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چکیده

این پژوهش ،با هدف تعیین اثربخشی تلفیق ویدیوکست باا مواو م وزاا ر بار یاا دیرر ااشازویای وزاا ر
ااشگاه پیاماور اازام شده است .پژوهش ا اوع ایمهم وایشی با طرح پایشم واوی -پا م واوی تا دروهای
است .جاوعه موارر شاول کلیه ااشزویای کارشناسیارشد وزا ر رشته برااوهریزر رسی ااشگاه پیاامااور ر
سال  3131بو  .ا ویای ماها 13 ،افار باا روم اموااهدیارر ر ساتر  ،باه نناوای اموااه ااتخاان شاداد .ابازار
در مورر ا هها ،و م ووی وحققساخته ر اصول و رومهار برااوهریزر رسی بو که روایی می توسا
چند تن ا استا ای وتخصص بررسی و تأیید و پایایی می  3/87و  3/87وحاسبه در ید .روم کار بادین صاور
بو که ابتدا ،کتان اصول و رومهار برااوهریزر رسی تألیف فتحیواجارداه به و قسمت (هر قسامت شااول
چهار فصل) تقسیم در ید .سپ  ،به طور تصا فی یا قسامت باه شایوه مواو م وزاا ر وعماول ر ااشاگاه
پیاماور ،موو م ا ه شد و قسمت بعدر بهصور تلفیقی ا موو م وزاا ر رایاو و ویدیوکسات باهصاور
ی برااوه ویدیویی ی سانته ا تدری استا ر کال ر حضاورر بارار هار فصال باا فروات  MP4ر
سایت وزا ر جهت موو م ااشزویای قرار درفات .اتاایو اشاای ا کاه باین یاا دیرر ااشازویای ر روم
ترکیبی (تلفیق ویدیوکست و موو م وزا ر) با موو م وزا ر صرف اختالف وعنا ارر وجو ار  .لااا ،باا
توجه به اتایو این پژوهش بهاظر وایرساد ،اثربخشای ویدیوکسات ر تلفیاق باا مواو م وزاا ر بار یاا دیرر
ااشزویای بیشتر است و بهتر است ر طراحی ورههار وزا ر وور توجه قرار دیر .
واژگان كلیدي

ویدیوکست ،روم ترکیبی ،موو م وزا ر ،سب

هار یا دیرر

* استا یار دروه نلوم تربیتی ،ااشگاه پیام اور ،ایرای drkhatibzanjani@yahoo.com
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مقدمه

اواارو ه ،تااأثیر رسااااههااار جدیااد ر موااو م باار کساای پوشاایده ایساات و اک اار وتخصصااای و
صاحباظرای برار ارتقار کیفیت یا دیرر به ابال رومها ،ابازار و وساایلی جدیاد هساتند .تعاد
ابزار و ارمافزارهار جدید ر ایار فنمورر اطالنا و ارتباطاا ایا وناد بررسای اثربخشای هار
ی

ا این رسااهها و ارمافزارهاا ر مواو م اسات .یاای ا رومهاار جدیاد مواو م و ااتقاال
3

7

1

ا ههاااا ،ارایاااه ماهاااا ا طریاااق پا کسااات و ویدیوکسااات اسااات .واكه کسااات ا اصا ا الح
برو کستینگ ،4به وعنار ااتشار اشأ درفته است .ا اینرو ،واكه پا کست برااواهار را یاویی کاه
یزیتالی ضب شده و برار االو امو ی و قرار ا ی ر ستگاههاار شخصای پخاش صادا واور
استفا ه قرار ویدیر  ،تعریف شده و ر لغتااوه موریاایی مکسافور  ،باه نناوای واكه ساال 7332
ااتخان شده است .ر ویایپدیا 5هم ر توضیح کلمه پا کسات ایانطاور مواده اساتا پا کسات
یای ا روم هار ااتشار پرواده بر رور اینترات و اام نمووی اونی برااوه موایی اسات کاه توسا
کاربرای وعموالً بر رور ی

پخشکننده ووسیقی یزیتال و نموواً ی

مرپا به شال ی

فایال

صوتی ساخته شده ،با استفا ه ا اینترات بر رور رایااههار خااگی و یا پخاشکننادههاار یزیتاال
پیا ه ویشو (.)Saunders, 2008
ایاان روم ،ر سااال  7334وحبوبیاات و دسااترم یافاات .لاااا ،ا شااروع اسااتفا ه می وااای یااا ر
امیدار  .به بای سا هتر ،پا کست جدیدترین فنمورر برار ااتشار صو بر رور شباه اینترات
است .با این تعریف ادر وا کستها ،پا کستهار ویدیویی ر اظر درفته شواد ،به اظار وایرساد
که وا کستها هم باید فایلهار ویدیویی قابل االو باشند که همراه باا فیادهار خروجای نرضاه
ویشواد .برخی ایان تعریاف را وای پایرااد و وا کسات را باا قابلیات االاو شادی فایال ا یگار
دواههار نرضه ویدیو ر بستر ون ،جدا ویکنند ( .)Honan, 2005اوا ،ربااره ایان تعریاف هام
اختالفاظر وجو ار  .کلمه وا کست بردرفته ا و کلمه ویادیو و کسات اسات .اواا ،ر واور
جزء اول کلمه (ویدیو) ،ر ونابع وختلف توضیحا وتفاوتی ارایه شده است .وا ر جاایی کوتااه
شده نبار  Video on Demandذکر شده و ر جایی یگر دفته شده  Video Podcastکه ر
1. Podcast
2. Videocast
3. Cast
4. Broadcasting
5. Wikipedia
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ابتدا ،به اختصار به  Vidcastتبدیل شده و سپ  ،به جهت همموایی با کلمه پا کست ،به وا کست
تبدیل شده است .ویدیوکست ر واقع ،اونی ا ارایه وحتوار ویدیویی ر بساتر ون اسات کاه ا
طریق فید مر ا

ا  3ارایه ویشو  .فروول ی

ویدیوکست را ویتاوای ایانچناین خالصاه کار ا

اینترات +فایل ویادیویی +فایال  XMLکاه خروجای  ،RSSااونی ا می اسات & (McKinney

).Page, 2009
البته ،ر برخی ونابع نرضه فایلهار تصویرر ،هم به شال فایلهار قابل االو و هم به شاال
فایلهار پخاش یادارر باهصاور پیوساته و بادوی توقاف (اساتریم ،)7تحات نناوای وا کسات
اام داارر شده است .به ننوای امواه ،ر تعریفی که ر ااشناوه م ا ویایپدیا به وسایله کااربرای
این سایت جمعمورر شده ،هام ارایاه باه صاور فایال و هام باه صاور اساتریم ،تحات نناوای
وا کست طبقهبندر شده و وحاسن و وعایب هر و اوع ارایه ،برشامر ه شاده اسات .ر واقاع ،ادار
نرضه ویدیوها بهصور فایلهار قابل االو باشد ،کاربر ویتوااد ،پ
را تماشا کند و تصاویر قبل و بعد را بر اسا

ا ریافت فایل ،بارها می

ایا م راحتتار وشااهده و وایتواااد تصاویر را اگاه

ار  .وهمتر ا می ،فایل بهصور اابرخ  1و حتی ر ستگاههار همراه یزیتالی کاه باه اینتراات
وتصل ایستند ،هم قابل وشاهده است؛ یعنی ،همای وزیتی که بارار پا کساتهاا وجاو ار  ،بارار
وا کست هم ذکر ویشو  .ا طرفی ،چوی با یا

باار االاو قابلیات وشااهده چنادین باار ویادیو

وجو ار  ،به اونی ر وصرف پهنار بااد هم صرفهجویی ویشو  .اوا ،ودل ارایه به شال اساتریم
هم وزیتهار خاص خو م را ار و کاربر بدوی اینکه احتیاج به االو کاول فایل اشته باشاد،
ویتوااد بخش وور اظرم ا فایل تصویرر را ببیند ).(Lonn & Teasley, 2009
وا کستها ا میجایی که بسترر برار ارایه فایلهار یدارر وحسون ویشواد ،ابزار وناسبی
برار نرضه برااوههار شرکتهار تولید فایلم ،ویادیو و شاباههاار تلویزیاوای هساتند .ا ایانرو،
بخش وا کست ر سایت تعدا ر ا شباههار تلویزیوای یده ویشو که وحلی بارار باا ااتشاار
بخشاای ا برااوااههااار تلویزیااوای اساات .اوااا ،کااارکر موو شاای ویدیوکسااته اا ،شاااید یااای ا
اصلیترین کاربر هار ماها باشد ( .)Lazzari, 2009بسیارر ا وؤسسههار موو شی و ااشگاههاا،
ورههار موو شیشای را بهصور ویدیوکست برار ااشزویای نرضه ویکنناد .روابا نماووی
1. RSS
2. Stream
3. Offline
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اها ها و سا وایها هم ا اوااای پخاش اوارهاار یادارر ر ونساایتهاار ساا واای ،باه نناوای
ابزارر برار اوع یگرر ا ارایه وحتوا و برقرارر ارتباط با وخاطب استفا ه وایکنناد .وا الً ساایت
سا وای جهاای یوایساف ر کناار بخاش اخباار وتنای و صاوتی ،فایالهاار ویادیویی را ر بخاش
وا کست نرضه ویکند .همینطاور ،ساایت و ار اطالناا ارتباطاا و هنار کشاور سانگاپور،
بخشی با ننوای وا کست ار  .شرکتهار تزارر هم داهی بارار وعرفای بهتار وحصاوال شاای،
فایلهار ویدیویی تهیه ویکنند و ر قالاب وا کسات ر اینتراات نرضاه وایکنناد .باهکااردیرر
رسااه هار شنیدارر و یدارر ر کاال  ،یا

فرمیناد موو شای جدیاد ایسات و ااشازویای ر

بسیارر ا ووار صدار استا را ضب کر ه یا ا ووار خاصی ا کاال

فایلمبار ارر وایکنناد و

برار استفا ه وزد برار خو و یگر ااشزویای باهکاار وایبرااد .ااشازویای ایان روم را روم
وؤثرر برار ورور ،تقویت و روشنگرر وحتوار رسی وی ااند (.)Forbes & Hickey, 2008
ا اظر وباای اظارر ایاز تراوررهاا و اظریاههاار وختلفای اثربخشای تلفیاق صاو و تصاویر را ر
موو م و یا دیرر حمایت وایکنناد کاه ر ایان تحقیاق ،تراورر چندرساااهارهاا و ساب

هاار

یا دیرر وور اظر است .بارن و سواسینگ ( )Barbe & Swassing, 1979اظهار اشاتهاااد کاه
یا دیراددای را ویتوای به سه سته یدارر ،شنیدارر و حسای -حرکتای تقسایم اماو  .3 .ساب
شنیداررا یا دیراددای شنیدارر اطالناتی را که ا طریق شنیدی ریافت کر هااد ،بهتار باه خااطر
ویموراد .اطالناتی که شنیدارر هستند ر ق عههار دیوداهی ر بخشهار کنارر وغز پر ا م
و ذخیره ویشواد .این دروه ر حدو  73تا  13رصد فرادیرای را شااول وایشاواد .ایان افارا باا
سب

قدیمی ودار

و وعلمای که موو م ا طریق سخنراای اسات ،بیشاتر ساا دارر ارااد .هار

چند ال م است ،یا مور شد که حتی این دروه ایز ر روم سخنراای وستقیم ا اظار فاارر بعاد ا
 35تا  73قیقه که ا سخنراای ویدار  ،چار افات ذهنای وایشاواد .ایان وقادار بارار اوجواااای
حدو  33قیقه برمور شده است .7 .سب

یداررا اطالنا

یدارر ر بخش پ سرر ،که ر

نقب وغز قرار ار  ،پر ا م و ذخیره وی شواد .یا دیراددای یدارر ماهایی هساتند کاه باه یا
الگااور ذهناای ایااا اراااد تااا بتواانااد می را ببیننااد .ر حاادو  23تااا  25رصااد یا دیراااددای،
یا دیراددای یدارر هستند .1 .سب
کورتا

حسی -حرکتیا اطالنا حسی -حرکتی ر باالر وغاز ر

حرکتی ذخیره ویشواد .وقتی بهطور ایم یا دیرر صور دیار  ،ر وخچاه ر ااحیاه

پایین بخش پ سرر ذخیره ویشاواد .یا دیرااددای حسای -حرکتای ا طریاق حرکات و لما
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کر ی بهتر یا ویدیراد .ر حدو  5تا  33رصد فرادیرای ر این دروه قرار اراد .اوارو ه ،ثابات
شده که برار یا دیرر کیفی و نمیق استفا ه تاومم ا ساه الگاور یاا دیرر شانیدارر ،یادارر و
حسی -حرکتی ر کال
وختلف ر ی

ضرور

ار  .ا طرفی ،شواهد اشاای وای هاد کاه اوااااا موو شای

وحی فنمورر وحور ذاتاً وجو ار ( .)Gibson, 2001تحقیقا ایز اشاای ا ه

که ردیر کر ی یا دیرااده باه شایوههاار وختلاف وایتواااد ،ونزار باه ووفقیات ر رویار هاار
موو شی در (.)Armstrong et al., 2009
به لیل وحدو یتهار پژوهش ر خصوص کستها که ابازارر جدیاد ر مواو م وحساون
وی در اد؛ ابتدا ،به تاریخچه استفا ه ا این ابزار ر ااشگاههار وختلاف جهاای پر اختاه و ساپ ،
ر پیشینه پژوهش ،تحقیقا وختلف ر این خصوص بررسی ویدر .
ر اواخر سال  ،7337ااشگاه جرجیا رو

وختلفی را با فنمورر مرپا شااول طیاف وسایعی ا

وحتوار صوتی ،سخنراایها و کتانهار صاوتی ارایاه ا ( .)Lee et al., 2008ساپ  ،ر واد
وای کوتاهی پخش شنیدارر باهویاژه یادارر -شانیدارر جاار خاو را ر مواو م باا کار و
ااشگاه هار وک ،پرینستوی ،استاافور و کالیفرایا بخشای ا رو

خاو را باه شاال کساتهاا

ارایااه ا اااد و شااروع بااه تحقیااق ر خصااوص یااا دیرر ااشاازویای بااا ایاان رومهااا امو اااد
(.)Armstrong et al., 2009
همایطور که پیشتر اشااره شاد ،ااشاگاه وک ) (Duke University, 2006ر موریااا یاای ا
اولین وراکز موو شی بو که به قابلیتهار باالر کستها ر ارتقار فرمیندهار یا دیرر پای بار .
این ااشگاه ر اکتبر سال  7334به ااشزویای جدیدالورو مرپا ا و پرسانل موو شای خاو را
تشویق کر تا به کاربر هار پا کست ر یا دیرر و موو م بیش ا پیش توجاه کنناد .وحبوبیات
پا کسااتهااا و ویدیوکسااتهااا بااه حاادر دسااترم پیاادا کاار کااه ر سااال  ،7334تعاادا ر ا
سخنراایهار ریی جمهور وقت موریاا بر رور ونسایت ریاست جمهورر می کشاور قارار ا ه
شد ) .(Campbell, 2005ر همین سال ،ااشگاه وک حدو  3233افار ا ااشازویای ساال اول
خو را با پا کست و ویدیوکست موو م ا  .هدف ا این پروكه ایان باو کاه ادار کساتهاا ر
ارتقااار س ا ح یااا دیرر وفیااد باشااند ،ر مینااده ا ماهااا اسااتفا ه شااو  .اتااایو اشااای ا کااه %23
ااشزویای می را وفید ار یابی کر اد و هدف اصلی تشویق به استفا ه ا کستها ر استراتژرهار
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جدید یا دیرر وحقق در ید .ااشگاه لید  3ااگلستای ایاز ا پا کسات بارار ااشازویای پزشاای
سال اول جهت ااتقال اطالنا سخنراایها و کتانها و ضب وصاحبههار ااشزویای استفا ه کار
و اتایو خوبی به ست مور  .ر و العه یگارر کاه توسا هرتسابردر و استراوینساای 7ر ساال
 7338اازام درفت ایز اتایو اشای ا که  78رصد کساای که به طور ونظم به پا کساتهاا داوم
کر ه بو اد ،تاالیفشای را بهخوبی اازام ا اد ( .)McGarr, 2009اواا ،ر ااشاگاه اوتاربین 1ر
ایالت ویشیگای غربی موریاا ،و کال
سال  7337وقایسه شداد .وحتوار ر
کال

کاوالً وشابه بو  .کاال

ساال  7338باه شایوه ساخنراای و

 7337با همای وحتوا به شیوه پا کست و ویدیوکست ا اره در ید .استا و اوتحای بارار هار

و کال
کال

پرستارر  21افره ر سال  7338با ی

کال

 58افاره ر

یاسای بو  .وقایسه و ار شیابی امرههار و کال

اشای ا که باین ویازای یاا دیرر و

اختالف وعنا ار وشاهده اشد ).(Vogt et al., 2010
دریبین ( )Gribbins, 2007ر تحقیقی با ننوای «وزایار استفا ه ا پا کستینگ ر تحصیال

تامیلیا اگرم ها و قصد استفا ه ا می» ،به بررسی مشنایی و اگرم ااشزویای وزاا ر وادیریت
سیستمهار اطالناتی و ویزای پایرم ماها اسبت باه کساتهاا پر اخات .ابازار دار مورر ا ههاا،
پرسشااوهار وحقق ساخته شاول سه بخاش مشانایی ،اگارم و پاایرم ااشازویای باه اساتفا ه ا
پا کست ر موو م بو  .اتایو اشای ا که  %55ااشزویای به پا کست مشنایی اداشاتند و هرداز
ا می استفا ه اار ه بو اد %71 ،پا کست را ویشناختند؛ ولی ،ا می اساتفا ه ااار ه بو ااد و تنهاا
 %3ا ااشزویای تزربه استفا ه وداوم ا پا کستها را اشاتند و  %31ایاز چناد باار ا می اساتفا ه
کر ه بو اد %83/73 .ا ااشزویای می را ر تلفیق با موو م وزا ر واؤثر ااساته بو ااد و %44/2
بیای کر اد که استفا ه ا پا کست بر نملار و یا دیرر ماها اثرداار بو ه است.
لوی و تیزلی ( )Lonn & Teasley, 2009ر پژوهشی ،به بررسی واوار اساتفا ه ا پا کسات
توس

ااشزویای و اظرسنزی ر خصوص اثربخشی پا کسات ر یاا هی -یاا دیرر پر اختناد.
4

جاوعه موارر را کلیه ااشزویای و اساتا اای کاه ا مرتیاواز یاو اساتفا ه وایکر ااد ر ااشاگاه
بزرگ موریاایی ویدوستری 5تشایل وی ا اد .ابزار در مورر ا هها ،پرسشااواهار ر خصاوص
1. University of Leeds
2. Hertzberger & Stravinsky
3. Otterbein University
4. Itunes U
5. Midwestern
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اظر کلی افرا جهت استفا ه ا فنمورر اطالنا

ر رو شای و نقایدشای ر خصوص سیساتم

ودیریت یا دیرر ااشگاهشای بو  .اتایو اشاای ا کاه ااشازویای ا وحتویاا کساتهاا جهات
ورور وفاهیم و وسایلی که ر سخنراایهار کالسی و رح ویشو  ،استفا ه ویکنند .هام اساتا ای و
هم ااشزویای انتقا اشاتند کاه کساتهاا ووجاب یاا دیرر بیشاتر وایشاو ؛ ولای ،تنهاا برخای
ااشزویای می را ر تدری

اساتا ای خاو واؤثر وای ااساتند .پاژوهش یگارر توسا بااونگر و

الحسن ( )Bamanger & Alhassan, 2015تحات نناوای «بررسای اثربخشای پا کسات ر باای
ااگلیسی به ننوای بای وم بر نملار اوشتارر یا دیراددای» ،اازام درفت .هدف ا می ،وقایساه
وهار اوشتارر افرا ر و روم سانتی و اساتفا ه ا پا کسات ر مواو م باای ااگلیسای باو .
پژوهش ا اوع ایمهم وایشی بو و جاوعه موارر می کلیه ااشزویای وار ااشاگاه کیناگ 3ساعو
بو که  55افار باه نناوای اموااه ااتخاان شاداد و ر و داروه شااهد و داواه قارار درفتناد .ابازار
در مورر ا هها م ووی اوشتارر بای بو که به شال پایشم واوی -پا م واوی اازاام درفات.
اتایو اشای ا که دروهی که با پا کست موو م یداد امرا باالترر ر وهار هاار اوشاتارر
کسب کر اد.
شاایرر ( ،)Shiri, 2015پژوهشاای بااا هاادف بررساای تااأثیر پا کسااتهااا بااه ننااوای اباازار
یا هی -یا دیرر بر ااگیزم یا دیراددای ر کسب وهار هار شنیدارر بای اازام ا  .تحقیاق
ا اوع ایمهم وایشی بو و  14افر ا یا دیراددای پایاه ویااای باای ااتخاان و باه و داروه تقسایم
شداد .ی

دروه ا طریق پا کست و دروه یگر به روم وعمول موو م یدااد .اتاایو اشاای ا

که یا دیرادداای که بهوسیله پا کست مواو م یدااد ر م واویهاار رک شانیدارر ووفاقتار
نمل کر اد و تغییراتی ر ااگیزم ماها ا اظر وهار شنیدارر بهوجو مود.
وهدر ا ه و هماارای ( )Mehdizadeh et al., 2012ر پژوهشی باه بررسای تاأثیر پا کسات بار
مداهیهار یست وحی ی ااشموو ای وره راهنمایی پر اختند .ر این پژوهش ،هادف وقایساه
ویزای یا دیرر و یا ارر ااشموو ای با استفا ه ا پا کست با روم وشارکتی و روم ساخنراای
ر وینه وباحث یستشناسی بو  .اتایو تززیاه و تحلیال ا ههاا اشاای ا  ،ااوع روم موو شای
بهطور وعنا ارر ر ویزای یا دیرر و یا ارر ااشموو ای ر وینه وباحث یست وحی ی واؤثر

1. King
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بو ه است .بدین صور که ویااگین یا دیرر و یاا ارر اااشمواو ای داروه پا کسات (داروه
م وایشی) ،به طور وعنا ارر ا

ااشموو ای روم سخنراای (دروه دواه) بیشتر بو ه است.

ر کشور وا ،ر خصوص استفا ه ا پا کست ،پژوهشهار بسیار کمی صور درفته کاه باه ماهاا
اشاره شد .ولی ،ر خصوص بهکاردیرر وا کست (ویدیوکست) ر اور موو م تااکنوی تحقیقای
اازام اشده که این اور جنبه اومورااه این پژوهش وحسون ویدر  .ضمناً باهکااردیرر وا کسات
ر موو م وزا ر ایز جزء ووار خاصی ر جهای است کاه وشاابه می ر کشاورهار خاارجی باه
ادر اازاام شاده و اک ار پاژوهشهاا باه وقایساه رومهاار حضاورر و اساتفا ه ا پا کسات یاا
وا کست اشاره ار  .نالوه بر این ،روم پژوهش استفا ه شده ر این تحقیق ،روشای ااو و خاال
است که تاکنوی ر پژوهشهار وشابه استفا ه اشده است .ا اینرو ،پژوهشگر با تایه بر جنبههاار
خاص و اومور ایان پاژوهش و باه لیال اهمیات مواو م وزاا ر ر ااشاگاه پیاامااور و اهمیات
بهکاردیرر سب
وتفاو

هار یا دیرر وختلف ر موو م خصوصاً ر موو م وزا ر ،با توجه به اتاایو

ر تحقیقا فو  ،این تحقیق را با هدف تعیاین اثربخشای تلفیاق ویدیوکسات باا مواو م

وزاا ر بار یااا دیرر ااشازویای وزاا ر ااشااگاه پیااماااور اازاام ا ه اسات .بااه نباار

یگاار،

سؤالهار وور بررسی پژوهش نبارتند ا ا
 .3میا بین ااش اولیه (پیشم ووی) فصلهار ااتخابی سته اول با فصلهاار ااتخاابی ساته وم
ااشزویای وزا ر تفاو وجو ار ؟
 .7میا بین ااش اولیه (پیشم ووی) فصل هار ااتخابی سته اول با ویزای یا دیرر (پا م واوی)
ااشزویای ر موو م وزا ر صرف تفاو وجو ار ؟
 .1میا بین ااش اولیه (پیشم ووی) فصلهار ااتخابی سته وم با ویزای یا دیرر (پا م واوی)
ااشزویای ر موو م تلفیقی (ویدیوکست و موو م وزا ر) تفاو وجو ار ؟
 .4میا بین ویزای یا دیرر (پ م ووی) فصلهار ااتخابی سته اول باا فصالهاار ااتخاابی ساته
وم ااشزویای وزا ر تفاو وجو ار ؟
روش

پژوهش ا اوع ایمهم وایشی با طرح پیشم ووی -پ م واوی تا

دروهای اسات .جاوعاه مواارر

شاول کلیه ااشزویای کارشناسیارشد وزا ر رشته برااوهریزر رسای ااشاگاه پیاامااور ر ساال
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 3131بو  .با توجه به ایان کاه ر تارم واور اظار  13ااشازو باه صاور وزاا ر ر

اصاول و

رومهار برااوه ریزر رسی را اخا امو ه بو اد کل ااشازویای باه نناوای اموااه ااتخاان شاداد.
ویژدیهار فر ر امواه وور و العه ر جدول  3اشای ا ه شده است.
جدول  .1فراوانی مطلق و نسبی جنسیت و سن نمونههای مورد مطالعه

جنس

شاخص
ویژگی

جمع

سن (سال)

زن

مرد

 22تا 92

 92تا 12

 12تا 22

92

فراواای و لق

7

77

3

38

4

333

فراواای اسبی

8/72

1/81

13

52/8

31/1

333

جدول  ،3اشای وی هد که  %81/1افرا وور و العه وار و  %72/8ی بو ااد .هامچناین ،اک ریات
افرا امواه ( )%52/8ر اونه سنی بین  13تا 43بو اد.
ابزار در مورر ا هها ،شاول و م ووی وحقق سااخته باو  .باه ایان صاور کاه شااول  73ساؤال
چهاردزینه ار بو که هر سؤال ی

امره اشت و امره کل م ووی ا  73امره وحاسبه وایدر یاد.

م وااوی اول ،ا چهااار فصاال کتااان اصااول و رومهااار برااوااهریاازر رساای تااألیف کااورم
فتحیواجارداه (فصلهار  5 ،1 ،3و  )7که شاول هشت فصل ویباشد ،بو و م واوی وم ا چهاار
فصل یگر (فصلهار  2 ،4 ،7و  )8که ا طریق استا ای وتخصص همسای شده باو  ،تهیاه در یاد.
روایی م ووی ها ،توس چند تن ا استا ای وتخصص بررسی و تأیید شد و پایایی می توس ضریب
ملفار کرواباخ 3/87 ،و  3/87وحاسبه در ید که وور تأیید ویباشد.
روم کار بدین صور بو که ابتدا ،کتان اصول برااوهریزر رسای (ونباع اصالی ر

اصاول و

رومهار برااوهریزر رسی کارشناسیارشد) با وشاوره چهار تن ا استا ای برجسته ا اظار رجاه
سختی فصلها به و قسمت همسای ( و قسمت هر کدام چهار فصل) تقسیم در ید .سپ  ،بهطاور
تصا فی ی

قسمت (چهار فصل) به شیوه موو م وزاا ر وعماول ر ااشاگاه پیاامااور (کاال

برخ  ،تاالرهار دفتودو جهت بحث و پرسش و پاسخ و ارتباط ا طریق پیامهار اخال ساایت
و پست الاتروای

) موو م ا ه شد و قسمت یگار کتاان (چهاار فصال) باهصاور تلفیقای ا

موااو م وزااا ر رایااو و ویدیوکساات (باارار هاار فصاال ،ویاادیویی یا
حضورر شاول کنفاراا

ااشازویای ،تادری

سااانته ا کااال

ر

اساتا و پرساش و پاساخهاار وتاداول ر کاال
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ر ) طراحی در ید و ر قالب فروت  MP4ر سایت وزاا ر جهات اساتفا ه ااشازویای قارار
درفت و ا اا شزویای خواسته شد که ویدیوهار تهیه شده را االو و اقد کنناد .اقاد ویادیوها باه
ننوای تالیف رسی تعیین در ید تا همه ااشزویای ووظف شواد که ا ویدیوها استفا ه کنند.
ارمافزار  SPSS20و توسا مواار توصایفی (فراوااای ویاااگین و ااحاراف

بررسی ا هها ،با کم

وعیار) و موار استنباطی برار تحلیل فرضیهها (شاول م ووی تی وابسته) اازام شد.
یافتهها

سؤال اول :میا بین ااش اولیه (پیشم ووی) فصلهار ااتخابی سته اول با فصلهاار ااتخاابی ساته
وم ااشزویای وزا ر تفاو وجو ار ؟
جدول  .2مقایسه میانگین پیشآزمونهای فصلها

میانگین خطای

پیشآزمون

میانگین

تعداد

انحراف معیار

فصلهار وزا ر صرف ()3

1/3333

13

3/18113

3/75385

فصلهار تلفیقی ()7

1/4111

13

3/31537

3/73874

انحراف معیار

جدول  ،7اشای وی هد کاه ویاااگین چهاار فصال اول  1/33و ااحاراف وعیاار می  3/18و ویاااگین
چهار فصل وم  1/41و ااحراف وعیار می  3/31بو .
جدول  .9آزمون تی زوج جهت مقایسه میانگین پیشآزمونها
Paired Differences

میانگین
پیشم ووی 3
پیشم ووی 7

انحراف میانگین خطای فاصله اطمینان %32
معیار

3/71177 8/4222

انحراف معیار
3/11483

باالیی

t

پایینی

3/134 3/73873 3/35371

درجه
آزادی

سطح
معناداری
(دو دامنه)

73

3/384

جهت بررسی سؤال اول تحقیق ،اتایو م ووی  tبرار وقایسه ویااگین امرا فصالهاار  5 ،1 ،3و 7
با فصلهار  2 ،4 ،7و  ،8ر پیشم ووی اشای ا که تفاو

وعنا ارر ( sig=3/384و (t=3/3134

بین ااش اولیه فصول وجو ادار  .لاا ،ااش اولیه ر ورحله پیشم ووی همگن ویباشد.

بررسی اثربخشی تلفیق ویدیوکست با آموزش مجازی… 171/

سؤال دوم :میاا باین اااش اولیاه (پایشم واوی) فصالهاار ااتخاابی ساته اول باا ویازای یاا دیرر
(پ م ووی) ااشزویای ر موو م وزا ر صرف تفاو وجو ار ؟
جدول  .1مقایسه پیشآزمون و پسآزمون فصلها با آموزش مجازی صرف
Paired Differences

میانگین
پیشم ووی 3
پ م ووی 3

انحراف میانگین خطای فاصله اطمینان %32
انحراف معیار

معیار

7/72352 7/72228

3/57745

باالیی

درجه

t

آزادی

پایینی

32/383 3/31533 8/83734

73

سطح
معناداری
(دو دامنه)
3/333

جهات بررسای ساؤال وم تحقیاق ،اتاایو م واوی  tبارار وقایساه ویاااگین امارا پایشم واوی و
پ م ووی (فصلهاار  5 ،1 ،3و  ) 7ر مواو م وزاا ر صارف اشاای ا کاه تفااو وعناا ارر
( )t=32/383, sig=3/333وجو ار  .لاا ،وی تاوای دفات مواو م وزاا ر صارف بار یاا دیرر
فصلهار ااتخابی تأثیر اشته است.
سؤال سوم :میا باین اااش اولیاه (پایشم واوی) فصالهاار ااتخاابی ساته وم باا ویازای یاا دیرر
(پ م ووی) ااشزویای ر موو م تلفیقی (ویدیوکست و موو م وزا ر) تفاو وجو ار ؟
جدول  .2مقایسه پیشآزمون و پسآزمون فصلها با آموزش تلفیقی (ویدیوکست و آموزش مجازی)
Paired Differences

میانگین
پیشم ووی 7
پ م ووی 7

انحراف میانگین خطای فاصله اطمینان %32
معیار

7/43173 37/32228

انحراف معیار
3/44383

باالیی

t

پایینی

73/471 31/72833 37/32514

درجه
آزادی
73

سطح
معناداری
(دو دامنه)
3/333

جهت بررسی ساؤال ساوم تحقیاق ،اتاایو م واوی  tبارار وقایساه ویاااگین امارا پایشم واوی و
پ م ووی (فصلهار  2 ،4 ،7و  )8ر موو م تلفیقی اشای ا که تفاو وعناا ارر (sig=3/333

 )t=73/471وجو ار  .لاا ،وی توای دفت موو م تلفیقی بر یاا دیرر فصالهاار ااتخاابی تاأثیر
اشته است.
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سؤال چهارم (سؤال اصلی تحقیق) :میا بین ویزای یا دیرر (پ م ووی) فصلهار ااتخابی ساته اول باا
فصلهار ااتخابی سته وم ااشزویای وزا ر تفاو وجو ار ؟
جدول  .6مقایسه میانگین پسآزمونهای فصلها

میانگین خطای

میانگین

تعداد

انحراف معیار

پ م ووی 3

37/8228

13

7/15773

3/41328

پ م ووی 7

32/4333

13

7/34135

3/13377

انحراف معیار

جدول  ،2اشای وی هد که ویااگین پ م ووی فصالهاایی کاه باه روم مواو م وزاا ر صارف
اازام شده  37/82با ااحراف وعیار  7/15و ویاااگین پا م واوی فصالهاایی کاه باه روم تلفیقای
(موو م وزا ر و ویدیوکست) اازام شده  32/43با ااحراف وعیار  7/34ویباشد.
جدول  .7آزمون تی زوج جهت مقایسه میانگین پسآزمونها
Paired Differences

میانگین
پ م ووی 3
پ م ووی 7

انحراف میانگین خطای فاصله اطمینان %32
معیار

1/87825 1/21111

انحراف معیار
3/27358

باالیی

t

پایینی

5/113 5/37572 7/74343

درجه
آزادی
73

سطح
معناداری
(دو دامنه)
3/333

جهت بررسی سؤال چهارم تحقیق ،اتایو م ووی  tبرار وقایسه ویااگین امرا فصلهاار  5 ،1 ،3و
 7با فصلهار  2 ،4 ،7و  8ر پیشم ووی اشای ا که تفااو وعناا ارر ()t=5/113, sig=3/333
بین ویزای یا دیرر (پ م واوی) فصال هاایی کاه باه روم وزاا ر صارف مواو م ا ه شاده باا
فصل هایی که به روم موو م تلفیقی ارایه شده ،تفاو وعنا ار وجو ار  .لااا ،وایتاوای دفات
که روم تلفیقی اثربخشتر ا روم وزا ر صرف بو ه است.
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بحث و نتیجهگیري

اتایو پژوهش حاضر اشای ا که هم روم وزا ر و هام تلفیاق ویدیوکسات باا مواو م وزاا ر
اثربخش است .ولی ،بین تلفیق ویدیوکست با موو م وزا ر و روم وزا ر صرف ،ا اظر ویزای
یا دیرر ااشزویای اختالف وعنا ار وجو اشت و روم تلفیقی تأثیر بیشترر اشت .این اتیزه باا
اتایو تحقیق هیرتل و وایت ( ،)Hirtle & White, 2006مروساترااگ و همااارای (Armstrong

) ،et al., 2009و داار ( ،)McGarr, 2009فرااااد و همااارای (،)Fernandez et al., 2009
ودات و همااارای ( ،)Vogt et al., 2010هیلسان ( )Heilesen, 2010و وهادر ا ه و همااارای
) (Mehdizadeh et al., 2012همخواای ار  .ر این و العا وشخص شد کاه چندرساااهارهاا
ر ویزای یا دیرر ااشزویای تأثیر و بت ار  .به نبارتی ،استفا ه ا کستهاا باناث ارتقااء سا ح
یا دیرر و حمایات ا می شاده اسات کاه ایان یافتاه ر راساتار اتاایو تحقیاق واتاووک و بالسار
) (Vatovec & Balser, 2009و ال ( )Dale, 2007ویباشد .واتووک و بالسر با اطمیناای نناوای
کر هااد که استفا ه ا کستها به لیل سهولت سترسای ،اساتفا ه مساای و صارفهجاویی ر واای
بانث ارتقار یا دیرر ویشو و ا اظر کاربرای ایز ابزار وؤثرر بارار یاا دیرر اسات .ال ایاز ر
تحقیقا خو به این اتیزه رسیده که استفا ه ا کساتهاا ر مواو م ا یاا دیرر افارا حمایات
وی کند .روم تلفیقی به کار درفته شده ر این تحقیق ایز باهطاور وعناا ارر توااساته بار یاا دیرر
افرا اثر داار  .چندحسی بو ی ،جاابیت رسااه خصوصااً ویدیوکسات هاا ،ترغیاب یا دیرااده باه
جستوجور ونابعی غیر ا کتانهار رسی ،سهولت استفا ه ا کستهاا و اوااای باا بینی وزاد
رو

ا الیل تبیین تأثیر کستها بر موو م وزا ر ویباشد .ا طرفی ،به لیال ایانکاه سیساتم

موو م وزا ر ااشگاه پیاماور بهصور کاال
کال

وزا ر وی توااد ر جهت حمایات ساب

صاوتی بارخ ا اره وایشاو  ،تلفیاق ویادیو باا
هاار وختلاف یاا دیرر و باهکااردیرر حاوا

چنددااه برار افزایش کیفیت یا دیرر کاارمیی اشاته باشاد .هیلسان ( )Heilesen, 2010وعتقاد
است که بهکاردیرر کستها ر تلفیق با سخنراای ویتوااد ،ااش و ارتباط اولیاه را باا ااشازویای
فراهم کند و ر تدری

جهت جان بیشتر ااشزو و ااع افپایرر بیشاتر باهکاار رو  .وا داار

( )McGarr, 2009ایز ر همین راب ه اذنای اشته بهکاردیرر ویدیوکست به ننوای وسیله کمای
ر یا دیرر ر موو م حضاورر و وزاا ر ،ر کناار وزایاار مواو م وزاا ر وایتواااد سابب
ارتقار س ح کیفی موو م و بهبو یا دیرر در .
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هیرتل و وایت ( ) Hirtle & White, 2006ایز با اازاام تحقیقااتی باه ایان اتیزاه رسایداد کاه
ویدیوکستها را وی توای جهت موا دی برار ر
برار تامیل ر

جدیاد ،اشاای ا ی وهاارتی خااص یاا ونبعای

بهکار بر  .یرا ،تصویرر که اطالنا را ونتقل ویکند ر چگاواگی اثربخشای

وفهووی که ااتقال وییابد ،وؤثر اسات .تواااایی باا پخش یاا تامیال یا
کالسی ویتوااد ،ر ستیابی به اهداف ر

یا کسب ی

ر

فراتار ا تادری

وهار وفید و وؤثر باشاد .کساتهاا

ویتوااند ،با ایا هار ااشزویای ون بق شواد و ر س وح وختلف اطالنا بهکار رواد.
نالوه بر این ،ویتوای ننوای امو کاه شا یوه موو شای ،یاای ا نواوال وهام و اثردااار بار ویازای
یا دیرر فرادیرای است .ر مواو م باه شایوه وزاا ر ،خصوصا ًا مواو م ا طریاق کاال هاار
صوتی ر بسیارر ا ووار تلفیاق صاو و تصاویر ا طریاق ویدیوکسات ووجاب ااگیازم بیشاتر
ااشزویای ،اثربخشی مواو م ،تعاوال و وشاارکت بیشاتر وایدار  .دیبساوی ()Gibson, 2001
وعتقد است که اواااا موو شی وختلف ر ی

وحی فانمورروحاور ،ذاتااً وجاو ار  .ولای،

می چه وهم است این است که یا هنددای تشخیص هناد کاه یا دیرااددای چاه رویار هاایی را
برار یا دیرر فر ر و رفع ایا هار یا دیرر ایا اراد که بتوااناد ا ماهاا بارار طراحای رو
پیشبینی استراتژرهار جدید تدری

و

بهره ببراد.

به اظر ویرسد که ویدیوکست ر کشور وا به لیل اینکه فنمورر جدیدر ر موو م وحساون
ویدر  ،وور توجه و استقبال همه یا دیراددای به ی
بر اسا

اسبت قرار درفته است.

یافتههار این پژوهش ،پیشنها ویدر کها

 اسااتا ای نلااوم تربیتاای جهاات ارتقااار س ا ح یااا دیرر ااشاازویای خااو ا تلفیااق کسااتهااا
(ویدیوکست و پا کست) ر روم هاار وختلاف تادری

حضاورر و وزاا ر خاو اساتفا ه

کنند.
 با توجه به سهولت استفا ه و تأثیر اسبتاً باالر اساتفا ه ا ایان رومهاا ،پیشانها وایدار کاه
ااشگاه ها ،فرهنگ استفا ه ا این ابزارها را ترویو امایند و کارداههایی جهت مشنایی استا ای
و ااشزویای ر خصوص مشنایی ابزارها ،کارمیی و اثربخشی ماها و سااخت وحتاوار وناساب
کستها بردزار امایند.
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خاااص ا

ر

وختلف باا حزام

 ا مازااا کااه حزاام امواااه کاام و بااهکاااردیرر ویدیوکساات باارار یاا
 ر پژوهشهار متی ر رو،  پیشنها ویشو،وحدو یتهار تحقیق بو ه
. امواههار بیشتر و بزرگتر ر رشتههار وختلف بهکار درفته شو
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