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چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه دانشجویان دربارۀ نقش چندرسانهایها در آموزش و
یادگیری تربیت بدنی است .روش انجام پژوهش از نوع پیمایشی است و جامعۀ آماری پژوهش
را دانشجویان دانشكدۀ تربیت بدنی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی  2903 -38تشكیل
میدادند .از این تعداد 110 ،نفر بهعنوان نمونۀ آماری و به شیوۀ تصادفیِ طبقهای برگزیده
شدند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامۀ محققساخته بود که استادان دانشكدۀ تربیت بدنی
و علوم ورزش روایی محتوایی آن را تأیید کردند و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ  8/39برآورد شد .تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی ،با
استفاده از نرمافزار آماری  SPSSو آزمون  Tانجام شد .نتایج نشان داد از نظر دانشجویان
استفاده از چندرسانهایهای آموزشی در تسهیل یادگیری و افزایش انگیزش به یادگیری تأثیر
قابل مالحظهای دارد .همچنین طبق نتایج ،دانشجویان معتقد بودند استادان باید در کنار
دیگر روشهای مرسوم ،از چندرسانهایهای آموزشی نیز بهعنوان روشی مكمل آموزشی
استفاده کنند.
واژگان کليدي :آموزش ،چندرسانهای ،یادگیری ،تربیت بدنی

 نویسندۀ مسئول

Email: e.alidoust@ut.ac.ir
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مقدمه
تربيت بدني و ورزش جزء الینفك تعليم و تربيت و وسيلهاي براي رسيدن به سالمت جسماني
و رواني افراد است .تأثيرپذیري افراد از تربيت بدني قبل از دبستان شروع ميشود و با گذراندن
دورههاي راهنمایي و متوسطه در دانشگاه به تكامل ميرسد ( .)1با افزایش جمعيت دانشجویان
و نيز نگرش مثبت آنان به مقولۀ ورزش و تأثير آن در تأمين سالمت فرهنگي و جسماني ،صرفاً
با اكتفا به روشهاي مرسوم نميتوان پاسخگوي نيازهاي ورزشي دانشجویان بود (.)2
وجود برخي مشكالت از قبيل كمبود امكانات و تجهيزات ورزشي مناسب ،كمبود فضا ،زمان،
نيروي انساني متخصص و نبود بودجۀ الزم براي بهبود كيفيت آموزش این نگراني را بهوجود
آورده است كه در نهایت عالقۀ دانشجویان به ورزش از بين برود ( .)1این عوامل باعث شده
است ،توجه به فناوري ،بهویژه بهرهگيري از چندرسانهايهاي آموزشي در رشتۀ تربيت بدني
اهميت ویژه اي داشته باشد ( .)3از طرفي ،دانشجویان نيز استفاده از این ابزارها را راهي جدید
براي افزایش توانایي و توسعۀ مهارت هاي بدني خود ميدانند (.)4
1
در اواسط دهۀ  1991فناوري جدید دنياي الكترونيك یعني چندرسانهايها ظاهر شدند .این
ابزار ناظر بر كاربرد رسانههاي گوناگون براي انتقال اطالعات است .مشخصۀ اصلي چندرسانهاي،
قدرتي است كه رایانه براي دسترسي به شكلهاي گوناگون اطالعات به ما ميبخشد؛ به عبارت
دیگر ،چندرسانهاي مجموعهاي از نظامهاي ارتباطي تعاملي رایانهاي است كه به خلق ،انتقال و
2
بازیابي شبكههاي متني ،گرافيكي و شنيداري اطالعات ميپردازد ( .)5با این وجود ،اليور
( )2111اشاره ميكند چندرسانهاي بهطور اختصاصي همواره براي رسانههاي مبتني بر رایانه
بهكار گرفته نميشود ،بلكه در اصل به تركيبي از محتواي شنيداري ،بصري و چاپي گفته مي-
شود كه بهوسيلۀ رسانههاي گوناگون ارائه ميشود ( .)6فرآوردۀ چندرسانهاي معموالً حالتي
تعاملي دارد؛ زیرا استفادهكننده فعال است و ميتواند بر حسب تمایل خود اقدامات خاصي را
انجام دهد و در هر شاخهاي از دادهها و اطالعات كه خواسته باشد ،به مرور بپردازد ( .)7بنيان
استفاده از چندرسانهايها در آموزش بر این فرض استوار است كه وقتي یادگيرنده در سيستم
آموزشي با محيطي چندجانبه سروكار دارد ،امكان اثرگذاري متقابل فراهم آمده و دامنۀ
یادگيري افزایش پيدا ميكند .عالوه بر آن ،ارزشيابي از آموختههاي یادگيرنده امكانپذیر
ميشود ( .)8پژوهشهاي متعدد نشان داده است كه استفاده از چندرسانهايها در تربيت بدني
سبب ميشود دانشجویان مهارتهاي اساسي ورزش را بهخوبي و با اثربخشي خوبي یاد گيرند و
1. Multimedia
2. Oliver
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بر اساس توان خود پيشرفت كنند (.)9
با توجه به موارد فوق ،یكي از كاربردهاي چندرسانهايها در آموزش و یادگيري مهارتها مي-
تواند در حوزۀ تربيت بدني باشد .ساختار دروس تربيت بدني به شدت چند بُعدياند .از دید
مربي ،براي آموزش اصول و مباني حركات ،تركيبي از مهارتهاي حركتي و توضيحات كالمي
بهكار ميرود .از دید شاگردان ،آنها نيازمند شناخت حركات و نشان دادن آن به دفعات زیاد
هستند؛ به همين دليل است كه بيشتر محققان براي تحقق این اهداف ،استفاده از ابزارهاي
چندرسانهاي را (شامل متن ،تصویر ،عالئم ،انيميشن ،صدا و فيلم) توصيه ميكنند (.)11
فراهاني ( )1376و كشاورز ( )1381 ،1382در پژوهشهاي خود مبني بر آموزش مهارتها و
حركات به دانشجویان از طریق رسانههاي دیداري  -شنيداري به این نتيجه دست یافتند كه
یادگيري آن دسته از فراگيران كه با این ابزارها آموزش دیده بودند در مقایسه با سایر
دانشجویان به مراتب بهتر بوده است ( .)2،11،12رمضاني ( )1383نيز در پژوهش خود تأثير
مثبت بازخورد بينایي در یادگيري مهارتهاي ورزشي را تأیيد كرده است (.)13
ورناداكيس 1و همكارانش ( )2115در بررسي تأثير آموزش چندرسانهاي بر عملكرد  48دانش-
آموز واليباليست چنين نتيجهگيري كردند كه در ميزان یادگيري مهارت ،بين دانشآموزاني كه
بهصورت سنتي آموزش دیده بودند با دانشآموزاني كه با ابزارهاي چندرسانهاي آموزش دیده
بودند ،تفاوت معنيداري وجود نداشت .نتایج آزمون یادداري نيز نشان داد تمامي گروهها مهارت
كسبشده را با موفقيت اجرا كردند ،اگرچه گروهي كه بهصورت تركيبي از روش سنتي و
چندرسانهاي آموزش دیده بود ،در آزمون یادداري موفقتر عمل كردند ( .)14آنها همچنين ،در
سال  2116پژوهش مشابهي را در مورد عملكرد پرش طول ورزشكاران ( 48دانشآموز) انجام
دادند كه نتيجۀ آن پژوهش نيز تفاوت معنيداري بين گروهها نشان نداد ،ولي بر خالف پژوهش
قبلي ،ميانگين عملكرد و یادداري گروه آموزش سنتي و آموزش چندرسانهاي بيشتر از ميانگين
عملكرد و یادداري گروه آموزش تركيبي بود (.)15
پاناگيوتيس 2و همكارانش ( ،)2116تأثير استفاده از ابزارهاي چندرسانهاي را در فرآیند آموزش
اسكي آلپاین روي  32دانشجوي تربيت بدني بهعنوان اسكيباز مبتدي ( 16زن و  16مرد)
بررسي كردند و نتيجه گرفتند در ورزشكاران مبتدي ،استفاده از ابزارهاي چندرسانهاي در
مقایسه با آموزش سنتي نتایج بهتري در پي داشت ( .)P≤1/111همچنين ،این نتایج در مورد
زنان و مردان یكسان بود (.)16
1. Vernadakis, N.
2. Panagiotis, A.
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لسر 1و همكارانش در دو پژوهشي كه در سال  2119انجام دادند ،تأثير آموزش چندرسانهاي را
بر یادگيري تاكتيكهاي فوتبال بررسي كردند .آنها احتمال ميدادند آموزش چندرسانهاي
2
هنگام تدریس مهارتهاي تاكتيكي مؤثر باشد ( .)17،18چيزي كه در یافتههاي هافلر و لئوتنر
( )2117نيز تأیيد شده بود ( .)19عالوه بر این ،لسر و همكارانش ( )2111تأثير آموزش
چندرسانهاي را بر عملكرد مهارت پاس فوتبال و همچنين ميزان یادگيري مهارتهاي تاكتيكي
در  35دانشجوي تربيتبدني بررسي كردند .اگرچه یافتههاي آنها تفاوت معنيداري بين دو
گروه (آموزش سنتي و آموزش چندرسانهاي) ،چه در عملكرد مهارت پاس و چه در ميزان
یادگيري مهارتهاي تاكتيكي نشان نداد ،بيشتر دانشجویان موافقت خود را با استفاده از
آموزش چندرسانهاي ابراز كردند (.)21
اِوِرهات 3و همكارانش ( )2112با مقایسۀ روش سخنراني با روش چندرسانهاي در آموزش تربيت
بدني به این نتيجه دست یافتند كه روش چندرسانهاي در آموزش مهارتها و موضوعات هيچ مزیت
قابل توجهي بر روش سخنراني ندارد و چه بسا در زمينههایي كه به یادآوري نياز دارد ،روش
سخنراني بهتر است .آنان معتقدند استفاده از چندرسانهايها تأثير اندكي بر سطوح فعاليتهاي بدني
دانشجویان تربيتبدني و نيز الگوهاي تمریني آنان دارد .بهرهگيري از رسانههاي آموزشي براي
درسهاي عملي تربيتبدني كه به یادگيري مهارتهاي حركتي نياز دارد ،هنوز هم در پرده ابهام
قرار دارد؛ زیرا همواره این سؤال مطرح است كه با توجه به هدفهاي درس و معيارهاي الزم ،چگونه
ميتوان بهترین رسانۀ ممكن را انتخاب كرد .همچنين ،محققان و پژوهشگران در بحث انتخاب
رسانه ،بر این موضوع توافق دارند كه هيچ رسانهاي نيست كه براي تمام انواع یادگيري و همۀ
یادگيرندگان به سایر رسانهها برتري داشته باشد (.)21
آگاهي از دیدگاههاي دانشجویان در مورد استفاده از چندرسانهايهاي آموزشي در تربيتبدني،
مهمترین مسئلهاي است كه پژوهش حاضر درصدد پاسخگویي به آن است تا شاید بتوان با
استفاده از این نظرات ،پيشنهادها و توصيههایي براي استفادۀ بهتر از این ابزارها ارائه داد .منظور
از چندرسانهايها در این پژوهش اسالیدها ،فيلمها ،دیسكهاي فشرده و نرمافزارهاي آموزشي
است كه استادان و دانشجویان در در كالسها یا خارج از محيطهاي آموزشي استفاده ميكنند؛
بنابراین ،هدف اصلي این پژوهش بررسي نقش استفاده از چندرسانهايهاي آموزشي در آموزش
و یادگيري تربيت بدني در دانشكدۀ تربيت بدني دانشگاه اصفهان است.

1. Leser, R.
2. Hoffler, T. N. and Leutner, D.
3. Everhart and at al
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روش پژوهش
در این پژوهش از روش پيمایشي یا زمينهیابي استفاده شد .جامعۀ آماري این پژوهش شامل
كليۀ دانشجویان دختر و پسر دانشكدۀ تربيتبدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفهان در دو مقطع
كارشناسي و كارشناسي ارشد بود كه در سال تحصيلي  91 -1389به تحصيل اشتغال داشتند
و بر اساس آمار ،در حدود  518نفر را شامل ميشد .حجم نمونه مورد نياز در این پژوهش بر
اساس فرمول كرجسي و مورگان  251نفر برآورد شد .سپس ،نمونۀ پژوهش با استفاده از روش
نمونهگيري تصادفي طبقهاي متناسب با حجم انتخاب شد.
با توجه به روش پژوهش ،ابزار اندازهگيري متغيرها و گردآوري دادهها پرسشنامۀ محققساخته
است .به این منظور ،ابتدا با توجه به پيشينۀ پژوهش و نيز بر پایۀ دو پرسشنامۀ نسبتاً مرتبط
خارجي فرم كلي پرسشنامه كه شامل  44سؤال بستهپاسخ بود تهيه شد .سپس ،بهمنظور تعيين
روایي محتوایي آن ،پرسشنامه ميان هشت نفر از استادان و شش نفر از دانشجویان كارشناسي
ارشد دانشكده تربيتبدني توزیع و بعد از اعمال نظرات آنان و اصالحات الزم ،فرم نهایي پرسشنامه
كه شامل سه مؤلفۀ اصلي بود (در قالب  39سؤال بستهپاسخ) تهيه و تدوین شد .در این پرسشنامه
بهمنظور بررسي تأثير ویژگيهاي جمعيتشناختي سؤاالتي در مورد جنسيت ،مقطع و نوع رشتۀ
ورزشي مورد عالقۀ دانشجویان (گروهي یا انفرادي) پرسيده شد .پرسشنامۀ پژوهش براساس
مقياس نگرشسنج ليكرت تدوین شد كه داراي گزینههاي كامالً موافقم ،موافقم ،نظري ندارم،
مخالفم و كامالً مخالفم بود .براي تعيين پایایي ابزار نيز ،پرسشنامه ميان  31نفر از دانشجویان
كارشناسي ارشد و كارشناسي توزیع شد و با شيوۀ همساني دروني و با استفاده از ضریب آلفاي
كرونباخ مقدار آن  1/93بهدست آمد كه براي اهداف پژوهشي كفایت ميكرد .بعد از این مرحله،
پرسشنامه در ميان  251نفر نمونۀ مورد نظر توزیع شد .در نهایت ،تجزیه و تحليل آماري روي
 228پرسشنامه انجام شد كه بهدرستي تكميل شده بودند .جدول  1ویژگيهاي جمعيتشناختي
افراد نمونه را براساس جنسيت ،نوع ورزش و مقطع تحصيلي نشان ميدهد.
جدول  .2فراوانی و درصد نمونه بر حسب جنسیت ،نوع ورزش و مقطع تحصیلی
متغیر

جنسيت
نوع ورزش
مقطع

آماره

زن
مرد
گروهي
انفرادي
كارشناسي
كارشناسي ارشد
مجموع

فراوانی

درصد

111
118
115
113
169
59
228

48/3
51/7
51/9
49/1
74/2
25/8
111
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نتایج
در این بخش ،یافتهها بر اساس سه سؤال اصلي پژوهش تحليل شد؛ بنابراین ،نتایج نيز بر اساس
هر سه مؤلفۀ مذكور تفسير شد .در جدول  2ميانگين و انحراف استاندارد مربوط به هر سه
مؤلفه قابل مشاهده است .همچنين نتایج مربوط به آزمون مقایسۀ ميانگين مشاهده شده با
ميانگين فرضي در جدول  2آمده است.
جدول  .1مقایسۀ میانگین مشاهده شده با میانگین فرضی در مورد مؤلفههای پژوهشی
آماره
شاخص

نقش چندرسانهايها در تسهيل
یادگيري
نقش چندرسانهايها در افزایش
انگيزش
نقش چندرسانهايها بهعنوان
روش مكمل

t

میانگین مفروض بر اساس مقیاس9 :
انحراف
تفاضل
درجۀ
میانگین
استاندارد
آزادی میانگین ها

سطح
معنیداری

21/6

227

1/118

4/118

1/45

1/111

15/2

227

1/96

3/9

1/61

1/111

9/9

227

1/57

3/57

1/53

1/111

نتایج نشان داد نمرات دانشجویان در هر سه مؤلفه بيشتر از ميانگين مفروض بوده و این تفاوت
معنيدار است؛ در نتيجه ،از دیدگاه دانشجویان چندرسانهايها ميتوانند تاثير قابل مالحظهاي بر
تسهيل یادگيري آنان داشته باشند .همچنين ،از دیدگاه دانشجویان استفاده از چندرسانهايها
سبب افزایش انگيزۀ یادگيري در دانشجویان ميشود و عالوه براین ،چندرسانهايها ميتوانند به-
عنوان روش آموزشي مكمل در كنار آموزش استادان استفاده شوند.
جدول  3نتایج آزمون  Tبراي مقایسۀ نمرات مربوط به سه مؤلفۀ پژوهش را بر حسب نوع
ورزش (گروهي و انفرادي) نشان ميدهد.
جدول .9نتایج آزمون  Tبرای مقایسۀ سه مؤلفۀ پژوهش در میان دانشجویان بر حسب نوع ورزش
شاخص

آماره

میانگین

انحراف
استاندارد

نقش چندرسانهايها در
تسهيل یادگيري
نقش چندرسانهايها در
افزایش انگيزش
نقش چندرسانهايها بهعنوان
روش مكمل

گروهي
انفرادي
گروهي
انفرادي
گروهي
انفرادي

4/16
3/85
4/19
3/8
3/6
3/56

1/42
1/43
1/55
1/6
1/15
1/56

تفاضل
میانگین ها

T

p

1/31

3/3

1/111

1/27

2/2

1/126

1/127

1/24

1/74
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دادههاي جدول در مورد مؤلفههاي اول و دوم پژوهش نشان ميدهد ،مقدار  Tدر دو مؤلفۀ
مذكور از مقدار بحراني جدول ( )1/96بيشتر و در سطح  p ≤1/15معنيدار است؛ در نتيجه بين
دانشجویان ورزشهاي گروهي و انفرادي در خصوص تأثير استفاده از چندرسانهايها در تسهيل
یادگيري و افزایش انگيزش به یادگيري اختالف وجود دارد ،طوري كه دانشجویان ورزشهاي
گروهي این تأثير را بيشتر از دانشجویان ورزشهاي انفرادي گزارش كرده بودند .همچنين ،بر
اساس دادههاي جدول ،ميزان  Tدر خصوص مؤلفۀ سوم كمتر از مقدار بحراني جدول است و
بنابراین بين دیدگاه دانشجویان در مورد استفاده از چندرسانهايهاي آموزشي بهعنوان روش
مكمل تفاوت معنيداري وجود ندارد.
جدول  .4نتایج آزمون  Tبرای مقایسۀ سه مؤلفۀ پژوهش در میان دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی
انحراف

تفاضل

استاندارد

میانگین ها

شاخص

آماره

میانگین

نقش چندرسانهايها در
تسهيل یادگيري
نقش چندرسانهايها در
افزایش انگيزش

كارشناسي
كارشناسي ارشد
كارشناسي
كارشناسي ارشد
كارشناسي

3/9
4/16
3/9
4/125
3/6

1/46
1/42
1/6
1/52
1/53

كارشناسي ارشد

3/6

1/53

نقش چندرسانهايها به-
عنوان روش مكمل

T

p

-1/17

-1/6

1/43

-1/18

-1/6

1/43

1/115

1/137

1/88

دادههاي جدول  4نشان ميدهد مقدار  Tدر هر سه مؤلفه از مقدار بحراني جدول ( )1/96كمتر
است؛ درنتيجه ،بين دیدگاه دانشجویان كارشناسي و كارشناسي ارشد تفاوت معنيداري در
مورد سؤاالت پژوهش وجود نداشته است و در واقع آنها دیدگاه یكساني داشتهاند.
جدول  .5آزمون خی دو برای مقایسۀ فراوانی دانشجویان موافق و مخالف در سه مؤلفۀ پژوهش
آمارهها
متغیرها

نقش چندرسانهايها در تسهيل
یادگيري
نقش چندرسانهايها در افزایش انگيزش
به یادگيري
نقش چندرسانهايها بهعنوان روش
مكمل

فراوانی

مخالف
موافق
مخالف
موافق
مخالف
موافق

مشاهده

مورد

شده

انتظار

21
217
15
213
23
215

114
114
114
114
114
114

خی دو

سطح
معنیداری

151/74

1/111

171/95

1/111

145/28

1/111
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نتایج مربوط به آزمون خي دو نشان ميدهد در خصوص مؤلفۀ اول پژوهش بيشتر دانشجویان
موافقند كه چندرسانهايها در تسهيل یادگيري نقش بهسزایي دارند ( .)p ≤1/15بر اساس یافتههاي
جدول ،در مؤلفۀ دوم نيز بيشتر دانشجویان موافق این بودند كه استفاده از چندرسانهايها به افزایش
انگيزۀ یادگيري در دانشجویان منجر ميشود ( .)p ≤1/15در نهایت ،در مؤلفۀ سوم نيز دادههاي
جدول مؤید موافقت بيشتر دانشجویان دربارۀ نقش مؤثر چندرسانهايها بهعنوان روش آموزشي
مكمل است (.)p ≤1/15
بحث و نتيجهگيري
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بهرهگيري از چندرسانهايها به تسهيل فرآیند یادگيري
دانشجویان كمك شایاني مي كند ،طوري كه درك و فهم مطالب را براي دانشجویان آسان
ساخته و در تسریع بهخاطر سپاري مهارتها و مطالب مفيد است .از سوي دیگر ،استفاده از
چندرسانهايها در تربيت بدني ،داراي توانایي بالقوهاي براي بهوجود آوردن محيطي تسهيلگر
براي فعاليتهاي آموزشي است .دونگ مي )2111( 1ضمن بررسي ویژگيها و مشكالت آموزش
اسكي سرعت به این نتيجه رسيدند كه استفاده از فناوريهاي نوین در آموزش اسكي سرعت
تأثير معنيداري بر آموزش و عملكرد ورزشكاران دارد كه مهمترین آنها عبارتاند از :افزایش
عالقه در نوآموزان جوان ،دادن آگاهي به فراگيران دربارۀ وضعيتشان ،بهبود خالقيت و نوآوري،
غنيسازي محتواي آموزش ،بهينهسازي فرآیند آموزش اسكي و بهبود اثرات تدریس (.)22
نتایج پژوهشهاي لسر و همكارانش ( )2119نيز اثربخشي استفاده از ابزارهاي چندرسانهاي را
در آموزش پدیدهها و موقعيتهاي واقعي تأیيد كردند ( .)17،18از این جهت ،یافتههاي پژوهش
حاضر با نتایج پژوهشهاي دونگ مي ( ،)2111ویلكنسون و پادفلد ،)2111( 2لسر و همكارانش
( )2119همخواني دارد (.)9،18 ،21
همچنين ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد عالوه بر تسهيل دریافت و فهم مطالب و مهارتها،
یكي از مهمترین عوامل توجه دانشجویان به چندرسانهايها عامل «پيشرفت بر اساس سطح
یادگيري خود» و رسيدن به حد تسلط است« .یادگيري در حد تسلط» بلوم )1971( 3كه از
مدل یادگيري كارل )1963( 4گرفته شده ،مربوط به زمان موردنياز براي یادگيري است كه به
استعداد و توان دانشجویان براي فهم مطالب آموزشي بستگي دارد ( .)23،24اصل «یادگيري
1. Dong mei, H.
2. Wilkinson, C., & Padfield, G.
3. Bloom
4. Carroll
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درحد تسلط» ميگوید در صورتي كه زمان و راهنمایي كافي در اختيار دانشجویان باشد،
نزدیك به  95درصد از هر گروهي ميتوانند با تسلط كامل به اهداف از پيش تعيينشدۀ آموزش
دست یابند ( .)25از سوي دیگر ،در روش سنتي (كالسي) دانشجویان باهوش بيشترین
استفادهكنندگان مطالب و دانشجویان عادي بيشترین زیاندیدگان هستند؛ زیرا دانشجویان
عادي به «تكرار و تمرین» بيشتر نياز دارند .آنان باید مهارتهاي اساسي و مفاهيم را تا حد
خودكاري فرا بگيرند تا بتوانند به اهداف سطوح باالي شناختي بپردازند .بلوم ( )1971ميگوید
در یادگيري در حد تسلط ،نياز است تا دانشجو مهارتهاي خاصي را قبل از آموزش آموخته
باشد .توجه به مهارتهاي پيشنياز در طراحي چندرسانهايها یكي دیگر از دالیل موفقيت این
نرمافزارها در آموزش از نظر دانشجویان است .سومين اصل هم تكرار و تمرین است كه از طریق
نرمافزارهاي چندرسانهاي امكانپذیر است .پژوهشها نشان داد دانشجویاني كه با چند
رسانهايها آموزش دیده بودند ،در مقایسه با دیگران پيشرفت تحصيلي بيشتري داشتهاند ()23؛
زیرا در كالسهاي درس سنتي ،زمان آموزش ثابت و محدود است در صورتي كه زمان در
بهكارگيري چندرسانهايها انعطافپذیر و نامحدود است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد از نظر دانشجویان اصالح مهارتها و حركات با دیدن فرم صحيح
آن از طریق چندرسانهايها یكي دیگر از مزایاي بهكارگيري این رسانه در آموزش است .این
نتایج با نتایج پژوهش مونسن )2111( 1همخواني دارد .وي در مطالعۀ خود به این نتيجه دست
یافت كه استفاده از چندرسانهايها سبب ميشود فراگيران چندین بار مهارتهاي جدید را
مشاهده و تمرین كنند و آن را به خوبي یاد بگيرند و به اصالح مهارتها بپردازند .به عقيدۀ وي
بهكارگيري این ابزارها در افزایش و تعميق مطالب و مهارتها بسيار مفيد بوده است (.)26
استفاده از ابزارهاي چندرسانهاي در دانشگاهها محبوبيت زیادي پيدا كرده است ،ولي هنوز در
كالسهاي ورزشي متداول نشده و روشهاي آموزشي بيشتر بهصورت سنتي و ساده است.
یایوان )2111( 2شيوۀ طراحي آموزش چندرسانهاي را در كالسهاي ورزشي دانشگاه بررسي
كرد و نشان داد با استفاده از ابزارهاي آموزش چندرسانهاي در كالسهاي ورزشي دانشگاه
روشهاي آموزش بهبود یافته و عالیق دانشجویان هدایت ميشود ( .)27نتایج پژوهش حاضر
نيز مؤید آن بود كه استفاده از چندرسانهايها به افزایش انگيزۀ یادگيري منجر ميشود و
دستكم در ایجاد محيطي برانگيزاننده براي دانشجویان نقش انكارناپذیري ایفا ميكند .به
اعتقاد متخصصان ،انگيزش از مهمترین عوامل مؤثر در یادگيري است كه حتي بهترین طرحهاي
1. Mohnsen
2. YaJuan, W.
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آموزشي ،بدون در نظر داشتن نقش آنها با شكست مواجه ميشوند ()28؛ بنابراین ،چنانچه
استادان آموزش خود را با استفاده از رسانههاي گوناگون به شيوهاي معنيدار براي دانشجویان
ارائه كنند ،در واقع ،انگيزش به یادگيري را در آنها برانگيختهاند (.)29
استفاده از چندرسانهايها و انواع فناوريها این امكان را به دانشجویان ميدهد كه درك بهتري
از فرآیند خودیادگيري بهدست آورده ،براي یادگيري اثربخش برانگيخته شوند ( .)4یكي دیگر از
دالیل برتري چندرسانهايها بهكارگيري حسهاي گوناگون در فرآیند یادگيري است .نتایج
مطالعات ليو و گينتر )1999( 1نشان داد در صورتي كه از چند كانال حسي در فرآیند یادگيري
2
استفاده شود ،یادگيري بسيار مؤثرتر خواهد بود ( .)31در همين زمينه ،وو و همكارانش
( )2118تأثير استفاده از چند نوع تصویر (تصاویر ثابت ،تصاویر دو بعدي و تصاویر سه بعدي) را
در آموزش چندرسانهاي مهارتهاي ورزشي بررسي و نتایج را با نتایج گروه كنترل كه بهصورت
سنتي آموزش ميدیدند ،مقایسه كردند .نتایج پژوهش نشان داد استفاده از جلوههاي بصري
تأثير معنيداري بر عملكرد مهارتهاي ورزشي دارد .همچنين ،تصاویر سه بعدي این آموزش را
تسهيل ميكند ( .)31یانگ )2111( 3نيز تأثير استفاده از تصاویر پویانمایي (انيميشن) را در
بهينهسازي آموزش چندرسانهاي حركات ورزشي در دانشآموزان نشان داد ( .)32نظریۀ
كدگذاري دوگانه ميگوید كه حافظۀ فعال از دو نظام متمایز یا در دو محل ذخيرۀ فرعي
تشكيل شده است :نظام كالمي و نظام غيركالمي .نظام كالمي فقط اطالعات صحبت شده یا
روایتي را پردازش ميكند ،در حالي كه اطالعات بصري یا متني بهوسيلۀ نظام غيركالمي
پردازش ميشود .یك راه براي گسترش ظرفيت حافظۀ فعال این است كه بهطور همزمان براي
هر دو نوع اطالعات استفاده شود؛ در نتيجه ،كالم و تصویر در یك زمان ولي در دو منطقۀ
متفاوت از حافظۀ فعال با هم پردازش ميشوند ( .)33ارائۀ اطالعات به دو شيوۀ بصري و
شنيداري مقدار حافظۀ فعال در دسترس را افزایش ميدهد و از بار شناختي ميكاهد؛ از این رو،
همانگونه كه نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،مزیتهاي این ابزارهايآموزشي به این واقعيت
مربوط است كه این ابزارها حواس گوناگون دانشجویان را تحریك ميكند و به كار مياندازد و
در نتيجه از یك سو به افزایش تنوع ،انعطاف و جذابيت فعاليتهاي آموزش و یادگيري و از
سوي دیگر به كاهش ناكامي و خستگي حاصل از بهكارگيري روشهاي آموزشي سنتي و
متداول توسط استادان منجر ميشود .بيشتر پژوهشهاي انجام شده در ایران به تأثير استفاده از

1. Liu, Y. & Ginther, D.
2. Wu, W., Yang, Z., Nahrstedt, K.
3. Yang, W.

بررسی دیدگاه دانشجویان درباره نقش چندرسانهایها .................

66

رسانههاي گوناگون آموزشي در دروس و رشتههایي غير از تربيت بدني پرداختهاند و همگي
تأثير مثبت این رسانهها را در تدریس و یادگيري نشان ميدهند.
نتایج پژوهش باگو و هدباوني )2111( 1نيز نشان داد استفاده از ابزارهاي چندرسانهاي تأثير
مثبت و معنيداري بر كارآیي فرآیندهاي آموزشي دارد .عالوه بر این ،محققان با استفاده از
پرسشنامه چگونگي نوآوريهاي آموزشي را بررسي كردند كه نتایج نشان داد دانشجویان نگاه
بسيار مثبتي به كاربرد ابزارهاي چندرسانهاي دارند ( .)34همچنين ،نتایج پژوهش حاضر نشان
داد استفاده از چندرسانهايهاي آموزشي ،دستكم به عنوان روشي مكمل و حوزهاي مهم در
تربيت بدني عالوه بر تأثير در مهارتها و حركات ،بهدليل تأثير مطلوبي كه در نتایج
روانشناختي (انگيزه و نگرش) دانشجویان دارد ،باید مورد توجه خاصي قرار گيرد؛ به-
عبارتدیگر ،استفاده از چندرسانهايها در آموزش و یادگيري تربيتبدني ،باید براي دانشجویان
برانگيزاننده باشد و به ایجاد نگرش مثبت در آنان منجر شود .دانيا 2و همكارانش ( )2111اعتقاد
داشتند از آنجا كه ساختار دروس تربيت بدني به شدت چند بُعدياند ،استفاده از ابزارهاي
چندرسانهاي ميتواند بسيار مفيد و كارگشا باشد (.)11
اگرچه پژوهشهاي متعدد خارجي نشاندهندۀ تأثير مثبت استفاده از ابزارهاي چندرسانهاي در
آموزش و یادگيري مهارتهاي ورزشي است و نقش مثبت این ابزارها را در افزایش عالقه و
انگيزۀ فراگيران و همچنين بهبود وضعيت آموزش نشان ميدهند ،تعداد پژوهشهاي مشابه
داخلي در این زمينه اندك است؛ از این رو ،انجام پژوهشهاي بيشتر در این زمينه ضرورتي
اجتنابناپذیر است .عالوه بر این ،در دنياي مدرن امروز ضمن بدیهي شمردن تأثيرات مثبت
ابزارهاي چندرسانهاي ،جهتگيري پژوهشها بيشتر به سمت مقایسۀ انواع مختلف این ابزارها و
یا چگونگي استفاده از آنها سوق یافته است؛ بنابراین توصيه ميشود با انجام مطالعات و
پژوهشهاي تجربي ،ضمن مقایسۀ كاربرد ابزارهاي مختلف چندرسانهاي با روشهاي سنتي،
استفاده از این ابزارها با یكدیگر نيز مقایسه و بررسي دقيقتر و جامعتري در این زمينه انجام
شود.
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