمه صفری و همکاران، 1397: 234(. خداوند در آية 22 سوره قمر می فرمايد:

ِكٍر«؛ و قطعاً قرآن را برای پندآموزی آســان  ْكــِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ ــْرنَا الُْقْرآَن لِلذِّ »َو لََقْد يَسَّ
كرده ايم پس آيا پندگيرنده ای هست؟ از اموری كه می تواند تجربه ای موفق از انجام كاری 
سخت در بر انســان به وجود آورد، حفظ آيات الهی است. خداوند آسان كردن يادگيری 
قرآن را وعده داده اســت. دانش آموزان در آغاز شروع فرايند حفظ آيات، چندان اميدوار 
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بــه انجام موفق اين امر نبودند ولی به تدريج دريافتند كه اين امر شــدنی و قابل تحقق 
است و در نهايت حس موفقيت در انجام اين امر، توانست خودكارآمدی و باور نسبت به 

توانايی هايشان را در آنها به وجود آورد.
عالوه بر مطلب باال، همان طور كه ذكر شــد، مؤلفة اصلی مفهوم خودكارامدی، باور و 
ايمان می باشد. حفظ آيات الهی عالوه بر ايجاد حسی مثبت در انجام امری مهم كه منجر 
به تقويت و افزايش خودكارآمدی می گردد، باور و ايمان را نيز به طور كلی در افراد پديد 
مــی آورد. اين ايمان و باور ديگر اعتقادات فرد را نيز تحت تأثير قرار داده و ســنگ بنای 
ايجاد شخصيتی دارای خودكارآمدی باال می گردد. با توجه به اينکه تا كنون هيچ پژوهش 
مســتقيمی در مورد موضوع پژوهشی حاضر صورت نگرفته بود بنابراين به پژوهش های 
ديگــر مانند نتايج پژوهش های ميرعرب رضی و همــکاران )1399(، فياض و همکاران 
)1399(، رضايی، فرخی و همکاران )1397(؛ لکزايی و همکاران )1397(؛ زرافشــانی و 
همکاران )1396(؛ پاســاالری و ذاكری )1394(؛ رازی، اكبرنژاد و رازی )1394(؛ كاشی 
 (Mostaqimah, 2019) 1391(؛ مفاخری و معتمدی )1390( و رويســاتول مستقيمه(
رجوع شد و نتايج اين تحقيق با نتايج اين پژوهش ها، همسو بود. از مزيت هايی كه حفظ 
 موضوعــی آيات قرآن دارد توجه و تأكيد بيشــتر بر روی مفاهيم و معانی آيات اســت.

اگر بخواهيم قــرآن را به صورت ترتيبی حفظ كنيم فرصت اينکه بر روی مفاهيم تمركز 
داشــته باشيم كمتر پيش می آيد اما در حفظ موضوعی آيات قرآن اين فرصت به حافظ 
داده می شــود تا عالوه بر حفظ آيات مرتبط با موضوعــات مختلف، با مفاهيم آيات نيز 
آشــنا شود كه اين مسئله يک امتياز محسوب می شود. همچنين اينکه افراد در رابطه با 
موضوعات مختلف آياتی را در ذهن داشــته باشــند بسيار ارزشمند است و می توانند در 
مواقع مختلف از جمله؛ سخنرانی، جلسات، در جمع دوستان و... به آيات مرتبط با موضوع 
 بحث اســتناد كنند. هر گاه در هر موضوع قرآنی وارد بحث شــويد، دســت كم چند آيه

در ذهنتان وجود دارد و می توانيد شــاهد قرآنی ذكر كنيد. ســرعت باال در حفظ آيات، 
حجم كمتر تعداد آيات )نســبت به حفظ تمام آيات( و در نتيجه آســان بودن حفظ و 
آســان بودن مرور روزانه آيات و دسته بندی آيات در ذهن از ديگر ويژگی های اين نوع از 
حفظ می باشد. محاسن حفظ موضوعی به طور خاص و حفظ در معنای عام، شامل بركات 
بسياری برای فرد وجامعه خواهد شد كه تأثير آن بر خودكارآمدی تنها نمونه ای از دريای 
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بيکران بركات حفظ و همنشينی با قرآن می باشد.
بــه مانند هر پژوهشــی در فرايند اين تحقيق نيز محدوديت هايی وجود داشــت از 
 قبيل كمبود مطالعات پژوهشــی مرتبط، محدوديت زمانی و تداخل برنامه های درســی
 با فرايند پژوهش اشاره كرد. با توجه به نتايج حاصله از پژوهش حاضر پيشنهاد می گردد

توجه هر چه بيشتری به كاربردی كردن مفاهيم قرآنی توسط حفظ موضوعی آيات، در زندگی 
 افراد به خصوص كودكان و نوجوانان در جهت تکوين شخصيتی خودكارآمد در اين گروه

از جامعه انجام گيرد و همچنين بازنگری در طراحی، اجرا و ارزشيابی دروس قرآن مدارس 
در جهت همنشــينی و تأثير هر چه بيشتر آيات قرآنی در زندگی دانش آموزان به وسيله 
 حفظ دســته بندی شدة آيات متناسب با سن مخاطبين دوره های آموزشی صورت گيرد.

تدوين كتاب هايــی پيرامون حفظ موضوعی آيات الهی به اقتضای دوره های دبســتان، 
متوســطه اول و دوم و اجرای برنامه های متنوع تر معاونت های پرورشی مدارس و مربيان 
تربيتی در جهت ترغيب حداكثری دانش آموزان برای شــركت در برنامه های حفظ قرآن 
از ديگر پيشنهاداتی است كه می تواند با توجه به نتايج پژوهش در ساختار برنامه درسی 

دانش آموزان ايجاد گردد.

تشّکر و قدردانی
 در پایان از کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان فرمهین، 

 مدیران و مسئولین محترم آموزش و پرورش شهرستان فراهان 
 که در اجرای این پژوهش مشارکت داشتند 

 و همچنین داوران محترمی که 
 با بیان نکات ارزشمند خود بر ارزش علمی این پژوهش افزودند،

تشّکر و قدردانی می گردد.
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