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چکیده
روش های تدریس و فناوری های های آموزشی در ایجاد محیط مناسب یادگیری و کارایی آموزشی نقش بسزایی دارند یکی از فناوری های 
مؤثر در حیطه آموزش، یادگیری توسط فناوری های الکترونیکی است و پادکست نیز شاخه ای از آموزش الکترونیکی می باشد. مقاله حاضر با 
بحث در مورد پادکست و کاربردهای آموزشی آن شروع می شود و بطور خالصه مراحل مختلف پادکستینگ را بررسی کرده و به پیشروی های 
 )www(اخیر آن در حیطه آموزش اشاره می کند. پادکستینگ روشی برای ساخت و انتشار محتویات صوتی و تصویری بر روی تارنمای جهانی
بصورت سریالی از قطعات و فایل های با زمینه و تم مشترک می باشد. این قطعات سریالی با فایلی به نام فید)feed( همراه خواهد شد که به 
مخاطبین این اجازه را می دهد که با مشترک شدن در پادکست مربوطه این قطعات را بصورت خودکار و به روز دریافت نمایند. این فناوری 
پتانسیل باالیی برای بهبود کیفیت تجربیات آموزشی و افزایش یادگیری دارد. پادکستینگ این قابلیت را دارد که جلسات تدریس اساتید را 
آرشیو کرده و آن ها را برای بازخوانی مجدد پخش و توزیع کند. با آن می توان مطالب آموزشی تکمیلی را تهیه نمود و برای انتقال به دانشجویان 

Abstract

Different teaching methods and educational technologies have a great impact on preparing 
a convenient learning environment and educational effectiveness for students. One of the 
effective technologies in the field of education is electronic learning. One branch of e-learning 

is podcasting. The present paper begins with a discussion of podcasting and its educational applications, 
and briefly reviews procedures and current progress in the field of podcasting. Podcasting is a means 
of publishing audio and video content on the web as a series of episodes with a common theme. These 
episodes are accompanied by a file called a ”feed“ that allows listeners to subscribe to the series and 
receive new episodes automatically. This technology has a strong potential to improve educational 
experience and increase learning effectiveness. Podcasting can archive educational lectures of 
instructors and distribute them for reviewing. Complementary audio-visual educational contents 
can be prepared by podcasting. Students and other interested people can easily and conveniently 
access these podcast files. Moreover, students can be encouraged to create and distribute their special 
educational podcast as homework. Generating appropriate content for a podcast is typically the most 
time-consuming and labor-intensive part of the process. These steps include planning, writing and 
recording content, as well as audio/video editing, and file compression. Higher education institutions 
are using podcasts out¬side of the classroom in a variety of different applications. 
In summary, although the use of podcasts is popular among faculty members and students, and seems 
to improve educational effectiveness, a lot of extensive rigorous pedagogical research and review 
should be done on podcasts.
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مقدمه
پادکستینگ روشی برای ساخت و انتشار فایل های صوتی و 
تصویری بر روی تارنمای جهانی بصورت مجموعه ای از قطعات 
گذاشتن  اشتراک  به  هرچند  می باشد]1[.  مشترک  تم  و  زمینه  با 
قبل  دهه  از  جهانی  تارنمای  در  تصویری  و  صوتی  فایل های 
امکان پذیر گردید، ولی پادکستینگ از سال 2004 به این طرف، 

به عنوان روشی جدید وارد فناوری های آموزشی شده است]2[ .
و   )iPod( آی پاد  واژه های  ترکیب  از  پادکست  واژة 
آمریکایی  لغتنامه  و  است  آمده  پدید   )broadcasting(پخش

آکسفورد تعریف لغوی این واژه را نیز بدین شکل آورده است :
برنامه ای رادیویی یا مشابه که دیجیتالی ضبط شده و جهت 
اینترنت  در  پخش صدا  دستگاه های شخصی  برای  کردن  دانلود 
را  پادپخش  یا  پادکست  دیگر  تعریفی  در  و  می شود]3[  گذاشته 
انتشار مجموعه ای از پرونده های رسانه دیجیتال دانستند که توزیع 
آن در اینترنت با استفاده از فید )feed( صورت می گیرد، و توسط 
کاربران معمواًل بر روی یک پخش کننده موسیقی دیجیتال قابل 
 Ben Hemmerslyدریافت و پخش است]3[. برای اولین بار
در مقاله ای که در فوریه 2004 در روزنامه گاردین نوشت از این 

کلمه استفاده نمود]4[. 
صوتی،  فایل های  انواع  صورت  به  می توان  را  پادکست   
تصویری، عکس، متنی، پی دی اف و انواع دیگر طراحی و تهیه 
که  می نماید  ایجاد  فرصتی  پادکستینگ  آموزشی  نظر  از  و  نمود 
شده  دانلود  یا  ضبط  آموزشی  محتوای  دو  هر  دانشجو  و  مدرس 
روی  بر  مستقیمًا  یا  و  شنیده  ابزارها  انواع  از  استفاده  با  یکسان 
کامپیوتر خویش یا ابزارهای قابل حمل مثل Mp3 Player و 

غیره مشاهده نمایند]4و5[.
 این فناوری دارای پتانسیل ذاتی برای بهبود کیفیت تجربیات 
به  و  است]6[،  یادگیری  کارایی  افزایش  و  آموزشی  روش های  و 
سرعت گسترش یافته و فرصت های جدیدی در آموزش به وجود 

آورده است به طوریکه پادکستینگ این قابلیت را دارد که جلسات 
مجدد  بازخوانی  برای  را  آن ها  و  کرده  آرشیو  را  اساتید  تدریس 
پخش و توزیع کند. با این روش می توان مطالب آموزشی تکمیلی 
را تهیه کرده و در اختیار دانشجویان و سایر عالقمندان گذاشت، 
پادکست های  ارائه  و  تولید  به  ملزم  را  دانشجویان  می توان  یا  و 
امروزه  نمود]7[.  درسی  تکلیف  عنوان  به  ویژه خودشان  آموزشی 
از پادکستینگ به عنوان یکی از مؤثرترین تکنولوژی های حیطه 

آموزش و یادگیری یاد می شود]7و8[.
به  دانشگاهی  محیط های  در  که  می دهد  نشان  مطالعات 
شدت از فناوری پادکست استقبال شده است]9و10[. در آموزش 
نتایج  و  شده  استفاده  پادکست  از  جغرافیا  و  پزشکی  پرستاری، 
زیادی  مطالعات  هم چنین  11و12[.  است]2و  داشته  بر  در  خوبی 
در مورد تاثیر پادکست در اکثر رشته های آموزشی مانند مهندسی 
و مدیریت صورت گرفته است]17-13[ مطالعات چندی در زمینه 
اثر پادکستینگ بر آموزش تحصیالت تکمیلی و تعداد کمی نیز در 

مورد ایجاد پادکست توسط دانشجویان صورت پذیرفته است]7[.
در تهیه پادکستینگ سه مرحله اساسی وجود دارد:

ایجاد فایل. 1
انتشار پادکست . 2
انتقال و اجرای فایل . 3

ایجاد فایل:  . 1
و  پادکست، سخت ترین  برای  مرتبط  و  مناسب  محتویات  ایجاد 
مرحله  این  می باشد.  پادکستینگ  فرآیند  قسمت  وقت گیرترین 
ویرایش های  مربوطه،  محتویات  ضبط  نوشتن،  طراحی،  شامل 
 )compress( کردن  فشرده  نهایت  در  و  تصویری   - صوتی 
فایل می باشد. در این مرحله نیاز به سخت افزارهای ضبط مانند 
قطعات  ویرایش  نرم افزارهای  و  دیجیتالی  دوربین  و  میکروفون 

صوتی - تصویری می باشد. 

و سایر عالقه مندان به کار برد، و یا می توان دانشجویان را ملزم به تولید و ارائه پادکست های آموزشی ویژه خودشان به عنوان تکلیف درسی 
نمود. تهیه محتوای مناسب برای پادکست سخت ترین و زمانبرترین قسمت این فرایند است که شامل طراحی، نوشتن، ضبط صوتی- تصویری، 

ادیت محتویات دیجیتالی و متراکم کردن آنها می باشد. 
بطور خالصه، هرچند استفاده از پادکست توسط اساتید و دانشجویان به امری متداول تبدیل شده و به نظر می رسد سبب بهبود کارایی 

آموزشی می گردد، ولی در این راه به تحقیقات گسترده و عمیق آموزشی و مرور پژوهش های صورت گرفته نیاز می باشد.

کلمات کلیدی
یادگیري مادام العمر، مشارکت، یادگیري الکترونیکي، تئوري ها، ابزارهاي یادگیري الکترونیکي

نقش پادکست در آموزش    



36

است که  و تصویری الزم  مرتبط صوتی  فایل های  تولید  از  بعد 
  RSS Feed )Really Simple(  ( آر.اس.اس  فید  یک 
ساده  فایل  یک   Feed گردد.  ایجاد  هم    )Syndication
معین  را  پادکست  )قطعات(  اپیزودهای  محل  که  است   xml
عنوان،  انتشار،  تاریخ  مانند  اطالعاتی  و همچنین شامل  می کند 
می باشد.  آن ها  از  یک  هر  و  اپیزودها  سری  مورد  در  توضیح 
یا  بنویسد  را   Feed می تواند خودش یک  پادکست  تولیدکننده 
کند.  تولید  را   Feed این  نرم افزارهای مخصوص  از  استفاده  با 
لیستی از منابع سودمند جهت تولید پادکست در انتها آورده شده 

است]18-23[.

انتشار پادکست:   . 2
در این مرحله فایل صوتی – تصویری و RSS Feed به یک 
سرور تارنما فرستاده می شود. این فایل قابل اشتراک توسط سایر 
باید به نحوی مخاطبان خود را از  اعضا است. سازنده پادکست 
وجود این پادکست، بوسیله انتشار محل RSS Feed آن، مطلع 
در  معمواًل  پادکست(  )تولید کنندگان  پادکست ها  از  خیلی  نماید. 
وبالگ یا سایت خود و یا سایر فضاهای عمومی تارنما یک لینک 
این  اطالعات  می توان  همچنین  می کنند.  ایجاد  پادکست  برای 
پادکست را در دایرکتوری های ویژه ای که پادکست ها را بصورت 
مخاطبان  کرد.  منتشر  می کنند  دسته بندی  موضوعی  یا  الفبایی 
پادکست  از نرم افزارهای جمع آوری کننده  استفاده  با  قادر هستند 
فواصل  در  جدید،  فایل های  برای  را  پادکست  که  )نرم افزاری 
زمانی منظم، بررسی می کند( برای آدرس یک سری فایل خاص 
این مرحله فقط  پادکست مربوطه عضو شده و مشترک گردند. 
عضویت  مخاطب  که  زمانی  تا  آن  از  پس  و  است  الزم  یکبار 

خویش را لغو نکرده است ادامه دارد ]7و17-24[.

انتقال و اجرا:   . 3
هنگامی که شنونده آدرس یک RSS Feed جدید را به نرم افزار 
جمع کننده پادکست خویش اضافه می کند این جمع کننده، تمامی 
اپیزودهای RSS Feed فوق را دانلود می کند و پس از آن در 
اپیزودهای  برای  را  فوق   Feed جمع کننده،  این  منظم  فواصل 
جدید چک کرده و در صورت وجود آنها را دانلود می کند. مخاطبین 
می توانند این فایل ها را مستقیمًا بر روی کامپیوتر خویش یا روی 
کند.  مشاهده  غیره  و   Mp3 Playerمثل حمل  قابل  وسایل 
ابزارهای  توسط  اپیزودها  شنیدن  به  که عالقه مند  افرادی  برای 

بصورت  پادکست  جمع کننده های  اغلب  می باشند  حمل  قابل 
اتوماتیک با این وسایل هماهنگ می شوند]7و17[. 

 RSS )Really Simple(( از  پادکست  فناوری  در 
نسخه  وسیله  به    RSS.می شود استفاده   )Syndication
 Mozila( فوکس  فایر  موزیال  و   )IE7(  7 اکسپلورر  اینترنت 
استفاده  صورت  در  می شود]25و26[.  حمایت   )Firefox
جمع آوری کننده  نرم افزارهای  از  باید  فوق  برنامه های  از  نکردن 
مثال هایی  نمود.  استفاده   ... و   juice, iTune مانند  پادکست 
از  عبارتند  سالمت  و  پزشکی  حیطه  با  مرتبط  پادکست های  از 
پادکست آموزش مداوم پزشکی در بخش چشم دانشگاه نیویورک 
پزشکی  به  دسترسی  پادکست   – نیوانگلند  ژورنال  پادکست   –
 McGraw-Hill›s Access Medicine(مک گراو  هیل
 John( هاپکنز  جان  پزشکی  پادکست   -  )Podcusts
انستیتو  پادکست  و   )Hopkins Medicine Podcost

قلب آریزونا]20-23[.

انواع پادکست های آموزشی
امروزه در محیط های آموزشی پژوهشی به سه شکل از پادکستینگ 
استفاده می شود. عمده ترین مورد، ایجاد آرشیوی از جلسات سخنرانی 

بصورت صوتی – تصویری می باشد]17[.
 دسته دوم پادکستینگ آموزشی، انتقال مواد آموزشی تکمیلی در 
طول ترم می باشد. این مواد شامل جلسات درس از قبل ضبط شده که 
قبل از کالس در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. پادکست های مرتبط 
ویدیویی  بررسی  درس،  مهم  اطالعات  از  خالصه ای  خصوص  در 
مشکالت، انجام تکالیف درسی در منزل، توسط مدرس یا سایر افراد 

و گروه ها ایجاد می شود]17[.
که  است  پژوهشی  کارهای  نوشتن  پادکستینگ،  سوم  دسته   
معمواًل اساتید از دانشجویان می خواهند که در مورد موضوعی خاص 
فعالیت پژوهشی انجام داده و بر روی پادکست خویش آن را منتشر 
کالس ها  در  که  است  کاری  مفیدترین  پادکستینگ  نوع  این  کنند. 

می توان انجام داد]7[.
از جلسات سخنرانی  آرشیوی  ایجاد  پادکست ها  دسته  مهم ترین 
پخش  و  ضبط  واقع  در  که  می باشد،  تصویری   – صوتی  بصورت 
پادکست  استفاده های  پیش بینی ترین  قابل  از  یکی  کالسی  جلسات 
و  می باشد  دانشجویان  طرف  از  استفاده  بیشترین  دارای  و  است 
بار  چندین  که  کالسی  جلسات  چون  هست  نیز  آن  نوع  آسان ترین 
در هفته و برای یک زمانی طوالنی )یک ترم( برگزار می شود مناسب 
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صرفه جویی  سبب  فایل ها  اتوماتیک  دانلود  می باشند.  پادکستینگ 
فایل های  به  می توانند  دانشجویان  و  می گردد  دانشجویان  وقت  در 
چندین کالس مختلف که چند بار در هفته برگزار می شوند به راحتی 
دسترسی داشته باشند. تولید این فایل ها نیز راحت است ضبط کردن 
جلسات کالس با فشار یک دکمه شروع و یا متوقف می شود و سایر 
انجام می گیرد]24[. در یک مطالعه  اتوماتیک  نیز بصورت  قسمت ها 
که در دانشکده دندانپزشکی میشیگان صورت گرفت نشان داده شد 
که از میان سه فرمت ویدیویی، صوتی همراه با اسالیدهای کالسی 
و صوتی تنها، فرمت سوم بیشترین مقبولیت را در میان دانشجویان 

داشته است]25[.
تولید پادکست آموزشی، جهت انتقال مواد آموزشی تکمیلی مانند 
خالصه مطالب و مواردی همچون تفسیر یک یا دو موضوع مهم و 
تشخیص  یا  زبان  رشته  در  تمرینات  به  کردن  گوش  یا  سؤال  ارائه 
پزشکی و یا خالصه جلسات درسی که معمواًل قبل از کالس مطالعه 
می شوند اثر افزایشی مناسبی بر روی یادگیری دانشجویان دارند. بویژه 
در یک مطالعه که در مورد توانایی تشخیص صداهای مختلف قلب، 
به  مکرر  دادن  گوش  گرفت،  صورت  پزشکی،  دانشجویان  روی  بر 
فایل های صوتی مربوطه میزان تشخیص صحیح را در دانشجویانی 
که از این فایل های صوتی استفاده کرده اند در برابر سایر دانشجویان 
3 برابر افزایش داد )%80 موارد تشخیص صحیح در برابر %30 موارد 

تشخیص صحیح در روش سنتی(]25-29[.
دانشجویان  توسط  محتوا  تهیه  آموزشی،  پادکستینگ  از  نوعی 
درست  پادکست  مدرس  برای  دانشجویان  موارد  بعضی  در  است. 
برای همکالسی های خویش  دانشجویان  کرده اند و در بعضی موارد 
ترم  پادکست درست کرده اند. خالصه کردن مطالب درس در طول 
این جمله  از  انتقادی  و بحث های  ارائه مطالب  و  دانشجویان  توسط 
انتقادی، با صدای  می باشند، که دانشجویان به جای نوشتن مطالب 
یا علمی خاص، بحث و اظهار  خویش در مورد یک مطلب کالسی 
نظر می کنند. این نوع از پادکست ها به دالیل مختلفی مانند توسعه 
درک  و  کردن  ارائه  و  شنیدن  مهارت های  و  تکنیکی  قابلیت های 
چگونگی تأثیر رسانه های جدید در اجتماع و یا گفت و شنود حرفه ای، 
تا 90  نباید60  لزومًا  پادکست جلسات کالسی  فایده می باشند.  مفید 
دقیقه باشد نوعی از مینی جلسه به مدت 1 تا 3 دقیقه حاوی مفاهیم 
کلیدی دروس از جمله این موارد است]30[؛ یا بعضی از دانشگاه ها از 
کلیپ های 3 تا 5 دقیقه ای که مدت زمانی مشابه یک فایل موزیک 
پادکست  بر روی تهیه  استفاده نموده اند]31[، و در مواردی  می باشد 

کوتاه مفید به مدت 20 تا 30 دقیقه تاکید دارند]32[.

بحث 

در  انقالبی  مکانی،  و  زمان  هر  در  آموزشی  مخاطب  به  ادسترسی 
را  پادکست  می دهد]33[.  را  آن  نوید  پادکستینگ  که  است  آموزش 
می توان به آسانی در هنگام رانندگی، قدم زدن و یا کار کردن گوش 
داد. پادکستینگ اجازه داده است که آموزش بیش از هر زمان دیگری 

قابل حمل و انتقال باشد]26[. 

است:  زیر  مزایای  دارای  دانشگاهی  آموزش  در  پادکست  بکارگیری 
در  بخصوص  دانشجویان  در  مساعی  تشریک  و  اجتماعی  تعامل 
کالس های سنتی افزایش می یابد و همچنین از این طریق می توانند با 
تبادل اطالعات و فعالیت های درسی خود برای حل مشکالت آموزشی 
دیگر همکالسان، دانش و شناخت خود را توسعه دهند و مدرسینی که 
از پادکست استفاده می نماید محیط آموزشی دینامیک و فعال را ایجاد 
افزایش  همکاری،  اجتماعی، حس  تعامالت  رشد  باعث  که  می کنند 
جاذبه کالس و تجارب دانشجویان می گردد و در راستای آموزشی با 
رویکرد دانشجو – محوری گام برمی دارند . از دیگر مزایای استفاده 
محتوای  به  دسترسی  است  یادگیری  محیط های  توسعه  پادکست  از 
دانشجو  بین  تعامل  است  امکان پذیر  مکانی  و  زمان  هر  در  آموزشی 
و محتوا را افزایش می دهد و همچنین باعث افزایش انگیزه دانشجو 

می گردد]4[.

اما پادکستینگ مخالفانی هم دارد که معتقدند حضور دانشجویان در 
آموزش کامل که شامل  از یک  را  آنها  و  را کاهش می دهد  کالس 
و مجادله  و بحث  تعاملی  و  لمسی  اشکال صوتی، تصویری،  تمامی 
مانند  مهارت هایی  است محروم می کند و سبب می شود که  کالمی 
انضباط و مسئولیت پذیری  و  تکالیف، سازماندهی، نظم  اولویت بندی 
به  در مورد  از مدرسین  بعضی  نگیرد]34و35[.  دانشجویان شکل  در 
کارگیری پادکست و نتایج حاصل از ایجاد آرشیو صوتی- تصویری از 
جلسات کالسی، و عدم حضور دانشجویان در کالس اظهار نگرانی 
کرده اند در حالی که مطالعات در این مورد نشانگر تأثیرات اندک بوده و 
نشان داده است که اکثر دانشجویان از این ابزار برای بازخوانی استفاده 
نشده  استفاده  کالس  در  حضور  برای  جایگزینی  عنوان  به  و  کرده  
است]34[. عده اندکی از دانشجویان عنوان کرده اند که وجود جلسات 
کالسی آماده، احتمال عدم حضور آنها در کالس را ایجاد کرده، ولی 
در  دانشجویان  حضور  روی  معنی داری  تأثیر  مطالعات  از  یک  هیچ 
جلسات  این  از  که  دانشجویانی  اکثر  است]35[.  نداده  نشان  کالس 
ضبط شده استفاده کرده اند معتقدند که روی قابلیت های علمی آنها 
از  که  میشیگان  دانشگاه  دانشجویان   %75 است.  داشته  مثبت  تأثیر 
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روی  که  معتقدند  کرده اند  استفاده  شده  ضبط  کالسی  جلسات  این 
گزارش  مطالعه ای  در  است]25[.  داشته  مثبت  اثر  آنها  امتحان  نمره 
نشدن  شنیده  شده،  جلسات ضبط  نقایص  از  یکی  که  است  گردیده 
است.  کالس  در  گرفته  صورت  بحث های  یا  دانشجویان  سؤاالت 
علیرغم نقایص عنوان شده، دانشجویان در بیشتر موارد اعالم رضایت 

کرده اند]36[.

نتیجه گیری

مورد  در  اندکی  مقاالت  و  است  جدید  روش  یک  پادکستینگ 
این  با  مقاالت  است.  گردیده  منتشر  آموزش  در  آن  رسمی  ارزیابی 
بر  آن  تأثیر  مورد  در  و  شده اند  روبرو  خوشبینانه ای  بصورت  پدیده 
کیفیت تجربیات آموزشی و کارآمدی آن، نظر مثبت دارند، اما تعدادی 
از نویسندگان معتقدند که باید در مورد انتظارات از آن، رعایت احتیاط 
را کرد. به طوریکه اکثراً پادکستینگ را ابزار قدرتمندی برای تکمیل 
پادکستینگ  ویژگی های  معرفی می نمایند.  آموزش سنتی  روش های 

سبب احساس تماس دائم بین دانشجویان و مدرس شده، انگیزه های 
دانشجویان را افزایش می دهد و استعدادهای متفاوت دانشجویان در 
یادگیری را تاحدودی لحاظ می کند و به ویژه در آموزش از راه دور 
ابزار مفید و کارآمدی می باشد. تشویق مدرسین به استفاده از پادکست 
در حیطه های مختلف آموزشی و به روش های متفاوت سبب بدست 
آمدن نتایج متنوعی از تاثیرات پادکست شده که راهگشای استفاده از 

این فناوری در آینده خواهد بود. 
هر چند امروزه استفاده از پادکست در آموزش رایج و پرطرفدار 
است، ولی به تحقیقات بیشتری در زمینه تاثیرات مثبت آن بر افزایش 
دارای  پادکستینگ  چند  هر  می گردد  پیشنهاد  و  است  نیاز  یادگیری 
کاربردهای مناسب در آموزش عالی می باشد ولی نیاز است به دقت 
در طرح درس ادغام شود و مدرسین به ظرافت اهداف خویش را در 
استفاده از پادکست معین و مشخص نموده و دانشجویان را در رابطه 

با نحوه صحیح استفاده از آن به خوبی راهنمایی نمایند.
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