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هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه تأثیر سه روش آموزش به کمک کامپیوتر ،سنتی و ترکیبی بر میزان اکتساب و

یادداری دانش مهارت شوت بسکتبال در دانشآموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه و مقایسه نگرش این دانشآموزان
نسبت به شیوههای آموزش کامپیوتری و سنتی بود .روش این پژوهش آزمایشی -میدانی است .نمونه آماری این پژوهش
را  45نفر از دانشآموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه شهرستان خلخال در سال تحصیلی  88-89تشکیل داد که
به شیوه تصادفی مرحلهای انتخاب شدند .از آزمون دانش ورناداکیس و دیگران( )2008به منظور اندازهگیری یادگیری
شناختی و از پرسشنامه نگرش سنج آنتونیو ( )1999برای ارزیابی نگرش دانشآموزان نسبت به دو روش آموزش
کامپیوتری و سنتی استفاده شد .اعتبار و پایایی این آزمونها موفقیت آمیز گزارش شده است .گروه آزمایشی کامپیوتر از
نرم افزارآموزشی ،گروه آزمایشی سنتی از روش آموزشی سنتی معلم محور ،و گروه آزمایشی ترکیبی از ادغام دو روش
جهت آموزش انواع شوت بسکتبال ،قوانین بسکتبال و انواع خطاها در  8هفته و هفتهای دو جلسه (16جلسه) استفاده
میکردند .نتایج پژوهش در سطح  P>0/05نشان داد که بین میانگین نمره های اکتساب و یادداری آزمون دانش شوت
بسکتبال سه گروه (آموزش به کمک کامپیوتر ،سنتی و ترکیبی) تفاوت معنیداری وجود ندارد .به عبارت دیگر ،گروههای
سه گانه در اکتساب و یادداری آزمون دانش شوت بسکتبال وضعیت تقریب ًا یکسانی داشتهاند .همچنین بین میانگین

نمرههای نگرش دانشآموزان گروه ترکیبی نسبت به شیوه آموزش کامپیوتری و سنتی در مرحله یادداری و اکتساب
تفاوت معنیداری وجود نداشت .بنابراین پیشنهاد میشود که از سه روش آموزش کامپیوتری ،سنتی و ترکیبی در فرایند
تدریس دانش شوت بسکتبال در دانشآموزان دختر مقطع متوسطه استفاده شود.
کلید واژه ها :آموزش به کمک کامپیوتر ،آموزش سنتی ،یادداری ،اکتساب ،نگرش ،دانش
1و -2اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 -3کارشناسی ارشدتربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
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مقدمه

رشد و توسعه هر جامعه در همه ابعاد اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی متأثر از نیروی

اساسی تربیت نیروی انسانی به شمار میرود.
انسانی آن است .در این میان ،آموزش از عوامل
ِ

آموزش و یادگیری دو فعالیت عمده هستند که انسان از آغاز زندگی با آنها مواجه بوده است.
نقش و اهمیت آموزش و یادگیری در حال حاضر_ بویژه در جوامع پیشرفته_ امری بدیهی و
آشکار است .چنانچه میزان اقدامات و توجهات جهانی ،در کشورهای مختلف بر ضرورت آن
داللت دارد (.)2
فرایند آموزش و یادگیری و پیدایش دانش از همان نخستین روزهای تاریخ بشری وجود
داشته است .همزمان با بزرگتر شدن حجم دانش در ابعاد مختلف ،فرایند آموزش و یادگیری نیز
شکل رسمی و سیستماتیک به خود گرفت .کمکم نیاز به شیوهها و تدابیر مختلف برای افزایش
کیفیت یادگیری احساس شد .نظریهپردازان برای غنیسازی فرایند آموزش و یادگیری روشها
و شیوههای مبتکرانهای را پیشنهاد میکردند .نظریه و شیوه آموزش به کمک کامپیوتر در همه
نظریههای مهم مربوط به یادگیری قرن بیستم یعنی؛ نظریههای رفتارگرا ،شناختی و ساختارگرا
قرار داده شده است (.)14
پیشرفتهای علمی و فناوری سریع همراه با تغییرات در ساختار جامعه ،نظامهای آموزشی
را در کل و روشهای آموزشی را به طور اخص تحت تأثیر قرار میدهند .یک چنین رویهای
تالشها و نیازهای جدیدی را بر حسب فرایندهای یاددهی یادگیری به وجود میآورد .از جمله؛
تالشهای جدید استفاده از کامپیوترها در کارهای آموزشی است ،به طوریکه آنها ابزارهای
یادگیری فردی و ارتباطی مؤثری در نظر گرفته میشوند (.)6
در آغاز ،کاربرد آموزش به کمک کامپیوتر به منظور تقویت تدریس سنتی ،یک اندیشه مدرن
به نظر میرسید ،اما افزایش فشار در تمام سطوح تحصیالتی ،نیاز به ویژگیهای تدریس با وقت
کافی و مؤثر را تداوم بخشید تا بتواند کیفیت این تدریس را حفظ کند و به عنوان یک راهحل
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ماندگار برای این مشکالت تلقی شود(.)13

فناوری ،یک شیوه کام ً
ال قدرتمند برای اصالح مدارس است که به افزایش موفقیت و

پیشرفت دانشآموزان می انجامد و آموزش را مؤثرتر می کند ( .)12این حقیقت دارد که استفاده
از فناوری در برنامههای تربیتبدنی باعث افزایش تحریک و انگیزش در جهت موضوعات ارائه
شده و یادگیری میشود (.)18
آموزش به کمک کامپیوتر را از آغاز دهههای قرن بیستم سرچشمه می گیرد که نظریههای
رفتارگرا در حال تکوین بودند و در مؤسسات آموزشی مورد استفاده قرار می گرفتند .شیوههای
رفتارگرا بر مفاهیم فردی ساختن ،خودآزمونی و یادگیری مهارت در آموزش و پرورش تأکید
دارند ( .)14چینا ،)2010( 1تبیین کاربرد فناوری در ورزش و آموزش به کمک کامپیوتر و
پونپایپان و دیگران ،)2010( 2استفاده از آموزش کامپیوتری و چندرسانهای را در میان عالقه
مندان به ورزش مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که این شیوه آیندهای روشن
دارد و کامپیوتر را باید در آموزش به خدمت گرفت و آن را گسترش داد ( .)9،15وانگ و دیگران

3

( ،)2010با بهره گرفتن از آموزش کامپیوتری در میان دانشجویان تربیتبدنی نشان دادند که
آموزش به کمک کامپیوتر ،شیوه مناسبی برای آموزش است و از کامپیوترها میتوان به عنوان
یک وسیله کمک آموزشی مؤثر استفاده کرد(.)21
پژوهش ورناداکیس و دیگران ،)2008( 4در مورد تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر ،آموزش
سنتی و ترکیبی در آموزش مهارت شوت بسکتبال ،تفاوت چشمگیری را بین گروههای شرکت
کننده در آزمون نشان نداد؛ همچنین نگرش دانشآموزان به روش آموزش به کمک کامپیوتر
بهتر بود ( .)19نتایج پژوهش سیاسکیا و دیگران )2008( 5با عنوان «امکان استفاده چند
1- China
2- Ponpaipan et al.
3- Wang et al.
4- Vernadakis et al.
5- Ciascia. et al.
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رسانهای در مقاطع تحصیلی مختلف» نشان داد که سیاستگزاران به ارتقای چند رسانهای در
آموزش ،عالقهای ندارند ( .)10یامان ،)2008( 1سطح استفاده از فناوری آموزشی را در میان
مربیان تربیت بدنی کشور ترکیه بررسی کرد و به این نتیجه رسید که مربیان زن نسبت به
مربیان مرد از فناوری آموزشی ،بیشتر بهره گرفتند (.)23
چین و دیگران ،)2005( 2الگوی شبیه سازی شده را به منظور تدریس استراتژیهای دفاعی
بسکتبال بررسی کردند و نتایج نشان داد که از این سیستم ،میتوان به عنوان ابزار آموزشی
کامپیوتر محور برای تمرین و تدریس بسکتبال استفاده کرد ( .)8ورناداکیس ( )2004کاربرد
روش آموزش به کمک کامپیوتر ،آموزش سنتی و ترکیبی را در میان دانش آموزان مقطع
راهنمایی به منظور آموزش شوت بسکتبال مورد بررسی قرار داد؛ نتایج هیچ تفاوت چشمگیری
را در تست مهارت و معلومات بین گروهها نشان نداد ( .)20خلید ( )2004پژوهشی در زمینه
آموزش به کمک کامپیوتر و روش سنتی انجام داد؛ نتایج حاصله نشان داد که گروه آزمایشی
در تمام زمینهها ،عملکردی بهتر از گروه کنترل ارائه کردند و به نظر دانشآموزان؛ آموزش به
کمک کامپیوتر از روش سنتی مطلوبتر است ( .)14پژوهش آنتونیو و دیگران ،)2003( 3در مورد
اثر آموزش به کمک کامپیوتر ،آموزش سنتی و ترکیبی نشان میدهد که دستورالعمل مبتنی
بر کامپیوتر روش بسیار امید بخشی را برای آموزش مفاهیم شناختی از تربیت بدنی و ورزش
آشکار می سازد ( .)4ویکستن و دیگران ،)2002( 4مزیت روش آموزش به کمک کامپیوتر را در
یک آزمایشگاه ورزشی به عنوان مکملی برای روش آموزش سنتی مورد بررسی قرار دادند ،نتایج
هیچ تفاوت چشمگیری را در امتحان کتبی نشان نداد ( .)22بالک )2002( 5تأثیر سودمندی
آموزش به کمک کامپیوتر را مورد بررسی قرار داد؛ نتایج نشان دادند که آموزش به کمک
1- Yaman
2- Chin et al.
3- Antoniou et al.
4- Wiksten et al.
5- Blok
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کامپیوتر بُعد مثبتی دارد؛ ولی تأثیر آن کم است ( .)7رس )2000( 1پیشنهاد میکند که آموزش
به کمک کامپیوتر به اندازه روش سنتی سخنرانی در کالس برای دانشجویان مؤثر است ،اگرچه

او معتقد بود که روش ترکیبی مؤثرتر است ( .)16انجام دادن پژوهش حاضر از دو جهت حائز
اهمیت است .نخست اینکه از لحاظ نظری پاسخگوی بسیاری از ابهامات موجود دربارۀ آثار
شیوههای آموزش به کمک کامپیوتر ،آموزش سنتی و ترکیبی است ،دوم اینکه؛ چون آثار این
شیوههای آموزشی بویژه در مورد دانش و نگرش در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است ،انجام
دادن این پژوهش بستری را فراهم می سازد تا پژوهش هایی در مورد تأثیر شیوههای آموزش به
کمک کامپیوتر ،آموزش سنتی و ترکیبی در ایران و در موقعیتهای تمرین واقعی و مهارتهای
ورزشی انجام شود که این پژوهش ها به سهم خود میتوانند کمک مؤثری در برنامهریزی
آموزشی و تمرین های کارآمد باشند.
در پژوهش حاضر پژوهشگر در پی بررسی این پرسش هاست :از بین روشهای آموزش به
کمک کامپیوتر ،آموزش سنتی و ترکیبی کدام روش بر میزان اکتساب و یادداری دانش مهارت
شوت بسکتبال در دانشآموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه مؤثرتر است؟ این دانشآموزان
نسبت به روشهای آموزش به کمک کامپیوتر و سنتی چه نگرشی دارند؟
روش شناسی پژوهش

روش انجام دادن پژوهش آزمایشی -میدانی و از نوع کاربردی است .جامعه آماری این

پژوهش را تمامی دانشآموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه شهرستان خلخال در سال
تحصیلی  88-89تشکیل دادند ( .)N = 635نمونه آماری این پژوهش را  45نفر ( 3گروه 15
نفره) دانشآموز بودند که به شیوه تصادفی مرحلهای انتخاب شدند.
از آزمون دانش ورناداکیس و دیگران ( )2008برای براورد موفقیت دانش آموزان در یادگیری
1- Rouse
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شناختی از مهارت شوت بسکتبال استفاده شد .این آزمون شامل  12پرسش چهارجوابی است
(پایین ترین نمره صفر و بیشترین نمره  12بوده است) .پایایی این آزمون با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ  0/75گزارش شده است .برای ارزیابی نگرش دانشآموزان نسبت به دو روش
آموزش به کمک کامپیوتر و آموزش سنتی از پرسشنامه نگرشسنج 1آنتونیو ( )1999استفاده شد
که شامل  12ماده بود و در دو بخش پرسشنامه دو نوع روش تدریس گنجانده شده بود .هر ماده
شامل شاخصهای عددی  6گزینهای مقیاس لیکرت است که از «( »5بیشترین درجه) تا «»0
(کمترین درجه) مرتب شده بود .در سنجش به عمل آمده از پایایی این آزمون که ورناداکیس و
دیگران در سال  2008عهده دار آن بودند ،پایایی این آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
 0/71گزارش شده است.
پیش از آغاز پژوهش ،از دانشآموزان هر سه گروه فرم رضایتنامه را تحویل گرفتند .در
جلسۀ نخست ،تنها مختص مطالعه آزمایشی به منظور آشنایی با مشکالت اجرا بود .در جلسه
بعدی ،برای گروههای آموزش به کمک کامپیوتر و آموزش ترکیبی یک جلسه توجیهی 45
دقیقهای درمورد نحوه استفاده از نرمافزار آموزشی برگزار شد و در جلسه بعد ،با استفاده از
آزمونهای کتبی ،دانش و نگرش پیشآزمون مورد ارزیابی قرار گرفت .آموزش و تمرین برای
این پژوهش در  8هفته پیدرپی انجام شد .گروهها دو بار در هفته (در ساعت های تربیتبدنی
و پرورشی) در داخل سالن و سایت به مدت  45دقیقه آموزش دیدند .آموزش شامل انواع شوت
بسکتبال ،قوانین بسکتبال و انواع خطاها بود .در جلسه  16برای تمامی گروهها با استفاده از
آزمونهای دانش و نگرش آزمون اکتساب انجام گرفت .بعد از  8هفته آموزش با یک هفته
تأخیر ،آزمون یادداری با استفاده از آزمونهای دانش و نگرش به عمل آمد.
به منظور تجزيه و تحليل دادهها در اين پژوهش از روشهاي آماري توصيفي مانند؛
محاسبه ميانگين و انحراف معيار و آمار استنباطی همچون؛ تحليل واريانس يکراهه (آنوا)،
)1- teaching method attitude questionnaire (TMAQ
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تحليل واريانس با اندازههای مکرر ،آزمون  tوابسته و آزمون تعقيبی بونفرونی استفاده شد.
با استفاده از نرمافزار كامپيوتري « »SPSSنسخه هفدهم داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفت؛ درضمن براي تمامی فرضيهها سطح معنيداري  α=0/05در نظر گرفته شده است.
یافتههای پژوهش

بر اساس اهداف پژوهش هفت فرضیه مورد آزمون قرار گرفتند .از تحلیل واریانس یکراهه

برای آزمون دو فرضیه نخست و از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون بونفرونی برای
آزمون سه فرضیه بعدی و برای آزمون دو فرضیه آخر از آزمون  tوابسته استفاده شد.
آزمون فرضیه نخست پژوهش مبنی بر اینکه بین سه روش آموزش به کمک کامپيوتر،
آموزش سنتی و ترکیبی از دو روش (آموزش به کمک کامپيوتر و آموزش سنتی) در اکتساب
مهارت دانش شوت بسکتبال دانشآموزان دختر پايه نخست مقطع متوسطه تفاوت وجود دارد،
نشان داد که تفاوت معنیداری بین مهارت دانش شوت بسکتبال گروههای سهگانه وجود ندارد
(جدول .)1
جدول  :1نتايج تحليل واريانس يكراهه بين نمرات ميانگين اکتساب (پس آزمون) مهارت دانش شوت بسکتبال
گروه هاي آزمايشی
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آزمون فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه بین سه روش آموزش به کمک کامپيوتر ،آموزش
سنتی و ترکیبی از دو روش (آموزش به کمک کامپيوتر و آموزش سنتی) در یادداری مهارت
دانش شوت بسکتبال دانشآموزان دختر پايه اول مقطع متوسطه تفاوت وجود دارد ،نشان داد که
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تفاوت معنیداری بین مهارت دانش شوت بسکتبال گروه های سه گانه وجود ندارد (جدول .)2
جدول :2نتايج تحليل واريانس يكراهه بين نمرات ميانگين يادداری مهارت دانش شوت بسکتبال گروههاي آزمايش
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آزمون فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه آموزش به کمک کامپیوتر در اکتساب و یادداری
مهارت دانش شوت بسکتبال دانشآموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه تأثیر دارد ،نشان داد
که در گروه آموزش به کمک کامپیوتر ،بين مهارت دانش شوت بسکتبال دانشآموزان دختر در
مرحله اکتساب و یادداری با مرحله پيشآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد (جدول .)3
جدول :3خالصه نتايج تحليل واريانس با اندازههاي مكـرر روي نمرات مراحل پیشآزمون ،اکتساب و يادداری
مهارت دانش شوت بسکتبال دانش آموزان دختر گروه آموزش به کمک کامپیوتر
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اين بدان معناست كه دستکم بين  2موقعيت از  3موقعيت پيشآزمون ،اکتساب و يادداری
مهارت دانش شوت بسکتبال دانشآموزان دختر گروه آموزش به کمک کامپیوتر تفاوت
معنيداری وجود دارد .معنيدار شدن تفاوت با استفاده از تحليل واريانس نشان نميدهد كه بين
كدام عاملها تفاوت وجود دارد ،لذا به دنبــال اين تحليل ،از تحليل تعقيبي بونفرونی استفاده
شد كه نتايج آن در جدول  4ارائه شده است.
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جدول  :4نتايج آزمون بونفرونی بين نمرات ميانگين مراحل پیشآزمون ،اکتساب و يادداری مهارت دانش شوت
بسکتبال دانشآموزان دختر گروه آموزش به کمک کامپیوتر
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آزمون فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر اینکه آموزش سنتی در اکتساب و یادداری مهارت
بسکتبال دانشآموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه تأثیر دارد ،نشان داد که در
دانش شوت
ِ
گروه آموزش سنتی بين مهارت دانش شوت بسکتبال دانشآموزان دختر در مرحله اکتساب و

یادداری با مرحله پيشآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد (جدول .)5
جدول  :5خالصه نتايج تحليل واريانس با اندازههاي مكـرر روي نمرات مراحل پیشآزمون ،اکتساب و يادداری
مهارت دانش شوت بسکتبال دانش آموزان دختر گروه آموزش سنتی
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معنيدار شدن تفاوت با استفاده از تحليل واريانس نشان نميدهد كه بين كدام عاملها
تفاوت وجود دارد؟ لذا به دنبــال اين تحليل ،از تحليل تعقيبي بونفرونی استفاده شد كه نتايج
آن در جدول  6آمده است.
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جدول :6نتايج آزمون بونفرونی بين نمرات ميانگين مراحل پیشآزمون ،اکتساب و يادداری مهارت دانش شوت
بسکتبال دانشآموزان دختر گروه آموزش سنتی.
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آزمون فرضیه پنجم پژوهش مبنی بر اینکه آموزش ترکیبی در اکتساب و یادداری مهارت
بسکتبال دانشآموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه تأثیر دارد ،نشان داد که در
دانش شوت
ِ

گروه آموزش ترکیبی بين مهارت دانش شوت بسکتبال دانشآموزان دختر در مرحله اکتساب و
یادداری با مرحله پيشآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد (جدول .)7
جدول  :7خالصه نتايج تحليل واريانس با اندازههاي مكـرر روي نمرات مراحل پیشآزمون ،اکتساب و يادداری
مهارت دانش شوت بسکتبال دانشآموزان دختر گروه آموزش ترکيبی (آموزش به کمک کامپيوتر و آموزش سنتی)
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معنيدار شدن تفاوت با استفاده از تحليل واريانس نشان نميدهد كه بين كدام عاملها
تفاوت وجود دارد ،لذا به دنبــال اين تحليل ،از تحليل تعقيبي بونفرونی استفاده شد كه نتايج
آن در جدول  8آمده است.
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جدول  :8نتايج آزمون بونفرونی بين نمرات ميانگين مراحل پیشآزمون ،اکتساب و يادداری مهارت دانش شوت
بسکتبال دانش آموزان دختر گروه آموزش ترکيبی (آموزش به کمک کامپيوتر و آموزش سنتی)
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آزمون فرضیه ششم پژوهش مبنی بر اینکه بين نگرش دانشآموزان نسبت به روشهای
آموزش به کمک کامپیوتر و سنتی در مرحله اکتساب تفاوت وجود دارد ،نشان داد که در مرحله
اکتساب بين ميانگين نمرات نگرش به شيوه آموزش به کمک کامپيوتر و شيوه آموزش سنتی
در مهارت شوت بسکتبال گروه ترکیبی (روش آموزش به کمک کامپيوتر و روش آموزش سنتی)
تفاوت معنیداری وجود ندارد (جدول .)9
جدول  :9نتايج آزمون  tوابسته براي مقايسه ميانگين نگرش دانش آموزان به مهارت شوت بسکتبال به شيوههای
آموزش به کمک کامپيوتر و سنتی در گروه ترکیبی در مرحله اکتساب
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آزمون فرضیه هفتم تحقیق مبنی بر اینکه بين نگرش دانش آموزان نسبت به روشهای
آموزش به کمک کامپیوتر و سنتی در مرحله یادداری تفاوت وجود دارد ،نشان داد که در مرحله
یادداری بين ميانگين نمرات نگرش به شيوه آموزش به کمک کامپيوتر و شيوه آموزش سنتی
در مهارت شوت بسکتبال گروه ترکیبی (روش آموزش به کمک کامپيوتر و روش آموزش سنتی)
35

نشریه علمی  -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش  /سال سوم ،شماره هشتم ،تابستان 1390

تفاوت معنیداری وجود ندارد (جدول .)10
جدول  :10نتايج آزمون  tوابسته براي مقايسه ميانگين نگرش دانشآموزان به مهارت شوت بسکتبال به شيوههای
آموزش به کمک کامپيوتر و سنتی در گروه ترکیبی در مرحله يادداری
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بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر به منظور مقایسه تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر ،آموزش سنتی و ترکیبی

بر میزان اکتساب و یادداری مهارت دانش شوت بسکتبال در میان دانشآموزان دختر پایه اول
مقطع متوسطه شهرستان خلخال در سال تحصیلی  88-89و مقایسه نگرش این دانشآموزان
نسبت به شیوه آموزش روشهای کامپیوتری و سنتی انجام شده است .یافتههای این پژوهش
نشان داد که بين نمرات ميانگين مراحل پیشآزمون ،اکتساب و یادداری مهارت دانش شوت
بسکتبال در سه گـروه آموزشی تفـاوت معنيداري وجــود ندارد .به عبارت ديگر ،گروههای سه
گانه در اکتساب و یادداری مهارت دانش شوت بسکتبال وضعيت تقريب ًا يکسانی داشتند .این
یافته با نتایج پژوهش ورناداکیس و دیگران ( ،)2008ورناداکیس ( ،)2004ویکستن و دیگران
( )2002همخوانی دارد ( )19،20،22و با نتایج تحقیقات عزیزیان ( ،)1387خلید ( ،)2004آنتونیو
و دیگران ( ،)2003مغایر است (.)3،14،4
آموزش به کمک کامپیوتر را باید شیوه مناسبی برای آموزش برشمرد .آموزش به کمک
کامپیوتر برای فراگیران فرصت دستیابی به اهداف بزرگی است؛ اهدافی چون؛ پیشرفت ،کنترل
یادگیری ،شرکت در تالشهای یادگیری ،یادگیری مؤثرتر ،به دست آوردن انواع غنی مواد
36
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آموزشی ،ردیابی تجربیات یادگیری ،رسیدن به پاسخهای مستقیم برای پرسش های منحصر
به فرد ،به دست آوردن بازخورد فوری با در نظر گرفتن قدرت یا قوت و ضعف آنها؛ در ضمن
فرصت اجرای آزمایش هایی را که درک فوری آنها سخت است فراهم میکند و یادگیری در
زمان کوتاهتر را به روش سیستماتیک میسر می سازد .کامپیوترها معمو ًال لذتبخش هستند و
همیشه از معلمان کالس صبورترند ( .)17کولییر ،)2004( 1اظهار داشت که آموزش به کمک
کامپیوتر ،با طراحی مناسب ،بسیار تأثیرگذارتر از آموزش بدون استفاده از این شیوه است(.)11
نتایج پژوهش نشان داد که آموزش به کمک کامپیوتر در مراحل پیشآزمون ،اکتساب و
یادداری بر مهارت دانش شوت بسکتبال تأثیرگذار بوده است .این یافتهها با نتایج پژوهش های
وانگ و دیگران ( ،)2010چینا ( ،)2010پونپایپان و دیگران ( ،)2010خلید ( ،)2004آنتونیو و
دیگران ( )2003همخوانی دارد ( )4،9،14،15،21و با نتایج بالک ( )2002مبنی بر اینکه آموزش
به کمک کامپیوتر از بُعد مثبتی برخوردار بوده ،ولی تأثیر آن کم است ،مغایرت دارد( .)7البته

علت این تفاوت شاید در این باشد که رشتههای مورد بررسی با هم فرق می کنند .همچنین
ممکن است در میان پژوهش های گوناگون در کیفیت و میزان دسترسی به نرمافزارهای
آموزش به کمک کامپیوتر تفاوت وجود داشته باشد؛ زیرا نرمافزارهای آموزشی برای هدف ویژه
ای طراحی نشده و در دسترس نیستند و پژوهشگران ،نرم افزارها را برای پژوهش های مختلف
توسعه می دهند .به هر حال ،استفاده از کامپیوتر در کالسهای درس ،به تازگی از اهمیت
ویژه ای برخوردار شده و استفاده از کامپیوتر در کالسهای درس افزایش یافته است .بنابراین
برای اثبات این موضوع که" آیا آموزش به کمک کامپیوتر مفید است یا نه؟" به پژوهش های
بیشتری نیاز داریم.
آموزش سنتی ،شیوه مناسبی برای آموزش میباشد ،از نظر زمانی مقرون به صرفه ،از نظر

ساختار تدریس کام ً
ال مشخص و برای کالس تعریف شده است ،از نظر ایمنی تدریس و آموزش
1- Collier
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برای معلمان مبتدی مناسب بوده ،برای تدریس در کالسی که سطح مهارت عمومی آن پایین
است و همچنین برای آموزش مهارتهای خاص مناسب می باشد (.)1
نتایج پژوهش نشان داد که آموزش به شیوه سنتی در مراحل پیشآزمون ،اکتساب و
یادداری مهارت دانش شوت بسکتبال تأثیرگذار بوده است .این نتایج با یافتههای بالک ()2002
همسو( )7و با نتایج تحقیقات خلید ( ،)2004مبنی بر اینکه روش آموزش به کمک کامپیوتر از
روش سنتی مطلوبتر است ،مغایرت دارد ( .)14شاید این مغایرت به دلیل تفاوت در ویژگیهای
معلمان ،مربیان ،کارمندان آموزشی و ویژگیهای دانشآموزان و محیط آموزش و غیره باشد.
از دیگر یافتههای پژوهش این است که آموزش ترکیبی همانند آموزش به کمک کامپیوتر و
آموزش سنتی در مراحل پیشآزمون ،اکتساب و یادداری مهارت دانش و عملی شوت بسکتبال
تأثیرگذار است .و سرانجام ،یافتههای این پژوهش نشان داد که بین نگرش دانشآموزان نسبت
به روشهای آموزش به کمک کامپیوتر و سنتی در مراحل پیشآزمون ،اکتساب و یادداری
تفاوتی وجود ندارد .این نتیجه با یافتههای عزیزیان ( ،)1387مبنی بر اینکه دانشآموزان گروه
آزمایش در مقایسه با دانشآموزان گروه کنترل ،نگرش مثبتی نسبت به کامپیوتر و آزمایشگاه
شیمی داشتند ،تفاوت دارد ( .)3همچنین بر اساس پژوهش های ورناداکیس و دیگران ()2008
در آزمون نگرش ،دانشآموزان با روش آموزش به کمک کامپیوتر موافقتر بودند که با نتایج این
تحقیق مغایرت دارد ( .)19لذا با توجه به اینکه آموزش به کمک کامپیوتر همانند روش سنتی در
پیشبرد اهداف آموزشی مؤثر است پیشنهاد می شود از آن در فرایند تدریس استفاده شود .با این
حال با توجه به پیشرفت فناوری آموزشی ،سازمان آموزش و پرورش کشور بایستی به منظور
آموزش مهارتهای ورزشی ،بویژه در رشته بسکتبال ،سایت کامپیوتر را به همراه نرمافزارهای
آموزش در دسترس دانشآموزان مدارس قرار دهد .همچنین با توجه به نتایج تحقیق که نشان
داد آموزش سنتی به اندازه دیگر روشها مؤثر است ،در مناطق محروم جامعه که کامپیوتر در
دسترس نیست ،میتوان از این نوع شیوه آموزشی استفاده کرد.
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