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 چكيده
در آموزش و  هاایدیدگاه دانشجویان دربارۀ نقش چندرسانهبررسی پژوهش حاضر هدف 

آماری پژوهش  ۀجامع است وانجام پژوهش از نوع پیمایشی . روش است یادگیری تربیت بدنی

تشكیل  2903 -38تربیت بدنی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی  ۀرا دانشجویان دانشكد

ای برگزیده طبقه تصادفیِ ۀو به شیو آماری ۀعنوان نمونبه نفر 110 ،. از این تعدادنددادمی

تربیت بدنی  ۀدانشكد تاداناس که ساخته بودمحقق ۀها پرسشنامآوری دادهشدند. ابزار جمع

ریب آلفای نیز با استفاده از ض آنپایایی  وروایی محتوایی آن را تأیید کردند و علوم ورزش 

تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی، با د. شبرآورد  39/8کرونباخ 

شد. نتایج نشان داد از نظر دانشجویان  انجام Tو آزمون  SPSS افزار آماریاز نرماستفاده 

ثیر أهای آموزشی در تسهیل یادگیری و افزایش انگیزش به یادگیری تایاستفاده از چندرسانه

باید در کنار  استادانای دارد. همچنین طبق نتایج، دانشجویان معتقد بودند قابل مالحظه

مكمل آموزشی  یعنوان روشبه نیز آموزشیهای ایرسانهاز چندهای مرسوم، دیگر روش

  د.کنناستفاده 
 

 یادگیری، تربیت بدنی ای،، چندرسانهآموزش :واژگان کليدي

                                                                                                                   
  نویسندۀ مسئول Email: e.alidoust@ut.ac.ir 
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 مقدمه
اي براي رسيدن به سالمت جسماني  الینفك تعليم و تربيت و وسيله تربيت بدني و ورزش جزء

شود و با گذراندن  و رواني افراد است. تأثيرپذیري افراد از تربيت بدني قبل از دبستان شروع مي

(. با افزایش جمعيت دانشجویان 1) رسد هاي راهنمایي و متوسطه در دانشگاه به تكامل مي دوره

مين سالمت فرهنگي و جسماني، صرفاً أثير آن در تأورزش و ت ۀه مقولو نيز نگرش مثبت آنان ب

 (. 2) توان پاسخگوي نيازهاي ورزشي دانشجویان بود هاي مرسوم نمي با اكتفا به روش

وجود برخي مشكالت از قبيل كمبود امكانات و تجهيزات ورزشي مناسب، كمبود فضا، زمان، 

وجود كيفيت آموزش این نگراني را به بهبودراي الزم ب نبود بودجۀو  نيروي انساني متخصص

(. این عوامل باعث شده 1)عالقۀ دانشجویان به ورزش از بين برود آورده است كه در نهایت 

تربيت بدني  ۀآموزشي در رشت هايايچندرسانهگيري از ویژه بهرهبه ،ورياتوجه به فن ،است

جدید ان نيز استفاده از این ابزارها را راهي (. از طرفي، دانشجوی3)داشته باشد اهميت ویژه اي 

 (. 4) دانندمهارت هاي بدني خود مي براي افزایش توانایي و توسعۀ

. این ندظاهر شد 1هاايچندرسانهجدید دنياي الكترونيك یعني  فناوري 1991 ۀدر اواسط ده

اي، چندرسانهاصلي  ۀهاي گوناگون براي انتقال اطالعات است. مشخصابزار ناظر بر كاربرد رسانه

به عبارت  ؛بخشدما مي بههاي گوناگون اطالعات قدرتي است كه رایانه براي دسترسي به شكل

اي است كه به خلق، انتقال و هاي ارتباطي تعاملي رایانهاي از نظاماي مجموعهچندرسانهدیگر، 

 2ا این وجود، اليور(. ب5) پردازدهاي متني، گرافيكي و شنيداري اطالعات ميبازیابي شبكه

هاي مبتني بر رایانه طور اختصاصي همواره براي رسانهاي بهچندرسانهكند ( اشاره مي2111)

-به تركيبي از محتواي شنيداري، بصري و چاپي گفته مي بلكه در اصلشود، كار گرفته نميبه

حالتي  اي معموالًچندرسانه ۀ. فرآورد(6) شودهاي گوناگون ارائه ميرسانه ۀوسيلشود كه به

تواند بر حسب تمایل خود اقدامات خاصي را كننده فعال است و مياستفاده زیراتعاملي دارد؛ 

(. بنيان 7) ها و اطالعات كه خواسته باشد، به مرور بپردازداي از دادهو در هر شاخه انجام دهد

ده در سيستم یادگيرن ها در آموزش بر این فرض استوار است كه وقتي اي استفاده از چندرسانه

 ۀجانبه سروكار دارد، امكان اثرگذاري متقابل فراهم آمده و دامنآموزشي با محيطي چند

پذیر  هاي یادگيرنده امكان كند. عالوه بر آن، ارزشيابي از آموخته یادگيري افزایش پيدا مي

ر تربيت بدني ها د اي هاي متعدد نشان داده است كه استفاده از چندرسانه(. پژوهش8) شود مي

و  يرندیاد گ خوبيخوبي و با اثربخشي هاي اساسي ورزش را به شود دانشجویان مهارت سبب مي

                                                                                                                   
1. Multimedia 

2. Oliver 
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 (. 9) بر اساس توان خود پيشرفت كنند

-ها ميآموزش و یادگيري مهارت درها ايیكي از كاربردهاي چندرسانهبا توجه به موارد فوق، 

ند. از دید اتربيت بدني به شدت چند بُعدي وسساختار در تربيت بدني باشد. ۀتواند در حوز

هاي حركتي و توضيحات كالمي مربي، براي آموزش اصول و مباني حركات، تركيبي از مهارت

نشان دادن آن به دفعات زیاد  وها نيازمند شناخت حركات رود. از دید شاگردان، آنكار ميبه

ق این اهداف، استفاده از ابزارهاي به همين دليل است كه بيشتر محققان براي تحق؛ هستند

. (11) كننداي را )شامل متن، تصویر، عالئم، انيميشن، صدا و فيلم( توصيه ميچندرسانه

 ها و خود مبني بر آموزش مهارت هايپژوهشدر  (1381، 1382) كشاورزو  (1376فراهاني )

يجه دست یافتند كه شنيداري به این نت - هاي دیداري حركات به دانشجویان از طریق رسانه

یادگيري آن دسته از فراگيران كه با این ابزارها آموزش دیده بودند در مقایسه با سایر 

ثير أ( نيز در پژوهش خود ت1383) رمضاني .(12،11،2) دانشجویان به مراتب بهتر بوده است

 . (13) كرده است تأیيدهاي ورزشي را  مثبت بازخورد بينایي در یادگيري مهارت

-دانش 48اي بر عملكرد آموزش چندرسانه تأثيردر بررسي  (2115و همكارانش ) 1داكيسورنا

آموزاني كه گيري كردند كه در ميزان یادگيري مهارت، بين دانشآموز واليباليست چنين نتيجه

اي آموزش دیده آموزاني كه با ابزارهاي چندرسانهصورت سنتي آموزش دیده بودند با دانشبه

ها مهارت داري وجود نداشت. نتایج آزمون یادداري نيز نشان داد تمامي گروهت معنيبودند، تفاو

صورت تركيبي از روش سنتي و شده را با موفقيت اجرا كردند، اگرچه گروهي كه بهكسب

ها همچنين، در . آن(14)ند تر عمل كرداي آموزش دیده بود، در آزمون یادداري موفقچندرسانه

آموز( انجام دانش 48عملكرد پرش طول ورزشكاران ) در موردشابهي را پژوهش م 2116سال 

بر خالف پژوهش ها نشان نداد، ولي داري بين گروهۀ آن پژوهش نيز تفاوت معنيدادند كه نتيج

از ميانگين  بيشتر ايميانگين عملكرد و یادداري گروه آموزش سنتي و آموزش چندرسانه، قبلي

 . (15) موزش تركيبي بودعملكرد و یادداري گروه آ

اي را در فرآیند آموزش استفاده از ابزارهاي چندرسانه تأثير(، 2116و همكارانش ) 2پاناگيوتيس

 مرد( 16زن و  16باز مبتدي )اسكيعنوان دانشجوي تربيت بدني به 32اسكي آلپاین روي 

در اي چندرسانه و نتيجه گرفتند در ورزشكاران مبتدي، استفاده از ابزارهاي ندبررسي كرد

 مورد(. همچنين، این نتایج در ≥111/1P) در پي داشتنتایج بهتري آموزش سنتي  مقایسه با

 .  (16) زنان و مردان یكسان بود

                                                                                                                   
1. Vernadakis, N. 

2. Panagiotis, A. 
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اي را آموزش چندرسانه تأثير، انجام دادند 2119در دو پژوهشي كه در سال  و همكارانش 1لسر

 ايدادند آموزش چندرسانهتمال ميها احهاي فوتبال بررسي كردند. آنبر یادگيري تاكتيك

 2هاي هافلر و لئوتنر. چيزي كه در یافته(18،17) دهاي تاكتيكي مؤثر باشمهارتهنگام تدریس 

آموزش  تأثير( 2111. عالوه بر این، لسر و همكارانش )(19) بودتأیيد شده  ( نيز2117)

هاي تاكتيكي ان یادگيري مهارتاي را بر عملكرد مهارت پاس فوتبال و همچنين ميزچندرسانه

داري بين دو ي آنها تفاوت معنيهابدني بررسي كردند. اگرچه یافتهدانشجوي تربيت 35در 

اي(، چه در عملكرد مهارت پاس و چه در ميزان گروه )آموزش سنتي و آموزش چندرسانه

استفاده از  بيشتر دانشجویان موافقت خود را با ،هاي تاكتيكي نشان ندادیادگيري مهارت

 . (21) اي ابراز كردندآموزش چندرسانه

اي در آموزش تربيت  روش سخنراني با روش چندرسانه ۀ( با مقایس2112) شو همكاران 3رهاتوِاِ

ها و موضوعات هيچ مزیت  اي در آموزش مهارت بدني به این نتيجه دست یافتند كه روش چندرسانه

، روش نياز داردیادآوري  بههایي كه  سا در زمينهو چه ب ردروش سخنراني ندا برقابل توجهي 

هاي بدني  ها تأثير اندكي بر سطوح فعاليت اي است. آنان معتقدند استفاده از چندرسانه سخنراني بهتر 

هاي آموزشي براي  گيري از رسانه بهره. بدني و نيز الگوهاي تمریني آنان دارد دانشجویان تربيت

هاي حركتي نياز دارد، هنوز هم در پرده ابهام  ه یادگيري مهارتبدني كه ب هاي عملي تربيت درس

هاي درس و معيارهاي الزم، چگونه  ال مطرح است كه با توجه به هدفؤزیرا همواره این س ؛قرار دارد

انتخاب  محققان و پژوهشگران در بحثممكن را انتخاب كرد. همچنين،   ۀتوان بهترین رسان مي

 ۀاي نيست كه براي تمام انواع یادگيري و هم ق دارند كه هيچ رسانهاین موضوع تواف رسانه، بر

 (.21) داشته باشد برتريها  یادگيرندگان به سایر رسانه

بدني،  هاي آموزشي در تربيت اي استفاده از چندرسانه موردهاي دانشجویان در  آگاهي از دیدگاه

ن است تا شاید بتوان با اي است كه پژوهش حاضر درصدد پاسخگویي به آ لهترین مسئمهم

 بهتر از این ابزارها ارائه داد. منظور  ۀاستفاد برايهایي  استفاده از این نظرات، پيشنهادها و توصيه

افزارهاي آموزشي هاي فشرده و نرم ها، دیسك اسالیدها، فيلم ها در این پژوهش اي از چندرسانه

 كنند؛ميستفاده اهاي آموزشي  ز محيطخارج ا ها یا در كالس دانشجویان در و استاداناست كه 

هاي آموزشي در آموزش  اي چندرسانهبنابراین، هدف اصلي این پژوهش بررسي نقش استفاده از 

 . استتربيت بدني دانشگاه اصفهان ۀ و یادگيري تربيت بدني در دانشكد

                                                                                                                   
1. Leser, R. 

2. Hoffler, T. N. and Leutner, D. 

3. Everhart and at al 
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 پژوهش روش
ي این پژوهش شامل آمار ۀجامع یابي استفاده شد. در این پژوهش از روش پيمایشي یا زمينه

در دو مقطع  بدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفهان تربيت  ۀدانشكدپسر  دانشجویان دختر و ۀيكل

 ندداشتبه تحصيل اشتغال  91 -1389 كه در سال تحصيلي بودارشد   كارشناسي و كارشناسي

بر ژوهش در این پ. حجم نمونه مورد نياز شدرا شامل مينفر  518در حدود  ،آماربر اساس  و

با استفاده از روش نمونۀ پژوهش  ،د. سپسشنفر برآورد  251و مورگان  جسيكراساس فرمول 

 د.شانتخاب اي متناسب با حجم گيري تصادفي طبقهنمونه

ساخته محقق ۀها پرسشنام گردآوري دادهگيري متغيرها و  اندازهابزار با توجه به روش پژوهش، 

مرتبط  نسبتاً ۀدو پرسشنام ۀپای و نيز بر پژوهش  ۀجه به پيشينتو با ابتدا ،ین منظورا هب .است

منظور تعيين به ،سپسد. ش  پاسخ بود تهيهال بستهؤس 44امل خارجي فرم كلي پرسشنامه كه ش

كارشناسي از دانشجویان نفر  ششو  استاداننفر از  هشتپرسشنامه ميان  ،روایي محتوایي آن

الزم، فرم نهایي پرسشنامه اصالحات  بعد از اعمال نظرات آنان وبدني توزیع و  ارشد دانشكده تربيت

در این پرسشنامه د. و تدوین ش  تهيه پاسخ(بسته سؤال 39اصلي بود )در قالب  ۀسه مؤلفامل كه ش

 ۀتي در مورد جنسيت، مقطع و نوع رشتسؤاال شناختيجمعيت هايثير ویژگيأتبررسي منظور به

براساس پژوهش  ۀرسشنامپي یا انفرادي( پرسيده شد. گروه) دانشجویان ۀورزشي مورد عالق

فقم، موافقم، نظري ندارم، امو هاي كامالً كه داراي گزینه ت تدوین شدسنج ليكر مقياس نگرش

 نفر از دانشجویان 31. براي تعيين پایایي ابزار نيز، پرسشنامه ميان بودمخالفم  كامالً مخالفم و

همساني دروني و با استفاده از ضریب آلفاي  ۀو با شيویع شد سي توزارشد و كارشنا كارشناسي

 بعد از این مرحله،. كرددست آمد كه براي اهداف پژوهشي كفایت ميبه 93/1كرونباخ مقدار آن 

تجزیه و تحليل آماري روي  ،در نهایت .مورد نظر توزیع شد ۀنموننفر  251 ميانپرسشنامه در 

شناختي هاي جمعيتویژگي 1 . جدولندتكميل شده بود ستيدربهكه  انجام شد پرسشنامه 228

 .دهدافراد نمونه را براساس جنسيت، نوع ورزش و مقطع تحصيلي نشان مي
 . فراوانی و درصد نمونه بر حسب جنسیت، نوع ورزش و مقطع تحصیلی2 جدول
 درصد فراوانی آماره                                           متغیر

 جنسيت
 3/48 111 زن
 7/51 118 مرد

 نوع ورزش
 9/51 115 گروهي
 1/49 113 انفرادي

 مقطع
 2/74 169 كارشناسي

 8/25 59 ارشدكارشناسي 
 111 228 مجموع 
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 نتایج 
بر اساس نيز نتایج بنابراین،  شد؛اصلي پژوهش تحليل  سؤالها بر اساس سه در این بخش، یافته

ميانگين و انحراف استاندارد مربوط به هر سه  2 در جدول مذكور تفسير شد. ۀلفؤهر سه م

ميانگين مشاهده شده با  ۀهمچنين نتایج مربوط به آزمون مقایسقابل مشاهده است.  مؤلفه

 آمده است.  2ميانگين فرضي در جدول 
 

 های پژوهشیلفهؤشده با میانگین فرضی در مورد م میانگین مشاهده ۀ. مقایس1 جدول

 آماره
 شاخص

 9یانگین مفروض بر اساس مقیاس: م

t 
 ۀدرج

 آزادی
تفاضل 

 میانگین ها
 میانگین

انحراف 
 استاندارد

 سطح
 داریمعنی

ها در تسهيل ايچندرسانهنقش 
 یادگيري

6/21 227 118/1 118/4 45/1 111/1 

ها در افزایش ايچندرسانهنقش 
 انگيزش

2/15 227 96/1 9/3 61/1 111/1 

عنوان بهها ايچندرسانهنقش 
 روش مكمل

9/9 227 57/1 57/3 53/1 111/1 

 

و این تفاوت  بودهاز ميانگين مفروض  بيشتر شجویان در هر سه مؤلفهداننمرات  دادنتایج نشان 

اي بر توانند تاثير قابل مالحظهها ميايدر نتيجه، از دیدگاه دانشجویان چندرسانه است؛دار يمعن

ها ايچندرسانهاز دیدگاه دانشجویان استفاده از همچنين،  .دنتسهيل یادگيري آنان داشته باش

-توانند بهها ميايچندرسانه، و عالوه براین شودميیادگيري در دانشجویان ۀ نگيزسبب افزایش ا

  شوند.استفاده  در كنار آموزش استادان روش آموزشي مكملعنوان 

بر حسب نوع  را پژوهش ۀمؤلف نمرات مربوط به سه ۀبراي مقایس Tنتایج آزمون  3جدول 

 دهد.ي و انفرادي( نشان ميگروه) ورزش
 

 پژوهش در میان دانشجویان بر حسب نوع ورزش ۀمؤلفسه  ۀبرای مقایس Tآزمون نتایج . 9جدول

 میانگین آماره شاخص
 انحراف

 استاندارد
 تفاضل

 T p میانگین ها

ها در ايچندرسانهنقش 
 تسهيل یادگيري

 42/1 16/4 گروهي
31/1 3/3 111/1 

 43/1 85/3 انفرادي
ها در ايچندرسانهنقش 

 افزایش انگيزش
 55/1 19/4 گروهي

27/1 2/2 126/1 
 6/1 8/3 انفرادي

عنوان ها بهايچندرسانهنقش 
 روش مكمل

 15/1 6/3 گروهي
127/1 24/1 74/1 

 56/1 56/3 انفرادي
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 مؤلفۀدر دو  Tمقدار  ،دهدنشان ميهاي اول و دوم پژوهش در مورد مؤلفههاي جدول داده

در نتيجه بين ؛ استر اديمعن p ≥15/1 و در سطح يشترب( 96/1)مذكور از مقدار بحراني جدول 

ها در تسهيل ايچندرسانهثير استفاده از أو انفرادي در خصوص ت گروهيهاي دانشجویان ورزش

هاي طوري كه دانشجویان ورزش ،اختالف وجود داردیادگيري و افزایش انگيزش به یادگيري 

بر  ،هاي انفرادي گزارش كرده بودند. همچنينثير را بيشتر از دانشجویان ورزشأي این تگروه

و  استر از مقدار بحراني جدول كمتسوم  ۀمؤلفدر خصوص  Tهاي جدول، ميزان اساس داده

عنوان روش آموزشي به هايايچندرسانهاستفاده از  در مورد دانشجویان دیدگاه بين بنابراین

 داري وجود ندارد.يمكمل تفاوت معن
 

 مقطع تحصیلیپژوهش در میان دانشجویان بر حسب  ۀلفؤسه م ۀبرای مقایس Tآزمون  نتایج .4 جدول

 

كمتر ( 96/1)از مقدار بحراني جدول  مؤلفهسه  در هر Tمقدار دهد نشان مي 4هاي جدول داده

داري در شناسي و كارشناسي ارشد تفاوت معنيدرنتيجه، بين دیدگاه دانشجویان كار ؛است

 ند.اهدیدگاه یكساني داشتو در واقع آنها است  شتهت پژوهش وجود نداسؤاالمورد 
  

 پژوهش ۀمؤلفمخالف در سه  فراوانی دانشجویان موافق و ۀآزمون خی دو برای مقایس .5 جدول

 هاآماره

 متغیرها
 فراوانی

مشاهده 

 شده

مورد 

 انتظار
 خی دو

 سطح

 دارییمعن

ها در تسهيل ايچندرسانهنقش 

 یادگيري

 114 21 مخالف
74/151 111/1 

 114 217 موافق

انگيزش ها در افزایش ايچندرسانهنقش 

 به یادگيري

 114 15 مخالف
95/171 111/1 

 114 213 موافق

عنوان روش ها بهايچندرسانهنقش 

 مكمل

 114 23 مخالف
28/145 111/1 

 114 215 موافق

 میانگین آماره شاخص
 انحراف

 استاندارد

 تفاضل

 میانگین ها
T p 

ها در  اي چندرسانهنقش 

 يتسهيل یادگير

 46/1 9/3 كارشناسي
17/1- 6/1- 43/1 

 42/1 16/4 كارشناسي ارشد

ها در  اي چندرسانهنقش 

 افزایش انگيزش

 6/1 9/3 كارشناسي
18/1- 6/1- 43/1 

 52/1 125/4 كارشناسي ارشد

-ها به اي نقش چندرسانه

 عنوان روش مكمل

 53/1 6/3 كارشناسي
115/1 137/1 88/1 

 53/1 6/3 كارشناسي ارشد
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دانشجویان  بيشتراول پژوهش  ۀمؤلفدهد در خصوص نتایج مربوط به آزمون خي دو نشان مي

هاي . بر اساس یافته(p ≥15/1) دنسزایي دارهيل یادگيري نقش بها در تسهايچندرسانهكه  ندموافق

ها به افزایش ايچندرسانهاستفاده از این بودند كه دانشجویان موافق  بيشتردوم نيز  ۀمؤلفجدول، در 

هاي سوم نيز داده ۀمؤلفدر  ،در نهایت (.p ≥15/1) شودیادگيري در دانشجویان منجر ميۀ انگيز

عنوان روش آموزشي ها بهايچندرسانهثر ؤنقش م ۀدانشجویان دربار بيشتر ید موافقتجدول مؤ

  (.p ≥15/1) استمكمل 

 گيرينتيجه بحث و
یادگيري  دینآبه تسهيل فرها  اي از چندرسانه گيري بهره نشان داد حاضر پژوهشنتایج 

سان درك و فهم مطالب را براي دانشجویان آطوري كه ، دانشجویان كمك شایاني مي كند

استفاده از ها و مطالب مفيد است. از سوي دیگر،  سپاري مهارت خاطر تسریع به و در ساخته

گر  وجود آوردن محيطي تسهيلبراي بهاي  ربيت بدني، داراي توانایي بالقوهت در ها اي چندرسانه

ها و مشكالت آموزش ضمن بررسي ویژگي (2111) 1دونگ مي .استاي آموزشي ه فعاليت براي

 هاي نوین در آموزش اسكي سرعتفناورياسكي سرعت به این نتيجه رسيدند كه استفاده از 

ند از: افزایش اعبارت هاآنترین داري بر آموزش و عملكرد ورزشكاران دارد كه مهميمعن تأثير

شان، بهبود خالقيت و نوآوري، وضعيت ۀعالقه در نوآموزان جوان، دادن آگاهي به فراگيران دربار

(. 22سازي فرآیند آموزش اسكي و بهبود اثرات تدریس )سازي محتواي آموزش، بهينهغني

اي را اثربخشي استفاده از ابزارهاي چندرسانه ( نيز2119هاي لسر و همكارانش )نتایج پژوهش

هاي پژوهش  یافتهز این جهت، (. ا18،17) یيد كردندهاي واقعي تأها و موقعيتش پدیدهدر آموز

، لسر و همكارانش (2111) 2ویلكنسون و پادفلد(، 2111دونگ مي )هاي با نتایج پژوهش حاضر

  .(18،9، 21) همخواني دارد( 2119)

ها،  نشان داد عالوه بر تسهيل دریافت و فهم مطالب و مهارتحاضر نتایج پژوهش همچنين، 

رفت بر اساس سطح پيش»ها عامل  اي  رسانهان به چندترین عوامل توجه دانشجوییكي از مهم

( كه از 1971) 3بلوم« تسلطدر حد  يیادگير»و رسيدن به حد تسلط است.  «یادگيري خود

است كه به  يادگيری يبه زمان موردنياز برا مربوط ،( گرفته شده1963) 4كارل يمدل یادگير

 يیادگير»اصل . (24،23) داردگي بست يآموزش مطالب فهم يو توان دانشجویان برا استعداد

                                                                                                                   
1. Dong mei, H. 

2. Wilkinson, C., & Padfield, G. 
3. Bloom  

4. Carroll  
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، باشددر اختيار دانشجویان  كافي راهنمایيكه زمان و  يدر صورتگوید  يم «درحد تسلط

 آموزش شدۀبه اهداف از پيش تعيينتوانند با تسلط كامل  يم ياز هر گروه درصد 95نزدیك به 

بيشترین  دانشجویان باهوش (كالسيسنتي )در روش  از سوي دیگر، (.25) دست یابند

زیرا دانشجویان  ؛دیدگان هستند بيشترین زیان عاديكنندگان مطالب و دانشجویان استفاده

و مفاهيم را تا حد  ياساس يها مهارت آنان باید .بيشتر نياز دارند «تكرار و تمرین»به  عادي

گوید ي( م1971بلوم ) .بپردازند يختشنا يتوانند به اهداف سطوح باالبگيرند تا ب فرا يخودكار

آموخته  آموزش را قبل از يخاص يها ، نياز است تا دانشجو مهارتدر حد تسلط يدر یادگير

ها یكي دیگر از دالیل موفقيت این اي نياز در طراحي چندرسانه هاي پيش به مهارتباشد. توجه 

ق طریسومين اصل هم تكرار و تمرین است كه از است.  از نظر دانشجویان افزارها در آموزش نرم

 با چند كه يدانشجویاننشان داد  هاپژوهشپذیر است.  اي امكان چندرسانهافزارهاي  نرم

 ؛(23) اند داشته يبيشتر يپيشرفت تحصيلدر مقایسه با دیگران ، دیده بودندها آموزش  اي رسانه

در و محدود است در صورتي كه زمان ، زمان آموزش ثابت سنتي درس يها كالس زیرا در

 .استپذیر و نامحدود  ها انعطاف اي ندرسانهكارگيري چ به

ها و حركات با دیدن فرم صحيح  پژوهش حاضر نشان داد از نظر دانشجویان اصالح مهارتنتایج 

 كارگيري این رسانه در آموزش است. این ها یكي دیگر از مزایاي به اي آن از طریق چندرسانه

خود به این نتيجه دست   ۀدر مطالعوي  همخواني دارد. (2111) 1مونسننتایج با نتایج پژوهش 

هاي جدید را فراگيران چندین بار مهارت شود ميها سبب  اي یافت كه استفاده از چندرسانه

 وي  ۀها بپردازند. به عقيد را به خوبي یاد بگيرند و به اصالح مهارت  ند و آنمشاهده و تمرین كن

  (.26) ها بسيار مفيد بوده است و مهارتكارگيري این ابزارها در افزایش و تعميق مطالب  به

ولي هنوز در  ،ها محبوبيت زیادي پيدا كرده استاي در دانشگاهاستفاده از ابزارهاي چندرسانه

صورت سنتي و ساده است. هاي آموزشي بيشتر بههاي ورزشي متداول نشده و روشكالس

هاي ورزشي دانشگاه بررسي ساي را در كالطراحي آموزش چندرسانه ۀشيو (2111) 2یایوان

هاي ورزشي دانشگاه اي در كالسابزارهاي آموزش چندرسانه با استفاده ازكرد و نشان داد 

 پژوهش حاضرنتایج . (27) شودهاي آموزش بهبود یافته و عالیق دانشجویان هدایت ميروش

و  شودمنجر ميیادگيري  ۀها به افزایش انگيزايرسانهؤید آن بود كه استفاده از چندمنيز 

به  كند.ميناپذیري ایفا نده براي دانشجویان نقش انكاراندر ایجاد محيطي برانگيز كمدست

هاي رین طرحتكه حتي بهاست ثر در یادگيري ترین عوامل مؤاعتقاد متخصصان، انگيزش از مهم

                                                                                                                   
1. Mohnsen 

2. YaJuan, W. 
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نچه چنا بنابراین، (؛28) دنشوآموزشي، بدون در نظر داشتن نقش آنها با شكست مواجه مي

دار براي دانشجویان اي معنيهاي گوناگون به شيوهآموزش خود را با استفاده از رسانه تاداناس

 (. 29) اندارائه كنند، در واقع، انگيزش به یادگيري را در آنها برانگيخته

دهد كه درك بهتري ها این امكان را به دانشجویان ميورياها و انواع فنايچندرسانهاستفاده از 

از  دیگر یكي .(4) براي یادگيري اثربخش برانگيخته شوند ،دست آوردهیند خودیادگيري بهآفراز 

نتایج یادگيري است.  یندآفر هاي گوناگون در حس كارگيري به ها اي چندرسانهدالیل برتري 

 يیند یادگيرآدر فر يكه از چند كانال حس ي( نشان داد در صورت1999) 1مطالعات ليو و گينتر

 2در همين زمينه، وو و همكارانش. (31) ثرتر خواهد بودؤبسيار م يیادگير ،ه شوداستفاد

استفاده از چند نوع تصویر )تصاویر ثابت، تصاویر دو بعدي و تصاویر سه بعدي( را  تأثير( 2118)

صورت هاي ورزشي بررسي و نتایج را با نتایج گروه كنترل كه بهاي مهارتدر آموزش چندرسانه

هاي بصري استفاده از جلوهیسه كردند. نتایج پژوهش نشان داد مقا ند،دیدش ميسنتي آموز

همچنين، تصاویر سه بعدي این آموزش را  رد.هاي ورزشي داداري بر عملكرد مهارتيمعن تأثير

استفاده از تصاویر پویانمایي )انيميشن( را در  تأثير( نيز 2111) 3. یانگ(31) كندتسهيل مي

 ۀ. نظری(32) آموزان نشان داداي حركات ورزشي در دانشزش چندرسانهسازي آموبهينه

 يفرع ۀدو محل ذخير در فعال از دو نظام متمایز یا ۀحافظه گوید ك مي گانهدو يكدگذار

فقط اطالعات صحبت شده یا  ينظام كالم .يو نظام غيركالم ينظام كالم :تشكيل شده است

 يوسيلۀ نظام غيركالمبه يیا متن ياطالعات بصركه  يكند، در حال را پردازش مي يروایت

 يطور همزمان براگسترش ظرفيت حافظۀ فعال این است كه به براي . یك راهشودميپردازش 

 ۀدر دو منطق يدر نتيجه، كالم و تصویر در یك زمان ول ؛استفاده شودهر دو نوع اطالعات 

و  يبصرئۀ اطالعات به دو شيوۀ ارا (.33)ند شوميبا هم پردازش فعال  ۀاز حافظ متفاوت

از این رو،  ؛كاهد مي يدهد و از بار شناخت مقدار حافظۀ فعال در دسترس را افزایش مي يشنيدار

آموزشي به این واقعيت  هاي این ابزارهاي مزیتگونه كه نتایج پژوهش حاضر نشان داد،  همان

 اندازد و به كار مي و كندمي  حواس گوناگون دانشجویان را تحریك مربوط است كه این ابزارها

از  یادگيري و هاي آموزش و به افزایش تنوع، انعطاف و جذابيت فعاليت سویك  نتيجه از در

 شي سنتي وهاي آموز كارگيري روشهاز ب حاصلخستگي  دیگر به كاهش ناكامي و سوي

أثير استفاده از هاي انجام شده در ایران به ت پژوهشبيشتر شود.  منجر مي تاداناس توسط متداول

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

3. Yang, W. 
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و همگي   اندغير از تربيت بدني پرداخته هایي هاي گوناگون آموزشي در دروس و رشته رسانه

  .دهند ها را در تدریس و یادگيري نشان مي ثير مثبت این رسانهأت

 تأثيراي ( نيز نشان داد استفاده از ابزارهاي چندرسانه2111) 1نتایج پژوهش باگو و هدباوني

داري بر كارآیي فرآیندهاي آموزشي دارد. عالوه بر این، محققان با استفاده از يمثبت و معن

هاي آموزشي را بررسي كردند كه نتایج نشان داد دانشجویان نگاه چگونگي نوآوري هپرسشنام

نشان حاضر نتایج پژوهش  ،همچنين. (34) اي دارندبسيار مثبتي به كاربرد ابزارهاي چندرسانه

مهم در   ايحوزه مكمل و يبه عنوان روش كمدست ،هاي آموزشي اي چندرسانه استفاده از داد

ثير مطلوبي كه در نتایج أت دليلبه ،ها و حركات عالوه بر تأثير در مهارتتربيت بدني 

-به ؛گيرد خاصي قرار توجهدانشجویان دارد، باید مورد  نگرش( )انگيزه و شناختي روان

باید براي دانشجویان  بدني، یادگيري تربيت در آموزش و اه اي نهاستفاده از چندرسادیگر،  عبارت

( اعتقاد 2111و همكارانش ) 2دانيا شود.به ایجاد نگرش مثبت در آنان منجر  و اشدب  ندهانبرانگيز

استفاده از ابزارهاي اند، روس تربيت بدني به شدت چند بُعديكه ساختار د داشتند از آنجا

 (. 11) يار مفيد و كارگشا باشدتواند بساي ميچندرسانه

اي در مثبت استفاده از ابزارهاي چندرسانه تأثير ۀدهندهاي متعدد خارجي نشاناگرچه پژوهش

و نقش مثبت این ابزارها را در افزایش عالقه و  هاي ورزشي استموزش و یادگيري مهارتآ

هاي مشابه د پژوهشتعدا ،دهندآموزش نشان مي وضعيتفراگيران و همچنين بهبود  ۀانگيز

 يهاي بيشتر در این زمينه ضرورت انجام پژوهش، از این رو؛ داخلي در این زمينه اندك است

ات مثبت تأثيراست. عالوه بر این، در دنياي مدرن امروز ضمن بدیهي شمردن ناپذیر اجتناب

ن ابزارها و انواع مختلف ای ۀها بيشتر به سمت مقایسگيري پژوهشاي، جهتابزارهاي چندرسانه

 مطالعات وبا انجام  شودسوق یافته است؛ بنابراین توصيه مي یا چگونگي استفاده از آنها

هاي سنتي، اي با روشكاربرد ابزارهاي مختلف چندرسانه ۀضمن مقایس، تجربيهاي  پژوهش

انجام  ي در این زمينهترتر و جامعبررسي دقيقاستفاده از این ابزارها با یكدیگر نيز مقایسه و 
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