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Introduction: The advent of newer technology has enabled information providers to introduce newer teaching methods in
education. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of podcasting in Pedodontics education and
satisfaction of students with this method.
Materials & Methods: This study was conducted on Pedodontics for 38 dental students of Rafsanjan University of
Medical Sciences. After the first session of Pedodontics, the students were divided randomly into two groups. At the second
session, Group 1 (18 students as controls) reviewed the lessons of the first session and then an exam was given. Group 2 (20
students as interventions) listened to the topics of the first session through podcast and an exam was also given. At the third
session, the same manner was repeated. After examination of the third session, satisfaction of students with this method
(podcasting) was evaluated by a questionnaire. Podcasting effectiveness was assessed by comparing the mean scores of
Pedodontics exams across the two groups. Data were analyzed using independent two-sample t-test. Significance level was
set at 0.05.
Results: The mean scores of the first and second exams and the average of the two exams were 3.80±0.67, 3.97±0.91 and
3.81±0.75 in intervention group and 3.22±1.61, 3.68±1.24 and 3.25±1.54 in control group, respectively. no statistically
significant difference was found in mean scores among two groups (P=0.170, P=0.457 and P=0.177, respectively). The mean
attitude score of students about this educational method was 3.42 out of 5.
Conclusion: According to the results of this study, it seems that podcasting does not increase students’ learning ability, but
students have a positive attitude towards this method.
Key words: Learning, satisfaction, podcast, dental students.
 Corresponding Author: Dr.Khoramian@rums.ac.ir , so_khoramian@yahoo.com
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چکیده
 هدف از مطالعه. ارائهدهندگان اطالعات را قادر ميسازد تا روشهاي آموزشي جديدتر را معرفي نمايند، ظهور تكنولوژيهاي جديدتر:مقدمه
. در آموزش درس دندانپزشكي كودكان و میزان رضايت دانشجويان از اين روش بودPodcasting  بررسي اثربخشي،حاضر
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(سمیه خرمیان طوسي و همكاران)

مواد و روشها :اين مطالعه در درس كودكان و براي  83دانشجوي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان انجام شد .ابتدا جلسه اول
كالس كودكان برگزار گرديد .سپس دانشجويان به صورت تصادفي به دو گروه تقسیم شدند .در جلسه دوم ،گروه اول ( 83نفر كنترل) مبحث
جلسه قبل را مطالعه نمودند و امتحان از جلسه اول گرفته شد .گروه دوم ( 02نفر مداخله) ابتدا  Podcastرا مشاهده نمودند و سپس امتحان از
جلسه اول گرفته شد .در جلسه سوم نیز اين كار تكرار شد .پس از امتحان جلسه سوم ،میزان رضايتمندي از اين شیوه از طريق
پرسشنامهاي بررسي گرديد .اثربخشي  Podcastingاز طريق مقايسه میانگین نمرات امتحان دو گروه با يكديگر ارزيابي شد .دادهها توسط
آزمون آماري  tمستقل تحلیل شدند .سطح معنيداري در آزمونها  2/20در نظر گرفته شد.
یافتهها :میانگین نمرات آزمونهاي اول ،دوم و میانگین دو آزمون ،در گروه مداخله به ترتیب  8/16±2/18 ،8/32±2/76و  8/38±2/60و در
گروه كنترل  8/73±8/02 ،8/00±8/78و  8/00±8/02بود كه تفاوت آماري معنيداري در دو گروه مشاهده نشد ( P=2/206 ،P=2/862و

 .)P=2/866میانگین نگرش دانشجويان درخصوص اين شیوه آموزشي  8/20از  0بود.
نتیجهگیری :با توجه به يافتههاي مطالعه حاضر ،بهنظر ميرسد  Podcastingدر میزان يادگیري دانشجويان اثري ندارد؛ اما دانشجويان نسبت
به اين روش نگرش مثبت داشتند.
واژههای كلیدی :يادگیري ،رضايتمندي ،Podcast ،دانشجويان دندانپزشكي.
مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد  /سال  8812دوره  / 81شماره . 001-83 : 8

مقدمه

ابزارهاي الکترونیکی متنوع مانند اینترنت ،اینترانت،

مسأله ارتقاي کیفیت یادگیري در دانشجویان همواره

شبکههاي ماهوارهاي ،نوارهاي صوتی و تصویري،

مورد توجه بوده و روز به روز اهمیت بیشتري پیدا میکند.
اگرچه تاکنون شیوه غالب یادگیري ،تدریس استاد در

()4

تلویزیون و سیديرامها عرضه میشود.

یکی از شاخههاي آموزش الکترونیک،

Podcasting

کالس درس بوده است ،اما برخی بر این عقیدهاند که با

میباشد .واژه  Podcastاز ترکیب واژههاي  iPodو

پیدایش فناوريهاي نوین آموزشی ،دانشجویان میتوانند به

 Broadcastingپدید آمده است و به صورت فایلهاي

()1

صوتی یا صوتی تصویري است که از یک وب سایت یا

سمت روشهاي جدید یادگیري گام بردارند.

در روش سنتی ،دانشجویان با تنوع وسیعی از

یک سرویس آنالین بر روي کامپیوتر یا موبایل دانلود و
()5

محرکها روبرو میشوند که باعث پرت شدن حواس آنها

ذخیره میشود.

میشود و یادگیري ایشان تحت تأثیر عواملی مثل خستگی،

مطالعات

فراوانی

درخصوص

میزان

رضایت

()2

دانشجویان از آموزش الکترونیک و تأثیر این روش بر

همچنین این نکته تأیید شده که یادگیري برخی علوم ،به

میزان یادگیري دانشجویان انجام شده است و نتایج

رفتار دیگر دانشجویان و عوامل محیطی قرار میگیرد.

طور مثال علوم پزشکی براي بسیاري از دانشجویان سخت

()6-8

متناقضی بهدست آمده است.

بوده و نیازمند تکرار قسمتهاي پیچیده میباشد که این

با توجه به معایب روشهاي آموزش سنتی و از

امر لزوماً با استفاده از روشهاي آموزشی قدیمی از قبیل

آنجایی که مطالعات اندکی در زمینه آموزش الکترونیک

()3

کنفرانسهاي رسمی ،امکانپذیر نیست.

دانشجویان دندانپزشکی انجام شده است(9و7و ،)6مطالعه

آموزش الکترونیک یکی از زمینههایی است که استفاده

حاضر با هدف بررسی تأثیر روش  Podcastingبر یادگیري

از آن بهجهت ارتقاي کیفیت آموزش ،اجتنابناپذیر است.

درس دندانپزشکی کودکان و میزان رضایت دانشجویان

آموزش الکترونیک شکلی از یادگیري میباشد که از طریق

از این روش آموزشی انجام شد.
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صدا تا  14برابر کیفیت قبل و با همان حجم ،از طریق

مواد و روشها

این

مطالعه

کارآزمایی

بالینی

تصادفی

شده

Windows7

و

با

استفاده

از

آدرس
و

( )Randomized Clinical Trialکه در پایگاه اینترنتی

c:\windows\system32\sound recorder.exe/file outfile.wav

 IRCTبا کد  IRCT2014062815842N2ثبت شده است،

با اجراي  Short cut sound recorder.exeنرخ بیتی

در نیمسال دوم سال تحصیلی  1392-1393بر روي 38

به  1411کیلو بیت بر ثانیه رسانده شد .فایلهاي صوتی با

دانشجوي سال پنجم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

استفاده از نرمافزار ویرایش صدا

رفسنجان که درس کودکان سه نظري داشتند ،انجام

) (Microsoft 2008ویرایش شد و حذف نویز و تقویت

گرفت .دانشجویان بر اساس نمره درس کودکان دو نظري

صدا انجام گرفت.

WAV

Cool edit Pro v 2.1

به صورت تصادفی به دو گروه کنترل ( 18نفر) و مداخله

در زمان اجراي  ،Podcastبه گروه کنترل که در محل

( 22نفر) تقسیم شدند .نحوه تقسیم نمونهها در این دو

دیگري حضور داشتند اجازه داده شد تا از جزوات و

گروه به این صورت بود که ابتدا نمرات اطفال دو نظري

کتب مرجع براي مطالعه استفاده کنند .گروه مداخله نیز می

به طبقات  4-5 ،3-4 ،1-2و باالتر از  5تقسیم و سپس

توانستند در طول پخش فایل صوتی تصویري از جزوات

دانشجویان در هر طبقه به صورت تصادفی (با استفاده از

یا کتب مرجع استفاده کنند .سپس آزمونی تشریحی از

جدول اعداد تصادفی) به یکی از گروههاي مداخله و یا

مبحث جلسه اول براي هر دو گروه برگزار گردید (کل

کنترل تخصیص داده شدند .جهت حذف اثر شیوه تدریس

نمره آزمون پنج نمره و مدت زمان آزمون پانزده دقیقه

بر نمرات دانشجویان ،نمرات درس کودکان دو نظري و

بود) و مبحث جلسه دوم تدریس گردید .در انتهاي جلسه

درس کودکان سه نظري تنها در مبحث مربوط به یک

نیز فایل صوتی تصویري جلسه اول به هر دو گروه داده

استاد مورد بررسی قرار گرفت.

شد .در جلسه سوم نیز فایل صوتی تصویري از نکات مهم

براي هر دو گروه ،یک جلسه کالس درس کودکان سه

جلسه دوم براي گروه مداخله به نمایش درآمد و آزمون

نظري برگزار گردید .در جلسه دوم یک فایل صوتی

تشریحی به مدت پانزده دقیقه از مبحث جلسه دوم براي

تصویري شامل ترکیب ()Microsoft Office 2010

هر دو گروه برگزار گردید (کل نمره آزمون پنج نمره و

 Power pointو فایل صوتی ()Working Artists Ventura

مجموع نمره دو آزمون ده نمره بود) و فایل صوتی

 WAVکه توسط استاد مربوطه از نکات مهم جلسه اول

تصویري جلسه دوم نیز به هر دو گروه داده شد.

تهیه گردیده بود به مدت  12دقیقه براي گروه مداخله به
نمایش درآمد.

در انتهاي جلسه سوم ،پرسشنامهاي حاوي ده پرسش
در مورد نگرش دانشجویان نسبت به  Podcastدر اختیار

براي تهیه فایل صوتی ،صداي استاد با استفاده از

تمامی دانشجویان قرار داده شد و هدف از تکمیل آنها به

(Lenovo,Beijing,China) B550

دانشجو توضیح داده شد .سواالت درخصوص مزایا و

با فرمت ) WAV (Working Artists Venturaو با نرخ بیت

معایب  Podcastو نحوه کاربرد آن بود .پرسشنامه ،ترجمه

 96کیلو بیت بر ثانیه ضبط شد؛ این فرمت کیفیت نسبتاً

()6

لفظ به لفظ پرسشنامهاي بود که  Kalludiو همکارانش

خوب و حجم بسیار کمی دارد .براي باال بردن کیفیت

مورد استفاده قرار داده بودند .پرسشها براساس مقیاس

دستگاه ضبط صداي مدل
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()6

لیکرت ()Likert

(سمیه خرمیان طوسي و همكاران)

و از صفر تا پنج امتیازبندي گردید .به

بررسی از آزمون مجذور کاي ) (Chi-square testاستفاده

این صورت که سواالت سه ،پنج ،هفت ،نه و ده

گردید .همچنین به منظور سنجش روایی پرسش نامه

پرسشنامه (سواالت منفی) ،کامالً موافقم عدد یک ،موافقم

رضایت

محتوا

عدد دو ،نظري ندارم عدد سه ،مخالفم عدد چهار و کامالً

) (Content validityاستفاده شد و نظر صاحب نظران و

مخالفم عدد پنج گرفت .سواالت یک ،دو ،چهار ،شش و

متخصصان مربوطه در مورد محتواي سواالت اخذ و در

هشت پرسشنامه (سواالت مثبت) ،کامالً مخالفم عدد یک،

بیان سواالت اعمال گردید .پایایی پرسشنامه رضایت از

مخالفم عدد دو ،نظري ندارم عدد سه ،موافقم عدد چهار و

 Podcastingنیز با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ

کامالً موافقم عدد پنج گرفت .براي سواالت مثبت ،نمره

) (Cronbach's Alphaارزیابی شد .سطح معنیداري در

کمتر از سه به معنی مخالفت و نمره باالتر از سه موافقت

آزمونها  2/25در نظر گرفته شد.

در نظر گرفته شد و بالعکس براي سواالت منفی ،نمره
کمتر از سه به منزله موافقت و نمره باالتر از سه ،مخالفت
()6

را آشکار میساخت

و نمره سه ،نظرات خنثی را شامل

میشد .سپس پرسشنامهها بر اساس میانگین نمرات
سواالت بررسی شدند.

از

Podcasting

از

روایی

پروتوکل اجراي مطالعه در  Flow Chartزیر نمایش
داده شده است:
یافتهها

همانگونه که در جدول  1دیده میشود ،آزمون آماري
 tمستقل نشان داد که دو گروه مداخله و کنترل از نظر

به افراد شرکت کننده اطمینان داده شد که اطالعات

میانگین سنی تفاوت آماري معنیداري با یکدیگر نداشتند

آنها محرمانه خواهد ماند و نتایج براي کل افراد

( .)P=2/294همچنین آزمون آماري مجذور کاي نشان داد

شرکتکننده در مطالعه گزارش خواهد شد و نتیجه مطالعه

که توزیع فراوانی جنسیت در گروه مداخله و کنترل

با رضایت فرد ،در اختیار او قرار خواهد گرفت .همچنین

همگن میباشد ( .)P=2/782همچنین آزمون آماري

مجوز کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اخذ

مستقل نشان داد که میانگین نمره اطفال  2نظري در دو

گردید.

گروه مداخله و کنترل از نظر آماري تفاوت معنیداري

اطالعات پرسش نامهها پس از جمعآوري به ترتیب

t

نداشت (.)P=2/651

وارد نرمافزار  SPSSبا ویرایش  18شد .نتایج براي

همانگونه که در جدول  2دیده میشود ،آزمون آماري

متغیرهاي کمی به صورت «انحراف معیار±میانگین» و براي

 tمستقل نشان داد که میانگین نمرات آزمون اول و دوم و

متغیرهاي کیفی به صورت «تعداد (درصد)» گزارش

هر دو آزمون در دو گروه مداخله و کنترل از نظر آماري

گردید .به منظور مقایسه میانگین نمرات آزمون اول ،دوم و

اختالف معنی داري نداشت (.)P>2/25

t

جدول  ،3توزیع فراوانی نظرات کل دانشجویان مورد

هر دو آزمون در دو گروه مداخله و کنترل از آزمون

مستقل ) (Independent two-sample t-testاستفاده شد .به

بررسی در مورد هر یک از سواالت پرسش نامه رضایت از

منظور مقایسه توزیع فراوانی جنسیت در دو گروه مورد

 Podcastرا نشان میدهد.
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دانشجویان ()n=83

کالس درس به صورت سنتی

جلسه اول
اجرای Podcast
امکان استفاده از جزوه

مطالعه جزوه در زمان اجرای  Podcastبرای
گروه مداخله

گروه کنترل

گروه مداخله

برگزاری آزمون اول
قرار دادن فایل  Podcastدر اختیار هر دو گروه

جلسه دوم

کالس درس به صورت سنتی

اجرای Podcast
امکان استفاده از جزوه

مطالعه جزوه در زمان اجرای
 Podcastبرای گروه مداخله

گروه کنترل

گروه مداخله

برگزاری آزمون دوم
تکمیل پرسشنامه رضایت از  podcastingتوسط دانشجویان دو
گروه
قرار دادن فایل  Podcastدر اختیار هر دو گروه
نمودار  : 1فلوچارت طراحی مطالعه

جلسه سوم

جدول : 1
متغیر

مقایسه میانگین سنی ،نمره اطفال و توزیع فراوانی جنسیت در گروه مداخله و کنترل

گروهاختیار هر دو گروه
قرار دادن فایل پادکست در
مداخله ()n=22

کنترل ()n=18

23/85 ± 1/84

24/89 ± 3/91

2/294

مرد

(8 )42/2

(8 )44/4

2/782

زن

(12 )62/2

(12 )55/6

4/31 ± 1/22

4/44 ± 2/72

سن (سال)
جنسیت
نمره اطفال  2نظري

P-value

2/651

دادههاي جدول به صورت «انحراف معیار  ±میانگین» و یا «(درصد) تعداد» گزارش شده است.
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در جدول  ،4میانگین نمرات نگرش کل دانشجویان

پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ

مورد بررسی در مورد پرسشنامه مورد مطالعه نشان داده

ارزیابی گردید و مقدار آلفاي کرونباخ ()α=2/821

شده است .همانگونه که مشاهده میگردد میانگین کلی

محاسبه گردید که نشاندهنده پایایی قابل قبولی براي

نگرش دانشجویان 3/42 ،از  5میباشد که به معنی نگرش

پرسشنامه رضایت از  Podcastingمیباشد.

مثبت دانشجویان نسبت به  Podcastingاست.
جدول : 2

مقایسه میانگین نمرات آزمونها در گروه مداخله و کنترل

آزمون

P-value

گروه
کنترل

مداخله
تعداد

انحراف معیار±میانگین

تعداد

انحراف معیار±میانگین

اول

19

3/82 ± 2/67

18

3/22 ± 1/61

2/172

دوم

17

3/97 ± 2/91

15

3/68 ± 1/24

2/457

هر دو آزمون a

22

3/81 ± 2/75

18

3/25 ± 1/54

2/177

 )aمیانگین آزمون اول و دوم ،دانشجویانی که فقط در یک آزمون شرکت کرده بودند نمره همان آزمون مدنظر قرار گرفت.

جدول : 3

توزیع فراوانی نظرات کل دانشجویان مورد بررسی در مورد سواالت پرسشنامه رضایت از Podcasting
سواالت پرسشنامه

کامالً

موافقم

موافقم
 -1گوش دادن به  Podcastپس از کالس درسی در فهم بهتر مطالب مؤثر

)2/2(2

نظري

مخالفم

ندارم
)52/2(19

)18/4(7

کامالً
مخالفم

)2/6(1

)28/9(11

است.
 -2گوش دادن به  Podcastهمراه با کالس درس به من کمک میکند تا در

)28/9(11

)44/7(17

15/8)(6

)12/5(4

)2/2(2

امتحان بهتر عمل کنم.
 -3من ممکن است از  Podcastاستفاده نکنم زیرا بسیار وقتگیر است.

)5/3(2

)13/2(5

)26/3(12

)47/4(18

)7/9(3

 Podcast -4روش مفیدي است زیرا میتوان در ساعات استراحت و به

)18/4(7

)52/6(22

)23/7(9

)5/3(2

)2/2(2

صورت مکرر به آن گوش داد.
 -5گوش دادن به  Podcastبه تنهایی روش خوبی براي یادگیري نیست.

)15/8(6

)62/5(23

)23/7(9

)2/2(2

)2/2(2

 -6من امیدوارم در دوره هاي تحصیلی Podcast ،به عنوان مکمل کالس

)23/7(9

)57/9(22

)15/8(6

)2/6(1

)2/2(2

درس استفاده شود.
 Podcast -7روش مفیدي نیست؛ زیرا ممکن است در کاربرد آن با مشکالت

)2/2(2

)12/5(4

)28/9(11

)52/6(22

)7/9(3

تکنیکی مواجه شوم.
 Podcast -8همراه با کالس درس ،براي فهم مفاهیم دشوار دندانپزشکی

)21/1(8

)34/2(13

)36/8(14

)7/9(3

)2/2(2

ضروري است.
 -9کالس درسی به تنهایی و بدون  Podcastبراي یادگیري کافی است.

)2/6(1

)28/9(11

)44/7(17

)21/1(8

)2/6(1

 -12کارایی  Podcastبه عنوان یک روش یادگیري محدود است.

)5/3(2

)39/5(15

)34/2(13

)21/1(8

)2/2(2
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جدول : 4

میانگین و انحراف معیار نمرات نگرش دانشجویان مورد بررسی در مورد پرسشنامه رضایت از Podcasting

سواالت پرسشنامه

نمره نگرش

نمره نگرش

نمره نگرش در

کل

در گروه

گروه کنترل

()n=38

مداخله

()n=18

P-value

()n=22
 -1گوش دادن به  Podcastپس از کالس درسی در فهم بهتر مطالب مؤثر

4/45 ± 2/61

4/25 ± 2/77

3/61 ± 2/72

>2/221

است.
 -2گوش دادن به  Podcastهمراه با کالس درس به من کمک میکند تا در

4/22 ± 2/89

3/92 ± 2/94

3/61 ± 2/92

2/253

امتحان بهتر عمل کنم.
 -3من ممکن است از  Podcastاستفاده نکنم زیرا بسیار وقتگیر است.

3/39 ± 1/22

3/65 ± 2/88

3/11 ± 1/28

2/298

 Podcast -4روش مفیدي است زیرا میتوان در ساعات استراحت و به

3/84 ± 2/79

4/12 ± 2/91

3/56 ± 2/51

2/232

صورت مکرر به آن گوش داد.
 -5گوش دادن به  Podcastبه تنهایی روش خوبی براي یادگیري نیست.

2/28 ± 2/63

2/25 ± 2/61

2/11 ± 2/68

2/772

 -6من امیدوارم در دورههاي تحصیلی Podcast ،به عنوان مکمل کالس درس

4/23 ± 2/72

4/25 ± 2/64

3/78 ± 2/73

2/241

استفاده شود.
 Podcast -7روش مفیدي نیست زیرا ممکن است در کاربرد آن با مشکالت

3/72 ± 2/73

3/58 ± 2/79

3/44 ± 2/86

2/328

تکنیکی مواجه شوم.
 Podcast -8همراه با کالس درس ،براي فهم مفاهیم دشوار دندانپزشکی

4/22 ± 2/92

3/68 ± 2/92

3/33 ± 2/77

2/221

ضروري است.
 -9کالس درسی به تنهایی و بدون  Podcastبراي یادگیري کافی است.

2/92 ± 2/85

3/22 ± 2/72

2/61 ± 2/92

2/231

 -12کارایی  Podcastبه عنوان یک روش یادگیري محدود است.

2/71 ± 2/87

2/75 ± 2/79

2/67 ± 2/97

2/772

میانگین کلی نمرات نگرش

3/42 ± 2/52

3/64 ± 2/51

3/18 ± 2/37

2/224

دادههاي جدول به صورت "انحراف معیار  ±میانگین" گزارش شده است .حداکثر نمرات  5میباشد.

بحث

سختافزار و نرمافزارهاي مناسب براي آموزش الکترونیک

از همان ابتداي خلقت ،انسان همیشه به فکر تغییر،

به خصوص توسعه شبکه وب ،افق جدیدي را پیش روي
()12

تعدیل و یا اصالح خود بوده ،از این رو یادگیري را هدف

مؤسسات آموزشی نهاده است.

خود قرار داده و آن را در زندگی بر خویش فرض و الزم

مطالعات متعددي در زمینه آموزش الکترونیک انجام شده

شناخته است و در هر عصري هماهنگ با شرایط و

است .اما مطالعات اندکی در زمینه  Podcastingدر کشور

موقعیت آن زمان از ابزار و وسایل آموزشی و منابع
پرورشی بهره گرفته است .گسترش روزافزون دسترسی به

در همین رابطه

(12و)11

انجام گرفته است.

در بین روشهــاي مـختلف آموزش الـکترونیک،
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تکنولوژيهاي  Webcastingو  Podcastingکه شامل

همچنین در کالس درس سنتی ،دانشجویان قادر به

ترکیبی از فایلهاي صوتی و تصویري است ،اثرگذارتر از

پرسیدن سواالت خود در هر زمان براي روشنتر شدن و

()13

در مطالعه  Morenoو

()14

که از ترکیب فرمتهاي

همچنین میتوان گفت که در روش سنتی با توجه به

صوتی تصویري استفاده شد ،میزان یادگیري افزایش یافت

این که محتواي آموزشی به تفصیل از طرف مدرس بیان

و منجر به درک بهتر مسایل تئوري و مهارتهاي عملی

میگردد ،منجر به تسهیل فراگیر در یادگیري میشود و

گردید .به همین دلیل ترکیب فایلهاي صوتی و تصویري

گروهی از محققین معتقدند که رويکردهاي آموزشی

براي این مطالعه انتخاب شد.

فردي و رایانهاي ،موقعیتهاي آموزشی خشک و

سایر شیوهها میباشد.
()13

همکارش

و

Lazzari

اکثر مطالعات انجام گرفته در این زمینه به صورت

()22

فهمیدن موضوع هستند.

بیروحی هستند که تعامل حیاتی و خودجوش بین استاد
(21و)19

کیفی و با استفاده از پرسشنامه انجام شدهاند ،اما این

و دانشجو وجود ندارد.

بررسی هم به صورت کیفی و با استفاده از پرسشنامه و

مطالعات ،گروه آموزش الکترونیک عملکرد بهتري نسبت

هم به صورت کمی و با استفاده از نمره درس کودکان

با این وجود در برخی

(24و)23

به گروه آموزش سنتی داشتند.

انجام گرفت .هرچند که بر طبق مطالعه  ،)15(Pedroارزیابی

در این مطالعه دانشجویان عالقهمندي زیادي به استفاده

کیفیت در کالسهایی با شیوه تدریس سنتی ،زمانی که

از این شیوه آموزشی داشتند .نیمی از دانشجویان موافق

همراه با تکنولوژي آموزش الکترونیک باشد ،بسیار دشوار

این بودند که  Podcastدر فهم بهتر مطالب پس از کالس

است.

درسی مؤثر است و  81/6درصد از آنها  Podcastرا

یافتههاي مطالعه حاضر نشان داد که  Podcastingتأثیر

مکمل مناسبی براي کالس درس میدانستند .همچنین

معنیداري در افزایش نمرات دانشجویان نشان نداد.

اکثریت دانشجویان معتقد بودند که  Podcastبه آنان کمک

یافتههاي این مطالعه با مطالعات  Engumو همکاران(،)16

میکند در امتحان بهتر عمل کنند و یکی از مزایاي

Platz

 Podcastرا امکان استفاده در ساعات استراحت بیان

در یک راستا

نمودند .یافتههاي مطالعه حاضر با یافتههاي مطالعات

 Hugenholtzو همکاران( Davis ،)17و همکاران(،)18
()19

و همکاران

()22

و  Vogtو همکاران

میباشد؛ اما با برخی مطالعات دیگر

(22و21و)8

همخوانی

()25

 Kalludiو همکاران( Mehra ،)6و همکاران

همخوانی

ندارد که در این مطالعات گروه آموزش سنتی عملکرد

دارد .در مطالعه آنان نیز نگرش مثبت نسبت به آموزش

بهتري نسبت به گروه آموزش الکترونیک نشان دادند .شاید

الکترونیک وجود داشت .در این مطالعه نیز همانند مطالعه

بتوان علت عدم تأثیر  Podcastرا بازه زمانی بین جلسات

 Aidinو همکاران( ،)26دانشجویان بر اهمیت باقی ماندن

دانست؛ زیرا گروه کنترل در این زمان امکان مطالعه بیشتر

کالس درس تأکید داشتند و روشهاي ترکیبی یادگیري،

و جبران عدم مشاهده  Podcastرا داشتند .همچنین شاید

شامل انواع سنتی و  Podcastرا مفید میدانستند.

بتوان یکی از دالیل عدم تأثیر  Podcastرا این دانست که

از محدودیتهاي مطالعه حاضر میتوان به عدم امکان

دانشجویان به کالس درس سنتی و روش سخنرانی

بررسی دقیق اثربخشی  Podcastاشاره نمود؛ زیرا به دلیل

آشنایی بیشتري در مقایسه با آموزش الکترونیک دارند.

قوانین آموزشی ،حذف کالس در گروه مداخله امکانپذیر
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در دانشگاههاي کشور گسترش یابد تا جوابگوي خیل
.کثیر دانشجویان عالقهمند باشد

.نبود
اگرچه سرمایهگذاري مناسب در توسعه زیرساختهاي

نتیجهگیری

 وICT )Information and Communication Technology)

با توجه به یافتههاي مطالعه حاضر به نظر میرسد

فراهم کردن بستر مناسب در کشور میتواند دسترسی

 در میزان یادگیري دانشجویان اثري ندارد؛ اماPodcast

 براي دانشجویان ایجادPodcasting رضایتبخشی را در

.دانشجویان نسبت به این روش نگرش مثبت دارند

کند اما آمادگی دانشجویان براي آشنایی و استفاده از این

تشکر و قدردانی

تکنولوژي و آشنایی با اینترنت و رایانه و اطالع از مزایاي

 است که در473  منتج از پایان نامه با شماره،این مقاله

این تکنولوژي نیز از عواملی هستند که در اثربخشی و

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در دسترس

 در.رضایتمندي این شیوه آموزشی نقش بهسزایی دارند

 بدین وسیله از زحمات معاونت محترم پژوهشی.می باشد

نهایت این که حتی اگر این شیوه آموزشی به ذات هم

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان جهت تأمین هزینههاي این

 اما به دلیل جذابیتهایی که دارد باعث،تأثیرگذار نباشد

1388  از دانشجویان ورودي.طرح تقدیر و تشکر میگردد

 با توجه.ایجاد انگیزه و عالقه جهت استفاده از آن میشود

دانشکده دندانپزشکی رفسنجان که در اجراي این طرح

 و اشتیاق بهPodcasting به نیاز روزافزون به استفاده از

. تشکر به عمل میآید،همکاري نمودند

 این شیوه آموزشی بایستی با سرعت بیشتري،استفاده از آن
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