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مقدمه

الزم ماندیار  ،دوام و بقا انسانها در عرص تحوالت پرشتاب امروز توج بیشتر ب کیفیت نظام
آموزشی است بدون شک تحوالت پرشتاب در مراکه آموزشی بیشتر از سایر سازمانها
تأثیریذار است امروزه الکترونیکی شدن و دسترسی ب تضا مجاز امکانات و تسهیالت زیاد
برا اتراد در امر یادییر ایجاد کرده است و از طرتی استفاده از رسان ها متنوع برا رسیدن ب
این امر مهم را نیه برا آنها ایجاد نموده است نمون ا از این رسان ها ک اتراد مختلف با استفاده
از آن ب وسیل اینترنت می توانند یاد بگیرند و یا مطالب خود را ب یوش دیگران برسانند پادکست
ها می باشند ( )Niknafs & Kamkarzaharvand, 2012تناور در عصر حاضر ب قدر
یسترش یاتت ک پرنسکی ،معتقد است این نس از جوانان ،بومیان دیجیتال نامیده می شوند بومیان
دیجیتال اتراد هستند ک ب زبان دیجیتال صحبت می کنند ( Prensky, 2008ب نق از Ruben,
 .)2011 Penaدوره ابتدایی از نظر نظری پردازان از مقاطع حساس و حیاتی کودکان محسوب می
شود چراک پای و اساس بسیار از رتتارها بهریسالی را تحت تاثیر قرار می دهد در این بین
بیشتر تمرکه معلمان معموال بر دروس مشک مث تارسی و ریاضی و علوم معطوف شده و سایر
دروس مث هدی ها آسمان و مطالعات اجتماعی و هنر توج کمتر جلب می کند درصورتی
ک بیشتر خلقیات یک کودک برا یک شهروند مطلوب شدن در جامع امروز و پ زمین ایجاد
تفکرخالق در همین درس ها رقم خواهد خورد از طرتی آموزش و پرورش پویا عالوه بر
پیشرتت تحصیلی دانش آموزان درصدد است بذر خالقیت و انگیهه را در ذهن دانش آموزان
بکارد؛ چرا ک دانش آموز بی انگیهه ن می تواند ب درستی درس بخواند و ن رمقی برا تفکر
خالقان دارد آموزش از راه دور در سالهاى ن چندان دور مطرح شد این نوع آموزش ویژیى
هاى خود را داشت و داراى مهایا و معایبى بود ابتدا آموزش ب صورت مکاتب اى بود و تنها راه
ارتباط استفاده از نام بود با پیشرتت تکنولوژى و از هم مهم تر ارزانتر شدن ههین استفاده از
تکنولوژى ،استفاده از ابهارهاى جدیدتر براى انتقال دانش مطرح شد با ب وجود آمدن و یسترش
اینترنت ،این پدیده جدى تر دنبال شد و ابهارها و روش ها و استانداردهایى براى آموزش
الکترونیک مطرح شد و هر روز اصالحات جدیدترى در این زمین انجام مى شود .با یسترده
شدن تناورى اطالعات و نفوذ وسای ارتباط از راه دور ب عمق جامع  ،ابهارها و روش هاى
آموزش نیه دچار تحول شدند .تحول این ابهارها و روش ها در جهتى است ک هر ترد در هر
زمان و هر مکان بتواند با امکانات خودش و در بازه زمانى ک خودش مشخص مى کند
مشغول یادییر شود()Clark & Mayer, 2014
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پادکست روشی است برا تقسیم کردن هر تای دیجیتالی ،یا یک سر از تای ها ،رو
اینترنت برا بازخوانی مجدد رو یک رسان قاب حم مث آ پاد 8و کامسیوترها شخصی

2

( )Lazzari, 2008پادکست از دیدیاه آموزشی ،یکی از متعادل ترین و رسمی ترین شیوه ها
آموزش است در واقع ،مدرسان با استفاده از پادکست و انتقال سخنرانی ها خود ب خارج از
کالس درس ،ترصت ها تراوانی برا ارتباط و تعام دارند()Abdouse & et al., 2012
انگیهه کاربران در تراییر مطالب نشان می دهد ک پادکست ها یک ماده کمکی مفید برا
تراهم کردن طیف متنوعی از سبک ها یادییر دانش آموزان است ک می تواند ب عنوان یک
ابهار پشتیبانی برا سایر اشکال یادییر عم کند پادکست یک ابهارکمکی مفید برا کالس
است ک انعطاف پذیر و استفاده از سبک ها مختلف یادییر از ویژیی ها آن است ک می
تواند شیوه ها آموزشی ما را دیریون سازد و دانش آموز را ب سمت درک ،احساس شخصی
ساز تجرب و یادییر تعال سوق دهد( .)Nataatmadja & Dyson, 2008در این میان انگیهه
می تواند رکن مهمی در یادییر باشد مقصود از انگیهه ترآیندهایی است ک ب رتتار انرژ
داده ،آن را هدایت کرده و نگ می دارد .درواقع ،رتتار برانگیخت  ،رتتار است نیرومند ،جهت
دار و پایدار انگیهه دانش آموزان در کالس درس بیانگر آن است ک چرا دانش آموزان ب شیوه
خاصی رتتار می کنند؟ ایر دانش آموزان تکالیف خود را انجام نمی دهند ،ممکن است ب این
دلی باشد ک تاقد انگیهه کاتی باشند در مقاب  ،ایر دانش آموزان در انجام تکالیف خود پشتکار
ب خرج می دهند و سعی می کنند بر موانع غلب

کنند ،احتماالً دارا

انگیهه

هستند( (Biyabangard, 2012یکی از عادت ها نامناسب در ترآیند یاددهی -یادییر  ،حاتظ
پرور است استفاده از رویکردها سنتی در آموزش و پرورش کشور ،باعث مخت شدن ح
مسأل و رشد یادییر مهارت ها خالق در دانش آموزان شده است .تفکر خالق از موارد مورد
نیاز یادییرندیان جهت تسهی یادییر

در محیط یادییر

با رویکرد ساختن یرایی است

عالوه بر این ،یادییر خالق نتیج تعام بین ایده ها دانش آموزان وهم چنین ،تجارب آنها
است ک ب تولید دانش جدید منجر می یردد( )Huang & et al., 2010درواقع یادییر
خالقان کیفیت انتهاعی است ک اشاره ب تفکر باال ،درک عمیق دانش ،کنترل ،تعام
1. Ipod
)2. PC (Personal Computer
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و خودتنظیمی دارد( )Norouzi & et al., 2014از آنجا ک پژوهش حاضر ب بررسی تاثیر
پادکست در آموزش مطالعات اجتماعی می پردازد باید یفت مطالعات اجتماعی یک حوزه
مهمّ یادییر است ک درباره

انسان و تعام او با محیط ها یونایون در زمان ها مختلف

)حال ،یذشت و آینده) و جنب ها

یونایون این تعام ) سیاسی ،اقتصاد  ،اجتماعی،

ترهنگی،محیطی ) سخن می یوید این درس از دروس مهم حام «آداب و مهارت ها زندیی»
اجتماعی محسوب می شود مطالعات اجتماعی با توجّ ب رویکرد کلّی برنام
بر تطرت یرایی توحید

درسی ملّی مبتنی

و اهتمام ب شکوتایی آن ،می کوشد زمین ها

تربیت ترد

و اجتماعی کودکان و نوجوانان را تراهم آورد از آنجا ک ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی
ب صورت آزمون ها مداد -کاغذ نیست ،استفاده از تناور ها نوین در تکرار مطالب
و استفاده از مثال ها متنوع می تواند در درک موضوعات راهگشا باشد دانش آموزان می توانند
با ب کار ییر پادکست آموزشی ،ب طور تعال ب یادییر بسردازند و دراین یادییر در یک
رقابت سالم با هم کالسی ها خود باعث پرورش خالقیت شوند بنابراین ،استفاده از پادکست،
می تواند از عوام مؤثر در پیشرتت تحصیلی ،انگیهه یادییر و یادییر خالقان باشد.

ارتباط انسان با دنیا پیرامون خود از طریق حواس میسر می شود و رسان ها برا اینک بتوانند
پیام خود را منتق کنند و مخاطبان را ب خود جذب کنند باید توانایی ب کارییر یکی از این
حواس را داشت باشند یوش دادن یکی از حواس انسان می باشد ک  %89یادییر ها از طریق آن
اتفاق می اتتد( )Ahadiyan , 2006در این میان پادکستینگ یک روش جدید است و مقاالت
اندکی در مورد ارزیابی رسمی آن در آموزش منتشر یردیده است مقاالت با این پدیده
ب صورت خوشبینان ا روبرو شده اند و در مورد تأثیر آن بر کیفیت تجربیات آموزشی
و کارآمد آن ،نظر مثبت دارند ،اما تعداد از نویسندیان معتقدند ک باید در مورد انتظارات
از آن ،رعایت احتیاط را کرد ،ب طوریک اکثراً پادکستینگ را ابهار قدرتمند برا تکمی روش
ها آموزش سنتی معرتی می نمایند( )Najafipour & et al., 2011البت صرف ب کارییر
یک رسان در آموزش ب معنا موتقیت در تدری و یادییر نیست پادکست ب تنهایی انقالبی
نخواهد داشت زیرا دوره سنتی معلم محور را زنده می کند ،با این وجود می توان از آن برا
ایجاد پای و اساس استفاده کرد( )Nataatmadja & Dyson, 2008مدرسان برا استفاده
از پادکست از یکی از س روش زیر در محیط ها آموزشی استفاده می کنند در روش اول
پادکست برا تکرار کردن سخنرانی ها کالسی استفاده می شود برا نمون یرایش تراییران
ب استفاده از پادکست ب عنوان پشتیبانی ،برا مرور موضوعات پیچیده درسی مورد استفاده قرار
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می ییرد در روش دوم استفاده از پادکست ها برا سهیم شدن اطالعات اضاتی با تراییران
استفاده می شود ک این روش می تواند متمم روش اول باشد سومین روش مستلهم استفاده از
پادکست برا معرتی یا آماده کردن یادییرنده برا اطالعات جدید است ک دوره ها و کالس
ها بعد را پوشش خواهد داد( )Hew, 2009این آموزش می تواند ب شک حضور باشد یا
ب صورت آنالین بریهار شود در آموزش هایی ک ب صورت آنالین صورت می ییرد ،بعضی
تفاوت ها ترد مانند جنسیت و تجارب قبلی اتراد ،می توانند در میهان انگیهه آنها برا
یادییر مطالب تاثیریذار باشد این مسئل می تواند برا نوآموزان و کسانی ک از این رسان
استفاده می کنند ازنظر دریاتت میهان آموزش و یا تهی منابع آموزشی ب شک پادکست مفید باشد
یعنی در هنگام استفاده از این رسان هرچ اتراد دارا تجرب بیشتر در استفاده از آن باشند ،بهره
مند بیشتر از آن برده و انگیهه بیشتر برا یادییر آن خواهند داشت( Bolliger et al.,
 )2010در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستند  ،8998هدف عملیاتی  ،81ارتقا کیفیت
ترآیند تعلیم و تربیت با تکی بر استفاده هوشمندان از تناور ها نوین است و راهکارها شام
تولید و ب کارییر محتوا الکترونیکی با تأکید بر چند رسان ا  ،روش ها تعال ،یروهی
و خالق با توج ب نقش الگویی معلمان است( )Norouzi & et al., 2014رضایی راد وهمکاران
( )Rezaeirad & et al., 2019تحقیقی با عنوان «تاثیر بهره ییر از سیستم چندرسان ا
پادکست آموزشی بر انگیهش پیشرتت و یادییر دانش آموزان در درس قرآن» انجام داده
اند.یاتت ها نشان داد بین میانگین پیشرتت انگیهش تحصیلی در پ آزمون دو یروه کنترل و
تحقیق تفاوت معنی دار دیده نشد  ،اما بین دو یروه ازنظر یادییر درس قران تفاوت معنادار
وجود دارد آهنگر و صفرنواده( )Ahangari & Safarnavade, 2018پژوهشی با عنوان «تاثیر
بهره ییر از سیستم چندرسان ا پادکست آموزشی بر انگیهه یادییر درس جغراتی دانش
آموزان دختر پای دهم منطق پنج تهران» انجام دادند یاتت ها پژوهش نشان داد ،بهره ییر از
سیستم چندرسان ا پادکست آموزشی بر انگیهه یادییر در درس جغراتی دانش آموزان دختر
پای دهم تاثیر معنی دار دارد صالحی و همکاران ( )Salehi & et al., 2018تحقیقی با عنوان
«بررسی تأثیر آموزش از طريق پادكست ويدئويی بر يادگیري و انگیزه پیشرفت دانشجويان
» انجام دادند .نتايج پژوهش نشان داد گروه آزمايش كه با استفاده از  Tتحلیل داده هاي
پژوهش از آزمون پادكست هاي ويدئويی آموزش ديده بودند از میزان يادگیري و انگیزه
پیشرفت باالتري برخوردار بودند .نتايج همچنین بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار بین
آزمودنی هاي دختر و پسر در زمینه متغیرهاي پژوهش بود.حبیبی و همکاران ( Habibi & et

 /03فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال یازدهم  /شماره چهارم  /تابستان 1055

 )al., 2016پژوهشی با عنوان« تاثیر استفاده از پادکست در آموزش بر اتهایش یادییر خالق
در دانش اموزان متوسط اول» انجام دادند نتایج پژوهش نشان داد آموزش مبتنی بر پادکست
بر یادییر خالق دانش آموزان تأثیر مثبت و معنی دار داشت است همچنین این مطالع نشان
داد ک یادییر خالق دانش آموزان پای اول نسبت ب دانش اموزان پای دوم ،پ از آموزش
ب شیوه مبتنی بر پادکست ،بیشتر است عماد و همکاران ( )Emadi & et al., 2015تحقیقی
با عنوان «تأثیر بهره ییر از سیستم چندرسان ا پادکست آموزشی بر انگیهش پیشرتت
و یادییر » انجام دادند یاتت ها پژوهش نشان داد ،بهره ییر از سیستم چندرسان ا
پادکست آموزشی بر انگیهش پیشرتت در درس قرآن دانش آموزان پسر پای چهارم ابتدایی تأثیر
معنی دار ندارد؛ اما ب طور معنادار در میهان یادییر دانش آموزان مؤثر بوده است امید
و همکاران( )Omidi & et al., 2011در تحقیقی با عنوان «پادکست روش آموزشی مناسب برا
آینده» نتایج یک تحقیق را یهارش می نماید درآن دانش آموزان یروه آزمایشی ب مدت
 1جلس دو ساعت با هدایت معلم و در قالب یروه ها چهار نفره ب تولید پادکست آموزشی
پرداختند ،دانش آموزان یروه کنترل نیه ب همان میهان از جلسات و با استفاده از روش رایج در
معرض آموزش قرار یرتتند نتایج این مطالع نشان می دهد ک روش پادکست ب طور معنادار
از نظر یادییر و یاددار  ،مؤثرتر از روش رایج بوده است چتا و ابرکوک ( & Cheta
 )Eberechukwu, 2018تحقیقی با عنوان «پادکست ها درمقاب ویدئوکست ها دستاوردها
آکادمیک در تناور اطالعات و ارتباطات( »)ICT8انجام داده اند یاتت ها جدول نشان داده ک
در میانگین تراییران تفاوت معنی دار وجود دارد کسانی ک در معرض پادکست قرار داشتند از
پیشرتت تحصیلی باالتر نسبت ب کسانی ک با استفاده از ویدئوکست ها تدری می شدند
برخوردار بودند همچنین یاتت ها حاکی از آن است ک در میانگین مقادیر جن مونث تفاوت
معنی دار وجود دارد از این رو  ،جنسیت دانش آموزان عام مهمی است ک نحوه یادییر آنها
از طریق پخش پادکست را تعیین می کنند ماکاسار و ماالنگ ()Macasar & Malang, 2018
در تحقیقی تحت عنوان «استفاده از پادکست برا بهبود شنوایی دانشجویان و مهارت ها صحبت
کردن برا زبان آموزان » EFLدستورالعم یوش دادن و صحبت کردن را برا تعداد از
دانشجویان دانشگاه بریتانیا با استفاده از برنام پادکست ارائ داده اند مشاهدات نشان داد ک
پیشرتت بالقوه در استفاده از تناور هم دانش آموزان و هم معلمان را تحت تأثیر قرار می دهد
این شیوه باعث اتهایش انگیهه دانش آموزان و تمرین یوش دادن و صحبت کردن آنها از طریق
پادکست ها شد عالوه بر این ،موجب شد معلم از توانایی ادغام ابهار تناور (مانند پادکست)
1.Information and communication technology
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برا اجرا دستورالعم خالق در تنظیم کالس استفاده کند تهنینگ ( )FeHennig, 2017در
مقال ا تحت عنوان «پادکست ها در متن» می نویسد یکی از نمون ها پادکست ها تعاملی
محبوب ک در کالس استفاده می شوند" "Walking Classroomاست ،ک یک پیاده رو
25دقیق ا سریع همراه یوش دادن ب پادکست ها نوشتار دلخواه برا بچ ها در یک ابهار
صوتی از قب باریذار شده است دانش آموزان معموالً در کالس بی حوصل یا خست می شوند
و همین امر باعث کاهش بازده آنها می شود پادکست پیاده رو ها کالسی کودکان را مجبور
ب تعام می کند درعین حال از یک یادییر صوتی مثبت و خوش بین لذت ببرند معلمانی ک
از این پادکست استفاده کرده اند دریاتتند ک دانش آموزان کالس با روحی بهتر ،متمرکهتر
و تعال تر ب کالس درس باز می یردند پوپوا و همکاران ( )Popova et al., 2014در مقال ا
تحت عنوان « تاثیر اولی پادکست ها در یادییر از طریق سخنرانی» معتقدند پادکست ها سبب
ایجاد تاصل مفهومی بین دانش جدید و قبلی ،درک بهترموضوعات در سخنرانی ها شده و تفکر
عمیق تر را راجع ب مطالب سخنرانی تحریک می کند در این پژوهش پژوهشگر برآن است تا با
استفاده از تکنولوژ موجود یعنی پادکست آموزشی متغیرها پیشرتت تحصیلی ،انگیهه
و خالقیت را در دانش آموزان بررسی کند باتوج ب امکانات و مناتعی ک پادکست در آموزش
و یادییر دارد و همچنین کارایی این رسان در امر آموزش و باتوج ب اینک در زمین استفاده
از پادکست در درس مطالعات اجتماعی پژوهشی صورت نگرتت ضرور است بررسی ها
بیشتر برا شناخت و استفاده بهین از آن در این درس صورت ییرد،بدین ترتیب ترضی ها
پژوهش عبارت اند از:
8

اسررتفاده از پادکسررت آموزشرری بررر پیشرررتت تحصرریلی دانررش آمرروزان در درس مطالعررات
اجتماعی پای پنجم ابتدایی شهرستان مان و سملقان تاثیر دارد

2

اسررتفاده از پادکسررت آموزشرری بررر انگیررهه یررادییر دانررش آمرروزان در درس مطالعررات
اجتماعی پای پنجم ابتدایی شهرستان مان و سملقان تاثیر دارد

9

اسررتفاده از پادکسررت آموزشرری بررر یررادییر خالقان ر دانررش آمرروزان در درس مطالعررات
اجتماعی پای پنجم ابتدایی شهرستان مان و سملقان تاثیر دارد

روش

تحقیق حاضر با توج ب ماهیت موضوع ،اهداف آن و ب دلی استفاده از نتایج آن درزمین
آموزش و یادییر  ،جه تحقیقات کاربرد بوده و از جمل طرح ها آزمایشی (طرح پیش
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آزمون ،پ آزمون و یروه کنترل) می باشد.جامع آمار تحقیق حاضر شام هم دانش آموزان
پای پنجم شهرستان مان و سملقان در سال تحصیلی  91 -99است ک طبق استعالم از اداره آموزش
و پرورش این شهرستان 8710نفر بودند نحوه اجرا تحقیق ب این صورت است ک ابتدا مبانی
نظر پژوهش با استفاده از روش مطالع کتابخان ا جمع آور شده و سس جهت اجرا
بخش عملی پژوهش ،از اداره آموزش و پرورش شهرستان مان و سملقان مجوزها الزم اخذ
شد سس ب طور در دسترس از جامع مورد مطالع تحقیق تعداد  05دانش آموز دختر پنجم
ابتدایی از مدرس شهید باجگیر  2شهرستان انتخاب شد نمون ب صورت تصادتی ب دو یروه
آزمایش  20نفره و یروه کنترل  20نفره تقسیم بند شده اند .ابتدا این دو یروه ب صورت
همهمان مورد پیش آزمون قرار یرتت و سس یروه آزمایش با پادکست آموزشی درس
مطالعات اجتماعی را آموزش دیدند در این تحقیق ،پادکست آموزشی از تص سوم درس
مطالعات اجتماعی توسط پژوهشگر ،برا یروه آزمایش در  1جلس  95دقیق ا و هفت ا
دومرتب اجرا شده است و یروه کنترل با روش سنتی آموزش دیدند در اینجا منظور از پادکست
آموزشی تای صوتی است ک توسط پژوهشگر تهی شده و ب وسیل وبالگ در اختیار دانش
آموزان یروه آزمایش یذاشت شد پ از هشت جلس از هر دو یروه پ آزمون یرتت شد
و نتایج مقایس دانش آموزان در پ آزمون مشخص شد .الزم ب ذکر است ک هم در پیش
آزمون و هم در پ آزمون از پرسشنام انگیهه تحصیلی هارتر و پرسشنام خالقیت تورن
و آزمون محقق ساخت پیشرتت تحصیلی در درس مطالعات اجتماعی پای پنجم استفاده شد
روایی پرسشنام استاندارد انگیهه هارتردر تحقیق ظهیر ناو و رجبی ( Zahirinav & Rajabi.,
 ) 2009با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور ،خوب ارزیابی و تایید شده است روایی
پرسشنام خالقیت تورن در تحقیق ترخنده ( )Farkhonde, 2015مورد تایید قرار یرتت است
جهت تایید روایی صور و محتوایی برا طراحی پرسشنام ها در این تحقیق از نظرات اساتید
راهنما و مشاور و همچنین نظرات معلمان با تجرب دوره ابتدایی استفاده شده است .پایایی
پرسشنام استاندارد انگیهه هارترتوسط ظهیر ناو و رجبی ()Zahirinav & Rajabi.,2009
با آزمون آلفا کرونباخ با استفاده از نرم اتهار 5992 ،SPSSدست آمده است پایایی پرسشنام
خالقیت تورن در تحقیق نوروز و همکاران ( ،)Norouzi & et al., 2014علی رغم استاندارد
بودن ب جهت اطمینان بیشتر در جامع مورد نظر ،با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ و با اجرا
آزمایشی بر رو نمون ا  80نفر محاسب و برا پرسش نام خالقیت تورن  =α 5/19محاسب
شد ضریب آلفا کرونباخ محاسب شده در پژوهش ترخنده ( )Farkhonde, 2015برا
پرسشنام استاندارد خالقیت تورن باال  5/1برآورد شد برا بررسی پایایی قب از جمع آور
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نمون اصلی یک پیش نمون ب حجم مناسب جمع آور میشود و پایایی سواالت پرسشنام
توسط اطالعات جمعآور شده از نمون مورد بررسی قرار میییرد برا بررسی پایایی پرسشنام
از یک نمون اولی با حجم  95استفاده شده است در جدول زیر ضریب آلفا کرونباخ محاسب
شده برا تمام متغیرها باال  5/1است
جدول .0مقادیر آلفای کرونباخ برای شاخصهای پژوهش

شاخص

تعداد سواالت

آلفای کارونباخ

سیالی

80

5/179

انعطاف

80

5/181

ابتکار

80

5/167

بسط جهئیات

80

5/170
5/198

مقدار آلفا کرونباخ برا ک پرسشنام یادییر
انگیهه درونی

81

5/186

انگیهه بیرونی

86

5/191

مقدار آلفا کرونباخ برا ک پرسشنام انگیهه یادییر

5/181

مقدار آلفا کرونباخ برا ک پرسشنام پیشرتت تحصیلی

5/160

یافته های پژوهش

پ

از جمع آور داده ها پژوهش و سازماندهی آنها ب کمک نرم اتهار  spssب کمک آزمرون

ها ب بررسی ترضی ها پرداخت ایم
فرضيه اول :استفاده از پادکست آموزشی بر پیشرتت تحصیلی دانرش آمروزان در درس مطالعرات
اجتماعی پای پنجم ابتدایی شهرستان مان و سملقان تاثیر دارد
در این قسمت برا بررسی معنادار میهان تغییرات بدست آمده و تعیین اندازه اثر استفاده
از پادکست آموزشی بر پیشرتت تحصیلی دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی پای پنجم
ابتدایی شهرستان مان و سملقان ،از طریق آزمون تحلی کوواریان تک متغیره ،میانگینها پ
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آزمون(بعد از مداخل ) بعد از تعدی نمودن نمرات پیش آزمون ،مورد مقایس قرار میییرند
تا اندازه تاثیر ک اصالح شده یهارش شود
همگنی واریان ها خطا متغیر پیشرتت تحصیلی:
جدول .3نتایج بررسی همگنی واریانسهای خطای پیشرفت تحصیلی در دو گروه

متغیر

مقدار آمارهF

df1

df2

.Sig

پیشرتت تحصیلی

8/111

8

71

5/299

یاتت ها جدول 2نشان میدهد ک آماره  Fآزمون لوین جهت بررسی همگنی واریان ها
خطا متغیرها در یروهها پژوهش برا پیشرتت تحصیلی برابر با  8/111و معنادار نمیباشد
این یاتت ها نشان میدهد ک واریان خطا پیشرتت تحصیلی در یروهها همگن میباشد
جدول. 2نتایج بررسی فرض همگنی شیب رگرسیون برای متغیر پیشرفت تحصیلی

اثر تعاملی
پادکست آموزشی × پیشرتت
تحصیلی

مجموع

درجه

میانگین

مقدار

سطح

مربعات

آزادی

مربعات

آماره F

معناداری

2/991

8

2/991

5/777

5/059

با توج ب جدول ،9سطح معنادار برا اثرات تعاملی استفاده از پادکست اموزشی و پیشرتت
تحصیلی برابر با  5/059و بهریتر از مقدار  5/0است بنابراین پیش ترضی همگنی شیب
ریرسیونی رعایت شده است
جدول .0نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای متغیر پیشرفت تحصیلی

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مربعات

آزادی

مربعات

مقدار ثابت

8576/815

8

8576/815

806/617

پیش آزمون

5/817

8

5/817

5/521

5/169

مداخل

856/015

8

856/015

80/962

5/558

خطا

989/186

71

6/611

ک

89010

05

مقدار آماره F

سطح

مجذور

معناداری

اتا

5/558

5/169
5/558
5/207
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همانطور ک از جدول 7مشخص است ،یاتت ها حاص از تحلی کوواریان تک متغیر حاکی
از این است ک مقدار  Fتک متغیر برا اثر بخشی استفاده از پادکست آموزشی ،در سطح
 P>5/50از لحاظ آمار معنادار میباشد لذا میتوان یفت ک بین دو یروه آزمایش و کنترل
در نمرات پ آزمون پیشرتت تحصیلی ،تفاوت معنادار وجود دارد بدین معنا ک ؛ استفاده از
پادکست آموزشی بر پیشرتت تحصیلی دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی پای پنجم
ابتدایی تاثیر معنادار داشت و باعث اتهایش آن در یروه مداخل شده است همچنین با توج
/
 )  0254نتیج میشود ک  20/7درصد از تفاوت در نمرات پ
ب مقدار اندازه اثر(
جهت ییر هدف پیشرتت مربوط ب تاثیر استفاده از پادکست آموزشی بوده است
فرضيه دوم :استفاده از پادکست آموزشی بر انگیهه یادییر دانش آموزان در درس مطالعات
اجتماعی پای پنجم ابتدایی شهرستان مان و سملقان تاثیر دارد
در این قسمت برا بررسی معنادار میهان تغییرات بدست آمده و تعیین اندازه اثر استفاده
از پادکست آموزشی بر انگیهه یادییر دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی پای پنجم
ابتدایی شهرستان مان و سملقان ،از طریق آزمون تحلی کوواریان چند متغیره ،میانگینها پ
آزمون(بعد از مداخل ) بعد از تعدی نمودن نمرات پیش آزمون ،مورد مقایس قرار میییرند
تا اندازه تاثیر ک اصالح شده یهارش شود
برا بررسی این پیش ترض در جدول  0نتایج آزمون امباک برا برابر ماتری واریان
متغیر انگیهه یادییر در بین دو یروه یهارش شده است:
2

آزمون

جدول .0نتایج آزمون امباکس برای بررسی فرض همگنی ماتریس کوواریانس

مقدار باک
1/699

مقدار آماره F

df1

df2

2/171

9

787125

سطح معنادار
5/568

همانطور ک در جدول 0مالحظ مییردد ،بر اساس آزمون باک برا متغیر انگیهه یادییر
معنیدار نیست و شرط همگنی ماتری ها واریان /کوواریان ب درستی رعایت شده
است()BOX=1/699 ،F=2/171 ،p=5/568
در جدول  ،6بررسی همگنی واریان ها خطا متغیر انگیهه یادییر در دو یروه یهارش شده
است
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جدول  .8نتایج بررسی همگنی واریانسهای خطای انگیزه یادگیری در دو گروه

متغیر

مقدار آمارهF

df1

df2

.Sig

انگیهه درونی

8/975

8

71

5/252

انگیهه بیرونی

8/518

8

71

5/957

یاتت ها جدول6نشان میدهد ک آماره  Fآزمون لوین جهت بررسی همگنی واریان ها
خطا متغیرها در یروهها پژوهش برا انگیهه درونی( )8/975و انگیهه بیرونی( )8/518معنادار
نمیباشد این یاتت ها نشان میدهد ک واریان خطاها این متغیرها در یروهها همگن میباشد
نتایج بررسی پیش ترض همگنی شیب ریرسیون برا متغیرها پژوهش در جدول  86-7ارائ
شده است
جدول . 0نتایج بررسی فرض همگنی شیب رگرسیون برای متغیر انگیزه یادگیری

اثر تعاملی
پادکست آموزشی × انگیهه
درونی
پادکست آموزشی × انگیهه
بیرونی

مجموع

درجه

میانگین

مقدار آماره

سطح

مربعات

آزادی

مربعات

F

معناداری

6/661

8

6/661

5/077

5/767

99/908

8

99/908

5/160

5/916

با توج ب جدول 1سطح معنادار برا اثرات تعاملی پادکست آموزشی و مولف ها انگیهه
یادییر در تمامی موارد بهریتر از مقدار  5/50است بنابراین پیش ترضی همگنی شیبها
ریرسیونی رعایت شده است

تاثیر استفاده از پادکست بر پیشرفت تحصیلی ،انگیزه یادگیری79\ ...

جدول 6نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری برای متغیر انگیزه یادگیری

نام آزمون

مقدار

درجه آزادی

مقدار
آماره F

فرضیه

درجه
آزادی
خطا

سطح
معناداری

مجذور
اتا

آزمون اثر پیالیی

5/776

81/829

2

70

5/558

5/776

آزمون المبدا ویلکه

5/007

81/829

2

70

5/558

5/776

آزمون اثر هتلینگ

5/156

81/829

2

70

5/558

5/776

بهریترین ریش رو

5/156

81/829

2

70

5/558

5/776

همانطور ک از جدول 1مشخص است ،یاتت ها حاص از تحلی کوواریان چند متغیر حاکی
از این است ک مقدار  Fچند متغیر برا اثر بخشی استفاده از پادکست آموزشی ،در تمامی
آزمونها در سطح  P>5/50از لحاظ آمار معنادار میباشد لذا میتوان یفت ک بین  2یروه
آزمایش و کنترل حداق در یکی از مولف ها انگیهه یادییر  ،تفاوت معنادار وجود دارد
مجذور اتا(ک در واقع مجذور ضریب همبستگی بین متغیرها وابست و عضویت یروهی است)
نشان میدهد ک تفاوت بین دو یروه با توج ب متغیرها وابست در مجموع معنادار است و میهان
این تفاوت  5/776درصد است یعنی  77/6درصد واریان مربوط ب اختالف بین دو یروه ناشی
از تاثیر استفاده از پادکست آموزشی است
جدول. 1نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری جهت مقایسه مولفههای انگیزه یادگیری بین دو گروه

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

انگیهه درونی

778/299

8

778/299

96/775

انگیهه بیرونی

985/166

8

985/166

0/900

مولفه

مقدار آماره F

سطح

اندازه

معناداری

اثر

5/558

5/772

5/589

5/880

با توج ب نتایج تحلی کوواریان در جدول9سطح معنادار آزمون برا هر دو مولف کوچکتر
از مقدار  5/50شده است بنابراین در سطح اطمینان  90درصد ترض برابر نمرات پ آزمون
/
/
 ) F  5/955 , p  005بین
 ) F  36/ 440 , p  005و انگیهه بیرونی(
مولف انگیهه درونی(
دو یروه آموزش و کنترل تایید نمیشود با توج ب مقادیر میانگینها ارائ شده در جدول 79
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وضوح مشخص است ک  ،استفاده از پادکست آموزشی در انگیهه یادییر دانش آموزان تاثیر
داشت است همچنین با توج ب مقدار اندازه اثر نتیج میشود ک ب ترتیب  %77/2و %88/0
از تفاوت در نمرات پ آزمون نمرات انگیهه بیرونی و انگیهه درونی مربوط ب تاثیر استفاده
از پادکست آموزشی بوده است
فرضيه سوم :استفاده از پادکست آموزشی بر یادییر خالقانر دانرش آمروزان در درس مطالعرات
اجتماعی پای پنجم ابتدایی شهرستان مان و سملقان تاثیر دارد
در این قسمت برا بررسی معنادار میهان تغییرات بدست آمده و تعیین اندازه اثر استفاده
از پادکست آموزشی بر یادییر خالقان دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی پای پنجم
ابتدایی شهرستان مان و سملقان ،از طریق آزمون تحلی کوواریان چند متغیره ،میانگینها پ
آزمون(بعد از مداخل ) بعد از تعدی نمودن نمرات پیش آزمون ،مورد مقایس قرار میییرند
تا اندازه تاثیر ک اصالح شده یهارش شود
همگنی ماتری واریان متغیر یادییر خالقان در یروهها:
برا بررسی این پیش ترض در جدول  89-7نتایج ازمون امباک برا برابر ماتری واریان
متغیر یادییر خالقان در بین دو یروه یهارش شده است:
جدول .15نتایج آزمون امباکس برای بررسی فرض همگنی ماتریس کوواریانس

مقدار باک
80/957

مقدار آماره F

df1

df2

8/992

85

88580/899

سطح معنادار
5/811

همانطور ک در جدول  85مالحظ مییردد ،بر اساس آزمون باک برا متغیر یادییر خالقان
معنیدار نیست و شرط همگنی ماتری ها واریان /کوواریان ب درستی رعایت شده
است()BOX=80/957 ،F=8/992 ،p=5/811
همگنی واریان ها خطا متغیر یادییر خالقان :
جدول .11نتایج بررسی همگنی واریانسهای خطای یادگیری خالقانه در دو گروه

Sig

متغیر

مقدار آمارهF

سیالی

5/191

df1
8

df2
71

5/916

انعطاف

8/892

8

71

5/299

ابتکار

2/119

8

71

5/852

بسط جهئیات

9/899

8

71

5/515

تاثیر استفاده از پادکست بر پیشرفت تحصیلی ،انگیزه یادگیری81\ ...

یاتت ها جدول  ،88نشان میدهد ک آماره  Fآزمون لوین جهت بررسی همگنی واریان ها
خطا متغیرها در یروهها پژوهش برا سیالی( ،)5/191انعطاف( ،)8/892ابتکار()2/119
و انگیهه بیرونی( )9/899معنادار نمیباشد این یاتت ها نشان میدهد ک واریان خطاها این
متغیرها در یروهها همگن میباشد
جدول . 13نتایج بررسی فرض همگنی شیب رگرسیون برای متغیر یادگیری خالقانه

مجموع

درجه

میانگین

مقدار آماره

سطح

مربعات

آزادی

مربعات

F

معناداری

پادکست آموزشی × سیالی

90/899

8

90/899

8/869

5/210

پادکست آموزشی × انعطاف

7/921

8

7/921

5/871

5/152

پادکست آموزشی × ابتکار

68/869

8

68/869

2/120

5/856

28/819

8

28/819

5/197

5/979

اثر تعاملی

پادکست آموزشی × بسط
جهئیات

با توج ب جدول ،82سطح معنادار برا اثرات تعاملی پادکست آموزشی و مولف ها یادییر
خالقان در تمامی موارد بهریتر از مقدار  5/50است بنابراین پیش ترضی همگنی شیبها
ریرسیونی رعایت شده است
جدول . 12نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری برای متغیر یادگیری خالقانه

نام آزمون

مقدار

آزمون اثر پیالیی
آزمون المبدا
ویلکه
آزمون اثر هتلینگ
بهریترین ریش رو

مقدار
آماره F

درجه
درجه آزادی فرضیه

آزادی
خطا

سطح
معناداری

مجذور
اتا

5/295

5/295

9/515

7

78

5/521

5/115

9/515

7

78

5/521

5/299

9/515

7

78

5/521

5/295

5/299

9/515

7

78

5/521

5/295

5/295
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همانطور ک از جدول  89مشخص است ،یاتت ها حاص از تحلی کوواریان چند متغیر
حاکی از این است ک مقدار  Fچند متغیر برا اثر بخشی استفاده از پادکست آموزشی ،در
تمامی آزمونها در سطح  P>5/50از لحاظ آمار معنادار میباشد لذا میتوان یفت ک بین
 2یروه آزمایش و کنترل حداق در یکی از مولف ها یادییر خالقان  ،تفاوت معنادار وجود
دارد مجذور اتا(ک در واقع مجذور ضریب همبستگی بین متغیرها وابست و عضویت یروهی
است) نشان می دهد ک تفاوت بین دو یروه با توج ب متغیرها وابست در مجموع معنادار است
و میهان این تفاوت  5/29درصد است یعنی  29درصد واریان مربوط ب اختالف بین دو یروه
ناشی از تاثیر استفاده از پادکست آموزشی است
جدول .10نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری جهت مقایسه مولفههای یادگیری خالقانه بین دو
گروه

مولفه

مجموع
مربعات

درجه آزادی

میانگین
مربعات

مقدار آماره F

سطح
معناداری

اندازه اثر

سیالی

18/190

8

18/190

9/878

5/579

5/561

انعطاف

19/587

8

19/587

2/665

5/885

5/501

ابتکار

859/921

8

859/921

7/197

5/599

5/599

بسط جهئیات

281/207

8

281/207

85/001

5/552

5/897

با توج ب نتایج تحلی کوواریان

در جدول  ،87سطح معنادار آزمرون بررا سر مولفر سریالی،

ابتکار و بسط جهئیات کوچکتر از مقردار  5/50شرده اسرت بنرابراین در سرطح اطمینران  90درصرد
ترررررض برابررررر نمرررررات پرررر
 ،ابتکررار(

F  4/ 834 , p  005
/

آزمررررون مولفرررر هررررا سرررریالی(
) و بسررط جهئیررات (

F  3 /141 , p  005
/

F  10/ 557 , p  005
/

)

) بررین دو یررروه

آموزش و کنترل تایید نمیشود با توج ب مقادیر میانگینها ارائر شرده در جردول  9-7وضروح
مشخص است ک  ،استفاده از پادکست آموزشی در مولف ها سیالی ،ابتکار و بسرط جهئیرات تراثیر
2
/
 )   0247نتیج میشرود کر بر ترتیرب
مثبت داشت است همچنین با توج ب مقدار اندازه اثر(

 %9/9 ،%6/1و  %89/7از تفاوت در نمرات پ

آزمون نمرات سیالی ،ابتکار و بسط جهئیات مربروط

ب تاثیر استفاده از پادکسرت آموزشری بروده اسرت همچنرین سرطح معنرادار آزمرون بررا مولفر
انعطاف بهریترر از مقردار  5/50شرده اسرت بنرابراین در سرطح اطمینران  90درصرد نمررات مولفر

تاثیر استفاده از پادکست بر پیشرفت تحصیلی ،انگیزه یادگیری83\ ...
/
 ) F  2/ 66 , p  005بین دو یروه آموزش و کنترل تفاوت معنادار ندارد بدین معنا
انعطاف(

ک اسرتفاده از پادکسرت آموزشری برر انعطراف دانرش آمروزان در درس مطالعرات اجتمراعی تراثیر
معنادار ندارد
بحث و نتیجهگیری

دانش آموزان در دنیا شنیدار  ،دیدار و جنبشی متولد می شوند ،بنابراین ،تالش برا
آموزش آنان با بهره ییر از روش ها و رسان ها آموزشی یذشت بی نتیج خواهد بود و یا
نتیج چندانی ب همراه نخواهد داشت .رسان ها نوین با تراهم آوردن ترصت ها مناسب
برا تشخیص استعدادها و عالیق شخصی تراییران ب بهبود نظام آموزشی کمک شایانی
می کنند( .)Moshtaghi & et al., 2008هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی پادکست
بر پیشرتت تحصیلی ،انگیهه یادییر و یادییر خالقان درس مطالعات اجتماعی پای پنجم
شهرستان مان و سملقان بود .نتایج پژوهش نشان داد ک آموزش ب کمک پادکست توانست است
بر پیشرتت تحصیلی ،انگیهه یادییر و یادییر خالقان دانش آموزان تاثیر مثبت بگذارد
پادکست نمود بارز از چند رسان ا آموزشی و یکی از محم ها اطالعاتی نوین است
ک ب تدریج محبوبیت خود را در کنار سایر محم ها اطالعاتی ب دست آورده است یکی
از دالی محبوبیت این رسان آموزشی ،امکان انتقال تای ها صوتی و پادکست ها ایجاد
شده بر رو ابهارها قاب حم مانند لب تاب و موبای ها سیار می باشد با توج ب ضریب
نفوذ باال موبای در بین جوانان و امکان دسترسی هم آنان ب این وسیل  ،می توان از توانایی
ها آن برا مقاصد آموزشی و یادییر نیه بهره مند یردید()Omidy & et al., 2011
از دیدیاه نظری پردازان مشارکت تعال ،در یوش دادن ب پادکست ها یا تماشا پادکست
بر رو یک موضوع خاص می تواند تجربیات یادییر تراییران را ب میهان قاب توجهی اتهایش
دهد ک بی شک می تواند ب آنها در ایجاد دانش جدید کمک کند  ،و از طریق تکرارها مداوم
می تواند تسلط بر مواد آموزشی را تقویت کند(.(Cheta & Eberechukwu, 2018
یاتت ها حاص از بررسی ترضی اول نشان داد ک پادکست آموزشی بر پیشرتت تحصیلی دانش
آموزان در درس مطالعات اجتماعی پای پنجم شهرستان مان و سملقان تاثیر معنادار دارد نتیج
ب دست آمده از این ترضی با تحقیقات رضایی راد و همکاران )( Rezaeirad & et al., 2019

 ،عماد و همکاران) ،( Emadi & et al., 2015امید و همکاران()Omidi & et al., 2011
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 ،چتا و ابرکوک( ، )Cheta & Eberechukwu, 2018صالحی و همکاران( Salehi & et al.,
 ، )2018ابدوس و همکاران( ، )Abdouse & et al., 2012پوپوا و همکاران( Popova et al.,

 ، )2014ماکاسار و مالنگ( )Macasar & Malang, 2018همسو بوده است در تبیین این ترضی
باید یفت ک در عصر حاضر استفاده از تناور نوین از جمل یوشی ها هوشمند خواه ناخواه
دانش آموزان را وارد دنیا جدید کرده ک معلمان می توانند با ب کارییر آن در خدمت
آموزش ب نحو احسن از آن بهره ببرند در این بین استفاده از پادکست ها آموزشی ب دلی
استفاده در هر زمان و مکان و کوتاه بودن تای ها صوتی محبوبیت آن را بیشتر کرده و استفاده
مداوم از آن موجب پیشرتت تحصیلی شده است با توج ب نتیج ب دست آمده برا ترضی اول
ب معلمان دوره ابتدایی پیشنهاد می شود ک در کلی مقاطع تحصیلی و کلی پای ها می توانند
در وبالگ یا کانال کالسی برا

دروس توضیحی مث مطالعات اجتماعی ،تارسی و علوم

پادکست ها درسی تولید کنند تا دانش آموزان بتوانند در منهل این مطالب را ب طور خالص
مرور کنند و ب نوعی معلم را ب خان ببرند
یاتت ها حاص از بررسی ترضی دوم نشان داد ک پادکست آموزشی بر انگیهه یادییر
دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی پای پنجم شهرستان مان و سملقان تاثیر معنادار دارد
نتیج ب دست آمده از این ترضی با تحقیقات با تحقیقات عماد و همکاران( Emadi & et al.,
 ، )2015صالحی و همکاران ( ، )Salehi & et al., 2018ماکاسار و مالنگ( & Macasar

 ، )Malang, 2018تهنینگ( ، )FeHennig, 2017آهنگر

و صفرنواده( & Ahangari

 )Safarnavade, 2018همسو بوده و با تحقیق تحقیق رضایی راد و همکاران( Rezaeirad & et

 )al., 2019ناهمسو بوده است در تبیین این ترضی می توان یفت با توج ب اینک ترایند یاددهی-
یادییر باید تعال باشد و دانش آموز را از حالت انفعالی خارج کند ،استفاده از پادکست ها
آموزشی این ح

را در دانش آموزان بر می انگیهاند ک معلمان را همراه خود دارند و در

هرزمانی قادر ب مرور مطالب و نکات مهم هستند و ب معلمان دوره ابتدایی پیشنهاد می شود یکی
از مهایا تولید پادکست اتهایش مهارت سخنرانی و اتهایش اعتماد ب نف

برا سخنرانی در جمع

است ایر دانش آموز کالس ترد باشد ک از صحبت کردن در مقاب چندین ترد واهم دارد
بهتر است مواجه با این ترسش را با تولید پادکست برطرف سازد ،با این کار اعتماد ب نف

الزم

تاثیر استفاده از پادکست بر پیشرفت تحصیلی ،انگیزه یادگیری85\ ...

را کسب کرده و سعی می کند بدون واهم از جمع همکالسی ها مطلب را ارائ کند تا در ترصت
مناسب بتواند ایرادات سخنرانی خود را برطرف کرده و خود را برا رویارویی با جمع آماده کند
یاتت ها حاص از بررسی ترضی سوم نشان داد ک پادکست آموزشی بر یادییر خالقان
دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی پای پنجم شهرستان مان و سملقان تاثیر معنادار دارد
نتیج ب دست آمده از این ترضی با تحقیق عماد

و همکاران)(Emadi & et al., 2015

و حبیبی و همکاران( ) Habibi & et al., 2016همسو است درتبیین این ترضی می توان یفت
هرجا ک از حواس مختلف و از تجرب ها مستقیم دانش آموزان استفاده شده خالقیت بروز کرده
است لذا دانش آموزانی ک در تضا آزاد و ب دور از استرس ب یادییر پرداخت اند ،خالق تر
عم کرده اند و برعک

دانش آموزانی ک یادییر ب شک سنتی را تجرب کرده اند ،چون

محیط پر از اضطراب و تنش ب خاطر شیوه ها غلط ارزشیابی تحصیلی بوده ،انگیهه ها خالقیت
را از دست داده ا ند پادکست هم ب دانش آموزان می آموزد بیشتر از آن ک یوش دهنده باشند
خود ب دنبال اکتشاف ندانست ها بروند برا ترغیب دانش آموزان ب سواد الکترونیک و پرورش
یادییر خالقان دانش آموزان را تشویق نماییم تا خود ب تولید پادکست آموزشی بسردازند و این
امر جایگهین ارائ ها کالسی شود برا این منظور می توان زمان هایی از هفت را ب آموزش در
جهت تولید پادکست آموزشی مث تهی خالص نکات مهم ،تهی آهنگ پ

زمین مناسب،

آموزش آپلود در سایت یا یروه ،توج ب آهنگ کالم اختصاص داد همچنین می توان از
پادکست ها درسی ب عنوان پ یش سازمان دهنده استفاده کرد و شب قب از ارائ درس جدید
کلیتی از درس را در قالب پادکست تراهم کرده تا از این راه تکر باز دانش آموزان ،درییر درس
جدید شود و با طرح سواالت چالش برانگیه ،قوه خیال آنها پرورش یابد یکی از مهایا تولید
پادکست اتهایش مهارت سخنرانی و اتهایش اعتماد ب نف

برا سخنرانی در جمع است ایر

دانش آموز کالس ترد باشد ک از صحبت کردن در مقاب چندین ترد واهم دارد بهتر است
مواجه با این ترسش را با تولید پادکست برطرف سازد ،با این کار اعتماد ب نف

الزم را کسب

کرده و سعی می کند بدون واهم از جمع همکالسی ها مطلب را ارائ کند تا در ترصت مناسب
بتواند ایرادات سخنرانی خود را برطرف کرده و خود را برا رویارویی با جمع آماده کند
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