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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر بهرهگیری از سیستم چندرسانهای پادکست آموزشی بر انگیزش
پیشرفت و یادگیری درس قرآن دانشآموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهرستان میاندرود انجام پذیرفت .این
پژوهش با توجه به ماهیت آن بهصورت نیمه آزمایشی در یک محدوده معین زمانی با طرح پیشآزمون و
پسآزمون اجرا شده است .با توجه به نیمه آزمایشی بودن تحقیق 03 ،نفر از دانشآموزان پسر پایه چهارم
ابتدایی ،بهطور تصادفی ساده انتخاب شدند .دانشآموزان مذکور بهصورت تصادفی در دو گروه  51نفره
جای گرفتند .قبل از شروع تدریس از هر دو گروه پیشآزمون به عمل آمد .سپس یک گروه به شیوه سنتی
و گروه دیگر به شیوه چندرسانهای پادکست در درس قرآن آموزش دیدند .بعد از اتمام دوره پسآزمون
صورت گرفت .در هر دو مرحلهی پیشآزمون و پسآزمون از مقیاس انگیزش هارتر و آزمون محقق ساخته
استفاده گردید .تجزیهوتحلیل دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شد .یافتههای پژوهش نشان
داد ،بهرهگیری از سیستم چندرسانهای پادکست آموزشی بر انگیزش پیشرفت در درس قرآن دانشآموزان
پسر پایه چهارم ابتدایی تأثیر معنیدار ندارد؛ اما بهطور معناداری در میزان یادگیری دانشآموزان مؤثر بوده
است.

واژگان کلیدی :پادکست آموزشی ،یادگیری ،انگیزش پیشرفت.

 .5استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان (نویسنده مسئول)Sremadi2001@yahoo.com ،
 .8کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی ،همدان
 .0کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه آزاد واحد ساری
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مقدمه
پیشرفتهای چشمگیری که در حووزه آمووزش صوورت گرفتوه مودیون فناوریهوای نووین
اطالعوواتی و ارتبوواطی اسووت .توسووعه و گسووترش اینترنووت ،رویکردهووای جدیوودی بوورای
آموزشدهندگان بهمنظور برقراری ارتباط بوا فراگیوران فوراهم نمووده (ایووانز )8332 ،5و از
طرف دیگر امکان استفاده از رسانههای متنوع برای رسیدن بوه ایون مهوم را نیوز بورای آنهوا
ایجاد نموده است .نمونهای از این رسانهها که افراد مختلو

بوا اسوتفاده از آن و بهواسوههی

اینترنت میتوانند یاد بگیرند و یوا مهالوخ خوود را بوه گووش دیگوران برسوانند پادکسوتها
میباشند (کاپلی .)8337 ،8پادکست به هرگونه رویکرد ارسوال محتووای صووتی ،تصوویری
بر مبنای پروتکل پخش همزمان بر روی وب اشاره دارد (عبدوس 0و همکاران .)8358 ،این
واژه از ترکیخ واژههای «آیپاد »4و «برادکستینگ »1به معنای پخوش ،پدیود آموده اسوت و
پادکستینگ به عمل انتشار و پخش پادکست گفتوه میشوود کوه نوام سورویس جدیودی در
زموورهی وبالگهووا ،آر .اس.اس 6هووا و غیووره اسووت و از زیرمجموعووههووای وب اجتموواعی
محسوووب موویشووود (شووهبندی .)5027 ،هرچنوود بووه اشووتراا گذاشووتن فایلهووای صوووتی و
تصویری در تارنمای جهانی از دهه قبل امکانپذیر گردید ،ولی پادکسوتینگ از سوال 8334
به اینطرف ،بهعنوان روشی جدید وارد فناوریهای آموزشی شده است (اسوکیرا.)8336 ،7
این واژه آنقدر گستردگی و اهمیت داشته که در سال  8334از طورف لغتناموه آکسوفورد
بهعنوان واژهی سال انتخابشده است .این لغتنامه پادکست را چنین معرفوی کورده اسوت:
«برنامه رادیویی که دیجیتالی ضبطشوده اسوت و بورای دانلوود و قورار دادن در دسوتگاههای
شخصی پخش صدا در اینترنوت گذاشوته میشوود» (مقودم و طواهر نوژاد .)5044،پادکسوت
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شکلی از یادگیری سیار است که در آن یک وسیله برای شنیدن یا دیدن یک برنامه صووتی
یا تصویری استفاده میشود (ایوانز .)8332 ،نزدیکترین قیاس بوه پادکسوتها ،نمایشهوای
1. Evans
2. Copley
3. Abdous
4. ipod
5. broad casting
6. RSS
7. Skira
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تلویزیونی یا رادیویی است ،با این تفاوت که میتوان پادکست را هر جا که دوست داشوت
و یا در مورد موضوع موردعالقه دیود یوا شونید (دادنوی و هواکلی ،ترجموه سوودمند افشوار،
 .)5045درواقع فایلهای پادکست در اصل همان فایلهای صوتی و تصویری رایو هسوتند.
فقط فناوری پادکست نحوهی انتشار آنهوا را در سوایت تغییور داده اسوت و بوهجای اینکوه
کاربر هرروز به سایت مراجعه کند تا فایلهای جدید را دریافت کند میتوانود بوا اشوتراا
در پادکست ،بدون مراجعه به سایت ،هر زمان که سایت بهروز شد و فایول جدیودی در آن
قرار گرفت .بهصورت خودکار مهلع شود و آنها را دریافت کند (عباسی .)5040 ،ازجملوه
عواملی که موجخ رشد سریع پادکستها شده است شامل :ماهیوت فراگیور اینترنوت ،رشود
پهنای باند ،ایجاد کامپیوترهای چندرسانهای شخصی ،قابلیت نامتناهی دانلود و تهبیقپوذیری
سریع وسایل 5MP3است (گریبینز .)8337 ،8درواقع ایون فنواوری کوه دارای پتانسویل ااتوی
برای بهبوود کیفیوت تجربیوات و روشهوای آموزشوی و افوزایش کوارایی یوادگیری اسوت،
بهسوورعت گسووترشیافته و فرصووتهای جدیوودی در آموووزش بووه وجووود آورده اسووت
بهطوریکه پادکستینگ این قابلیت را دارد که جلسوات تودریس اسواتید را آرشویو کورده و
آنها را برای بازخوانی مجدد پخش و توزیع کند .با ایون روش میتووان مهالوخ آموزشوی
تکمیلوی را تهیوهکرده و در اختیووار دانشوجویان و سوایر عالقهمنوودان گذاشوت و یوا میتوووان
دانشجویان را ملزم به تولید و ارائه پادکستهای آموزشی ویوژه خودشوان بوهعنوان تکلیو
درسی نمود (لی 0و همکاران .)8332 ،انواع پادکستها بر اسواس نحووهی اسوتفاده از آنهوا
در آموزش عبارتاند از :پادکستهای اساسی (بهطور عموده در کالسهوای درس اسوتفاده
میشود) ،پادکستهای مکمل (برای تهیوه کوردن خالصوه کالسهوا و موواد درسوی بیشوتر
 .)8334احتماالً عمدهی مزیت پادکستها در سادگی ،قابلیوت دسترسوی و صورفهجویی در
وقت یادگیرندگان است (هو .)8334 ،1بهطوریکه پادکست را میتوان بهآسوانی در هنگوام
1. Motion pictures 3
2. Gribbins
3. Lee
4. Mc Garr
5. Hew
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رانندگی و قودم زدن و یوا کوار کوردن گووش داد (کمو

بول .)8331 ،5ادعوا میشوود کوه

پادکستها به یادگیرندگان شنیداری (کسانی که بیشترین یادگیریشوان از راه قووه شونوایی
صورت میگیرد؛ یعنوی بوا ایون حوس بیشوتر یواد میگیرنود) کوه شوامل  03درصود از هموه
یادگیرندگان میشود بهتر کموک مویکنود (راف و اولسون .)8337،8یوک منفعوت بوزرگ
پادکستها برای جایگزین کردن آن با کالسهوای سوخنرانی ،زموان اضوافی اسوت کوه بوه
دسووت میآیوود ،بنووابراین میتوووان از آن بوورای نشووان دادن ،تموورین و راهنمووایی و توسووعه
فعالیتهای گوش دادن و انجام دادن پروژهها استفاده کرد (او بوانون 0و همکواران.)8355 ،
درواقع از دیگر مزایای استفاده از پادکست توسعه محیطهای یادگیری است که تعامول بوین
دانشجو و محتوا را افزایش میدهد و همچنین باعث افزایش انگیزه دانشجو میشود (نجفوی
پور و همکاران .)5043،فراگیری که به هر دلیل نتواند در سر کالسهای خود حاضور شوود
تا از مهالخ گفتهشده در کوالس اسوتفاده نمایود ،بوهجای اسوتفاده از جوزوات دسوتنویس
کالس ،بوهراحتی میتوانود از طریوق شونیدن پادکسوتهای تهیهشوده بوه محتووای جوزوات
دسترسووی یابوود و بووه ایوون طریووق خووود را بووا جریووان کووالس همووراه سووازد .دانشووجویان و
دانشآموزان با شنیدن مکرر پادکستهای موردنظر خود ،دارای قدرت درا باال خواهنود
شد و بهتر میتوانند بر موضوع تمرکز داشته باشند .ضمن اینکه مخاطبان بیشوتری نیوز قوادر
خواهند بود از مهالخ موجود در پادکست بهره ببرنود .دانشوجویان و دانشآمووزانی کوه بوه
دالیلی اعم از کنداهنی یا عدم تسلط به زبانی (غیربومی) که در مدرسه یا دانشوگاه ایشوان،
به آن تدریس میشود ،با بهرهگیری از پادکستها میتوانند با همکالسان خود پویش برونود
بدون آنکه خللی به جریان آموزش و یادگیری در کالس وارد شوود و یوا ایشوان احسواس
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خجالت و شرمساری کنند (اصنافی و پاادامن نائینی .)5048 ،همچنین پادکست میتوانود
با دیگر فعالیتهای یادگیری الکترونیکی ترکیخ شود و در امر یادگیری زبان بوهویژه زبوان

1. Campbell
2. Ralf &Olsen
3. O'Bannon
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دوم نیووز جهووت اغنووا فراگیوور از حیووث مکالمووه ،درا مهلووخ و تلفوو صووحیک کلمووات
مورداستفاده قرار گیرد (ادرسینگا و سالمون.)8337 ،5
از سال  8334به بعد پژوهشهایی بهمنظور آشنایی با مزایای پادکسوت در امور آمووزش
توسط پژوهشگران صورت گرفته است .دانشگاه داا ،8در این زمینه پیشتاز بوده اسوت .در
سال  8334این دانشگاه با همکاری شرکت کامپیوتری اپل  5633آیپواد بورای دانشوجویان
سال اول مهیا نمود .امکان و تأثیرگذاری آیپادها بوهعنوان وسویلهای بوا اهوداف علموی کوه
توسط دانشجویان و اعضای هیئتعلمی در طول دو ترم مورداستفاده قرار گرفوت مهالعوه و
بررسی شود .یافتوههای ایون مهالعوات چنوین نتوایجی در برداشوتند :افوزایش قابلیوت درسوی
دانشجویان و اعضای هیئتعلمی ،کاهش میزان وابستگی به آزمایشگاه و کتابخانه ،عالقوه و
مشووغولیت بیشووتر دانشووجویان در بحثهووای کالسووی ،در آزمایشووگاه ،زمینووهی مهالعوواتی و
پژوهشها و تأیید هرچه بیشتر تقدم یادگیری فردی (نیکنفس و کامکار زاهروند.)5045 ،
سایر تحقیقات تجربی در زمینهی قابلیوت پادکسوت در آمووزش نیوز نشوان میدهود کوه
پادکست بر ابعاد مختلفی مانند یادگیری و پیشرفت تحصیلی فراگیران مؤثر بوده (رحیمی و
اسداللهی ،)8355 ،0منجر به افزایش انگیزه در فراگیران شده (بولیگر 4و همکاران )8334 ،و
ابزاری قدرتمند است که میتواند بهعنوان یک ابزار مکمول در کنوار آموزشهوای متوداول
مورداستفاده قرار گیرد همچنین باعث افزایش تماس دائمی بین فراگیران و معلمان میشوود
و انگیزه افراد را افزایش میدهد (فرناندز و همکاران .)8334 ،1بهعالوه ،نتای مهالعه واتو و
بالسر )8334( 6نشان میدهد که اکثر دانشآموزان اسوتفاده از پادکسوت در انجوام تکوالی
درسی را لذتبخش دانسته و این فنآوری را ابزار مفیدی برای یادگیری میدانند .همچنین

1. Edrisingha & Slmon
2. Duke
3. Rahimi & Asadollahi
4. Bolliger
5. Fernandez
6. Vatove&Balser
7. Dale

سال اول ،شماره  ،4پاییز 44

دال )8337( 7در مهالعه خود به این نتیجه رسید که پادکست نباید بهعنوان جوایگزینی بورای

24

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

تعامل بین معلم و دانشآموز مدنظر قرار گیرد ،بلکوه ابوزاری تعواملی بورای ارتقوار تجوارب
یادگیری دانشآموزان است.
نتوای پوژوهش امیودی ( )5043نشوان داد روش آموزشوی پادکسوت مشوارکتی ،بوهطور
معناداری موفقتر از سایر روشهای آموزشی در میزان یادگیری درس علووم دانشآمووزان
پایه دوم راهنمایی بوده است .همچنین این روش در میوزان یوادداری ،تغییور نگورش و تغییور
رفتووار دانشآموووزان پایووه دوم راهنمووایی تووأثیر داشووته اسووت .همچنووین یافتووههای پووژوهش
مهوودیزاده و همکوواران ( )5048حوواکی از ایوون اسووت کووه اسووتفاده از پادکسووت مشووارکتی
بهعنوان یک شیوه آموزشی بر میزان یادگیری و یادداری دانشآمووزان درزمینوهی مباحوث
زیستمحیهی مؤثر بوده است .خانی و بغیری ( )5048نیز در پژوهش خود با هدف بررسوی
میزان تأثیر ابزارهای وب  8در آموزش زبان انگلیسی در ایران تأثیر برخی از ابزارهای تحت
وب ازجمله وبالگها ،5ویکیها ،8سرویسهای ایمیل ،0شبکههای اجتماعی 4و پادکسوتها
و وادکستها 1بر چهار مهوارت اصولی زبوانی-گفتواری ،شونیداری ،نوشوتاری و خوانودن و
درا مهلخ–موردبررسی قراردادند که نتای بهدستآمده توأثیر مثبوت ابزارهوای وب  8را
در سهوح متوسط و پیشرفته نشان میدهد.
بنابراین با توجه به امکانات و منافعی که پادکست مخصوصاً در امر آموزش و یوادگیری
میتواند برای ما ایجاد نماید همچنین کاراییهایی که این رسوانه میتوانود در امور آمووزش
داشته باشد و از طرفی دیگر با توجه به نتیجه پژوهشهوایی کوه اثربخشوی ایون رسوانه را در
مورد آمووزش پرسوتاری (اسوکیرا ،)8336،پزشوکی (سواول و همکواران ،)8337،6مهندسوی
(پالمر و هوال )8332،7و فیزیوک (موک دونالود ،ترجموهی قاسومی )5024،موؤثر دانسوتهاند
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ضروری مینماید بررسیهای بیشتری در جهوت شوناخت و اسوتفاده بهینوهتر از آن صوورت
گیرد.
1. blogs
2. wikis
3. e-mail services
4. social networks
5. vidcast
6. Savel
7. Palmer &Hall
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بنابراین با عنایت به موارد مهرحشوده و اینکوه درس قورآن کوریم ازجملوه دروس دوره
ابتدایی است که در آن انواع حقایق ،مفاهیم ،قوانین و روش کار در زندگی شخصی ،اموور
اجتماعی ،دنیوی و اخروی مهرح است که سالهای سال دانشآموزان در زندگی شخصوی
با آنها سروکار خواهند داشت .روشهای آموزش موجود ،توانایی پرداخت کامل به ارائوه
و آموزش موارد فوق را ندارند .به همین علت ،اغلخ شواهد عودم یوادگیری پایودار معوانی،
مفاهیم و قرائت آن هستیم؛ بنابراین چنین به نظر میرسد کوه بورای داشوتن آموزشوی موؤثر،
وجود فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی نوین و بهکارگیری مؤثر آنها بسیار ضروری اسوت.
لذا با توجه به عالقهمندی کودکوان و نوجوانوان بوه رایانوه ،چندرسوانهایهوا و نرمافزارهوای
آموزشووی در اموور آموووزش و بووا توجووه بووه اسووتفاده روزافووزون معلمووان و دانشآموووزان از
نرمافزارهای آموزشی و خصوصواً تحووالتی کوه سیسوتم چندرسوانهای پادکسوت آموزشوی
میتواند در شیوه آموزش و یادگیری و یوادداری دانشآمووزان ایجواد کنود ،ایون پوژوهش
قصد دارد به این مسئله بپردازد که آیا بهرهگیری از سیستم چندرسانهای پادکست آموزشوی
بر انگیزش پیشرفت و یوادگیری دانشآمووزان پسور در درس قورآن کوریم در پایوه چهوارم
ابتدایی تأثیر دارد؟
مقصود از انگیزش فرآیندهایی است که به رفتار انرژی داده ،آن را هدایت کرده و نگوه
مویدارد .درواقوع ،رفتوار برانگیختووه ،رفتواری اسوت نیرومنوود ،جهوتدار و پایودار .انگیووزش
دانشآموزان در کالس درس بیانگر آن است که چرا دانشآموزان به شیوهی خاصی رفتوار
میکنند .اگر دانشآموزان تکالی

خود را انجام نمیدهند ،ممکن است به ایون دلیول باشود

که فاقد انگیزش کافی باشند .در مقابل ،اگر دانشآموزان در انجام تکالی

خود پشتکار بوه

(بیابانگرد .)5043،انگیزش پیشرفت تحصیلی در مدرسه به رفتارهوایی اطوالق میگوردد کوه
منجر به یادگیری و پیشرفت میشود (بهراموی و رضووان .)5021 ،مقصوود از یوادگیری نیوز
فرآیند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری فرد که حاصل تجربوه اسوت (سوی
.)5024،
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با توجه به اینکه ارتباط انسان با دنیای پیراموون خوود از طریوق حوواس میسور میشوود،
رسانهها برای اینکه بتوانند پیام خود را منتقل کنند و مخاطبان را به خود جذب نمایند ،باید
توانایی بهکارگیری یکی از این حواس را داشته باشند .یکی از ایون حوواس ،حوس شونوایی
است که مقدار قابلتوجهی ( 50درصد) از یادگیری ما از طریق آن صورت میگیرد .بورای
برقراری ارتباط از طریق این حس نیاز به صدا است .درگذشته رسانهای که تا حد زیوادی از
آن در این زمینه استفاده میشد رادیو بود ،ولی امروزه بوا رشود فناوریهوا پادکسوت نیوز در
این زمینه میتواند مورداستفاده قرار گیرد .پادکست کوردن یوک وسویلهی ارتبواطی جدیود
است که از کالسهای سنتی پیشی گرفته و اجازه یادگیری در هر جوا و مکوانی را میدهود.
این فایلهای صوتی بهصورت آنالین در دسترس هستند ،بنابراین یادگیرندگان ممکن است
بهمنظور مواد آموزشی (مانند سوخنرانی) ،آنهوا را دانلوود کورده و در خوار از کوالس در
یکزمان و مکان مناسوخ از آنهوا اسوتفاده کننود .پادکسوت کوردن همچنوین بوهطور یقوین
میتوانوود بوور روی تواناییهووای یووادگیری یادگیرنوودگان شوونیداری یووا دانشآموووزان دارای
احتیاجات خاص زبانی و شناختی تأثیر مثبت داشته باشد .یک منفعت بزرگ پادکستها در
صورت استفاده کردن از آنها بهجای کالسهای سخنرانی ،زمان اضافی است که به دسوت
میآیوود .درواقووع چووون ایوون رسووانه ،یووک رسووانه شوونیداری اسووت و در هوور زمووان و مکووانی
قابلاستفاده است ،دیگر نیازی به حضور فیزیکی فراگیور در یوک جوای ثابوت بورای انجوام
فرایند یادگیری نیست به همین دلیل فراگیر میتواند فعالیتها ،تمرینها و پروژههوای خوود
را بهواسههی این رسانه انجام دهد؛ که این خود میتواند یکزمان اضافی را برای فراگیران
ایجوواد نمایوود .پادکسووتینگ سووبخ احسوواس تموواس دائووم بووین دانشووجویان و موودرس شووده،
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انگیزههای دانشجویان را افزایش میدهد و استعدادهای متفاوت دانشجویان در یوادگیری را
تا حدودی لحاظ میکند و بهویژه در آموزش از راه دور ابزار مفید و کارآمدی است.

روش
این پژوهش با استفاده از طرح نیمه آزمایشیی دوگروهوی بوا پیشآزموون و پسآزموون بیا
استفاده از گروههوای کنتورل و آزموایش و بوا هودف شناسوایی توأثیر بهرهگیوری از سیسوتم
چندرسانهای پادکست آموزشی بر انگیزش پیشورفت و یوادگیری درس قورآن کوریم انجوام
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پذیرفت .جامعوه آمواری پوژوهش حاضور را کلیوه دانشآمووزان پسور پایوه چهوارم ابتودایی
شهرستان میاندرود که بر اساس آمار اداره آموزشوپرورش این شهرسوتان ،تعوداد  044نفور
بودهاند ،تشکیل میداد که با استفاده از روش نمونوهگیری تصوادفی سواده ،ابتودا دو مدرسوه
پسرانه (یک مدرسه جهت اجرای روش آموزش با استفاده از سیستم چندرسانهای پادکست
آموزشی و دیگری برای اجورای آمووزش سونتی) انتخواب و سوپس بوه هموین روش ،از هور
مدرسه یک کالس چهارم به تعداد  51نفر در گروه کنترل و آزمایش جای گرفتند .قبول از
شروع تدریس از هر دو گروه پیشآزمون به عمل آمد .سپس به مودت  4هفتوه یوک گوروه
به شیوه سنتی و گروه دیگر به شیوه چندرسانهای پادکست در درس قورآن آمووزش دیدنود
در این پژوهش منظور از پادکست آموزشی ،برنامههای صوتی ضبطشدهی دیجیتالی هستند
که توسط محقق تهیهشده و از طریق اینترنت و شبکههای ارتبواطی در اختیوار دانشآمووزان
قوورار داده میشووود .بعوود از اتمووام دوره پسآزمووون صووورت گرفووت .در هوور دو مرحلووه
پیشآزمون و پسآزمون از تست سنجش انگیزش هوارتر و آزموون محقوق سواخته اسوتفاده
گردید .مقیاس انگیزش تحصیلی هوارتر ( 00،)5425آیوتم دارد و هور آزموودنی بوه آیتمهوا
بهصورت پن گزینهای لیکرت (همیشه ،بیشتر اوقات ،گاهی اوقات ،بهندرت و بههیچوجوه)
پاسخ میدهد .این گزینهها به ترتیخ  8 ،0 ،4 ،1و  5نمرهگذاری میشوند .روایوی و پایوایی
این مقیاس توسط بحرانی ( )5022در پژوهشوی بوا عنووان «بررسوی اعتبوار و پایوایی مقیواس
انگیزش تحصیلی هارتر ( )5425برای اندازهگیوری انگیوزش تحصویلی دانوشآمووزان دوره
راهنمایی» سنجیده شده است .برای اطمینان از روایی آزمون محقق سواخته مورداسوتفاده در
پیشآزمون و پسآزمون نیز عالوه بر تأیید معلمان مجوری طورح ،جهوت احوراز روایوی بوه
گرفت .همچنین برای اطمینان از پایایی آزمونهای معلم سواخته ،از روش تنصوی

(دونیموه

کووردن) استفادهشووده اسووت بوورای محاسووبه ضووریخ قابلیووت اعتموواد کوول آزمووون از فرمووول
اسووپیرمن -بووراون اسووتفاده شوود .قابلیووت اعتموواد کوول آزمووون برابوور  3/21و بوورای آزمووون
مورداستفاده در پسآزمون ،برابر  3/24محاسبه گردید .لذا ایون مقوادیر نشوان میدهنود کوه
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رؤیت چند تن از استادان صاحخنظر رسیده است که روایی محتوایی آن موورد تأییود قورار

آزمونها از پایایی الزم و انسجام درونی برخوردار میباشند.
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نتایج
در این تحقیق ،محقق درصدد بررسی فرضیههای زیر است:
 .5بهرهگیری از سیستم چندرسوانهای پادکسوت آموزشوی بور انگیوزش پیشورفت در درس
قرآن کریم دانشآموزان پسر پایه چهارم ابتدایی تأثیر دارد.
 .8بهرهگیری از سیستم چندرسانهای پادکست آموزشی بر یادگیری در درس قرآن کوریم
دانشآموزان پسر پایه چهارم ابتدایی تأثیر دارد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها در هر یک از متغیرهای موردبررسی ،ابتدا نرمال بوودن توزیوع
دادهها مورد ارزیابی قرار گرفت .سپس همسوان بوودن سوهک علموی در پیشآزموون در دو
گروه از طریق انجام آزمون  tمستقل بررسی شد .برای ارزیابی تأثیر متغیر روش تودریس در
یادگیری ،نمرات در پیشآزمون و پسآزمون به درصد از کل نمره تبودیل و سوپس میوزان
تغییرات در دو آزمون محاسبه شد .چون توزیوع دادههوا در هموهی متغیرهوای موردبررسوی،
نرمال بود از آزمون  tمستقل برای بررسی معنیداری تفواوت بوین گوروه آزموایش و گوروه
کنترل در یادگیری استفاده گردید؛ اما در خصوص تغییر انگیوزش پیشورفت از آزموون غیور
پارامتری عالمتهای ساین استفاده گردید.
ارزیابی نرمال بودن توزیع دادهها:
نتای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها در جدول  5آمده است .با توجه به مقودار  Zو سوهک
معنیداری ،تفاوت بین توزیع متغیرها با توزیع نرمال معنیدار نگردید .لذا توزیوع دادههوا در
پیشآزمون و پسآزمون در گروههای کنترل و آزمایش را میتوان نرمال فرض کرد.
جدول  .1نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
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گروه آزمایش

گروه کنترل
پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

تعداد

51

51

51

51

میانگین

50/83

56/43

50/50

57/70

انحراف معیار

8/34

5/46

5/77

5/27

Z

3/14

3/14

3/14

3/65

Sig

3/404

3/273

3/26

3/21
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نتای ارزیابی همسانی سهک علمی در پیشآزمون:
نتای همسانی نمرات درس قورآن کوریم پایوه چهوارم در گروههوای آزموایش و کنتورل در
پیشآزمون در جدول  8آمده است .با توجه به اینکه مقودار  tمحاسوباتی ( )3/34از مقودار t

جدول ( )8/364کمتر است ،تفاوت بین دو گروه کنترل و آزمایش ازنظور سوهک علموی در
پیشآزمون معنیدار نشد؛ بنابراین میتوان دو گروه آزموایش و کنتورل را ازنظور معلوموات
قرآنی پایه چهارم ابتدایی همسان در نظر گرفت.
جدول  .2مقایسه نمرات درس قرآن کریم در گروههای کنترل و آزمایش در پیشآزمون
گروههای
تحقیق
کنترل
آزمایش

تعداد

میانگین

51
51

50/83
50/50

انحراف
معیار
8/34
5/76

t
محاسباتی

درجه
آزادی

t
جدول

سهک
معنیداری

3/34

82

8

3/481

مقایسه تأثیر روشهوای تودریس سونتی و سیسوتم چندرسوانهای پادکسوت در یوادگیری
درس قرآن کریم:
نتای جدول  0نشان میدهد گروه کنترل در پسآزمون میانگین نمره  56/43از  83نمره
( 28درصد نمره) را کسخ کورده اسوت کوه نسوبت بوه پیشآزموون بوا میوانگین 66( 50/83
درصد نمره) 56 ،درصود پیشورفت داشوته اسوت .گوروه آزموایش در پیشآزموون میوانگین
 22/6( 57/70درصد نمره) را کسخ کرده است که نسبت به پیشآزمون با میوانگین 50/50
( 61درصد نمره) 80/6 ،درصد پیشرفت داشته است.
جدول  .3مقایسهی میانگین نمرات یادگیری درس قرآن کریم در گروههای کنترل و آزمایش
تحقیق

پسآزمون

کنترل

56/43

28

آزمایش

57/70

22/6

50/83

66

56

50/50

61

80/6

پیشآزمون

مقایسه تأثیر روشهای سنتی و سیستم چندرسانهای پادکست در پیشرفت انگیزش درس
قرآن کریم:
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گروههای

میانگین

درصد از نمره کل

میانگین

درصد از نمره کل

پیشرفت

نتای جدول  4نشان میدهد کوه در گروهوی کوه بوه شویوه سونتی درس قورآن کوریم را
آموزش دیدند ،فراوانی پاسخها در گزینههای مختل

در پیشآزموون و پسآزموون تقریبواً
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برابر است .تفاوت پیشآزمون و پسآزمون ازنظور تغییور در میوزان انگیوزش در گزینوههای
مختل

پن گانه کمتر از  5درصد بوده است درمجمووع عکسالعمول آزمونشووندگان بور

اساس تست هارتر در خصووص تغییورات انگیوزش در پیشآزموون و پسآزموون در گوروه
کنترل مشابه هم بوده است.
جدول  .4نتایج سنجش انگیزش در پیشآزمون و پسآزمون درس قرآن کریم در گروه کنترل
انگیزش

هیچوقت

بهندرت

گاهی اوقات

بیشتر اوقات

همیشه

پیشآزمون

2/46

54/24

81

81/25

84/04

پسآزمون

4 /4

54/71

84/21

81/66

84/24

مقایسه نتای تست انگیزش در پیشآزموون و پسآزموون درس قورآن کوریم در گوروه
آزمایش:
نتای جدول  1نشان میدهد که فراوانی پاسخهای انگیزش در  1گزینه طی

لیکرت در

دو گروه با تغییرات جزئی همراه شده است .درصد گزینههای "هیچوقت" و "بهندرت" در
پسآزمون در گروه کنترل کاهش اما فراوانی پاسخهای گزینههای "گاهی اوقات"" ،بیشتر
اوقات" و "همیشه" در پسآزمون افزایش یافته است.
جدول  .5مقایسه نتایج تست انگیزش در پیشآزمون و پسآزمون درس قرآن کریم در گروه آزمایش
انگیزش

هیچوقت

بهندرت

گاهی اوقات

بیشتر اوقات

همیشه

پیشآزمون

2/78

56/38

84/14

87/02

80/00

پسآزمون

7/37

58/70

81/31

84/34

86/36

مقایسه نتای تست انگیوزش در پسآزموون درس قورآن کوریم در گروههوای کنتورل و
آزمایش:
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نتای جدول  6نشان میدهد که فراوانی پاسوخهای مربووط بوه گزینوههای کمتور از حود
متوسووط (هیچوقووت و بهنوودرت) در شوویوه آموووزش سوونتی قوورآن کووریم در پایووه چهووارم در
پسآزمون در گروه کنترل بین  8تا  8/21درصد بیشوتر از گوروه آزموایش بووده اسوت؛ اموا
فراوانی پاسخهای گزینههای متوسط و باالتر بین  3/1تا 0/1درصد در گروه آزمایش بیشوتر
از گروه کنترل بوده است .مقایسه روند تغییرات انگیزش در پسآزمون در دو گوروه نشوان
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میدهوود روش توودریس سیسووتم چندرسووانهای پادکسووت بووین  3/1تووا حوودود 0/1درصوود در
انگیزش دانشآموزان تغییرات مثبت ایجاد کرده است.
جدول  .6مقایسه نتایج تست انگیزش در پسآزمون درس قرآن کریم در گروههای کنترل و آزمایش
انگیزش

هیچوقت

بهندرت

گاهی اوقات

بیشتر اوقات

همیشه

گروه کنترل

4 /4

54/71

84/21

81/66

84/84

گروه آزمایش

7/37

58/70

81/31

84/34

86/84

تغییرات

-8/21

-8/38

+3/11

+0/40

+8

ارزیابی فرضیهها
فرضیه اول :بین بهرهگیری از آموزش به سیسوتم چندرسوانهای پادکسوت بوا میوزان انگیوزش
پیشرفت درس قرآن کریم پایه چهارم رابهه وجود دارد.
نتای جدول  7نشان میدهد مقدار  Zمحاسباتی ( )3/500از مقودار  Zجودول در توزیوع
دو دامنه در سهک احتمال  41درصد ( )5/46کمتر شده است .ازاینرو بین میانگین پیشورفت
انگیزش تحصیلی در پسآزمون دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنیدار دیده نشود .لوذا
در ارزیووابی فرضوویه میتوووان گفووت کووه فوورض صووفر مبنووی بوور اینکووه آموووزش بووه سیسووتم
چندرسانهای پادکست باعث افزایش میزان انگیوزش پیشورفت درس قورآن کوریم نمیشوود
پذیرفتووه میشووود .ازایوونرو توودریس بووا شوویوه سیسووتم چندرسووانهای پادکسووت در پیشوورفت
انگیزش درس قرآن کریم دانشآموزان پسر پایه چهارم توأثیر معنویدار نداشوته و بور روش
سنتی مزیتی نخواهد داشت.
جدول  .7نتایج آزمون معنیداری تغییرات انگیزش در پسآزمون گروههای کنترل و آزمایش
تفاوت

رتبه

رتبه
2
7

عالمت رتبهها

تعداد

کنترل-

رتبههای منفی

0

8/67

آزمایش

رتبههای مثبت

8

0 /1

انگیزش

Z
محاسباتی

Z
جدول

معنیداری

3/500

5/46

3824

فرضوویه دوم :بووین بهرهگیووری از آموووزش بووه سیسووتم چندرسووانهای پادکسووت بووا میووزان
یادگیری درس قرآن کریم رابهه وجود دارد.
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میانگین

جمع

سهک
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نتای جدول  2نشان میدهد که مقدار میوانگین تغییور نموره (یوادگیری) در درس قورآن
کریم در گروه کنترل  0/83و در گروه آموزشدیده با سیستم چندرسانهای پادکست 4/63
بوده است .مقدار  tمحاسباتی  2/82بهدستآمده است کوه از  tجودول بوا درجوه آزادی 82
( )8/364بیشتر است .لذا تفاوت بین دو گوروه ازنظور یوادگیری درس قورآن کوریم در پایوه
چهووارم معنوویدار شووده اسووت؛ بنووابراین فرضوویه صووفر مبنووی بوور اینکووه آموووزش بووه سیسووتم
چندرسانهای پادکست باعث افزایش میزان یادگیری درس قرآن کریم نمیشود رد و فرض
مخوال

پذیرفتوه میشوود .ازایوونرو اسوتنباط میشوود کووه اسوتفاده از سیسوتم چندرسووانهای

پادکست در یادگیری درس قرآن کریم پایه چهارم ابتدایی بر روش سنتی مزیتوی معنویدار
دارد.
جدول  .8نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه میانگین نمرات یادگیری درس قرآن کریم در گروههای
کنترل و آزمایش
گروهها

میانگین نمرات

انحراف معیار

کنترل

0/83

3/45

آزمایش

4/63

3/15

 tمحاسباتی

درجه آزادی

 tجدول

سهک معنیداری

2/82

82

8/364

3/335

بهطور خالصه میتوان نتیجهگیری کرد که آموزش به سیستم چندرسانهای پادکست در
میزان یادگیری دانشآموزان در درس قرآن کریم در پایه چهارم توأثیری معنویدار و مثبوت
دارد اما ازنظر میزان تقویت انگیزش بوین دو روش سونتی و سیسوتم چندرسوانهای پادکسوت
تفاوت معنیدار دیده نشد.

بحث
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یافتووههای پووژوهش حوواکی از ایوون اسووت کووه دانشآموووزانی کووه بووا اسووتفاده از سیسووتم
چندرسانهای پادکست مورد آموزش قرارگرفتهاند در مقایسه با دانشآمووزانی کوه بوا روش
رای آموزشدیدهاند ،از میزان یادگیری بیشتری برخوردار بودهاند .بهعبارتدیگر ،تودریس
با شیوه سیستم چندرسانهای پادکست بر میزان یادگیری دانشآموزان در درس قرآن کوریم
مؤثر بوده است .بهطوریکه میانگین نمرهی یادگیری درس قرآن کریم در گروه کنترل 56
درصد و در گروه آزموایش 80/6 ،درصود پیشورفت داشوته اسوت .ایون نتوای مؤیود نتوای
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تحقیقووات مختلوو

ازجملووه ،اسووکیرا ( ،)8336سوواول و همکوواران ( ،)8337پووالمر و هووال

( ،)8332رحیمووی و همکوواران ( )8355و امیوودی ( ،)5043مهوودی زاده و همکوواران ()5048
است .در این مهالعوات مشخصشوده کوه اسوتفاده از پادکسوت باعوث ارتقوای یوادگیری و
حمایت از آن شده است که این یافته در راستای نتای مهالعهی واتو و بالسور ( )8334و دال
( )8337است .واتو و بالسر با اطمینان عنوان کردند که اسوتفاده از پادکسوت باعوث ارتقوای
یادگیری میشود و ازنظر دانشآموزان نیز ابزار مفیدی بورای یوادگیری اسوت .دال ()8337
نیز بوه ایون نتیجوه رسویده کوه اسوتفاده از پادکسوت در آمووزش از یوادگیری دانشآمووزان
حمایت میکند.
همچنین نتای پژوهش در خصوص تأثیر تدریس با شیوه سیستم چندرسانهای پادکسوت
در پیشرفت انگیزش تحصیلی دانشآموزان نشوان داد کوه اسوتفاده از ایون روش درافوزایش
میزان انگیزش پیشرفت درس قرآن کریم تأثیر معنیدار نداشته و لذا بور روش سونتی مزیتوی
نخواهد داشت .درواقع مقایسهی روند تغییرات انگیوزش در پسآزموون در دو گوروه نشوان
داد روش تدریس سیستم چندرسانهای پادکست بین  3/1تا حدود  0/1درصود در انگیوزش
دانشآموزان تغییورات مثبوت ایجواد کورده اسوت .ایون نتوای بوا یافتوهها پوژوهش بوولیگر و
همکاران ( )8334و فرناندز و همکاران ( )8334در خصووص افوزایش انگیوزه در فراگیوران
همخوانی ندارد .با توجه به متنوع بودن درسها ،تفاوت در نتای تحقیقهای مختلو

اموری

طبیعی است .برای اثبات اثر مثبت یوک روش نووین درسوی ،پژوهشهوای متعودد موردنیواز
است .چراکه اوالً فنون گوناگونی در پادکست به کار گرفته میشوند و دومواً درسهوا نیوز
بسیار متنوع هستند .اضافه کردن متغیرهای تعدیلکنندهای مانند جنسیت نیوز مزیود بور علوت
چندرسانهای میتواند برای دروس خاصی ،سودمندی بیشوتری داشوته باشود .عودم آشونایی
کامل دانشآموزان به نحوهی پاسخگویی به سوؤاالت چندگزینوهای جهوت سونجش میوزان
انگیزش (آزمون هارتر) و عدم توجه برخی از دانشآموزان نسبت به محتوای پرسوشنامه و
با بیمیلی پاسخ دادن نیز ممکن است در نتای پژوهش تأثیر داشته باشد .همچنین با توجه به
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میشود تا در همهی پژوهشها نتای هماهنگ حاصل نگردد .هر یک از انوواع روشهوای

اینکه کودکان این دوره (آموزش ابتدایی) بر اسواس نظریوه ژان پیواژه در مرحلوه عملیوات
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عینی قرار دارند ممکن است استفاده از رسانههای دارای ویژگیهای عینی و تصویری سبخ
ایجاد انگیزه بیشتر در آنان گردد.
با توجه به اینکه این نوع رسانه از جدیدترین انواع رسانههای آموزشی به شومار مویرود
مهالعات گستردهای در مورد ابعاد مختل

آنها صوورت نگرفتوه اسوت .انتظوار مویرود در

آینده شاهد پژوهشهایی در ابعاد مختلو

آن باشویم ازجملوه :مقایسوه ایون رسوانه بوا سوایر

رسانههای آموزشی ،تأثیرات بهکارگیری این رسانه بر روی گروههای خواص (بوهطور مثوال
یادگیرنوودگان دارای معلولیتهووای جسوومی و حرکتووی) ،مقایسووه کوواربرد ایوون رسووانه در
محیطهای مجازی و حضوری ،چگونگی ترکیخ این رسانه با سایر رسانهها جهت اثربخشی
بیشتر آموزش ،کاربست نظریههای یادگیری و الگوهای طراحوی آموزشوی در سواخت ایون
رسانه را میتوان اشاره نمود.
بر اساس یافتههای این پژوهش ،پیشنهاد میگردد که آموزشوگران بورای ارتقوای سوهک
یادگیری از پادکست بهمنظور حمایت و تکمیول روشهوای تودریس سونتی اسوتفاده کننود.
استفاده از این روش بوهویژه در آمووزش درس قورآن کوریم توصویه میگوردد زیورا عموده
اشکاالت دانشآموزان در روخوانی قرآن مجید ،به ضع

مهارت روخوانی یا با دقت کم،

شتابزدگی اضهراب و کمبود اعتمادبهنفس مربوط میشود که اسوتفاده از مزایوای سیسوتم
چندرسانهای پادکست میتواند به رفع این مشکالت کمک کند .همچنین با توجوه بوه توأثیر
نسبتاً باالی استفاده از این روش پیشنهاد میگردد دورههوای آمووزش بورای معلموان جهوت
آشنایی با ایون روش و مزایوای آن بورای تولیود و ارائوهی پادکسوت آموزشوی بوا توجوه بوه
استانداردها ،اهداف آموزشی ،روانشناسی یادگیری و گروه سنی دانشآموزان ،مدنظر قورار
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گیرد.
تشویق مدرسین به استفاده از پادکست در حیهههای مختل

آموزشوی و بوه روشهوای

متفاوت سبخ به دست آمدن نتای متنوعی از تأثیرات پادکست شده که راهگشوای اسوتفاده
از این فناوری در آینده خواهد بود.
مدرسین باید بوه ررافوت اهوداف خوویش را در اسوتفاده از پادکسوت معوین و مشوخص
نموده ونیز الزم است فراگیران را با نحوهی استفاده و دانلود پادکست آشونا نموود و روشوی
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که آنها به یادگیری یک درس ویژه کمک میکنند را بیان نمایند .نکتوهای کوه در هنگوام
طراحی پادکستها باید به آن توجه کرد این است که باید سعی شود مشوکالت مربووط بوه
نحوی دسترسی و توزیع آنها برطرف شود.
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