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بررسی اپهای تلفن همراه مبتنی بر اندروید با موضوعات قرآنی در ایران
محمدهیوا عبدخدا ،1جواد زارعی * ،2فاطمه

بهمئی 3

 .1دانشیار مدیریت اطالعات سالمت ،گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگااه عوگ پ پزشگکی
تبریز ،تبریز ،ایران
استادیار مدیریت اطالعات سالمت ،گروه فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشااه عو پ پزشکی جندی شگاپ ر اوگ ا  ،اوگ ا ،
ایران
 .کارشناس فناوری اطالعات سالمت ،کمیته تحقیقات دانشج یی ،دانشااه عو پ پزشکی جندی شاپ ر او ا  ،او ا  ،ایران

* ن یسنده مسئ لj.zarei27@gmail.com :

چکیده
مقدمه :استفاده گسترده از تلفنهای هوشمند ،سبب شده است که افراد ،شرکتها و نهادهای مذهبی در بسیاری از کشورهای اسالمی
ازجمله ایران ،اقدام به تولید اپ هایی با موضوع قرآنی نمایند .هدف از مطالعه حاضر شناسایی اپهای تلفن همراه مبتنی بر اندروید با
موضوعات قرآنی در ایران و بررسی ساختار و محتوای آنها بود.
روش کار :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی ـ مقطعی است .جامعه پژوهش را تمامی اپهای اندروید مرتبط با قرآن کریم در ایران
تشکیل میدادند .نخست با جستجو در موتور جستجوی  ،Googleو اپ استور گوگل ( )Google Playو بازار ( ،)Bazaarاپهای
قرآنی شناسایی و سپس این اپها دانلود ،نصب و مورد ارزیابی قرار میگرفتند .ابزار بررسی اپها ،یک چکلیست محقق ساخته بود.
دادههای جمع آوری شده با استفاده از روشهای آمار توصیفی تحلیل گردیدند.
یافتهوا :در مجموع  297اپ قرآنی داخلی مبتنی بر اندروید وجود داشت .بیشتر این اپها با هدف نمایش آیات قرآن به همراه امکان
بیشتر اپهای قرآنی داخلی تحت اندروید ،کامالً رایگان بود (62/3
پخش تالوت آنها طراحیشده بودند ( 49/8درصد).
درصد) .در مورد  26/6درصد از اپها از زمان انتشار اولیه به روز رسانی صورت نگرفته بود.
نتیجهگیری :اگرچه بیشتر اپهای قرآنی در ایران کاربردپذیری قابل قبولی داشتند .اما از ظرفیتهای این اپها استفاده نشده بود.
همچنین بررسی اپهای قرآنی در ایران نشاندهنده نقاط قوت و ضعفی بود که باید مورد توجه توسعهدهندگان اپهای قرآنی و سایر
اپهای مذهبی مشابه در ایران قرار گیرد.

کومات کویدی :قرآن ،اپ موبایل ،تلفن هوشمند ،اندروید
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مقدمه
امروزه توسعه فناوری اطالعات و دسترسی گسترده به
تلفنهای هوشمند در دنیا سبب شده است که تلفنهای
هوشمند و شبکههای مجازی به جزئی جداییناپذیر از زندگی
افراد تبدیل شود( .)2 ,1وابستگی افراد به تلفنهای هوشمند به
حدی است که در حوزه سالمت روان دو بیماری جدید اعتیاد
به تلفن همراه ( )7-3( )Smartphone addictionو ترس از
عدم امکان استفاده از تلفن همراه ( )Nomophobiaمطرحشده
است ( .)11-8این موضوع را میتوان در کاربردهای تلفنهای
هوشمند جستجو کرد .این تلفنها امروزه نقش تلویزیون،
روزنامه ،فروشگاه ،ابزار آموزش ،بازی و سرگرمی ،روابط
اجتماعی و  ...را در زندگی افراد ایفا میکنند ( 1و  .)12این
استفاده گسترده فرصتها و چالشهای زیادی را حوزه اجتماعی
و فرهنگی ایجاد کرده است ( .)12بسیاری از دولتها،
سازمانهای ملی و بینالمللی ،شرکتهای بزرگ ،از این فرصت
ایجادشده در جهت پیشبرد سیاستهای خود ،بهویژه در عرصه
فرهنگی استفاده میکنند .در ایران نیز بر اساس آمار منتشره
توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سال
 1392تا آذر سال  ،1397تعداد مشترکان سیمکارتهای
اپراتورهای مختلف از  64میلیون به بیش از  88میلیون رسیده
بود .البته این آمار نشاندهندهی سیمکارتهای فعال بود ،و
شامل سیمکارتهای فروختهشده نمیگردید .بیشتر بودن تعداد
سیمکارتهای فعال از جمعیت ایران ،ضریب نفوذی بیشتر از
 1۰۰درصد را نشان میدهد .که این موضوع اگرچه میتواند
حاکی از چند سیمکارته بودن برخی از افراد باشد ،اما نشان
میدهد بهاحتمالزیاد بخش قابلتوجهی از جمعیت ایران دارای
سیمکارت فعال هستند .هرچند در ایران آمار دقیقی از تعداد
تلفنهای هوشمند وجود ندارد ،اما بر اساس آمار بیشترین
دسترسی به اینترنت در ایران از طریق تلفنهای همراه
است( .)13با توجه به تعداد سیمکارتهای فعال و تعداد
کاربران اینترنتی تلفن همراه ،میتوان حدس زد که بسیاری از
این افراد از تلفنهای هوشمند استفاده میکنند .استفاده
گسترده از فضای مجازی و تلفنهای هوشمند در ایران،
بحثها ی زیادی را در بین اندیشمندان حوزه فرهنگی در
خصوص مزایا و معایب آن ایجاد کرده است ( .)14یکی از
بزرگترین نگرانیها در خصوص تهاجم فرهنگی و تحتالشعاع
قرار گرفتن ارزشهای اسالمی و ایرانی جامعه است .بکار بردن
ادبیاتی نظیر شبیخون فرهنگی ،جنگ نرم و غیره از طرف
عالیترین مقامات کشور ،نشاندهنده حساسیتهای فرهنگی

نسبت به آسیبها ی اجتماعی ناشی از تهاجم فرهنگی است.
برخی از مطالعات داخلی نیز نشان دادهاند که فضای مجازی،
مهمترین ابزار برای تهاجم فرهنگی غرب است .اما با توجه به
گسترش روزافزون شبکههای مجازی در بین مردم از یکسو و
دغدغههای تهاجم فرهنگی از سوی دیگر ،بهترین راهکار برای
به حداقل رساندن این آسیبها کدام است .به نظر بسیاری از
اندیشمندان داخلی یکی از راهکارهای مؤثر برای مقابله با تهاجم
فرهنگی ،ترویج معنویت در جامعه مبنی بر تعالیم اسالم است.
دراینبین آشنایی با قرآن و ترویج معارف قرآنی ،میتواند نقش
قابلتوجهی داشته باشد .مطالعات داخلی زیادی نشان داده
است که ترویج معارف قرآنی جدا از نقش مثبت در سالمت
روحی فرد ( ،)19-15میتواند تأثیر مثبتی در رفتار فرد داشته
( )23-2۰و بالطبع منجر به کاهشهای آسیب اجتماعی شود.
بهواسطه جایگاه خاص قرآن در فرهنگ مردم ایران ،آموزش
قرآن و ترویج معارف قرآنی همواره یکی از برنامههای کشور بعد
از پیروزی انقالب بوده است ( .)24در همین راستا در سال
 1396سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کریم"
تدوین و ابالغ گردید چشمانداز این سند "دستیابی حداقل 5۰
درصد از نوجوانان و  3۰درصد جوانان و بزرگساالن جامعه به
توانایی خواندن همراه با فهم و تدبر در قرآن و انس و بهرهگیری
از تعالیم آن در زندگی در افق  "14۰4است ( .)25این مهم
زمانی تحقق میباید که بتوان از شیوههای جدید و همگانی
برای آموزش و ترویج معارف قرآنی استفاده کرد .توسعه فناوری
اطالعات ،فرصت مناسبی را برای آموزش همگانی و ترویج
معارف قرآنی فراهم کرده است ( .)26همچنین میتوان از
دسترسی بخش قابلتوجهی از جمعیت کشور به تلفنهای
هوشمند و ضریب باالی نفوذ اینترنت ( ،)13نیز بهعنوان یک
فرصت برای ترویج معارف قرآنی بهصورت مجازی استفاده کرد.
لذا در سالهای اخیر در ایران و سایر کشورهای اسالمی،
مدیاهای الکترونیک مختلفی در خصوص آموزش صوت،
روخوانی ،تفسیر و ترجمه ... ،تولیدشده است(.)32-26
یافتهها ی برخی از مطالعات اخیر نشان داده است که استفاده از
روشهای آموزش مجازی قرآن ،مبتنی بر مدیاهای الکترونیک،
میتواند تأثیر مثبتی در یادگیری قرآن داشته باشد ( 3۰ ،26و
 .)32-34یکی از مدیاهای الکترونیک قرآنی که در سالهای
اخیر با افزایش تلفنهای هوشمند بهشدت مورد توجه قرار
گرفته است ،اپهای قرآنی هستند ( 26و  .)31بنابراین در
سالهای اخیر اپهای قرآنی متعددی توسط افراد ،شرکتهای
خصوصی و سازمانهای مذهبی در ایران و سایر کشورهای
اسالمی تولیدشده است .اهمیت واالی قرآن از یکسو و

مجله مطالعات اسالمي در حوزه سالمت؛ زمستان  -1400دوره پنجم ،شماره چهارم

بررسی اپهای تلفن همراه مبتنی بر اندروید با موضوعات قرآنی در ایران

گسترش روزافزون اپهای قرآنی مختلف ،سبب شده است که
در برخی از کشورهای اسالمی ،مثل عربستان سعودی و مالزی
مطالعات مختلفی در مورد ،ساختار ،امنیت ،صحت ،محتوا و
عملکرد اپهای قرآنی انجام شود ( 35 ،33 ،32 ،26و  .)36اما
در ایران مطالعه مشخصی در خصوص اپهای قرآنی صورت
نگرفته است .مطالعه حاضر به دنبال اهداف زیر بود:
 شناسایی اپهای قرآنی مبتنی بر اندروید در ایران

 تعیین موضوع اپهای قرآنی مبتنی بر اندروید در ایران

 تعیین ساختار و محتوای اپهای قرآنی مبتنی بر اندروید در
ایران
 تعیین نحوه پشتیبانی و به روز رسانی اپهای قرآنی مبتنی
بر اندروید در ایران
 تعیین کاربردپذیری اپهای قرآنی مبتنی بر اندروید در
ایران
یافتههای این مطالعه ضمن معرفی اجمالی اپهای قرآنی
داخلی ،امکان مقایسه آنها با سایر اپهای قرآنی در سایر
کشورهای اسالمی فراهم میکند .یافتههای مطالعه حاضر
میتواند بستر اولیه برای انجام مطالعات جامعتر در خصوص
عملکرد ،کاربردپذیری ،صحت محتوا ،و اثربخشی اپهای قرآنی،
فراهم کند .همچنین این یافتهها میتواند به افراد و سازمانهای
عالقهمند به توسعه اپهای مذهبی ،در طراحی بهتر اپهای
قرآنی ،کمک کند.
روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که به روش
تطبیقی در سال  98انجام شده است .جامعه پژوهش را تمامی
اپهای قرآنی داخلی ،مبتنی بر پلتفرم نرمافزاری اندروید
(سیستم عامل اندروید) تشکیل میدادند .بنابراین معیارهای
ورود و خروج از مطالعه عبارت بودند از:
 محتوای قرآنی اپ ( صوت ،ترتیل ،ترجمه ،تفسیر قرآن):
سایر اپهای مذهبی که محتوای آنها بیشتر بر پایه روایات
و احادیث بوده و کمتر آیات قرآنی را پوشش میدادند ،از
مطالعه حذف شدند.
 طراحی اولیه اپ در ایران :سایر اپهای قرآنی که در اپ
استور گوگل ( )Google Playو یا سایتهای مشابه بودند
و در خارج از ایران طراحی شده بودند از مطالعه حذف
گردیدند.
 قابلیت اجرا در پلتفرم نرمافزاری اندروید :سایر اپهای قرآنی
مبتنی بر سیستم عاملهای  ،IOSویندوز (،)Windows

بلک بری ( )BlackBerryو  Symbianاز مطالعه خارج
شدند.
در این مطالعه بدون نمونهگیری تمامی اپهای قرآنی که
دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند ،مورد بررسی قرار
گرفتند .برای جمعآوری دادهها از یک چکلیست محقق ساخته
استفاده گردید .چکلیست با استفاده بررسی مطالعات مرتبط
( ،)26-33بررسی برخی از اپهای قرآنی و نظرخواهی از افراد
کارشناس در حوزه قرآنی ،طراحی گردید .روایی محتوایی
چکلیست با استفاده از نظر افراد متخصص (دو نفر مهندس
کامپیوتر آشنا به طراحی اپهای تلفن همراه و دو نفر روحانی
آشنا به آموزش قرآن) ،تائید گردید .چکلیست شامل دو بخش
کلی بود .بخش اول شامل سؤاالتی در ارتباط با ویژگیهای
عمومی اپ و ساختار آن بود .در بخش دوم بر اساس
شاخصهای طراحی محیط گرافیکی ،رابط کاربری ( User
 ،)interfaceسرعت نرمافزار ،تنظیمات کاربری ،قابلیتهای
پیشفرض نرمافزار ،کاربرپسندی( )User friendlyو همچنین
معیارهای ارزیابی  ،Heuristicسؤاالتی برای سنجش میزان
کاربردپذیری اپها در نظر گفته شده بود.
اپهای قرآنی با استفاده از جستجوی اینترنتی در موتور
جستجوی  ،Googleو اپ استور گوگل و بازار ،بازیابی شدند.
استراتژی جستجو در منابع اینترنتی ذکرشده به شرح زیر بود:
 اپ استور گوگل و بازار:
جستجوی اپهای قرآنی با استفاده از کلید واژه فارسی "قرآن"،
کلید واژه انگلیسی " ، " Quranو کلید واژه عربی " القران "،
صورت گرفت.
 موتور جستجوی گوگل:
جستجوی اپهای قرآنی با استفاده از کلیدواژههای فارسی" اپ
قرآنی"" ،اپ قرآنی"" ،نرمافزار قرآنی"" ،قرآن الکترونیک"،
"قرآن دیجیتال"" ،قرآن همراه"" ،قرآن موبایل" " ،اپهای
مذهبی" و کلیدواژههای انگلیسی "Quran " ،" Quran app
 " applicationانجام شد.
الزم به ذکر است که جستجوی اپهای قرآنی در بازه زمانی
مهرماه تا آذرماه  1398صورت گرفت .اپهای اطالعاتی بازیابی
شده مطابق با استراتژی جستجو ،ابتدا با معیارهای ورود به
مطالعه مطابقت داده شده و اپهای فاقد معیارهای الزم ،از
مطالعه حذف شدند .سپس سایر اپهای باقیمانده نصب شده و
مطابق با چک لیست پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند.
دادههای گردآوریشده با استفاده از روش تحلیل محتوا و آمار
توصیفی( فراوانی ،فراوانی نسبی) تحلیل گردیدند.
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به منظور رعایت اصول اخالق در پژوهش ،مطالعه حاضر در
کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز مطرح و با کد اخالق IR.AJUMS.REC.1399.385
تصویب گردید.
یافتهها
در جستجوی اینترنتی موتور جستجوی  ،Googleو اپ
استور گوگل و بازار  522 ،اپ مرتبط با قرآن بازیابی شدند.
پس از حذف موارد تکراری ،و مطابقت آنها با معیارهای ورود
به مطالعه ،درنهایت تعداد  297اپ اندرویدی داخلی با موضوع
قرآن شناسایی شدند.
نح ه معرفی اپوای قرآنی داخوی
فقط  68اپ ( 22/9درصد) اپهای قرآنی داخلی تحت
اندروید ،در اپ استور گوگل معرفی شده بودند .بازار مهمترین
سایت برای معرفی اپهای قرآنی داخلی بود و  269مورد از
اپهای قرآنی ( 9۰/6درصد) در این اپ استور معرفی شده

بودند .اما اپهای قرآنی مورد جستجو در اپ استور بازار ،و
سایر سایتهای داخلی مطرح در زمینه معرفی اپهای تلفن
همراه فاقد دسته بندی موضوعی مشخص متناسب با
کاربردهای آنها از دیدگاه کاربران قرآنی ،بودند.
از نظر نام گذاری اختصاصی (برند سازی محصول) ،تنها
 46اپ از اسم تخصصی با هدف تمایز بین اپ طراحی شده با
سایر اپهای مشابه ،استفاده کرده بودند .در مورد استفاده از
اسم تخصصی میتوان برای نمونه قرآن صوتی منهاج ،سروش
ایمان  ،5قرآن تبیان  3اشاره کرد.
دستهبندی م ض عی اپوای قرآنی داخوی تحت اندروید
ا نظر کاربرد
همانطور که جدول  1نشان میدهد بیشتر اپهای قرآنی
باهدف نمایش آیات قرآن به همراه امکان پخش قرائت آنها
( 49/8درصد) طراحی شده بودند 41 .اپ ( 13/8درصد) در
ارتباط با موضوعات قرآنی برای کودکان بودند.

جدول .1دستهبندی م ض عی اپوای قرآنی داخوی تحت اندروید

فراوانی

درصد
فراوانی

نمایش آیات قرآن

1

۰/3

نمایش آیات به همراه ترجمه فارسی

24

8,1

نمایش آیات به همراه ترجمه فارسی  +قرائت صوتی قرآن

148

49/8

نمایش آیات به همراه ترجمه فارسی  +قرائت صوتی قرآن  +ترتیل

16

5,4

نمایش آیات به همراه ترجمه فارسی  +قرائت صوتی قرآن  +تفسیر

22

7/4

نمایش آیات به همراه ترجمه فارسی  +قرائت صوتی قرآن  +ترتیل +تفسیر

8

2/7

تفسیر قرآن

4

1/3

آموزش و معرفی قرآن به کودکان (شامل داستانهای قرآنی برای کودکان)

41

13/8

استخاره با قرآن

6

2

داستانهای قرآنی

8

2/7

پرسمانهای قرآنی

3

1

معما و رازهای قرآنی

8

2/7

پندها و نصیحتهای قرآنی

6

2

سایر

2

۰/7

جمع

297

1۰۰

دسته بندی م ض عی ا نظر کاربرد
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اطالعات ،و  5۰مورد ( 16/8درصد) توسط سازمانها و
نهادهای مذهبی ایجادشده بودند .همانطور که جدول  2نشان
میدهد 79 ،اپ ( 26/6درصد) از زمان ایجاد به روز رسانی
نشده بودند.

ت سعه و پشتیبانی
 1۰۰اپ ( 33/7درصد) توسط افراد حقیقی  85 ،مورد
( 28/6درصد) توسط گروههای برنامهنویسی اپهای تلفن
هوشمند 62 ،مورد ( 2۰/9درصد)توسط شرکتهای فناوری

جدول .2وضعیت به رو رسانی اپوای قرآنی داخوی تحت اندروید

به روز رسانی و ارتقاء اپ
در دو سال اخیر

به روز رسانی و ارتقاء اپ
در یک سال اخیر

به روز رسانی و ارتقاء اپ
در سه سال اخیر

عدم به روز رسانی و
ارتقاء از زمان ایجاد

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

68

22/9

77

25/9

73

24/6

79

26/6

قابویت استفاده برای آم ش قرآن
عالوه بر  69اپ قرآنی که با هدف آموزش قرآن طراحی
شده بودند 12 ،اپ قرآنی دیگر نیز به خاطر قابلیتهای در
نظر گرفته شده در طراحی آن ،مثل امکان بازپخش آیات،
تنظیم سرعت قرائت آیات ،ضبط صدا به منظور تمرین حفظ و

قرائت ،انتخاب قاری ،مقامات قرآن ،امکان پخش قرآن به
صورت ترتیل ،ارائه تفسیر موضوعی قرآن و قابلیت جستجوی
معنی کلمات ،امکان استفاده برای آموزش قرآن را داشتند.
 34اپ نیز با هدف آموزش قرآن به کودکان طراحی شده
بودند( .جدول )3

جدول .3قابویت استفاده ا اپوای قرآنی داخوی تحت اندروید برای آم ش قرآن

فراوانی

درصد
فراوانی

آموزش الحان و قرائت

1۰

12,3

آموزش ترتیل

4

4,9

آموزش روخوانی قرآن

6

7,4

آموزش حفظ قرآن

4

4,9

آموزش تجوید

9

11,1

آموزش کلمات

2

2,5

آموزش الحان و قرائت

6

7,4

آموزش تصویری قرآن (آشنایی با سورههای قرآن)

1۰

12,3

آموزش روخوانی قرآن

6

7,4

آموزش حفظ قرآن

5

6,2

آموزش ترتیل و روخوانی قرآن

7

8,6

طراحی شده برای سایر موضوعات ولی دارای قابلیت استفاده برای آموزش قرآن

12

14,8

جمع

81

1۰۰

حیطههای قرآنی تحت پوشش
طراحی شده با هدف
آموزش قرآن
(عمومی)

طراحی شده با هدف
آموزش قرآن
به کودکان

( 62/3درصد) ،کامالً رایگان بودند (جدول )4

وزینه استفاده
بیشتر اپهای قرآنی داخلی تحت اندروید  185مورد
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جدول .4مقایسه وزینه استفاده ا اپوای قرآنی داخوی تحت اندروید

ال رایگان
کام ً

غیر رایگان

دریافت هزینه برای نسخه کامل

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

185

62/3

71

23/9

41

13/8

حجم کمتر از  15مگابایت داشتند( .جدول )5

حجم اپ ( به ماابایت)
بیشتر اپهای قرآنی داخلی تحت اندروید ( 45/1درصد)،

جدول .5حجم اپوای قرآنی داخوی تحت اندروید

کمتر از  15مگابایت

 15تا  3۰مگابایت

 3۰تا  45مگابایت

 45تا  6۰مگابایت

بیش از  6۰مگابایت

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

134

45/1

111

37/4

29

9/8

9

3/۰3

14

4/71

قرآنی دانلود کمتر از  2۰۰۰۰را داشتند و تنها  3/7درصد
آنها بیش از  5۰۰۰۰مورد دانلود را داشتند.

تعداد م ارد دانو د (در اپ است ر با ار ،گ گل )
بررسی تعداد موارد دانلود و نصب اپها در دو اپ استور
بازار و گوگل نشان داد که در مجموع  87,9درصد از اپهای

جدول .6تعداد م ارد دانو د اپوای قرآنی داخوی تحت اندروید

کمتر از 1۰۰۰
دانلود

 1۰۰۰تا 5۰۰۰
دانلود

 5۰۰۰تا 1۰۰۰۰
دانلود

 2۰۰۰۰تا
 5۰۰۰۰دانلود

 1۰۰۰۰تا
 2۰۰۰۰دانلود

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

65

21/9

74

24/9

84

28/3

38

12/8

25

8/4

قابویت اجرا بدون نیز به اتصال به اینترنت

بیشتر اپ قرآنی مورد بررسی ( 53/9درصد) ،قابلیت اجرا و
امکان استفاده از بخشی از محتوا را به صورت Offline
داشتند ولی برای استفاده از تمامی محتوا و قابلیتهای اپ

بیش از
 5۰۰۰۰دانلود
درصد
فراوانی
11

مثل انتخاب قاری ،پخش صوتی آیات ،تفسیر آیات ،نمایش
تصاویر ،انتخاب برخی از سورهها و غیره نیاز به اتصال به
اینترنت داشتند( .جدول)7

جدول .7تعداد م ارد دانو د اپوای قرآنی داخوی تحت اندروید

امکان استفاده از تمامی محتوا به
صورت Offline

3/7

امکان استفاده از بخشی از محتوا
به صورت Offline

قابلیت کار تنها به صورت Online

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

92

31

16۰

53/9

45

15/1
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کاربرد پذیری اپوای قرآنی
به اپهای قرآنی بر اساس معیارهای طراحی شده برای
کاربردپذیری ،امتیاز یک تا ده داده شد .همانظور که جدول 8

نشان میدهد ،نیمی از اپها نمره کاربردپذیری بیش از  7/5را
کسب کرده بودند.

جدول .8میزان کاربردپذیری اپوای قرآنی داخوی تحت اندروید

امتیاز  2/5تا 5

امتیاز  ۰تا 2/5

امتیاز  5تا 7/5

امتیاز  7/5تا 1۰

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

1

۰/34

7

2/4

14۰

47/1

15۰

5۰/5

عدپ نمایش تبویغات ()Ad free
تنها  21اپ قرآنی ( 7/1درصد) ،در زمان اتصال به اینترنت،
اقدام به نمایش تبلیغات میکردند و بقیه اپها  Ad freeبودند.
بحث
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که در ایران همزمان با
ظهور تلفنهای همراه هوشمند ،تعداد زیادی از اپهای قرآنی
توسط افراد یا شرکتهای خصوصی و نهادهای مذهبی ایجادشده
است .این موضوع را میتوان ناشی از توجه ویژه توسعه دهنگان
اپهای قرآنی در ایران ،نسبت به اهمیت و نفوذ باالی تلفنهای
هوشمند در زندگی مردم ایران دانست .اما بررسی اپهای قرآنی
در ایران نشاندهنده نقاط قوت و ضعفی بود که باید موردتوجه
توسعهدهندگان اپهای قرآنی و سایر اپهای مذهبی مشابه در
ایران قرار گیرد .یکی از نقاط قوت در ایران ،تعداد باالی اپهای
قرآنی و تنوع موضوعی آنها بود .که در مقایسه با سایر کشورهای
اسالمی فعال در زمینه نرمافزارهای قرآنی مثل عربستان سعودی،
مالزی و پاکستان ( )37هم از نظر تعداد و هم از نظر تنوع
موضوعی ،برتری قابلتوجهی داشتند .نکته قابل تأمل در ارتباط با
اپهای قرآنی داخلی این موضوع بود که بیشتر این اپها توسط
افراد و یا شرکتهای خصوصی کوچک عالقهمند به قرآن و صرفاً
با هدف ترویج قرآنی و نه کسب درآمد ایجاد شده بودند .ویژگی
مثبت دیگر اپهای قرآنی داخلی کاربردپذیری قابل قبول آنها
بود .یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که میانگین امتیاز
کاربردپذیری اپهای داخلی  7۰2بود و تعداد کمی از آنها امتیاز
کاربردپذیری کمتر از  6را داشتند ،که در مقایسه با بیشتر
اپهای رایگان قرآنی خارجی در اپ استور گوگل ،از قابلیتهای
بیشتری برخوردار بودند .یکی دیگر از نکات مثبت اپهای قرآنی
داخلی ،رایگان بودن بیشتر آنها بود .ویژگی عدم نمایش تبلیغات
( )Ad freeیکی دیگر از نکات مثبتی بود که در تعداد قابل
توجهی از اپهای داخلی رعایت شده بود.

اما علیرغم نکات مثبت ذکرشده ،نقاط ضعف قابلتوجهی در
حوزه اپهای قرآنی داخلی در ایران وجود داشت ،نقاط ضعفی که
موفقیت اپهای قرآنی را تحتالشعاع قرار داده بود .برای نمونه،
علیرغم تنوع باال در تعداد ،تنوع ،قابلیت باال ،رایگان بودن و عدم
نمایش تبلیغات ( ،)Ad freeتعداد کمی از آنها در اپ استور
گوگل معرفیشده بودند .معرفی در اپ استور گوگل ،جدا از
رسمیت بخشیدن به اپ ،سبب میشود که عالوه بر کاربران
داخلی اندروید ،تمامی کاربران اندروید در سراسر دنیا با اپهای
قرآنی داخلی آشنا شوند .که این خود فرصت مناسبی برای
سیاستهای ترویج معارف انقالب اسالمی است .این موضوع
ازآنجا حائز اهمیت است که یکی از چالشهای انقالب اسالمی
موج ایران هراسی و شیعه هراسی است ( .)4۰-38ترویج معارف
اسالمی به هر شکل از طرف ایران میتواند به خنثیسازی برخی
از تبلیغات ضد شیعه توسط گروههای سلفی کمک کند .جدا از
ضعف در معرفی اپهای قرآنی داخلی در اپ استور گوگل ،این
اپها در اپ استور بازار و سایر سایتهای مخصوص معرفی
اپهای تلفن همراه نیز بهخوبی معرفی نشدهاند .در ایران اپ
استور بازار ( )41مهمترین مرجع برای معرفی اپهای داخلی
است .در اپ استور بازار اپهای قرآنی فاقد دستهبندی مناسبی،
منطبق بر کاربردهای آنها در حوزه قرآن هستند و حتی
بهراحتی نیز نمیتوان این اپها را جستجو نمود .در سایر
سایتهای معروف برای دانلود اپ مثل فارسروید ( ،)42اندروید
سیتی ( ،)43سافت  )44( 98و  ...نیز تعدادی کمی از اپهای
قرآنی معرفی شدهاند .نکته قابلتأمل دیگر در ارتباط با اپهای
ال دقیق
قرآنی ،استقبال کم کاربران از آنها بود ،هرچند روش کام ً
برای شناسایی تعداد موارد نصب شده از اپهای قرآنی وجود
ندارد اما یافتههای مطالعه حاضر که مبتنی بر بررسی تعداد
نصبهای فعال در اپ استور بازار بود ،برخی از اپها کمتر از
 1۰۰۰نصب داشتند و تنها تعداد کمی از آنها ،نصب فعال بیش
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از  5۰هزار را داشتند .درحالیکه یک مقایسه ساده بین تعداد
نصب اپهای قرآنی با سایر اپهای نهچندان معروف در زمینه
بازی و یا سرگرمی ،در اپ استور بازار نشاندهنده ،اختالف
فاحش بود .آماری که برای یک کشور اسالمی مثل ایران که در
آن معارف قرآنی از اهمیت باالیی برخوردار است ،چندان قابل
قبول نیست .بررسی چرایی این موضوع نیاز به مطالعات جامع
دارد .شاید عدم معرفی صحیح این اپها یکی از دالیل باشد.
مشکل دیگر در زمینه معرفی اپهای قرآنی ،عدم استفاده از یک
نام مشخص برای اپها بود .یافتههای مطالعه نشان داد که
بسیاری از اپها فاقد نام انحصاری هستند و تشابه اسمی در بین
اپها زیاد بود .برای نمونه میتوان به اپهای متعدد با نام قرآن
کامل ،قرآن جز  ، 3۰قرآن صوتی ،آموزش قرآن برای کودکان
و  ...اشاره کرد .شاید این نرمافزارها از نظر محتوا و موضوع مشابه
باشند ولی از نظر ساختار طراحی ،ویژگیهای گرافیکی ،حجم،
قابلیتها ،آنالین یا آفالین بودن ،استفاده از باتری و  ...متفاوت
هستند .عدم برند سازی محصول هم برای کاربران و هم برای
توسعهدهندگان مشکالتی را ایجاد میکند .برای مثال اگر کاربر
دنبال اپ خاصی از یک توسعهدهنده باشد در عمل نمیتواند
بهراحتی اپ موردنظر خود را پیدا کند .برای توسعهدهندگان نیز
انگیزه رقابت که خود سبب ارتقاء اپ میشود ،کمرنگ میشود.
نقطه ضعف بعدی مربوط به عدم بهروزرسانی و پشتیبانی توسط
توسعهدهنده در بسیاری از اپهای قرآنی بود .امروزه بحث بروز
رسانی و پشتیبانی یکی از الزامات توسعه اپهای تلفن همراه
است ( .)45عدم بهروزرسانی و پشتیبانی از یک اپ سبب میشود
که بهموازات ارتقاء سختافزاری و نرمافزاری تلفنهای هوشمند،
که باگهای نرمافزاری اپ افزایشیافته و در عمل اپ قابلیت کار
با فناوریهای جدید را نداشته باشد.
نتیجهگیری
ضریب باالی نفوذ تلفنهای هوشمند در ایران از یکسو و
وجود تعداد زیادی از اپهای قرآنی با موضوعات مختلف ،فرصت
مناسبی را بهمنظور ترویج معارف قرآنی در اختیار قرار میدهد.
اما استفاده از این ظرفیت نیازمند برطرف سازی نقاط ضعف
موجود در حوزه اپهای قرآنی بهخصوص در زمینه معرفی و
توسعه این اپها است.
پیشنهادها
بهمنظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه موجود پیشنهادهای
زیر ارائه میگردد:

های مطرح در زمینه اپهای تلفن هوشمند

 معرفی اپهای قرآنی در سایتهای مذهبی ،شبکه قرآن و
سایر برنامههای مذهبی در صدا و سیما
 ارائه فهرستی از اپهای برتر قرآنی به همراه قابلیتهای آنها و
دستهبندی موضوعی ،به ادارات قرآن و عترت در
دستگاههای دولتی و مراکز آموزش عالی کشور
 ارائه فهرستی از اپهای برتر قرآنی در زمینه کودکان به
مدارس مقطع ابتدایی و مهدکودکها در سراسر کشور
 حمایت از افراد و گروههای برنامه نویسی و شرکتهای فعال
در حوزه تولید محتوای قرآنی و مذهبی به منظور تشویق
آنها برای ارتقاء برنامهها و تشویق سایر افراد عالقمند در
حوزه تولید محتوای مذهبی
 ایجاد حداقل استانداردها برای توسعه اپهای قرآنی از طرف
مراجع رسمی و ارزیابی سالیانه اپهای قرآنی
 پیش بینی سازو کارهایی در مراکز آموزش عالی کشور به
خصوص در گروههای آموزشی قرآن و حدیث برای انجام
مطالعات جامع در خصوص اپهای قرآنی و معیارهای
پذیرش آنها توسط جامعه
 تشویق افراد ،گروهها و شرکتهای داخلی برای معرفی اپهای

قرآنی با قابلیت باال در اپ استور گوگل
 تشویق افراد ،گروه و شرکتها برای استفاده از نام اختصاصی
برای اپهای قرآنی خود
مالحظات اخالقی
به منظور رعایت اصول اخالق در پژوهش ،مطالعه حاضر در
کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز مطرح و با کد اخالق IR.AJUMS.REC.1399.385
تصویب گردید.
به منظور رعایت اصول اخالق در پژوهش ،کد اخالق از
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اخذ گردید.
تضاد منافع
نویسندگان اعالم مینمایند که تضاد منافعی در این پژوهش
وجود ندارد.
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل طرح پژوهشی با کد  s3999مصوب کمیته
تحقیقات دانشجویی میباشد که با حمایت مالی دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده است.

 ایجاد یک دسته بندی موضوعی دقیق برای تمامی اپهای
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Abstract
Introduction: The widespread use of smartphones has led individuals, companies, and religious institutions
in many Islamic countries, including Iran, to launch develop Quranic-themed applications. This study
aimed to identify Android-based mobile applications with Quranic themes in Iran, also study their structure
and content.
Methods: This was a cross-sectional study. The population of the study consisted of all Android apps
related to the Holy Quran in Iran. First, by searching Google, Google Play (Google App Store ) and Bazaar
(Persian app store) Quranic applications were identified and the applications downloaded, installed and
evaluated. The application evaluation tool was a researcher-made checklist. The collected data were
analyzed using descriptive statistics.
Results: In total, 297 Iranian Quran apps for Android were identified. Most of these apps were design to
display the verses of the Quran along with the ability to play their recitation (49.8%). The use of most
Quran apps was completely free (62.3%). 26.6% of the applications had not been updated since the initial
release.
Conclusion: Although most Quran applications for Android in Iran had acceptable usability, the
capabilities of these applications were not used. The study of Quran applications in Iran also showed
strengths and weaknesses that should be of interest to developers of Quran applications and other similar
religious applications in Iran.
Keywords: Quran, Android, Mobile applications, Smartphone
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