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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی موانع پیش روی اعضاا هیاات علمای تربیات بادنی در اساتفاده کارآماد از
تکنولوژیهای به روز قرار دارد ،پرداخت .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضا هیات علمی (تمام وقت
یا نیمه وقت) که حداقل یکی از دروس مدیریت ورزشی را در دانشگاههای آزاد اسالمی سراسر کشور تدریس
می کنند می باشند .بمنظور گردآوری داده ها ،از پرسشنامه مادیریت ورزشای و تکنولاوژی()SMAT,2007
ویلسون لونی استفاده شد .روایی این ابزار از طریق اخذ نظر صاحبنظران و اساتید محتارم ماورد تأییاد قارار
گرفت .پایایی پرسشنامه میزان ضریب آلفا  0/83بدست آمد .روش اماری این پژوهش توصیفی زمینه یاابی
بوده و از آزمون فریدمن بمنظور اولویت بندی عوامل استفاده شاده اسات .نتاای بررسای فرضایه اول ایان
پژوهش نشان داد که میان انواع تکنولوژیهایی که به دانشجویان مدیریت ورزشی آموخته مای شاود تفااوت
معنی دار وجود دارد .نتای بدست آمده از بررسی فرضیه دوم نشان داد کاه میاان عوامال فاردی اثرگاذار در
انتخاب تکنولوژی آموزشی تفاوت معنی دار وجود دارد .نتای بدست آمده از ماتریس همبستگی از متغیرهاای
پژوهش در فرضیه سوم پژوهش نشان داد که بین عوامل سازمانی اثرگذار بر انتخاب تکنولوژی توسط اعضا
هیات علمی با کارایی تکنولوژی آموزشی دانشجویان مدیریت ورزشی رابطه معنای دار وجاود دارد .در پایاان
نتای بدست آمده از بررسی فرضیه چهارم این پژوهش نشان داد که میان کارایی تکنولوژیکی دانشجویان در
تکنولوژی خاص تفاوت معنی دار وجود دارد .از بین عوامل کارایی تکنولوژیکی ،دانشجویان مدیریت ورزشای
در تکنولوژیهای ارائه و مدیریت کالس از کارایی باالتری برخوردار بودند.
واژگان کلیدی :تکنولوژی آموزشی ،کارایی ،اعضا هیات علمی مدیریت ورزشی

 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.تهران.ایرانI.safayi@gmail.com .
 .2دکتری مدیریت ورزشی ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی.تهران.ایران.
.3دکتری مدیریت ورزشی ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی.تهران.ایران.
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مقدمه
درحالیکه تکنولوژی از طرف جوامع از سال  1990به بعد مورد پذیرش قرار گرفتاه اسات ،اماا
علیرغم توسعه تکنولوژیهای آموزشی ،استفاده آن توسط جوامع آموزشی بطاور مشاابهی گساترش
نیافته است(بارون و اورویگ  ،1993جابر و مور .)1999 ،اعضا هیات علمای دانشاگاهها در باین
سالهای  1970تا  1980به ارائه برنامههای آموزشی خود در محیطی که با فقادان عماده مزایاای
استفاده از کامپیوتر بود میپرداختند .درحالیکه ابزار آموزشی آنها تنها تخته سایاه و ویادئو پروژکتاور
بود .در مقابل دانشآموزان نیز ضارورت اساتفاده از ایمیال و اینترنات را نمایدانستند(ادموندساون،
 .)2008دیپائو( )1998درمورد کاربرد روزافزون تکنولوژی آموزشی و در تالش برای استفاده از آن
بیان میدارد :شاید قدرتمندترین نیروی خارجی و چالشی برای دانشگاهها تکنولوژی است .تکنولوژی
با دانشگاهها پیوند خورده است .وی باتوجه به دورنمای تربیت بدنی و علوم ورزشی اظهاار مایدارد:
مزایای تکنولوژی مورد اساتفاده در ایان رشاته مایتواناد در جماعآوری داده ،تحلیال داده ،تباادل
اطالعات ،آموزش از راه دور و آموزش مجازی ،وجود داشته باشد .از اینرو تکنولوژی میتواند بعناوان
ابزاری بمنظور غنی سازی محیط آموزشی دانشگاهها و سازمانهای ما مورد بهرهبارداری قارار گیارد.
ماهونی و هووارد در سال  2001به بررسی روند کلی مورد انتظار در تجارت ورزشی در دهاه آیناده
پرداختند .آنان بیان کردند که ورزشها بطور پیوسته از مزایای تکنولوژیهای جدید بهرهمناد خواهناد
شد .در حقیقت ورزش در دهه  1990بندرت از توسعه بارای کااربرد تکنولاوژی در صانعت ورزش
برخوردار بوده است .در دهه پایانی  ،1990سازمانها نه تنها شروع به توسعه درازمدت اساتراتژیهای
اینترنتی در جهت بکارگیری وب سایتهای سازمانی داشتند ،بلکه به بازاریابی و تروی آنالیان بارای
تماشاگران ،فروش بلیط ،اتاق گفتگو و چت ،مربیگری زنده /گفتگوی بازیکنان ،باشگاههای بازیکنان
و مواردی از این قبیل نیز پرداختند(ماهونی و هاووراد  .)2001همچناین تکنولاوژیهاای دیگاری
بمنظور پایداری اثربخشی در ورزش مورد پیش بینی قرار گرفتند .این قبیل تکنولوژی شامل استفاده
از شبکههای اینترنتی ،کارتهای تماشاگران ،صندلیهای هوشمند ،سیستمهای اطالعاتی ویدئویی و
عالمت دهندههای مجازی میباشد(ماهونی و هووراد  .)2001تمامی این موارد منجر خواهد شد تاا
خیلی از سازمانهای ورزشی به جستجوی کارشناسان تکنولوژی جهات مشااوره یاا اساتفاده بعناوان
کارمند تمام وقت چنانچه آنها را ندارند باشند .در حقیقت ،با بازنگری عوامل کلیدی پیشبینای شاده
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برای تیم های ورزشی در دهه پیش رو ،قدرت قریب الوقوع و تاثیر تکنولاوژی آشاکار گشاته اسات.
مدیران ورزشی که با برنامههای تکنولوژیکی به روز بهره گرفته و فارغ التحصیل شدهاند ،در بهترین
وضعیت برای کسب شغل در آینده در مدیریت ورزشی قرار دارند .محققانی مانند کلی ،بتل ،دسنسای
و بالنتون( )1994بیان کردهاند که آمادهسازی دانشجویان برای مشاغل بایاد تمرکاز اساسای را در
برنامههای مدیریت ورزشی داشته باشد .درواقع "ضروری است تا دانشگاهها و دانشکدهها بهتارین و
متناسبترین برناماههاای مادیریت ورزشای را بمنظاور پارورش شایساتهتارین و کاارآزمودهتارین
دانشااجویان را در ماادیریت ورزشاای تااا حااد ممکاان فااراهم آورنااد" (کلاای و همکاااران.)1994 ،
استایر( )2001پیشنهاد کرده است که صنعت ورزش فرصت شاغلی خیلای کمای را دربار دارد و از
اینرو رقابت برای آن مشاغل در سطح بحرانی است .به عباارتی دیگار ،فاارغ التحصایالن مادیریت
ورزشی عمدتا با بیکاری یا نبود شغل تمام وقت روبرو هستند .بنابراین انجام پژوهشی بمنظور کشف
اهمیت تکنولوژی در آموزش مدیریت ورزشی ضروری به نظار مایرساد اساتایر( .)2001ویلساون
لونی( )2008بیان میکند که اعضای هیت علمی اکثرا به آموزش و تشویق دانشجویان به اساتفاده
از تکنولوژی در کالسهای مدیریت ورزشی میپردازند .به نظر می رسد که دانشجویان با استفاده از
این تکنولوژیها از کارایی بیشتری در ارائه ،برقراری ارتباا ،،مادیریت کاالس و مناابع تکنولوژیا
برخوردارند .همچنین اعضا هیت علمی اعتقاد به استفاده از تکنولاوژی بارای مناابع و ماخاذ ،جماع
آوری و تحلیل دادهها و تکنولوژی مدیریت کالس و درس و اینکه دانشجویان باید از شایستگیهای
بیشتری در استفاده از تکنولوژی نسبت به قبل برخوردار باشند(ویلسون لونی .)2008 ،لذا با توجه به
اینکه توسعه حرفهای و آموزش اساتید از مباحث اصلی در ادبیات پیشینه درطی  15سال اخیر مای-
باشد(بوئر ،روئیس و م

آلیستردرواقع  )2008و اینکه اعضا هیات علمی نیازمند اطالعات ،مطالعه

موردی و مثالهایی در جهت تالش بمنظور غلبه بر عواملی که میتوانناد ماوانعی را در تاالش آنهاا
برای وفق دادن و سازگاری در فنون آموزشی و بهرهگیری از تکنولوژی ایجاد کند ،این پژوهش قصد
دارد تا به شناسایی موانعی که پیش روی اعضاا هیاات علمای تربیاتبادنی در اساتفاده کارآماد از
تکنولوژیهای به روز قرار دارد پرداخته است .لذا فرضیات ذیل در همین زمینه مطرح میباشد:
-

میان انواع تکنولوژیهایی که به دانشجویان مدیریت ورزشی آموخته میشود تفااوت معنای

دار وجود دارد.
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-

میان عوامل فردی اثرگذار در انتخاب تکنولوژی آموزشی تفاوت معنی دار وجود دارد.

-

میان عوامل سازمانی اثرگذار بر انتخاب تکنولوژی تفاوت معنیدار وجود دارد.

-

میان عوامل کارایی تکنولوژیکی دانشجویان تفاوت معنی دار وجود دارد.

روش
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضا هیات علمی (تمام وقت یا نیمه وقات) کاه حاداقل
یکی از دروس مدیریت ورزشی را در دانشاگاههاای آزاد اساالمی سراسار کشاور مایباشاد کاه در
حدود 760نفر می باشند .بدین منظور ،با تماس تلفنی ،مراجعه به ساایت دانشاگاه و یاا در صاورت
امکان از طریق مراجعه حضوری به دانشگاه مورد نظر ،لیست اعضا هیات علمی و آدرس ایمیل آنها
تهیه شد .با توجه به حجم وسیع جامعه مورد مطالعه و بدلیل در دسترس نبودن تمام جامعه آماری ،از
واحدهای منتخب جهت نمونهگیری ،کشور به پن منطقه مرکز ،شمال ،جنوب ،شرق و غرب تقسیم-
بندی شد و نمونههای این پژوهش به روش خوشهای تصادفی چند مرحلهای تعداد  260نفر انتخاب
شدند .بمنظاور گاردآوری دادههاا ،از پرسشانامه مادیریت ورزشای و تکنولاوژی)(SMaT,2007
ویلسون لونی که شامل  138سوال میباشد استفاده شده است .روایی این ابزار از طریاق اخاذ نظار
صاحبنظران و اساتید محترم مورد تأیید قرار گرفت .همچنین به منظور بررسی پایاایی پرسشانامه در
این پژوهش نیز با جدا کردن از افراد بر روی ی

گروه  40نفری اجرا شد و آلفای کرونباخ محاسبه

گردید که میزان ضریب آلفا  0/83بدست آمد .این پرسشنامه بر اساس طیف چند گزینه ای لیکرت
از خیلی کم ( )1تا خیلی زیاد ( )7میباشد .تمام سؤالهای پرسشنامه از بر اساس طیف لیکرت  3تاا
 7گزینهای در هری

از بخشهایی که در ذیل بیان میشود به بررسی سواالت اصلی پژوهش می-

پردازد .این پرسشنامه شامل چهار بخش میشود که در تالش است تا اطالعات مربو ،باه ساواالت
پژوهش را از طریق این چهار بخش بدست آورد .بخش اول از اعضا هیات علمی میخواهاد تاا باه
بیان تکنولوژی که در کالس آنان آموزش داده و یاا دانشاجویان را تشاویق باه آماوختن مایکنناد
بپردازند .در این بخش 9 ،طبقهبندی ساختاری از تکنولوژی(تکنولوژیهاای ارتبااطی ،طراحای وب،
هنرهای گرافیکی ،تکنولوژیهای صوتی تصویری ،تکنولاوژیهاای جماعآوری داده و ساازماندهی،
تکنولوژیهای تجزیه و تحلیل دادهها ،تکنولاوژیهاای ارائاه ،تکنولاوژیهاای مادیریت کاالس و
تکنولوژیهای منبع) که مجموعا  45آیتم و  5آیتم در هر طبقه جهت اندازهگیری موارد بیان شاده
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استفاده میکند .بخش دوم قصد دارد تا اطالعاتی را درمورد کارایی که دانشجویان مدیریت ورزشای
با استفاده تکنولوژی مورد نظر با توجه به نوع تکنولوژی بیان شده در طبقه سااختاری بااال ،بدسات
میآورند را مورد اندازهگیری قرار دهد .این بخش نیز شامل  3تا  5آیتم جهت اندازهگیاری ادرا از
کارایی میباشد .بخش سوم پرسشنامه به جمعآوری اطالعاتی درمورد در اعضا هیاات علمای در
مورد اهمیت و ارزش نوع تکنولوژی که دانشجویان مدیریت ورزشی قبل از ورود باه مشااغل ماورد
مدیریت ورزشی نظر باید آنرا فراگیرند میپردازد .در این بخش برای هر تکنولوژی  5آیاتم بمنظاور
ارزیابی ارزش در شد ه توسط اعضا از هر تکنولوژی استفاده شده است .بخش چهارم باه بررسای
نقش عوامل ادراکی اعضا هیات علمی و تاثیر آن بر استفاده آنها از تکنولوژی خاص میپردازد .ایان
بخش به جمعآوری داده ها از عواملی که در ادبیات پیشینه بعنوان عوامال تاثیرگاذار در ساازگاری و
استفاده از تکنولوژی مورد شناسایی قرار گرفتهاند میپردازد .در مجماوع  13عامال بعناوان عوامال
اثرگذار بر استفاده از تکنولوژی که  7عامل آن مربو ،باه ساطح فاردی و  6عامال آن باه ساطح
سازمانی مرتبط میباشد .در این قسمت از  3آیتم بمنظور اندازهگیری هریا

از  13ماورد اساتفاده

شده است .عوامل مربو ،به سطح فردی شامل :اعتقااد باه فان آموزشای خااص ،آماوزش ،زماان،
انگیزش ،ترس ،خط مشیهای سازمانی شغلی و نیازهای دانشجویان مایباشاد .عوامال مرباو ،باه
سطح سازمانی شامل :حمایت مالی سازمان ،فرهنگ ساازمانی ،قابلیات دسترسای ،پشاتیبانی فنای،
ساختار پاداشی سازمان و دورنمای سازمان میباشد .هنگامیکه جمعآوری دادهها به پایان رسید ،کلیه
دادهها وارد برنامه نرم افزاری  spssشده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قارار گرفات .در ابتادا آلفاا
کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفته و ساپس از طریاق تحلیال آمااری توصایفی ،میاانگین ،انحاراف
استاندارد و بمنظور اولویت بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد.
یافتهها
 -1توصیف ویژگی های جمعیت شناختی نمونههای تحقیق:
در این مطالعه که به منظور بررسی  )1انواع تکنولوژیهایی که به دانشجویان مادیریت ورزشای
آموخته میشود و اولویت بندی آنان  )2کارایی دانشجویان مدیریت ورزشای در اناواع تکنولوژیهاا و
اولویت بندی آنان  ) 3ادرا اساتید این رشته از لزوم آموختن تکنولوژیهایی که قبل از ورود دانشجو
به بازار کار مورد نیاز است و دانشجو باید آن را فرا گیرد و اولویات بنادی آناان  )4و ادرا اعضاا
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هیات علمی از عواملی که بعنوان مانع یا تسهیل کنناده بهارهگیاری از تکنولاوژی آموزشای کاه در
تدریس آنان موثر است ،طراحی گردیده است و اولویت بندی آنان ،اطالعات مرباو ،باه متغیرهاای
جمعیت شناسی زیر جمع آوری شده است :نتای جدول  1نشان می دهد  190نفار ( 73/1درصاد)
پاسخ گویان مرد و  70نفر( 26/9درصد) پاسخ گویان زن هستند .بنابراین اکثار پاساخگویان ماورد
مطالعه مرد هستند.
جدول  ;1توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

190

73/1

زن

70

26/9

جمع

260

100

نتای جدول  2نشان می دهد  41نفر ( 15/8درصد) پاسخ گویان بین  1تا  5ساال 66 ،نفار
( 25/4درصد) پاسخ گویان بین  6تا  10سال 89 ،نفر ( 34/2درصد) بین  10تا  15سال و 64
نفر ( 24/6درصد) دارای باالی  15ساال ساابقه هساتند .بناابراین در گاروه ماورد مطالعاه ،اکثار
پاسخگویان بین  10تا  15سال سابقه شغلی می باشند.
جدول  ;2توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه شغلی
سابقه شغلی

فراوانی

درصد

 1تا  5سال

41

15/8

بین  6تا  10سال

66

25/4

بین  10تا  15سال

89

34/2

باالی  15سال

64

24/6

جمع

260

100

 -4آزمون فریدمن جهت معنی دار بودن تفاوت میان انواع تکنولوژیهاایی کاه باه دانشاجویان
مدیریت ورزشی آموخته میشود و اولویت بندی عوامل:
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جدول()3؛ جدول رتبههای مربو ،به آزمون فریدمن
ابعاد

میانگین رتبه ها

ارتبا،

6

جمع آوری

2/54

تحلیل

2/12

ارائه

3/62

مدیریت

2/88

منبع

3/83
جدول()4؛ جدول آزمون فریدمن
ابعاد

میانگین رتبه ها

تعداد

260

آماره خی دو

444/79

درجه آزادی

5

سطح معنی داری

0/000

نتای جدول ( )4نشان می دهد که ( )Sig <0.05فرضیه صفر پژوهش رد می گاردد .یعنای
میان انواع تکنولوژیهایی که به دانشجویان مدیریت ورزشی آموخته میشود ،تفاوت معنی دار آمااری
وجود دارد .که اولویت بندی انواع تکنولوژیها به صورت زیر است:
جدول ()5؛ جدول اولویت بندی انواع تکنولوژیها
ردیف

اولویت بندی انواع تکنولوژیها

1

ارتباطی

2

منبع

3

ارائه

4

مدیریت

5

جمع آوری

6

تحلیل

جدول ( )5نشان می دهد که براساس نظر اعضا هیات علمی مدیریت ورزشی ،تکنولوژیهاای
ارتباطی برای دانشجویان مدیریت ورزشی قبل از ورود به کاراز اهمیت باالیی برخوردار می باشد.
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 -5آزمون فریدمن جهت معنای دار باودن تفااوت میاان عوامال فاردی اثرگاذار در انتخااب
تکنولوژی آموزشی توسط اعضا هیات علمی و اولویت بندی عوامل:
جدول()6؛ جدول رتبههای مربو ،به آزمون فریدمن
میانگین رتبه ها

ابعاد
اعتقاد به روش آموزشی خاص

3/32

آموزش

3/67

زمان

3/58

انگیزش

3/28

ترس

4/27

خط مشی شغلی سازمانی

4/64

نیازهای دانشجو

5/25

جدول()7؛ جدول آزمون فریدمن
ابعاد
تعداد
آماره خیدو
درجه آزادی
سطح معنی داری

میانگین رتبه ها
260
233/48
6
0/000

نتای جدول ( )7فرضیه جانبی پاژوهش نشاان مای دهاد کاه ( )Sig <0.05فرضایه صافر
پژوهش رد می گردد .یعنی میان عوامل فردی اثرگذار بر نتخااب تکنولاوژی توساط اعضاا هیاات
علمی ،تفاوت معنی دار آماری وجود دارد .که اولویت بندی عوامل به صورت زیر است:

9
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جدول ()8؛ جدول اولویت بندی عوامل فردی
ردیف

اولویت بندی انواع تکنولوژیها

1

نیازهای دانشجویان

2

خط مشی شغلی سازمانی

3

ترس

4

آموزش

5

زمان

6

اعتقاد به روش آموزشی خاص

7

انگیزش

جدول ( ) 8نشان می دهد که براساس نظر اعضا هیات علمی مدیریت ورزشی ،از بین عوامال
فردی ،نیازهای دانشجویان و خط مشی شغلی سازمانی برای دانشاجویان مادیریت ورزشای قبال از
ورود به کاراز اهمیت باالیی برخوردار می باشد.
 -4آزمون فریدمن جهت معنی دار باودن تفااوت میاان کاارایی تکنولاوژیکی دانشاجویان در
تکنولوژی خاص و اولویت بندی عوامل
جدول()9؛ جدول رتبههای مربو ،به آزمون فریدمن
ابعاد

میانگین رتبه ها

تکنولوژیهای ارتباطی

4/05

تکنولوژیهای طراحی وب

4/46

تکنولوژیهای هنرهای گرافیکی

4/42

تکنولوژیهای صوتی تصویری

4/05

تکنولوژیهای جمعآوری داده

5/29

تکنولوژیهای تحلیل دادهها

5/72

تکنولوژیهای ارائه

6/59

تکنولوژیهای مدیریت کالس

6/42

تکنولوژیهای منابع

4
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جدول()10؛ جدول آزمون فریدمن
میانگین رتبه ها

ابعاد

260

تعداد
آماره خیدو

372/14
8

درجه آزادی
سطح معنی داری

0/000

نتای جدول ( )10فرضیه جانبی پژوهش نشان مای دهاد کاه ( )Sig <0.05فرضایه صافر
پژوهش رد می گردد .یعنی میان عوامل کارایی تکنولاوژیکی دانشاجویی ،تفااوت معنای دار آمااری
وجود دارد .که اولویت بندی عوامل به صورت زیر است:
جدول ()11؛ جدول اولویت بندی کارایی تکنولوژیکی خاص
ردیف

اولویت بندی عوامل کارایی تکنولوژیکی

1

تکنولوژیهای ارائه

2

تکنولوژیهای مدیریت کالس

3

تکنولوژیهای تحلیل دادهها

4

تکنولوژیهای جمعآوری داده

5

تکنولوژیهای طراحی وب

6

تکنولوژیهای هنرهای گرافیکی

7

تکنولوژیهای ارتباطی

8

تکنولوژیهای صوتی تصویری

9

تکنولوژیهای منابع

جدول ( )11نشان می دهد که براساس نظر اعضا هیات علمی مدیریت ورزشی ،از بین عوامل
کارایی تکنولوژیکی ،تکنولوژیهای ارائه و تکنولوژیهای مدیریت کالس برای دانشجویان مادیریت
ورزشی قبل از ورود به کاراز اهمیت باالیی برخوردار می باشد.
 -5آزمون فریدمن جهت معنی دار بودن تفااوت میاان عوامال ساازمانی اثرگاذار بار انتخااب
تکنولوژی توسط اعضا هیات علمی و اولویت بندی عوامل

11
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جدول()12؛ جدول رتبههای مربو ،به آزمون فریدمن
میانگین رتبهها

ابعاد
حمایت مالی سازمان

2/60

فرهنگ سازمان

3/85

قابلیت دسترسی

4/37

پشتیبانی فنی

3/95

نظام پاداشی سازمان

3/24

دور نمای سازمان

2/99

جدول()13؛ جدول آزمون فریدمن
میانگین رتبهها

ابعاد
تعداد

260
251/219

آماره خیدو
درجه آزادی

5

سطح معنی داری

0/000

نتای جدول ( )13فرضیه جانبی پژوهش نشان مای دهاد کاه ( )Sig <0.05فرضایه صافر
پژوهش رد می گردد .یعنی میان عوامل سازمانی ،تفاوت معنی دار آمااری وجاود دارد .کاه اولویات
بندی عوامل به صورت زیر است:
جدول ()14؛ جدول اولویت بندی عوامل سازمانی
ردیف

اولویت بندی عوامل سازمانی

1

قابلیت دسترسی

2

پشتیبانی فنی

3

فرهنگ سازمان

4

نظام پاداشی سازمان

5

دور نمای سازمان

6

حمایت مالی سازمان
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جدول ( )14نشان می دهد که براساس نظر اعضا هیات علمی مدیریت ورزشی ،از بین عوامل
سازمانی ،قابلیت دسترسی و پشتیبانی فنی از بیشترین عوامل تاثیرگذار در انتخاب تکنولوژی توساط
آنان به منظور کاربرد در تدریس میباشد.
جدول ( ،)15ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
آیتم ها

عوامل فردی

عوامل سازمانی

کارایی

انتخاب تکنولوژی

1

0/55

0/97

0/35

عوامل سازمانی

**0/55

1

0/52

0/42

کارایی

**0/97

**0/52

1

0/48

انتخاب تکنولوژی

*0/35

**0/42

**0/48

1

عوامل فردی

همانگونه که در جدول ( )15مشاهده میشود ،بین عوامل فردی با عوامل ساازمانی و کاارایی
تکنولوژی در سطح آلفا  0/01و با انتخاب تکنولوژی در سطح آلفا  0/05رابطاه معنای دار وجاود
دارد .همچنین بین عوامل سازمانی با کارایی و انتخاب تکنولوژی در سطح آلفا  0/01رابطاه معنای
دار وجود دارد .بعالوه نتای بدست آمده در جدول فوق نشان میدهد که میان انتخااب تکنولاوژی و
کارایی در سطح آلفا  0/01رابطه معنی دار وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری:
نتای بدست آمده از بررسی فرضیه اول این پژوهش نشان داد که میان انواع تکنولوژیهایی کاه
به دانشجویان مدیریت ورزشی آموخته میشود تفاوت معنی دار وجود دارد .براساس نظر اعضا هیات
علمی مدیریت ورزشی ،تکنولوژیهای ارتباطی برای دانشجویان در اولویت آموزش قارار مای باشاد.
این یافتهها با پژوهش وی فونگ و همکاران( ،)2014کارین آرچر و همکااران( )2014همخاوانی
دارد .همچنین نتای بدست آمده از بررسی فرضیه دوم این پژوهش نشان داد که میان عوامل فردی
اثرگذار در انتخاب تکنولوژی آموزشی تفاوت معنی دار وجود دارد .لذا از بین عوامل فردی اثرگذار بار
انتخاب تکنولوژی توسط اعضا هیات علمی مدیریت ورزشای ،نیازهاای دانشاجویان و خاط مشای
شغلی سازمانی از اهمیت و تاثیر باالیی برخوردار می باشد .این یافتههاا باا تحقیقاات ریچاارد اف و
همکاران( ،)2014چان لی(  ،)2014کورت نی کا( )2014همواخی دارد .بعالوه نتای بدست آمده
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از بررسی فرضیه سوم این پژوهش نشان داد که میان عوامل سازمانی اثرگذار بر انتخاب تکنولاوژی
تفاوت معنیدار وجود دارد .براساس نظر اعضا هیات علمی مدیریت ورزشی ،از بین عوامل سازمانی،
قابلیت دسترسی و پشتیبانی فنی از بیشترین عوامال تاثیرگاذار در انتخااب تکنولاوژی توساط آناان
بمنظور کاربرد در تدریس میباشد .این یافتهها با تحقیقاات مصاطفی کماالی و همکااران(،)2014
مار

استینینگر و همکاران( ،)2014میخاییل ب

استورم و همکااران( )2013همخاوانی دارد .در

پایان نتای بدست آمده از بررسی فرضیه چهارم این پژوهش نشان داد که میان کارایی تکنولاوژیکی
دانشجویان در تکنولوژی خاص تفاوت معنای دار وجاود دارد .از باین عوامال کاارایی تکنولاوژیکی،
دانشجویان مدیریت ورزشی در تکنولوژیهای ارائه و مدیریت کالس از کاارایی بااالتری برخاوردار
بودند .این یافتهها با تحقیقات هیوزن چیوآ و همکاران( ،)2012صاالح یوساان( )2009همخاوانی
وجود دارد .لذا لذا بعنوان ی

نتیجهگیری کلی میتاوان بیاان کارد کاه پیشارفت تکنولاوژیهاای

آموزشی به شکل گسترده ای بر آموزش و تدریس اساتید تاْثیر داشته و بطور روزافزون در این زمیناه
مورد استفاده قرار می گیرد و دیگر کسی نسبت به نتای مثبت بکارگیری فناوری این تکنولاوژیهاا
در امر آموزش تردیدی ندارد .بنابراین الزم است تا با نگاه تازه ای نسبت باه ایان عامال در عرصاه
آموزش نگریسته شود تا بتوان به نحو احسن در پربار ساختن آموزش و به حاداکثر رسااندن باازده و
صرفه جویی در وقت و رفع مشکالت مکانی که از مزایای بارز استفاده از تکنولوژیها است اساتفاده
شود .لذا پیشنهاد می گردد مدیران و مسئوالن ارشد دانشگاهی عوامل موثر بررسی شده در بکارگیری
و انتخاب تکنولوژی توسط اساتید را مورد توجه ویژه قرار داده و سعی کنند در رفع موانع بهرهگیاری
از تکنولوژیهای نوین آموزشی توسط اساتید اهتمام داشته باشند .همچنین مدیران دانشگاهی مای-
توانند با ارائه طرحهای افزایشی حقوق و مزایاای اسااتید اساتفاده کنناده از تکنولاوژیهاای ناوین
آموزشی ،با ارائه کالسهای آموزشی بمنظور آشنایی بیشتر اسااتید باا ایان تکنولاوژیهاا ،ملماوس
ساختن مزایایی استفاده از این فناوریها در کالس درس و متعاقب آن افزایش کارایی دانشجویان در
یادگیری مفاهیم درسی و با فراهم ساختن زیرساختهای مرتبط با بهرهگیری از ایان تکنولاوژیهاا،
کم

شایان توجهی را بمنظور بهرهگیری هرچه بیشتر اساتید از این تکنولوژیها و در نتیجه کارایی

آنان در تفهیم مطالب و کارایی بیشتر در یادگیری توسط دانشجویان مبذول نمایند.
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