
 

 

پادکست آموزشی بر  ایچندرسانهاز سیستم  گیریبهره تأثیر

 یادگیری انگیزش پیشرفت و

 1عمادی رسول سید

 2روشکینالهه 

 3خاشی دوست ریم

 فناوری آموزش و یادگیری

 44 پاییز، 4سال اول، شماره 

 7/4/44دریافت: تاریخ 

 82/4/44تاریخ پذیرش: 

 چکیده
انگیزش  رپادکست آموزشی ب ایچندرسانهاز سیستم  گیریبهره تأثیرشناسایی پژوهش حاضر با هدف 

این  پایه چهارم ابتدایی شهرستان میاندرود انجام پذیرفت. ان پسرآموزدانشپیشرفت و یادگیری درس قرآن 

و  آزمونپیشطرح در یک محدوده معین زمانی با  آزمایشینیمه  صورتبهبا توجه به ماهیت آن پژوهش 

پایه چهارم  پسر انآموزدانشنفر از  03بودن تحقیق،  آزمایشینیمه است. با توجه به  شده اجرا آزمونپس

 هنفر 51در دو گروه  تصادفی صورتبهان مذکور آموزدانش. انتخاب شدند ساده تصادفی طوربه ،ابتدایی

به عمل آمد. سپس یک گروه به شیوه سنتی  آزمونپیشجای گرفتند. قبل از شروع تدریس از هر دو گروه 

 آزمونپسه رپادکست در درس قرآن آموزش دیدند. بعد از اتمام دو ایچندرسانهو گروه دیگر به شیوه 

 آزمون محقق ساختهر و انگیزش هارتمقیاس  از آزمونپسو  آزمونپیشی صورت گرفت. در هر دو مرحله

پژوهش نشان  هاییافتهانجام شد.  یاستنباطو  در دو بخش توصیفی هاداده وتحلیلتجزیه استفاده گردید.

ان آموزدانش درس قرآن در پادکست آموزشی بر انگیزش پیشرفت ایچندرسانهسیستم  از گیریبهره ،داد

 هان مؤثر بودآموزدانشطور معناداری در میزان یادگیری اما به ؛دار نداردمعنی تأثیرپسر پایه چهارم ابتدایی 

 است.

 .انگیزش پیشرفت ، یادگیری،آموزشی : پادکستواژگان کلیدی

                                                      
 (Sremadi2001@yahoo.com ،همدان )نویسنده مسئولدانشگاه بوعلی سینا، علوم تربیتی،  استادیار گروه 5.

 همدان کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، .8

 دانشگاه آزاد واحد ساری کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، .0
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 مقدمه

نووین  هوایوریافنچشمگیری که در حووزه آمووزش صوورت گرفتوه مودیون  هایپیشرفت

، رویکردهووای جدیوودی بوورای اینترنووت گسووترش وتوسووعه اطالعوواتی و ارتبوواطی اسووت. 

 ( و از8332 ،5ایووانز) نمووده فوراهم برقراری ارتباط بوا فراگیوران منظوربه دهندگانآموزش

 هواآنمتنوع برای رسیدن بوه ایون مهوم را نیوز بورای  هایرسانهطرف دیگر امکان استفاده از 

 یواسوههبهکه افراد مختلو  بوا اسوتفاده از آن و  هارسانهاز این  اینمونهایجاد نموده است. 

 هاپادکسوتو یوا مهالوخ خوود را بوه گووش دیگوران برسوانند  بگیرند یاد توانندمیاینترنت 

تصوویری  ،به هرگونه رویکرد ارسوال محتووای صووتی پادکست (.8337 ،8کاپلیباشند )می

این  (.8358 و همکاران، 0عبدوس) داردبر روی وب اشاره  همزمانبر مبنای پروتکل پخش 

پدیود آموده اسوت و  ،به معنای پخوش «1برادکستینگ»و « 4پادآی» هایواژهواژه از ترکیخ 

کوه نوام سورویس جدیودی در  شوودمیپادکستینگ به عمل انتشار و پخش پادکست گفتوه 

وب اجتموواعی  هووایو غیووره اسووت و از زیرمجموعووه هووا 6.اساس هووا، آر.وبالگ یزمووره

صوووتی و  هووایفایلبووه اشووتراا گذاشووتن  هرچنوود (.5027 شووهبندی،) شووودموویمحسوووب 

 8334گردید، ولی پادکسوتینگ از سوال  پذیرامکانتصویری در تارنمای جهانی از دهه قبل 

 (.6833 ،7اسوکیرااست )آموزشی شده  هایفناوریروشی جدید وارد  عنوانبه، طرفاینبه 

آکسوفورد  ناموهلغتاز طورف  8334که در سال  گستردگی و اهمیت داشته قدرآنواژه  این

پادکست را چنین معرفوی کورده اسوت:  نامهلغتاست. این  شدهانتخابسال  یواژه عنوانبه

 هایدسوتگاهاسوت و بورای دانلوود و قورار دادن در  شودهضبطبرنامه رادیویی که دیجیتالی »

پادکسوت  (.5044)مقودم و طواهر نوژاد،« شوودمیشخصی پخش صدا در اینترنوت گذاشوته 

شنیدن یا دیدن یک برنامه صووتی  برایشکلی از یادگیری سیار است که در آن یک وسیله 

 هواینمایش، هاپادکسوتقیاس بوه  تریننزدیک. (8332 ایوانز،شود )مییا تصویری استفاده 

                                                      
1. Evans 

2. Copley 

3. Abdous 

4. ipod 

5. broad casting 

6. RSS 

7. Skira 
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که دوست داشوت  جا هرپادکست را  توانمیتلویزیونی یا رادیویی است، با این تفاوت که 

 سوودمند افشوار، ترجموهدادنوی و هواکلی، ) یدشوندیود یوا  موردعالقهد موضوع ر مورو یا د

صوتی و تصویری رایو  هسوتند.  هایفایلپادکست در اصل همان  هایفایل درواقع (.5045

 کوهاین جایبوهرا در سوایت تغییور داده اسوت و  هواآنانتشار  ینحوهفقط فناوری پادکست 

بوا اشوتراا  توانودمیکند  دریافتد را جدی هایفایلاجعه کند تا به سایت مر هرروز کاربر

شد و فایول جدیودی در آن  روزبهمراجعه به سایت، هر زمان که سایت  بدون در پادکست،

 ازجملوه (.5040 عباسی،کند )را دریافت  هاآنخودکار مهلع شود و  صورتبهقرار گرفت. 

رشود  ،اینترنوتشده است شامل: ماهیوت فراگیور  هاپادکسترشد سریع  موجخعواملی که 

 پوذیریتهبیق و نامتناهی دانلود قابلیت ،شخصی ایچندرسانهایجاد کامپیوترهای  ،باندپهنای 

دارای پتانسویل ااتوی  کوه فنواوری ایون درواقع .(7833، 8گریبینز) است MP35وسایلسریع 

 ،آموزشوی و افوزایش کوارایی یوادگیری اسوت هوایروشبرای بهبوود کیفیوت تجربیوات و 

جدیوودی در آموووزش بووه وجووود آورده اسووت  هایفرصووتو  یافتهگسووترش سوورعتبه

پادکستینگ این قابلیت را دارد که جلسوات تودریس اسواتید را آرشویو کورده و  کهطوریبه

مهالوخ آموزشوی  تووانمیایون روش  با را برای بازخوانی مجدد پخش و توزیع کند. هاآن

 توووانمییوا  و گذاشوت منوودانعالقهو در اختیووار دانشوجویان و سوایر  کردهتهیوهتکمیلوی را 

تکلیو   عنوانبوهآموزشی ویوژه خودشوان  هایپادکستدانشجویان را ملزم به تولید و ارائه 

 هواآناسوتفاده از  ینحووهبر اسواس  هاپادکست انواع (.8332 و همکاران، 0لی) نموددرسی 

درس اسوتفاده  هوایکالسعموده در  طوربه) یاساس هایپادکستاز:  اندعبارتدر آموزش 

و موواد درسوی بیشوتر  هواکالسبرای تهیوه کوردن خالصوه مکمل ) هایپادکست ،(شودمی

 ،4()مک گوررشوودمیتوسط یادگیرنودگان تولیود خالق ) هایپادکستو  (شودمیاستفاده 

در  جوییصورفهدسترسوی و  قابلیوت سادگی،در  هاپادکستمزیت  یعمده احتماالً (.8334

در هنگوام  آسوانیبه توانمیپادکست را  کهطوریبه (.8334 ،1هو) استوقت یادگیرندگان 

                                                      
1. Motion pictures 3 

2. Gribbins 

3. Lee 

4. Mc Garr 

5. Hew 
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کوه  شوودمی(. ادعوا 8331 ،5کمو  بولداد )و قودم زدن و یوا کوار کوردن گووش  رانندگی

از راه قووه شونوایی  شوانیادگیریکسانی که بیشترین ) یداریشنبه یادگیرندگان  هاپادکست

درصود از هموه  03کوه شوامل  (گیرنودمییعنوی بوا ایون حوس بیشوتر یواد  ؛گیردمیصورت 

(. یوک منفعوت بوزرگ 8،8337راف و اولسون) کنودمویبهتر کموک  شودمییادگیرندگان 

کوه بوه  اسوتزموان اضوافی  ،سوخنرانی هوایکالسبرای جایگزین کردن آن با  هاپادکست

و توسووعه  از آن بوورای نشووان دادن، تموورین و راهنمووایی توووانمی بنووابراین ،آیوودمیدسووت 

 (.8355 و همکواران، 0استفاده کرد )او بوانون هاپروژهگوش دادن و انجام دادن  هایفعالیت

یادگیری است که تعامول بوین  هایمحیطاز دیگر مزایای استفاده از پادکست توسعه  درواقع

نجفوی ) شودمیباعث افزایش انگیزه دانشجو  نهمچنیو  دهدمیدانشجو و محتوا را افزایش 

خود حاضور شوود  هایکالسکه به هر دلیل نتواند در سر  فراگیری (.5043پور و همکاران،

 نویسدسوتاسوتفاده از جوزوات  جایبوهدر کوالس اسوتفاده نمایود،  شدهگفتهتا از مهالخ 

بوه محتووای جوزوات  شودهتهیه هایپادکسوتاز طریوق شونیدن  توانودمی راحتیبوهکالس، 

و  دسترسووی یابوود و بووه ایوون طریووق خووود را بووا جریووان کووالس همووراه سووازد. دانشووجویان

خود، دارای قدرت درا باال خواهنود  موردنظر هایپادکستان با شنیدن مکرر آموزدانش

بیشوتری نیوز قوادر  مخاطبان کهاینبر موضوع تمرکز داشته باشند. ضمن  توانندمیشد و بهتر 

کوه بوه  آمووزانیدانشو  دانشوجویان ود از مهالخ موجود در پادکست بهره ببرنود.خواهند ب

که در مدرسه یا دانشوگاه ایشوان،  (غیربومییا عدم تسلط به زبانی ) کنداهنیدالیلی اعم از 

با همکالسان خود پویش برونود  توانندمی هاپادکستاز  گیریبهره، با شودمیبه آن تدریس 

ریان آموزش و یادگیری در کالس وارد شوود و یوا ایشوان احسواس خللی به ج کهآنبدون 

 توانودمیپادکست  چنینهم (.5048 نائینی، دامنپاا اصنافی و) رمساری کنندخجالت و ش

زبوان  ویژهبوهیادگیری الکترونیکی ترکیخ شود و در امر یادگیری زبان  هایفعالیتبا دیگر 

                                                      
1. Campbell 

2. Ralf &Olsen 

3. O'Bannon 
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صووحیک کلمووات  تلفوو  و درا مهلووخفراگیوور از حیووث مکالمووه،  جهووت اغنووا نیووز دوم

 .(8337 ،5ادرسینگا و سالمون)قرار گیرد  مورداستفاده

مزایای پادکسوت در امور آمووزش  آشنایی با منظوربه هاییپژوهشبه بعد  8334از سال 

 در ، در این زمینه پیشتاز بوده اسوت.8توسط پژوهشگران صورت گرفته است. دانشگاه داا

بورای دانشوجویان  پوادآی 5633این دانشگاه با همکاری شرکت کامپیوتری اپل  8334سال 

بوا اهوداف علموی کوه  ایوسویله عنوانبوه پادهاآی تأثیرگذاریسال اول مهیا نمود. امکان و 

قرار گرفوت مهالعوه و  مورداستفادهدر طول دو ترم  علمیهیئتتوسط دانشجویان و اعضای 

ایون مهالعوات چنوین نتوایجی در برداشوتند: افوزایش قابلیوت درسوی  یهایافتوهبررسی شود. 

، کاهش میزان وابستگی به آزمایشگاه و کتابخانه، عالقوه و علمیهیئتو اعضای  دانشجویان

مهالعوواتی و  یزمینووهکالسووی، در آزمایشووگاه،  هووایبحثمشووغولیت بیشووتر دانشووجویان در 

 (.5045 و کامکار زاهروند، نفسنیک) یردفهرچه بیشتر تقدم یادگیری  تأییدو  هاپژوهش

کوه  دهودمیقابلیوت پادکسوت در آمووزش نیوز نشوان  یزمینهتحقیقات تجربی در سایر 

رحیمی و ) بوده مؤثر فراگیران پادکست بر ابعاد مختلفی مانند یادگیری و پیشرفت تحصیلی

و  (8334 و همکاران، 4بولیگر) افزایش انگیزه در فراگیران شده ، منجر به(8355 ،0اسداللهی

متوداول  هوایآموزشیک ابزار مکمول در کنوار  عنوانبه تواندمیابزاری قدرتمند است که 

 شوودمیهمچنین باعث افزایش تماس دائمی بین فراگیران و معلمان  گیرد قرار مورداستفاده

و واتو نتای  مهالعه ، عالوهبه (.8334 ،1و همکاران فرناندز) دهدمیو انگیزه افراد را افزایش 

ان اسوتفاده از پادکسوت در انجوام تکوالی  آموزدانشکه اکثر  دهدمینشان  (8334) 6بالسر

 چنینهم. دانندمیرا ابزار مفیدی برای یادگیری  آوریفندانسته و این  بخشلذتدرسی را 

زینی بورای جوایگ عنوانبهدر مهالعه خود به این نتیجه رسید که پادکست نباید  (8337) 7دال

                                                      
1. Edrisingha & Slmon 

2. Duke 

3. Rahimi & Asadollahi 

4. Bolliger 

5. Fernandez 

6. Vatove&Balser 

7. Dale 
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مدنظر قرار گیرد، بلکوه ابوزاری تعواملی بورای ارتقوار تجوارب  آموزدانشتعامل بین معلم و 

 .ان استآموزدانشیادگیری 

 طوربوهروش آموزشوی پادکسوت مشوارکتی، نشوان داد ( 5043) یودیامنتوای  پوژوهش 

ان آمووزدانشآموزشی در میزان یادگیری درس علووم  هایروشاز سایر  ترموفقمعناداری 

پایه دوم راهنمایی بوده است. همچنین این روش در میوزان یوادداری، تغییور نگورش و تغییور 

پووژوهش  هاییافتووه چنووینهم داشووته اسووت. تووأثیران پایووه دوم راهنمووایی آموووزدانشرفتووار 

اسووتفاده از پادکسووت مشووارکتی کووه ( حوواکی از ایوون اسووت 5048همکوواران )زاده و مهوودی

مباحوث ی ان درزمینوهآمووزدانشو یادداری  ادگیرییه آموزشی بر میزان یک شیو عنوانبه

در پژوهش خود با هدف بررسوی  ( نیز5048) یریبغو  خانی بوده است. مؤثر محیهیزیست

برخی از ابزارهای تحت  تأثیردر آموزش زبان انگلیسی در ایران  8وب ابزارهای  تأثیرمیزان 

ها پادکسوتو  4اجتماعی هایشبکه، 0ایمیل هایسرویس، 8هاویکی، 5هاوبالگ ازجملهوب 

گفتواری، شونیداری، نوشوتاری و خوانودن و -بر چهار مهوارت اصولی زبوانی 1هاو وادکست

را  8مثبوت ابزارهوای وب  توأثیر آمدهدستبهکه نتای   قراردادند موردبررسی–درا مهلخ

 .دهدمیدر سهوح متوسط و پیشرفته نشان 

در امر آموزش و یوادگیری  مخصوصاًبا توجه به امکانات و منافعی که پادکست بنابراین 

در امور آمووزش  توانودمیکه این رسوانه  هاییکارایی چنینهمبرای ما ایجاد نماید  تواندمی

را در کوه اثربخشوی ایون رسوانه  هواییپژوهش نتیجهداشته باشد و از طرفی دیگر با توجه به 

 مهندسوی (،6،8337و همکواران سواول) یپزشوک (،8336سوکیرا،ا) یپرسوتارآمووزش د مور

 انددانسوته موؤثر (5024قاسومی، یترجموه موک دونالود،) فیزیوک( و 7،8332و هوال پالمر)

از آن صوورت  تربهینوهتفاده بیشتری در جهوت شوناخت و اسو هایبررسی نمایدمیضروری 

 .گیرد

                                                      
1. blogs 

2. wikis 

3. e-mail services 

4. social networks 

5. vidcast 

6. Savel 

7. Palmer &Hall 
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دروس دوره  ازجملوهو اینکوه درس قورآن کوریم  شودهمهرحبنابراین با عنایت به موارد 

که در آن انواع حقایق، مفاهیم، قوانین و روش کار در زندگی شخصی، اموور  استابتدایی 

ان در زندگی شخصوی آموزدانشسال  هایسالکه  اجتماعی، دنیوی و اخروی مهرح است

آموزش موجود، توانایی پرداخت کامل به ارائوه  هایروشخواهند داشت.  سروکار هاآنبا 

و آموزش موارد فوق را ندارند. به همین علت، اغلخ شواهد عودم یوادگیری پایودار معوانی، 

، موؤثربورای داشوتن آموزشوی  کوه رسدمیبنابراین چنین به نظر  ؛مفاهیم و قرائت آن هستیم

بسیار ضروری اسوت.  هاآن ثرمؤ کارگیریبهرتباطی نوین و اطالعاتی و ا هایفناوریوجود 

 افزارهواینرمهوا و ایچندرسوانهکودکوان و نوجوانوان بوه رایانوه،  مندیعالقهلذا با توجه به 

ان از آموووزدانشمعلمووان و  روزافووزون اسووتفادهو بووا توجووه بووه  آموزشووی در اموور آموووزش

ی پادکسوت آموزشو ایچندرسوانهسیسوتم تحووالتی کوه  خصوصواًآموزشی و  افزارهاینرم

ایون پوژوهش  ان ایجواد کنود،آمووزدانشدر شیوه آموزش و یادگیری و یوادداری  تواندمی

پادکست آموزشوی  ایچندرسانه از سیستم گیریبهرهبپردازد که آیا  مسئلهقصد دارد به این 

در درس قورآن کوریم در پایوه چهوارم  پسور انآمووزدانشیوادگیری  انگیزش پیشرفت و بر

 دارد؟ تأثیرابتدایی 

مقصود از انگیزش فرآیندهایی است که به رفتار انرژی داده، آن را هدایت کرده و نگوه 

و پایودار. انگیووزش  دارجهوت، رفتوار برانگیختووه، رفتواری اسوت نیرومنوود، درواقوع. داردموی

خاصی رفتوار  یشیوهان به آموزدانشاست که چرا  آن بیانگران در کالس درس آموزدانش

، ممکن است به ایون دلیول باشود دهندنمیان تکالی  خود را انجام زآمودانش. اگر کنندمی

ان در انجام تکالی  خود پشتکار بوه آموزدانشکه فاقد انگیزش کافی باشند. در مقابل، اگر 

 هسووتنددارای انگیووزش  احتموواالًبوور موانووع غلبووه کننوود،  کننوودمیو سووعی  دهنوودمیخوور  

کوه  گورددمیدر مدرسه به رفتارهوایی اطوالق پیشرفت تحصیلی  انگیزش (.5043بیابانگرد،)

از یوادگیری نیوز  مقصوود (.5021)بهراموی و رضووان،  شودمیمنجر به یادگیری و پیشرفت 

 )سوی  اسوتپایدار در رفتار یا توان رفتاری فرد که حاصل تجربوه  نسبتاًفرآیند ایجاد تغییر 

،5024.) 
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، شوودیمارتباط انسان با دنیای پیراموون خوود از طریوق حوواس میسور  کهینابا توجه به 

بتوانند پیام خود را منتقل کنند و مخاطبان را به خود جذب نمایند، باید  کهینابرای  هارسانه

یکی از این حواس را داشته باشند. یکی از ایون حوواس، حوس شونوایی  یریکارگبهتوانایی 

. بورای گیردیم( از یادگیری ما از طریق آن صورت درصد 50) یتوجهقابلکه مقدار  است

از  یوادیحد زکه تا  یارسانه درگذشته. استبرقراری ارتباط از طریق این حس نیاز به صدا 

پادکسوت نیوز در  هوایفناوررادیو بود، ولی امروزه بوا رشود  شدیمآن در این زمینه استفاده 

ارتبواطی جدیود  ییلهوسوپادکست کوردن یوک  قرار گیرد. مورداستفاده تواندیماین زمینه 

. دهودیمو مکوانی را  هر جواسنتی پیشی گرفته و اجازه یادگیری در  یهاکالسکه از  است

آنالین در دسترس هستند، بنابراین یادگیرندگان ممکن است  صورتبهصوتی  هاییلفااین 

را دانلوود کورده و در خوار  از کوالس در  هواآنمواد آموزشی )مانند سوخنرانی(،  منظوربه

یقوین  طوربوه ینچنوهماسوتفاده کننود. پادکسوت کوردن  هواآنو مکان مناسوخ از  زمانیک

ان دارای آموووزدانشیووادگیری یادگیرنوودگان شوونیداری یووا  هووایییتوانابوور روی  توانوودیم

در  هاادکستپمنفعت بزرگ  یک مثبت داشته باشد. تأثیراحتیاجات خاص زبانی و شناختی 

که به دسوت  است یاضافسخنرانی، زمان  یهاکالس یجابه هاآنصورت استفاده کردن از 

چووون ایوون رسووانه، یووک رسووانه شوونیداری اسووت و در هوور زمووان و مکووانی  درواقووع .آیوودیم

، دیگر نیازی به حضور فیزیکی فراگیور در یوک جوای ثابوت بورای انجوام است استفادهقابل

خوود  یهواپروژهو  هاینتمر، هایتفعال تواندیمت به همین دلیل فراگیر فرایند یادگیری نیس

اضافی را برای فراگیران  زمانیک تواندیماین خود  ؛ کهاین رسانه انجام دهد یواسههبهرا 

ایجوواد نمایوود. پادکسووتینگ سووبخ احسوواس تموواس دائووم بووین دانشووجویان و موودرس شووده، 

و استعدادهای متفاوت دانشجویان در یوادگیری را  دهدیمدانشجویان را افزایش  هاییزهانگ

 .استدر آموزش از راه دور ابزار مفید و کارآمدی  یژهوبهو  کندیمتا حدودی لحاظ 

 روش

 بیا آزموونپسو  آزموونپیشبوا  یدوگروهوآزمایشیی  نیمه این پژوهش با استفاده از طرح

از سیسوتم  گیوریبهره توأثیرشناسوایی و بوا هودف  آزموایشو  کنتورل هوایگروه استفاده از

کوریم انجوام انگیزش پیشورفت و یوادگیری درس قورآن  رپادکست آموزشی ب ایچندرسانه



...پادکست یاچندرسانه یستماز س یریگبهره یرتأث   

 

 

24 

ول
ل ا

سا
، 

ره 
شما

4 ،
یز

پای
 

44
 

ان پسور پایوه چهوارم ابتودایی آمووزدانشحاضور را کلیوه پوژوهش  جامعوه آمواری. پذیرفت

 فورن 044 تعوداد این شهرسوتان، وپرورشآموزشبر اساس آمار اداره که  میاندرود شهرستان

مدرسوه  تصوادفی سواده، ابتودا دو یریگنمونوهبا استفاده از روش  که دادمی تشکیل اند،بوده

پادکست  ایچندرسانهسیستم  یک مدرسه جهت اجرای روش آموزش با استفاده از) پسرانه

و دیگری برای اجورای آمووزش سونتی( انتخواب و سوپس بوه هموین روش، از هور  آموزشی

قبول از  گروه کنترل و آزمایش جای گرفتند. نفر در 51مدرسه یک کالس چهارم به تعداد 

یوک گوروه هفتوه  4به مودت  به عمل آمد. سپس آزمونپیششروع تدریس از هر دو گروه 

 یدنوددپادکست در درس قورآن آمووزش  ایچندرسانهبه شیوه سنتی و گروه دیگر به شیوه 

دیجیتالی هستند  یشدهضبطصوتی  یهابرنامهدر این پژوهش منظور از پادکست آموزشی، 

ان آمووزدانش اختیوار ارتبواطی در یهاو شبکهاینترنت  یقاز طر و شدهیهته محققکه توسط 

در هوور دو مرحلووه  صووورت گرفووت. آزمووونپسه راز اتمووام دو بعوود .شووودیم قوورار داده

اسوتفاده  آزموون محقوق سواختهر و تست سنجش انگیزش هوارت از آزمونپسو  آزمونپیش

 هواآیتمنی بوه دآیوتم دارد و هور آزموو 00(،5425هوارتر )انگیزش تحصیلی  یاسمق گردید.

( وجوههیچبهو  ندرتبه ،گاهی اوقات ،بیشتر اوقات، همیشه) یکرتل ایگزینهپن   صورتبه

و پایوایی  روایوی .شوندمی گذارینمره 5و  8، 0، 4، 1به ترتیخ  هاگزینه. این دهدمیپاسخ 

 بررسوی اعتبوار و پایوایی مقیواس» در پژوهشوی بوا عنووان (5022) یبحران این مقیاس توسط

آمووزان دوره دانوش گیوری انگیوزش تحصویلیاندازه برای( 5425) هارترانگیزش تحصیلی 

در  مورداسوتفاده آزمون محقق سواخته اطمینان از روایی برایشده است.  سنجیده« اییراهنم

معلمان مجوری طورح، جهوت احوراز روایوی بوه  تأییدعالوه بر  نیز آزمونپسو  آزمونپیش

قورار  تأییودآن موورد  محتوایی رواییرسیده است که  نظرصاحخ استادانچند تن از  رؤیت

 دونیموه) نصوی تاز روش ، معلم سواخته هایآزمون از پایاییبرای اطمینان  همچنینگرفت. 

بوورای محاسووبه ضووریخ قابلیووت اعتموواد کوول آزمووون از فرمووول  اسووت شوودهاستفادهکووردن( 

و بوورای آزمووون  21/3 برابووراعتموواد کوول آزمووون  قابلیووت شوود.بووراون اسووتفاده  -اسووپیرمن

کوه  دهنودمیمقوادیر نشوان ایون  لذا محاسبه گردید. 24/3 ، برابرآزمونپسدر  مورداستفاده

 .باشندمیبرخوردار پایایی الزم و انسجام درونی  از هاآزمون
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 نتایج

 :است های زیرفرضیهدرصدد بررسی  محقق در این تحقیق،

درس  در پادکسوت آموزشوی بور انگیوزش پیشورفت ایچندرسوانهسیستم  از گیریبهره .5

 دارد. تأثیران پسر پایه چهارم ابتدایی آموزدانش کریم قرآن

کوریم  درس قرآن در پادکست آموزشی بر یادگیری ایچندرسانهگیری از سیستم بهره .8

 آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی تأثیر دارد.دانش

، ابتدا نرمال بوودن توزیوع موردبررسیرهای در هر یک از متغی هاداده وتحلیلتجزیهبرای 

در دو  آزموونیشپهک علموی در مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس همسوان بوودن سو هاداده

یر روش تودریس در متغ تأثیرررسی شد. برای ارزیابی مستقل ب tگروه از طریق انجام آزمون 

به درصد از کل نمره تبودیل و سوپس میوزان  آزمونپسو  آزمونیشپیادگیری، نمرات در 

، موردبررسوی یرهوایمتغی در هموه هوادادهتغییرات در دو آزمون محاسبه شد. چون توزیوع 

و گوروه تفواوت بوین گوروه آزموایش  دارییمعن مستقل برای بررسی tنرمال بود از آزمون 

 یورغاما در خصوص تغییر انگیوزش پیشورفت از آزموون ؛ کنترل در یادگیری استفاده گردید

 ساین استفاده گردید. یهاعالمت یپارامتر

 :هادادهارزیابی نرمال بودن توزیع 

و سوهک  Z آمده است. با توجه به مقودار 5در جدول  هادادهبودن توزیع بررسی نرمال  نتای 

در  هوادادهنگردید. لذا توزیوع  داریمعن، تفاوت بین توزیع متغیرها با توزیع نرمال دارییمعن

 نرمال فرض کرد. توانیمکنترل و آزمایش را  هایگروهدر  آزمونپسو  آزمونیشپ

 هادادهاسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع  -آزمون کولموگروف یجنتا .1جدول 

 
 گروه آزمایش گروه کنترل

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 51 51 51 51 تعداد

 70/57 50/50 43/56 83/50 میانگین

 27/5 77/5 46/5 34/8 انحراف معیار

Z 14/3 14/3 14/3 65/3 

Sig 404/3 273/3 26/3 21/3 
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 :آزمونپیشنتای  ارزیابی همسانی سهک علمی در 

آزموایش و کنتورل در  هوایگروهنتای  همسانی نمرات درس قورآن کوریم پایوه چهوارم در 

 t ( از مقودار34/3محاسوباتی ) tآمده است. با توجه به اینکه مقودار  8جدول در  آزمونپیش

سوهک علموی در  ازنظور آزمایش کنترل و، تفاوت بین دو گروه است ( کمتر364/8جدول )

معلوموات  ازنظورو کنتورل را  آزموایش دو گروه توانمیبنابراین ؛ نشد دارمعنی آزمونپیش

 قرآنی پایه چهارم ابتدایی همسان در نظر گرفت.

 آزمونپیشدر  و آزمایش کنترل هایگروهنمرات درس قرآن کریم در مقایسه  .2جدول 
 هایگروه
 تحقیق

 میانگین تعداد
انحراف 
 معیار

t 
 محاسباتی

درجه 
 آزادی

t 
 جدول

 سهک
 یدارمعنی

 34/8 83/50 51 کنترل
34/3 82 8 481/3 

 76/5 50/50 51 آزمایش

پادکسوت در یوادگیری  یاچندرسوانهسیسوتم  هوای تودریس سونتی وروش تأثیرمقایسه 

 درس قرآن کریم:

نمره  83از  43/56 میانگین نمره آزمونپسگروه کنترل در  دهدیمنشان  0نتای  جدول 

 66) 83/50 یوانگینمبوا  آزموونپیشدرصد نمره( را کسخ کورده اسوت کوه نسوبت بوه  28)

میوانگین  آزموونپیشدر  آزموایش درصود پیشورفت داشوته اسوت. گوروه 56درصد نمره(، 

 50/50با میوانگین  آزمونپیشدرصد نمره( را کسخ کرده است که نسبت به  6/22) 70/57

 .درصد پیشرفت داشته است 6/80 درصد نمره(، 61)

 و آزمایش کنترل هایگروهدگیری درس قرآن کریم در میانگین نمرات یا ییسهمقا .3جدول 

 هایگروه

 تحقیق

 میانگین

 آزمونپس
 کل درصد از نمره

میانگین 

 آزمونپیش
 پیشرفت درصد از نمره کل

 56 66 83/50 28 43/56 کنترل

 6/80 61 50/50 6/22 70/57 آزمایش

پادکست در پیشرفت انگیزش درس  یاچندرسانهسیستم  های سنتی وروش تأثیرمقایسه 

 قرآن کریم:

کوه در گروهوی کوه بوه شویوه سونتی درس قورآن کوریم را  دهدیمنشان  4نتای  جدول 

 یبواًتقر آزموونپسو  آزموونپیشمختل  در  هایینهگزدر  هاپاسخآموزش دیدند، فراوانی 
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 هایینوهگزر در میوزان انگیوزش در یوتغی ازنظور آزمونپسو  آزمونپیشبرابر است. تفاوت 

بور  شووندگانآزمون العمولعکس درمجمووعدرصد بوده است  5کمتر از  گانهپن مختل  

در گوروه  آزموونپسو  آزموونپیشاساس تست هارتر در خصووص تغییورات انگیوزش در 

 .کنترل مشابه هم بوده است

 درس قرآن کریم در گروه کنترل آزمونپسو  آزمونپیشنتایج سنجش انگیزش در  .4ل جدو

 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات ندرتبه وقتیچه انگیزش

 04/84 25/81 81 24/54 46/2 آزمونپیش

 24/84 66/81 21/84 71/54 4/4 آزمونپس

 درس قورآن کوریم در گوروه آزموونپسو  آزموونپیشمقایسه نتای  تست انگیزش در 

 :آزمایش

گزینه طی  لیکرت در  1انگیزش در  یهاپاسخکه فراوانی  دهدیمنشان  1نتای  جدول 

در  "ندرتبه"و  "وقتیچه" هایینهگزهمراه شده است. درصد  یجزئدو گروه با تغییرات 

بیشتر "، "گاهی اوقات" هایینهگز یهاپاسخدر گروه کنترل کاهش اما فراوانی  آزمونپس

 افزایش یافته است. آزمونپسدر  "همیشه"و  "اوقات

 آزمایشدرس قرآن کریم در گروه  آزمونپسو  آزمونپیشمقایسه نتایج تست انگیزش در  .5جدول 

 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات ندرتبه وقتیچه انگیزش

 00/80 02/87 14/84 38/56 78/2 آزمونپیش

 36/86 34/84 31/81 70/58 37/7 آزمونپس

و  کنتورل هوایگروهکوریم در درس قورآن  آزموونپسمقایسه نتای  تست انگیوزش در 

 :آزمایش

کمتور از حود  هایینوهگزمربووط بوه  یهاپاسوخکه فراوانی  دهدیمنشان  6جدول ای  نت

شوویوه آموووزش سوونتی قوورآن کووریم در پایووه چهووارم در  ( درنوودرتبهو  وقووتیچهمتوسووط )

اموا ؛ بووده اسوت آزموایش درصد بیشوتر از گوروه 21/8تا  8در گروه کنترل بین  آزمونپس

بیشوتر  آزمایشدرصد در گروه 1/0تا  1/3و باالتر بین  متوسط هایینهگز یهاپاسخفراوانی 

در دو گوروه نشوان  آزمونپساز گروه کنترل بوده است. مقایسه روند تغییرات انگیزش در 
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درصوود در 1/0تووا حوودود  1/3پادکسووت بووین  یاچندرسووانهروش توودریس سیسووتم  دهوودیم

 .ان تغییرات مثبت ایجاد کرده استآموزدانش یزشانگ

 و آزمایش کنترل هایگروهدرس قرآن کریم در  آزمونپسمقایسه نتایج تست انگیزش در  .6جدول 

 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات ندرتبه وقتیچه انگیزش

 84/84 66/81 21/84 71/54 4/4 کنترلگروه 

 84/86 34/84 31/81 70/58 37/7 زمایشآگروه 

 +8 +40/0 +11/3 -38/8 -21/8 تغییرات

 هایهفرضارزیابی 

بوا میوزان انگیوزش پادکسوت  یاچندرسوانهسیسوتم از آموزش به  یریگبهرهبین فرضیه اول: 

 رابهه وجود دارد.قرآن کریم پایه چهارم پیشرفت درس 

جودول در توزیوع  Z( از مقودار 500/3محاسباتی ) Zمقدار  دهدیمنشان  7جدول نتای  

بین میانگین پیشورفت  روینازا( کمتر شده است. 46/5درصد ) 41دو دامنه در سهک احتمال 

دیده نشود. لوذا  دارمعنیتفاوت  آزمایش دو گروه کنترل و آزمونپسانگیزش تحصیلی در 

سیسووتم آموووزش بووه گفووت کووه فوورض صووفر مبنووی بوور اینکووه  توووانمیدر ارزیووابی فرضوویه 

 شوودینمقورآن کوریم میزان انگیوزش پیشورفت درس پادکست باعث افزایش  یاچندرسانه

پادکسووت در پیشوورفت  یاچندرسووانهتوودریس بووا شوویوه سیسووتم  رویوونازا. شووودیمپذیرفتووه 

داشوته و بور روش ن دارمعنوی توأثیران پسر پایه چهارم آموزدانشانگیزش درس قرآن کریم 

 سنتی مزیتی نخواهد داشت.

 و آزمایشکنترل  هایگروه آزمونپسی تغییرات انگیزش در دارمعنینتایج آزمون  .7جدول 

تفاوت 

 انگیزش
 تعداد هارتبهعالمت 

میانگین 

 رتبه

جمع 

 رتبه

Z 
 محاسباتی

Z 
 جدول

 سهک

 یدارمعنی

-کنترل

 آزمایش

 2 67/8 0 منفی یهارتبه
500/3 46/5 3824 

 7 1/0 8 مثبت یهارتبه

بووا میووزان پادکسووت  یاچندرسووانهسیسووتم از آموووزش بووه  یووریگبهرهبووین فرضوویه دوم: 

 رابهه وجود دارد. قرآن کریمدرس یادگیری 
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که مقدار میوانگین تغییور نموره )یوادگیری( در درس قورآن  دهدیمنشان  2نتای  جدول 

  63/4 پادکست یاچندرسانهبا سیستم  یدهدآموزشو در گروه   83/0 کریم در گروه کنترل

  82جودول بوا درجوه آزادی  tاست کوه از  آمدهدستبه 82/2 محاسباتی t مقدار بوده است.

یوادگیری درس قورآن کوریم در پایوه  ازنظور. لذا تفاوت بین دو گوروه است( بیشتر 364/8)

سیسووتم آموووزش بووه  کووهینابنووابراین فرضوویه صووفر مبنووی بوور ؛ شووده اسووت دارمعنوویچهووارم 

رد و فرض  شودینمقرآن کریم درس  یادگیریمیزان پادکست باعث افزایش  یاچندرسانه

 یاچندرسووانهکووه اسوتفاده از سیسوتم  شوودیماسوتنباط  رویوونازا. شوودیممخوال  پذیرفتوه 

 دارمعنویپادکست در یادگیری درس قرآن کریم پایه چهارم ابتدایی بر روش سنتی مزیتوی 

 د.دار

 هایگروهمستقل برای مقایسه میانگین نمرات یادگیری درس قرآن کریم در  tآزمون  یجنتا .8جدول 

 و آزمایش کنترل

 یدارمعنی سهک جدول t درجه آزادی محاسباتی t انحراف معیار میانگین نمرات هاگروه

 45/3 83/0 کنترل
82/2 82 364/8 335/3 

 15/3 63/4 آزمایش

پادکست در  یاچندرسانهبه سیستم آموزش کرد که  گیرییجهنت توانمیخالصه  طوربه

و مثبوت  دارمعنوی یریتوأثقرآن کریم در پایه چهارم ان در درس آموزدانشیادگیری  زانمی

پادکسوت  یاچندرسوانهمیزان تقویت انگیزش بوین دو روش سونتی و سیسوتم  ازنظردارد اما 

 .دیده نشد دارمعنیتفاوت 

 بحث

سیسووتم کووه بووا اسووتفاده از  یآموووزاندانشپووژوهش حوواکی از ایوون اسووت کووه  هاییافتووه

کوه بوا روش  یآمووزاندانشدر مقایسه با  اندقرارگرفتهمورد آموزش  پادکست یاچندرسانه

تودریس  ،یگردعبارتبه .اندبوده، از میزان یادگیری بیشتری برخوردار اندیدهدآموزشرای  

 کوریمدرس قرآن در  انآموزدانش بر میزان یادگیری پادکست یاچندرسانهبا شیوه سیستم 

 56در گروه کنترل  کریم نآیادگیری درس قر ینمرهمیانگین  کهیطوربه بوده است. مؤثر

نتوای   یودمؤنتوای   یونا .درصود پیشورفت داشوته اسوت 6/80 ، آزموایشدرصد و در گروه 
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هووال و  (، پووالمر8337همکوواران )اول و (، سوو8336) یرااسووک، ازجملووه تحقیقووات مختلوو 

 (5048همکوواران )(، مهوودی زاده و 5043) یوودیام ( و8355همکوواران )و  یموویرح (،8332)

کوه اسوتفاده از پادکسوت باعوث ارتقوای یوادگیری و  شودهمشخصدر این مهالعوات  .است

دال ( و 8334واتو و بالسور ) یمهالعهحمایت از آن شده است که این یافته در راستای نتای  

بالسر با اطمینان عنوان کردند که اسوتفاده از پادکسوت باعوث ارتقوای  . واتو واست( 8337)

( 8337دال )ان نیز ابزار مفیدی بورای یوادگیری اسوت. آموزدانش ازنظرو  شودیمیادگیری 

ان آمووزدانشنیز بوه ایون نتیجوه رسویده کوه اسوتفاده از پادکسوت در آمووزش از یوادگیری 

 .کندیمحمایت 

پادکسوت  یاچندرسانهتدریس با شیوه سیستم  تأثیرنتای  پژوهش در خصوص  ینچنهم

افوزایش در ایون روش اسوتفاده ازنشوان داد کوه  انآموزدانشدر پیشرفت انگیزش تحصیلی 

بور روش سونتی مزیتوی نداشته و لذا  داریمعن تأثیر کریم درس قرآنمیزان انگیزش پیشرفت 

در دو گوروه نشوان  آزموونپسروند تغییرات انگیوزش در  ییسهمقا درواقع نخواهد داشت.

 یوزشانگدرصود در  1/0 تا حدود  1/3 پادکست بین یاچندرسانهداد روش تدریس سیستم 

پوژوهش بوولیگر و  هایافتوهایون نتوای  بوا . ان تغییورات مثبوت ایجواد کورده اسوتآموزدانش

 خصووص افوزایش انگیوزه در فراگیوران ( در8334همکاران ) ( و فرناندز و8334همکاران )

مختلو  اموری  هاییقتحق ی نتا، تفاوت در هادرسبا توجه به متنوع بودن  همخوانی ندارد.

 یوازموردنمتعودد  یهواپژوهشطبیعی است. برای اثبات اثر مثبت یوک روش نووین درسوی، 

نیوز  هوادرسو دومواً  شوندیم تهکار گرف به در پادکست گوناگونی اوالً فنون چراکهاست. 

مانند جنسیت نیوز مزیود بور علوت  ایکنندهیلتعد یرهایمتغبسیار متنوع هستند. اضافه کردن 

 یهواروش انوواع از یک نتای  هماهنگ حاصل نگردد. هر هاپژوهش یتا در همه شودیم

آشونایی  عودم .دباشو بیشوتری داشوته سودمندی خاصی، دروس برای تواندیم یاچندرسانه

جهوت سونجش میوزان  ایینوهچندگز سوؤاالتپاسخگویی به  ینحوهان به آموزدانشکامل 

و  نامهپرسوشان نسبت به محتوای آموزدانشتر( و عدم توجه برخی از رآزمون ها) یزشانگ

با توجه به  ینچنهم داشته باشد. تأثیرممکن است در نتای  پژوهش  نیز پاسخ دادن میلییببا 

کان این دوره )آموزش ابتدایی( بر اسواس نظریوه ژان پیواژه در مرحلوه عملیوات کود کهینا
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عینی و تصویری سبخ  هاییژگیودارای  یهارسانهعینی قرار دارند ممکن است استفاده از 

 ایجاد انگیزه بیشتر در آنان گردد.

 رودیموآموزشی به شومار  یهارسانهبا توجه به اینکه این نوع رسانه از جدیدترین انواع 

در  رودیموصوورت نگرفتوه اسوت. انتظوار  هاآندر مورد ابعاد مختل   یاگستردهمهالعات 

: مقایسوه ایون رسوانه بوا سوایر ازجملوهدر ابعاد مختلو  آن باشویم  ییهاپژوهششاهد  یندهآ

مثوال  طوربوه) خواص هایگروهاین رسانه بر روی  یریکارگبه یراتتأثآموزشی،  یهارسانه

جسوومی و حرکتووی(، مقایسووه کوواربرد ایوون رسووانه در  هوواییتمعلولدارای یادگیرنوودگان 

جهت اثربخشی  هارسانهمجازی و حضوری، چگونگی ترکیخ این رسانه با سایر  هاییطمح

یادگیری و الگوهای طراحوی آموزشوی در سواخت ایون  هاییهنظربیشتر آموزش، کاربست 

 اشاره نمود. توانیمرسانه را 

که آموزشوگران بورای ارتقوای سوهک  گرددیماین پژوهش، پیشنهاد  هاییافتهبر اساس 

تودریس سونتی اسوتفاده کننود.  یهواروشحمایت و تکمیول  منظوربهیادگیری از پادکست 

 زیورا عموده گورددیمدرس قورآن کوریم توصویه  آمووزشدر  یژهوبوهاستفاده از این روش 

کم،  با دقتان در روخوانی قرآن مجید، به ضع  مهارت روخوانی یا آموزدانشاشکاالت 

سیسوتم  مزایوای ازکه اسوتفاده  شودمیمربوط  نفساعتمادبهاضهراب و کمبود  زدگیشتاب

 توأثیربا توجوه بوه  ینچنهمبه رفع این مشکالت کمک کند.  تواندیمپادکست  ایچندرسانه

آمووزش بورای معلموان جهوت  یهوادوره گرددیمد باالی استفاده از این روش پیشنها نسبتاً

پادکسوت آموزشوی بوا توجوه بوه  یارائوهتولیود و  آشنایی با ایون روش و مزایوای آن بورای

قورار  مدنظران، آموزدانشاستانداردها، اهداف آموزشی، روانشناسی یادگیری و گروه سنی 

 گیرد.
 یهواروش بوهموزشوی و مختل  آ هاییههحتشویق مدرسین به استفاده از پادکست در 

پادکست شده که راهگشوای اسوتفاده  یراتتأثمتفاوت سبخ به دست آمدن نتای  متنوعی از 

 از این فناوری در آینده خواهد بود.

بوه ررافوت اهوداف خوویش را در اسوتفاده از پادکسوت معوین و مشوخص  مدرسین باید

آشونا نموود و روشوی استفاده و دانلود پادکست  ینحوهرا با  نموده ونیز الزم است فراگیران
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کوه در هنگوام  یانکتوهرا بیان نمایند.  کنندیمبه یادگیری یک درس ویژه کمک  هاآنکه 

باید به آن توجه کرد این است که باید سعی شود مشوکالت مربووط بوه  هاپادکستطراحی 

 برطرف شود. هاآننحوی دسترسی و توزیع 

 منابع

در  8وب هوای گیوری از قابلیتبهره (.5048دامن نوائینی، موریم. )و پواا امیررضا اصنافی،

 .70-43،25،عصر فناوری اطالعاتآموزش، 

آموزشی، نقشه مفهومی، نشوریه دیوواری  پادکستتهیه  تأثیرمقایسه  (.5043امیدی، نوریه. )
ان پایه دوم راهنموایی آموزدانشگروهی بر میزان یادگیری درس علوم  هایروشبا 

کارشناسوی ارشود رشوته تکنولووژی آموزشوی، دانشوگاه آزاد  ناموهپایان. شهر ایوالم

 اسالمی واحد کرمانشاه.

مهالعوات  بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر، (.5022محمود. ) بحرانی،

 .15-78، 57 ،شناختیروان
 ش پیشورفت تحصویلیی بوین انگیوزبررسوی رابهوه (.5021) بهرامی، فاطمه و رضوان، شیما.

های آموزشوی آنوان، ان دختر و پسر دوره متوسهه شهر اصفهان با ویژگیآموزدانش

 .65-6،78،شناختیهای تربیتی و روانپژوهش

تهوران:  شناسی آمووزش و یوادگیری.شناسی تربیتی: روانروان(. 5043) بیابانگرد، اسماعیل.

 نشر ویرایش.

اسووتفاده از ابزارهووای تحووت وب در  تووأثیربررسووی  (.5048) خووانی، رضووا و بغیووری، مهنوواز.

 .551-8،585، شماره 4جلد  ،فناوری آموزشآموزش زبان انگلیسی در ایران، 

ی ترجموه) کاربرد فناوری در آموزش زبان انگلیسی(. 5045) گوین و هاکلی، نیکی. دانی، 

ر بوه زبوان تاریخ انتشوا) همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا. حسن سودمند افشار(.

 اصلی ندارد(.

. پرورشووی نوووین: روانشناسووی یووادگیری و آموووزش روانشناسووی .(5024) اکبوور.علیسووی ، 

 دوران. نشر تهران:
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دوره  ،مجله رشد تکنولوژی آموزشویکاربرد پادکست در آموزش،  (.5040) زهرا. عباسی،

 .05-00، 1ام، شماره سی
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 .82-2،05ام، شماره دوره سی ،مجله رشد تکنولوژی آموزشی مشاوران،
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 .02-5،45شماره  .رشد آموزش فیزیک مجله قاسمی(.

پادکسوت و  (.5048) پناه، موریم.موریم و اسوالم عزیزی، امیدی، نوریه؛ حسین؛ مهدی زاده،

، فصوولنامه ان دوره راهنموواییآموووزدانشمحیهی هووای زیسووتآن بوور آگاهی تووأثیر
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 .04-43، 4شماره  مجله الکترونیکی مدیا،آموزش. 

عنوان هوا بوهها و نقوش آن(. پادکسوت5045) نفس، سعید و کامکوار زاهرونود، پیموان.نیک

، شوناختیمجلوه بورخط دانوش روانای جدید در فرایند آمووزش و یوادگیری. رسانه
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