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 چکیده 

 ای وآموزش چندرسانه یانجیم با داریپا یریادگیبر ی سازمان یسازتیاثر ظرفهدف از این پژوهش بررسی  :هدف   

 منتخب کشور بود. ورزشی های علومدانشکدهی در آموزش ینوآور

ها میدانی آوری دادههدف کاربردی، از نظر روش جمع نظر از همبستگی، -این پژوهش از نظر نوع توصیفی روش:

ل تشکی های دولتی کشوربدنی دانشگاههای تربیتاساتید، مدرسان و مدیران دانشکده یتمام را یآمار هجامعاست. 

علمی آموزشی علوم ورزشی جامع  سیستممثابه یک به هادانشکدههمه گیری برای نمونه نفر(. 500دادند )حدود می

برابر  20تا  10اس )الافزار اسمارت پیآماری به تعداد قابل کفایت برای آزمون مدل در نرم نمونهدر نظر گرفته شد. 

صورت گیری بهنفر(. نمونه آماری به روش نمونه 136ارای بیشترین تعداد سؤال( انتخاب شد )سؤاالت مربوط به متغیر د

 50ل شام ساخته(ای )نیمه محققهای کشور انجام گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامهای از بین دانشکدهخوشه -تصادفی 

. اعتبارسنجی پژوهش با استفاده از روش گزینه لیکرت بود 5ها( در مقیاس بُعد آن 11متغیر اصلی و  4سؤال )برای 

 نظر(، پایایی )آلفای کرونباخ( و روایی سازه )برازش مدل( ارزیابی و تأیید گردید.صاحب 10روایی محتوایی )

 آموزشو  آموزشی هم اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم )دو میانجی نوآوری که سازی نشان دادنتایج مدل ها:تهیاف

دار بود اما اثر غیرمستقیم آن از اثر مستقیم بیشتر بود. پایدار معنی یادگیری سازمانی بر متغیر ظرفیتای( چندرسانه

توجهی بر یادگیری پایدار دارد اما مداخله هر چند اثر قابل سازمانی ظرفیتمتغیرهای  توان گفت کهبراین اساس می

 بیشتر اعمال خواهد کرد.ها را در سیستم آموزشی بسیار در متغیرهای میانجی اثر آن
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 و بیان مسئله مقدمه

و رصد قرار دارد.  نقد موردبرحسب شواهدات محیطی، امروز در کشور عملکرد دانشگاه هموار     

وسعه اهرمی در ت عنوانبه هاآنتربیت دانشجو و تولید دانش فراتر رفته و از  برایها انتظارات از دانشگاه

-رشته برایاین انتظارات در . (Andesh, Abdolrahim, Arasteh, Zeinabadi, 2018) شودملی یاد می

 هایی وجود دارد. در اینها تفاوتها و جوامع متناظر این رشتههای مختلف و متناسب با بازارها، نظام

ا گیرند. اینکه آیای بیشتر در کانون توجهات چندی بعدی قرار میرشتهمیان علوم کاربردی و میان

خود  کنندگیرند یا به آن توجه نکار میهای رویکرد تخصصی و متناسب برشتهها در علوم میاندانشگاه

 های مختلف ایجاد کرده است.یک چالش برای حوزه

های دانشکده و استو کاربردی در آموزش عالی  ایرشته، میانهای پویایکی از حوزهعلوم ورزشی     

کدهاین دانشمراکز تربیت متخصص و تولید علم در حوزه ورزش کشور هستند.  ترینمهمعلوم ورزشی 

ها باید بتوانند پاسخگوی نیازهای علمی آموزشی جامعه ورزش باشند تا در توسعه ورزش نقش مهمی 

 واسطهبه ها وبا مدیریت فعلی این دانشکده گرید یامر نیتحقق چن .(Asgari, 2014) ایفا کنند

مدیریت  یالمللبینو نیاز به گذر به الگوهای نوین و  سر نیستیم ی و عملکرد متغیرسنت ساختارهای

، المللیبینهای آموزش عالی در سطح همگام با تحوالت و پیشرفت درواقع دانشگاهی وجود دارد.

 را فراهم کنند و این امر باید زمینه الزم برای دستیابی به عملکرد پایدار ورزشی علومهای دانشکده

 ,Fazel Bakhsheshi, Aghaei) مناسب است یو مدیریت یساختارظرفیت مندی از مستلزم بهره

Akbari Yazdi, 2017). یکی از مفاهیمی که اخیر دچار تحول مقوله ظرفیت در سازمان  واقع در

 است.مفهومی شده 

حل مسائل در  تأمین نیاز ودر  هاسازمانها، مؤسسات و افراد، گروه ییرا توانا سازیو ظرفیت تیظرف

م مفهو .گیرددربرمیرا  ندهایمنابع، دانش و فرآ تیریمد ،ظرفیت سازمانکند. یم فیطول زمان تعر

ت عبار سازیظرفیت است تی و سازمانینوین در ادبیات مدیر نسبتاًمفهومی  1سازمانی سازیظرفیت

 یخود برا هایاستراتژیو  هابرنامهو بهبود  تیتقو ت،یریتوسعه، مد یسازمان برا ییاست از توانا

 ی،راهنمای تحریک، منظوربه ایحرفه ایگنجینه و هدفمند رویکردی ظرفیت توسعهبه اهداف  دنیرس

 ,Farajollahi) است موجود هایظرفیت سوی آن ،هاظرفیت رشد و دهیشکل ،آزادسازی تقویت،

و  هاتوانایی، هاظرفیتبه مفهوم توسعه  سازیظرفیتتوان گفت که یم یکل فیتعر کیدر (. 2017

است  یابیو ارزش یطراح ،یمنابع مال ،ینظام مال ،یرهبر ت،یریمد هایزمینهسازمان در  هایمهارت

 برای مدیریت .است سعهتو ندیآن در فرا هایفعالیتسازمان و  یو کارآمد یداریپا نیو هدف آن تضم

سازی بسیار اهمیت دارد. زیر توسعه پایدار ها ظرفیتهای آموزشی مانند دانشگاهنوین در سازمان

 در مراکز آموزشی سازیظرفیتنوین دارد.  هایظرفیتسازی آموزش نیاز به ارتقای آموزش و پایداری

                                                           
1. organizational capacity building 
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 ایهچارچوب، مبتنی بر نیاز جامعه مناسب مشیخطتوانمند با آموزشی  یطیعبارت است از خلق مح

شی آموز تیریمد ستمیس آموزشی و کارآمدسازی، توسعه منابع همه افرادمشتمل بر مشارکت  فکری

-ظرفیت درواقع .(Castañeda, Villaseñor, Parodi, 2018) بیانجامد یادگیریتوسعه است تا در به 

 سازی در نهایت باید منجر به یادگیری و توانمندی فراگیران شود.

 Babadi) تغییرات در یادگیری استشود یکی از مباحث نوینی که در بحث یادگیری مطرح می    

Akasheh, Nasr, Nili, Tabatabai, 2019) . راتییتغعمده محققان علوم تربیتی امروز اعتقاد دارند که 

 عنوانبهوان تینداشته باشند را نم یداریکه پا یراتییو تغ باشند داریپابایست می یریادگیاز  یناش

مشتمل بر مفاهیم توان را می 1داریپا یریادگی. قلمداد کرد یریادگییک یک هدف راهبردی در 

یک ر د یادگیریو مشارکت رفتار اثربخشی یادگیری و داری و ، معنیو پیوستگی یادگیری استمرار

 کردهایصرف در کالس درس فراتر رفته و رو سیبشر از تدر دگاهیامروزه د. جامعه یادگیرنده تعریف کرد

تند، هس تیریو مد شناسیجامعه، شناسیروان، یتیعلوم ترب هاییافتهکه حاصل  دیجد هایگرایشو 

 یشتریکه اساتید با وسعت نظر ب شوندمیسبب  کردهایرو نیتوجه دارد، ا یو استاد سیدر عرصه تدر

ویان را دانشج جانبههمهو رشد  یریادگی تیفیک هاآن یریو نقش خود بنگرند و با بکار گ سیبه تدر

 (.Reid and Baker, 2018) بهبود بخشند

معمول در مدارس  یو سنت یسخنران یوهیبه ش عمدتاً  یمیو ترم یآموزش یهابرنامه ن،یافزون بر ا    

رند. در دا نهیزم نیدر ا کنندهمأیوس یپیشینه یریادگی یکه دانشجویان با ناتوان گیردمیصورت 

 نیکرده است و در هم دایپ عیتسر یریادگی هایناتوانی طهیبه ح یآموزش هاینوآوری ریاخ یهاسال

آغاز کرده است  ژهیدانشجویان و یریادگی یتعهد خود را برا زین ایچندرسانهراستا آموزش با کمک 

(Khan, 2010.)  ک متحر یرهایتصو شن،یمیصدا، ان ک،یاز متن، گراف یبیرکهر ت 2ایچندرسانهآموزش

و استفاده  ردگیمیکاربر قرار  اریدر اخت یکیالکترون زاتیتجه ریسا ای انهیرا قیاست که از طر ییدئویو و

، استقالل و نفساعتمادبه شیافزا نهیاثر مثبت آن در زم در آموزش با توجه به ایچندرسانهاز 

 افزارهاینرمکاربرد  انیقرار گرفته است و حام تأکیدمورد  ژهیو یازهاین یخودپنداره کودکان دارا

 ،سازیعادی (،Akhondi, 2011)توجه و عالقه  شیعمل سبب افزا نیمعتقدند که ا یآموزش

 نیا ازجمله(. Blok, Oostam, Otter, Overmaat, 2002)خواهد شد  ریو آموزش فراگ سازییکپارچه

در آموزش بوده و  یمحور - رندهیادگی کردیرو مبتنی براست که  ایچندرسانهها روش آموزش روش

 یازهایپاسخ به ن رندگان،یادگی هایویژگیهمچون و تمرکز بر  یفعال آموزش هایروشاز اصول 

 Moore) نمایدمی تیتبع یآموزش یکاربر و محتوا نیضمن آموزش، تمرکز بر تعامل ب رندگانیادگی

and Clavert, 2000). 

                                                           
1. Sustain learning 

2. Multivariate Educational 



78   سازی سازمانی بر یادگیری پایدار با میانجیاثر ظرفیت... 

خود  ریاست که فراگ نیبر ا یمحتوا، سع دهیسازماناهداف، انتخاب و  نییدر تععالوه بر مطالب فوق 

وادار  یو گروه ی، فردی، علمیذهن هایفعالیتاز طرق مختلف به  باشد و میدر کسب مفهوم سه

 تأکید یریادگیشدن مستقیم دانشجویان در کسب تجارب  درگیر ی، محتوا رودیگرعبارتبه، شودمی

 تأکید شتریب 1یآموزشنوآوری آموزش بر  یبرنامهدر  لیدل نیبه هم نمایدمیرا فعال  آنانداشته و 

 یریادگیبه دانشجویان راه و روش  دیبا روازاین، هادانستنیاز اطالعات و  ایمجموعهتا آموزش  شودمی

 یهاهدف بر استفاده از روش نیتحقق ا یبرا چنینهم. را آموخت نوین هایروشبه  و حل مسئله

 دهیساختن ا ادهیبه پ درواقعاست.  تیاز خالق یناش نینو یهادهیا کارگیریبه. شودمی تأکیدفعال 

 هدیبا ا ینوآور .ندیگو یخدمت تازه ارائه شود، نوآور ایمحصول  کی صورتبهکه  تیاز خالق یناش

فراتر از  یاست، اما نوآور «دیمحصول جد دآوردنیپد» یو اختراع تفاوت دارد. اختراع به معنا یپرداز

 ی آموزشینوآور .ردیگیاست که با ابداع و عرضه صورت م« تازه یمحصول یمعرف» یآن است و به معنا

و  یتوسط چرخه فناور یخدمت ای ندیمحصول، فرآ صورتبه ای آموزشیدهیکه ا دهدیرخ م یزمان

 یازهایبه امت یک محیط آموزشی در وستهیناپ یهایبتوانند به کمک انجام دگرگون ینوآور باریجو

که در  سیتدر نیفعال و نو یو الگوها هاروش ترینمهماز  .(Nicholls, 2018) برسند هاآناز  یناش

روش بحث  ،روش حل مسئله: شودمیاشاره  ریاستفاده کرد به موارد ز هاآناز  توانمیآموزش دروس 

 سیتدر قیاز طر یاریروش هم ،(یزیذهن انگ) یروش بارش مغز ،روش پرسش و پاسخ ی،گروه

، یآموزش کاوشگر یالگو یی،استقرا یالگو ،میت ییطرح کارا قیاز طر یاریروش هم ،میت یاعضا

محاکم  وهیبه ش یکاوشگر یالگو ،نقش یفایا یالگو ،دهنده سازمان شیپ یالگو ی،پرداز عهیبد یالگو

عالوه  .(Ryymin, Corado, Friman, Medrano, Viskari, 2018) غیرمستقیم سیتدر یالگو یی،قضا

بر مطالب یادشده افراد باید برای یادگیری بهتر و پایدارتر مطالب ظرفیت الزم را برای یادگیری فراهم 

نوین آموزشی ظرفیت الزم را برای یادگیری دانشجویان  هایروشمدیران نیز باید با استفاده از  کرده و

 و فراگیران فراهم کنند.

مطرح شده الزم است تحقیقات علمی پیشین در ارتباط با موضوع پژوهش مرور  مسئلهجهت تبیین 

که چند  دهدین زمینه نشان میو نقد شوند. در همین راستا بررسی و تطبیق نتایج مطالعات قبلی در ا

به بررسی عمده تحقیقات مرتبط گیری کلی در ارتباط با متغیرهای این پژوهش وجود دارد. جهت

 ,Forouzandeh, Danaei Fard)اند. برای مثال سازمانی در حوزه آموزش پرداخته هایظرفیت

Rahnavard Ahan, Mohammadi Fateh, 2014 ) سازمانی دانشگاه افسری در تیظرفنشان دادند که 

 ،یزیربرنامه هایو در حوزهی مناسب منابع انسان ،یفناورانه، آموزش ،یتیریمد ،یاتیعمل هایحوزه

در  یرقابت تیو مز کیتفکر استراتژ نینشان داد که ب( Diani, 2015) بود. نامطلوب یو مال هاپروژه

  رابطه معنادار وجود دارد. ورزشی علوم هایدانشکدهو امکانات در  یپژوهش ،یآموزشمنظرهای 

                                                           
1. educational innovation 
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 عوامل که کرد گزارش ایران دولتی هایدانشگاه در ظرفیت توسعهFarajollahi (2017) الگو ارائه در   

 کننده بینیپیشعوامل  (Şahin, Çekin,Yazıcılar Özçelik, 2018) .دارند محوری نقش ساختاری

-مربوط به ظرفیت سیستم آموزشی می عمدتاًرا  ورزشی علوم دانشجویان بین در تحصیلی پیشرفت

بر مشارکت  یسازمان تیاثر ظرف که ندنشان داد Swierzy, Wicker, Breuer (2018) در پژوهشی دانند.

 .ی بستگی داردفرد هایویژگی ی،داوطلب ی، اهداف سازمانی، فرهنگسازمان نهیزم ی بهورزشدر مراکز 

مرکز اثرپذیی بین متغیرها مت-اثرگذاری بیشتر بر زنجیره روابطگیری کلی این دسته از مطالعه جهت

ها را بیشتر وابسته به مشاوره تحصیلی و شغلی ظرفیت آموزشی در دانشگاه Hoa (2019) بوده است.

 تضمین سازی را الزمهظرفیت Waller, Lemoine, Mense, Richardson (2020. )دانددانشجویان می

 داند.جهانی می عالی آموزش در کیفیت و پایداری

-های آموزشی نوین پرداختهرسانه ویژهبههای فناوری آموزشی مطالعات دیگری نیز به بررسی جنبه    

ه بستدانشجویان  یریادگیبر  ایچندرسانهاثر  گزارش کرده است که Khan (2010)مثال؛  طوربهند. ا

تر است. بیش نیمع یناتوان یا ژهیاهداف و و در نیازهای مرتبط با متفاوت است یریادگی یازهاین به نوع

(Naghavi, Honari, kargar (2013 آموزش و  ندیاطالعات در فرا یفناور کارگیریبهموانع  ترینمهم

 .ستا بلندمدت دیو نبود د فیضع یزری، برنامهمدیریت نظراتفاقنبود  را ورزشی علومپژوهش رشته 

(Mizani, khabiri, honari & sajjadi (2013  و بدنی نامة تربیت انیپا نیمشکالت تدو یبررسدر

(Akbari asl hasoni, kashef, hoseini (2013 تیریاستادان مد مندیبهرهوامل مؤثر بر در ارزیابی ع 

شتر بیاین تحقیقات  .دارند تأکید ورزشی علومهای های موجود در دانشکدهبه ضعف یاز فناور یورزش

اثر آموزش  Piri and Shahi (2016) اند.قرار داده موردتوجههای سیستمی را ها و تفاوتچالش

ا ر دانشجویان یو شناخت یشناختروان ،یعلم ،یرفتاربر درگیری تحصیلی در ابعاد  ایچندرسانه

 اثرنشان دادند که  Sriadhi, Gultom, Restu, Simarmata (2018) دار گزارش کردند.معنی

 های بصری آن بستگی دارد. به مهارت دانشجویان یریادگی جینتا یبر رو یآموزش ایچندرسانه

(Bień and Čillík (2019 ها ای در یادگیری ورزشی را وابسته به توسعه مهارتنقش آموزش چندرسانه

فناوری نقش  Mashiyane, Bangani, Van Deventer (2020)اند. و فنون آموزشی گزارش کرده

قرار داد که نشان داد که  موردبررسیهای آفریقای جنوبی های در آموزش را برای دانشگاهچندرسانه

 عامل اثرگذار است. ترینمهم کنندهمشارکتسواد اطالعاتی 

فراوانی صورت گرفته است. برای مثال،  نسبتاًهای علمی در ارتباط با نوآوری آموزشی هم تالش    

(Hosseini (2015  ر ب یسازمان یدانش و نوآور تیریمد ورزشی علوم هایدانشکدهدر نشان داد که

 ینوآور در بررسی کاربرد Castañeda and et al (2018) اند.داشته داریمعنی ریتأث یرقابت تیمز

ی بیشترین نقش را بر ارتقا کیتکنولوژ هاینوآوریی گزارش کردند که در موسسه آموزش عال یآموزش

 دانشگاهی در محیطنوآوری آموزشی  نشان داد که Pan and Tan (2018) دانشجویان دارند. هایمهارت

 .دمثبت بودن یتجرب یریادگی و یدرون فرد ی،فرد نیب ،یشناخت هایمهارتتوسعه به ترتیب بر 
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(Cetinkaya, Kirtepe, Ugurlu (2018 هب نسبت ورزشی علوم دانشکده دانشجویان نگرش در بررسی 

مختلف مانند روش آموزش و نوآوری آموزشی بسیار  گزارش کردند که متغیرهای ایحرفه آموزش

 در ای نوآوریبرنامه جایگاه و نوآوری هاینقش سیستم Datta and et al (2019) اثرگذار هستند.

استراتژی  Wang (2020) داند.تنوع می دانشگاهی را وابسته به استراتژی تغییر و آموزشی سیستم

را مبتنی بر زیرساخت  ایرشتهمیانپرورش نوآوری در دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دیدگاه 

 الکترونیک و منتورینگ تعریف کرده است.

-روش در بررسی Pornaderi, Nasr, Nili, Bagheri (2014) مرتبط با یادگیری پایداردر تحقیقات     

 ،یم، تراکغیرکاربردیهای موجود روشر نشان داد که دایپا رییادگی بر یمبتنارزشیابی آموزشی های 

 یادگیری نشان دادند که ظرفیت Çınar and Eren (2015)هستند و نیاز به نوآوری وجود دارد. محدود 

 Dunlop and)در بررسیدارد.  های دولتیپایدار در بیمارستان نوآوری بر روی توجهیقابلاثر  سازمانی

Radaelli (2018 های اروپایی نشان داد که این رابطه به رابطه یادگیری با ظرفیت سازمانی در سازمان

 ,Abad-Segura, González-Zamar) عوامل دیگری مانند فناوری، استراتژی و سایر بستگی دارد. آبد

Infante-Moro, Ruipérez García, 2020 )عالی آموزش برای پایداری دیجیتال تحول نقش مدیریت 

 ,Vakaliuk, Antoniuk, Morozovدانند. )جهانی آموزش و فناوری می ابسته به روندهایرا و

Medvedieva, Medvediev (2020  فناوری و آموزش سبز برای فضای یادگیری پایدار در آموزش عالی

 اند.را یک استراتژی موفق گزارش کرده

اند. بدنی پرداختههای تربیتدانشکدهآموزشی برخی تحقیقات نیز به بررسی کلیات سیستم     

(Rahimnajafzadeh, Kheybare, Mozafre (2008 ورزشی علوم هایگروه آموزشی وضعیت در 

ها در حد متوسط و وضعیت تجهیزات آموزشی در وضعیت برنامهرا از منظر  آزاد کشور هایدانشگاه

ه ب هادانشگاه یوابستگ ر،یینبود آموزش مناسب درباره تغ Asgari (2014). مشاهده کردندحد پایین 

 شیورز علوم هایدانشکدهدر  رییتغ هایچالش ترینمهمرا  رییاعضا و مقاومت افراد در برابر تغ و دولت

صنعت ورزش و  نیموانع ارتباط ب Khosravizadeh, haghdadi, kamankesh (2015) .گزارش کردند

 ،یشپژوه ،یآموزش ،یقانون ،یموانع فرهنگ شامل بیبه ترت ی رادر استان مرکز یآموزش عال مؤسسات

 Mandalizadeh and Honari (2011) شناسایی کردند. یزیرو برنامه یساختار ،ییو اجرا یادار

های مختلف و دارای چالش را ورزشی علوم یهادر دانشکده ینیکارآفر Bani Asadi (2016)و 

عدم نظارت بر  Darabi (2013)اند. ارزیابی کرده عملکردی یهاشاخص نظروضعیت نامطلوب از 

معرفی  ورزشی علومهای دانش در دانشکده تیریمد یاجراهای فرایندهای دانشی را یکی از چالش

 علوم هایدانشکده آموزشی خدمات یابیدر ارز Hematinezahd, Shabani, Faraji (2019)کند. می

 وجود داشت. یشکاف منف یخدمات آموزش تیفیابعاد کدر که  ندنشان داد ورزشی

و  ایچندرسانهآموزش  ،داریپا یریادگیتحقیقات نشان داد که عوامل ظرفیت سازمانی، مرور      

های مختلف به بررسی اند و از جنبهمحققان حوزه نظام آموزشی قرار داشته موردتوجه یآموزش ینوآور
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 صورتهببدنی های تربیتپیامدهای آنان پرداخته شده است اما در حوزه دانشکدهپیشایندها، فرایندها و 

-اینکه در تحقیقات مختلفی به توصیف، مقایسه و رابطه علیرغماند. همچنین تخصصی بررسی نشده

رار ق موردبررسینظامند  صورتبهسنجی این متغیرها پرداخته شده است اما تاکنون ارتباط بین آن 

ای نهفنون چندرسا کارگیریبهها و سازمانی در دانشگاه هایظرفیتاهمیت ایجاد  رغمعلی .نگرفته است

بین  مندینظامو آموزشی جدید برای یادگیری پایدار دانشجویان تحقیقات قبلی ابعاد جامع و روابط 

 اند.را شناسایی و تحلیل نکرده هاآن

توان گفت براساس مبانی نظری در ابتدا، متغیرهای مذکور جزو در ارتباط با ضرورت پژوهش می    

 شدهمعرفیتوان گفت که مفاهیم نوین و محوری در آموزش عالی هستند. همچنین می هایمؤلفه

ی در تعامل با هم آموزش یای و نوآورآموزش چندرسانه ،داریپا یریادگی ی،سازمان سازیتیظرفشامل 

ها و در این میان برخی رشته نمایند.ساختاری عملکردی را توصیف میهای نوینی از جنبه ابعاد

متفاوت است.  هاآنها به دلیل تخصصی بودن میزان و نحوی اثرگذاری این متغیرها در دانشکده

های با ماهیت تخصصی است که نیاز به بررسی این متغیرها یکی از دانشکده ورزشی علومهای دانشکده

بایست این تحلیل و بررسی صورت نیز می کشور ورزشی علوم هایدانشکدهدر کلی  صورتبه دارد.

صلی اهمیت ا قرار داد. موردتوجهها با تغییرات محیطی را بگیرد تا بتوان میزان سازگاری این دانشکده

بدنی به دلیل مسائلی مانند بدون کاربرد ماندن حجم عظیم تولیدات های تربیتپایدارسازی دانشکده

های علمی و ؛ و ضعفطرفکیازبدنی و علوم ورزشی در نظام آموزش عالی علمی حوزه تربیت

 المللی، هنوز درکشواهد بین باوجوداینزیرا ؛ تکنولوژیک در صنعت ورزش کشور از سوی دیگر است

در ایران وجود ندارد و توسعه علمی، فناوری و پژوهشی ورزش با مناسبی از اهمیت علوم ورزشی 

ای هعلمی و استفاده از یافته هتحقیقات گستردهای فراوانی روبرو هست. این در حالی است که چالش

نان ای است که آ، مبین توجه ویژهی پیشرفتههای ورزشی کشورهاتوانمندی علوم مختلف برای افزودن

ریزی توسعه علمی ورزش و یک گام آغازین برنامه عنوانبهبنابراین ؛ انداشتهدامر ورزش معطوف  به

ورزش شناخت ساختارها، عوامل و مسیرهای اثرگذار در این زمینه ضرورت باالیی  هایدانشکده ویژهبه

 صورتهبجهت بررسی این مقوله اند. نداده به دستدارد که تحقیقات قبلی دانش مناسبی در این زمینه 

ها الزم است به بررسی متغیرها و موضوعات جدید دانشگاه المللیبینبا تغییرات محیطی و  راستاهم

 هایدانشکدهمدیران و اساتید  مورداستفاده تواندمی قیتحق نیا جینتا در این زمینه پرداخته شود.

 .ردیقرار گبدنی و محققان این حوزه تربیت

ن آ یاثرگذار ها و میزانسازمانی در دانشگاه سازیظرفیتبه اهمیت ایجاد  با توجهکلی  صورتبه    

های و خالء ایچندرسانهآموزشی نوین همچون ابزارهای  هایروشبر یادگیری پایدار و توجه به 

 سؤاالتاصلی پژوهش،  سؤالو  مسئلهمشخص پیرامون  طوربه، تحقیقاتی موجود در این زمینه

 شود:تخصصی زیر مطرح می
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ر د یآموزش یو نوآور ایچندرسانهآموزش  ،داریپا یریادگی، یسازمان یسازتیظرف وضعیت -

 چگونه است؟کشور  ورزشی علومهای دانشکده

 یو نوآور ایچندرسانهآموزش  یانجیبا م داریپا یریادگیبر  یسازمان یسازتیظرفآیا  -

 دارد؟ توجهیقابلکشور اثر  ورزشی علوم یهادر دانشکده یآموزش

 

اجزای مختلف و روابط  از هابدنی مانند سایر سازمانهای تربیتدانشکده مدل مفهومی پژوهش:

ریت در مدی روازاین .هستند یکدیگر با کنش و واکنش حال در کهاند شده تشکیل هاآنگوناگون بین 

 با هک کنندمی کمک مدیران به هامدل. بود خواهد درک غیرقابل و پیچیده بسیار سیستمی چنین

 کرده بندیطبقه بهتر را مسائل ،یابند دست سیستم تمامیت از بهتری درک به سیستم کل سازیساده

دل پایه یک م عنوانبهمدل مفهومی زیر . داشته باشند صحیح هایپاسخ یافتن بیشتری برای شانس و

یک مدل  صورتبهپژوهش براساس مرور تحقیقات پیشین ترسیم شده است. این مدل مفهومی 

 (.1)شکل  است موردبررسیساختاری از عوامل 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش (:1)شکل 

 شناسی پژوهشروش

بود. همچنین پژوهش  همبستگی -توصیفیروش تحقیق دارای رویکرد از نظر نوع  پژوهشاین    

محسوب میدانی  یک تحقیق هاآوری دادهاز نظر روش جمع و کاربردی یک تحقیق هدف نظر از حاضر

بدنی های تربیتو مدیران دانشکده ، مدرساناساتید یتمام تحقیق را نیا یجامعه آمار. شوندمی

های دولتی این بود دلیل انتخاب دانشگاه .نفر( 500)حدود  دادندتشکیل می های دولتی کشوردانشگاه

مورد(. در  3وجود دارد )کمتر از بدنی های غیردولتی تعداد بسیار کمی دانشکده تربیتکه در دانشگاه

مونهبرای نهای دولتی با غیردولتی وجود دارد. های فراوانی بین سیستم آموزشی دانشگاهعین تفاوت
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 مونهنبدنی در نظر گرفته شد. علمی آموزشی تربیتجامع  سیستمیک  مثابهبه هادانشکدههمه گیری 

انتخاب شد. مبنای  smart plsافزار حیط نرمآماری به تعداد قابل کفایت جهت آزمون مدل در م

در  متغیر( 5بُعد برای  12ابعاد مربوط به متغیرهای مدل ) برابر تعداد 20تا  10تعیین نمونه براساس 

نفر برآورد  144تعداد نمونه  ،برابر 12(. با در نظر گرفتن مبنای 2016)داوری و رضازاده،  استمدل 

از بین  ایخوشه -تصادفی  صورتبهگیری روش نمونهنمونه آماری به (. 144=12*12گردید )

به دلیل اینکه در  .(کشور قبراساس چهار منطقه شمال، جنوب، غرب و شر) ها انجام گردیددانشکده

ا هنسبت به تعداد کل دانشکده روازاین بدنی دولتی وجود داشتدانشکده تربیت 6تهران حدود تعداد 

 پرسشنامه دریافت شد 141پرسشنامه توزیع شده  150از بین تعداد بیشتری از این شهر انتخاب شد. 

 .ندمورد تحلیل قرار گرفت ند وکامل پاسخ داده شده بود طوربهپرسشنامه  136 هاآناز بین  که

 
 مشخصات نمونه آماری پژوهش (:1)جدول 

 درجه علمی سن سابقه شغلی جنسیت

 23 دانشیار 38 مربی 25/44 میانگین 64/13 میانگین 29 زن

 107 مرد
انحراف 

 معیار
901/0 

انحراف 

 معیار
 12 استاد 63 استادیار 847/0

 هادانشکده

دانشگاه 

 تهران
16 

دانشگاه 

 رازی
13 

دانشگاه 

 گیالن
15 

دانشگاه 

 فردوسی
14 

دانشگاه 

 اصفهان
15 

 14 دانشگاه تبریز
دانشگاه 

 اهواز
11 

 دانشگاه

 کرمان
9 

دانشگاه 

 بهشتی
15 

دانشگاه 

 خوارزمی
14 

 نفر 136= مجموع 

 

های معتبر در پرسشنامه از ترکیبکه بود ساخته نیمه محققابزار پژوهش شامل پرسشنامه     

 ردید.ای و مصاحبه تکمیل گها از طریق مطالعه کتابخانهسپس پرسشنامه. تحقیقات قبلی تدوین شد
 مشخصات ابزار پژوهش (:2)جدول 

 پرسشنامه
 

 یسازمان سازیتیظرف
آموزش  

 ایچندرسانه

 ینوآور 

 یآموزش

 یریادگی 

 داریپا

 پژوهش مبنا

 

 2014 همکاران، و فروزنده

 2017 الهی،فرج

 2018 همکاران، و کاستاندا

 
 2010 خان،

 2011 آخوندی،

 شاهی، و پیری

2016 

 نیکوالس، 

2018 

 و ریماین

 همکاران،

2018 

 و پورنادری 

 همکاران،

2014 

 باکر، و رید

2018 

 3  2  2  5  ابعاد

 12  8  10  20  تعداد سؤال
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تن از اساتید مدیریت  6ابتدا با استفاده از روش روایی محتوایی ارزیابی شد.  روایی ابزار پژوهش    

ا و پیشنهادات الزم ربدنی کشور پرسشنامه را ارزیابی های تربیتتن از مدیران دانشکده 4ورزشی و 

 ها جهت ارزیابی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخآوری یافتهسپس بعد از مرحله جمع ارائه کردند.

سازی معادله ساختاری استفاده شد که در قسمت نتایج های برازش مدلو برای روایی سازه از شاخص

ها ف سطح معناداری تمام مؤلفهنوراسمی-براساس آزمون کلموگروف (.3گزارش شده است )جدول 

آماری  هاییهفرض ارتباط بررسی نتیجه در .ها غیر نرمال استاست، لذا توزیع داده α=05/0کمتر از 

استفاده شود  PLSافزار نرمروش مدل معادالت ساختاری با استفاده از  ها بهتر است ازمربوط به آن

 های غیر نرمال است.افزار بررسی دادهاین نرم هاییتچراکه یکی از قابل

     

 های پژوهشیافته

و ابعاد  متغیرهای پژوهشابتدا نتایج توصیفی گزارش شده است. بدین ترتیب میانگین و انحراف معیار 

 .استجدول زیر  صورتبه هاآن
 توصیف متغیرهای پژوهش (:2)جدول 

 متغیر
 

 میانگین
انحراف  

 معیار

 
 متغیر

 
  میانگین

انحراف 

 معیار

 یسازتیظرف

 یسازمان

 
11/4 

 
47/0 

 
 ایفرهنگ چندرسانه

 
32/4  59/0 

 51/0  16/4  داریپا یریادگی  49/0  18/4  ظرفیت علمی

 45/0  09/4  یریادگی یمعنادار  44/0  08/4  یرینظرفیت کارآف

 53/0  20/4  یریادگیاستمرار   48/0  07/4  ظرفیت فرهنگی

 ظرفیت مدیریتی
 

10/4 
 

51/0 
 رندهیادگیجامعه  

 ایحرفه

 
18/4  47/0 

 52/0  25/4  یآموزش ینوآور  43/0  12/4  ظرفیت منابع

آموزش 

 ایچندرسانه

 
29/4 

 
56/0 

 
 ییمحتوا

 
29/4  47/0 

 یفناور

 ایچندرسانه

 
27/4 

 
53/0 

 
 شناختیروش

 
21/4  57/0 

 

الت ساختاری شامل سه دو بخش برازش مدل و آزمون روابط دمعا سازیمدلنتایج بخش     

 .استمتغیرهای مدل ساختاری 

گیری؛ از پایایی شاخص، روایی سنجش برازش مدل اندازه جهت :گیریاندازه مدل روایی( الف

همگرا و روایی واگرا استفاده گردید. پایایی شاخص برای سنجش پایایی درونی، شامل سه معیار ضرایب 

ها در سازه مربوط به بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی است. بارهای عاملی همه سنجه
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که حذف شدند(. روایی همگرا میزان همبستگی یک سازه با  سؤالچهار  جزبهبود ) 4/0خود باالتر از 

هایش در مقایسه با های خود را نشان داده و روایی واگرا نیز میزان رابطه یک سازه با شاخصشاخص

ه شدهاست. روایی همگرا با استفاده از معیار متوسط واریانس استخراجرابطه آن سازه با سایر سازه

(AVEار )است و برای مدل این پژوهش  5/0شود که میزان مطلوب آن مساوی و باالتر از زیابی می

گیری، از دو ماتریس روایی ها مطلوب بود. جهت بررسی روایی واگرای مدل اندازهدر همه شاخص

 ترکیبی قرار گرفت. پایایی تأییداستفاده شد و مدل مورد  و معیار فرونل و الکر همبستگی متغیر التنت

(CR) با  صورت مطلق، بلکهها نه بههایی نسبت به روش آلفای کرونباخ دارد زیرا پایایی سازهبرتری

گردد. تمامی متغیرها دارای مقدار هایشان با یکدیگر و بار عاملی محاسبه میتوجه به همبستگی سازه

این است که مدل دارای  دهندهبودند که نشان 80/0و پایایی ترکیبی باالی  70/0آلفای کرونباخ باالی 

 پایایی )چه از نظر آلفای کرونباخ و چه از لحاظ پایایی ترکیبی( مناسبی است.

(، ضریب تعیین T-valuesبا استفاده از معیارهای ضریب معنادار ) ب( برازش مدل ساختاری:

(R2و ضریب قدرت پیش )( بینیQ2برازش مدل ساختاری، مورد ارزیابی قرار گرفت. اکثر م ،) سیرهای

دار و معنی 96/1تر از های خود بزرگها با هریک از عاملهای پژوهش و همچنین گویهروابط بین مؤلفه

نشان از تأثیری دارد که یک  R2بینی صحیح روابط مدل پژوهشی است. که حاکی از پیش بودند

زای )وابسته( مدل، رونهای دتنها برای سازه R2گذارد. مقدار زا میزا بر یک متغیر درونمتغیر برون

 R2زا، مقدار این معیار صفر است. در این پژوهش میزان های برونگردد و در مورد سازهمحاسبه می

تر از آن بود و این بدین یا بزرگ 67/0و در محدوده  33/0تمامی متغیرهای پژوهش بسیار باالتر از 

بینی مدل را قدرت پیش Q2یار معنی است که مدل ساختاری پژوهش دارای برازش قوی است. مع

 8ها به غیر از بینی اکثر سازهدر این پژوهش قدرت پیش افزارنرمسازد. براساس خروجی مشخص می

های برازش مدل است. براساس توضیحات مذکور تمامی شاخص 35/0تر از مورد دارای شدت بزرگ

 مطلوب ارزیابی گردید. 3مطابق جدول 
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 های برازش مدلشاخص (:3)جدول 

 AVE CR R2 Q2 متغیر

39/0 زابرون 83/0 58/0 سازی سازمانیظرفیت  

37/0 46/0 74/0 52/0 ظرفیت علمی  

27/0 63/0 73/0 56/0 ظرفیت کارآفرینی  

29/0 69/0 74/0 70/0 ظرفیت فرهنگی  

36/0 71/0 75/0 70/0 ظرفیت مدیریتی  

33/0 50/0 81/0 51/0 ظرفیت منابع  

29/0 58/0 90/0 53/0 یاآموزش چندرسانه  

42/0 89/0 75/0 61/0 یاچندرسانه یفناور  

34/0 80/0 79/0 64/0 یافرهنگ چندرسانه  

29/0 77/0 78/0 56/0 داریپا یریادگی  

41/0 76/0 75/0 53/0 یریادگی یمعنادار  

55/0 79/0 72/0 71/0 یریادگیاستمرار   

49/0 76/0 75/0 61/0 ایحرفه رندهیادگیجامعه   

37/0 66/0 81/0 62/0 یآموزش ینوآور  

45/0 88/0 70/0 67/0 محتوایی ینوآور  

48/0 90/0 76/0 73/0 شناختیروش ینوآور  

 

 

معادله محاسبه برازش کلی مدل: 

/ / /communalG itiesOF R    2 0 62 0 71 0 66 
 "یقوبسیار "برازش کلی مدل در حد  بنابراین، است 66/0 معیار نامبرده برابر کهآنبه  با توجه    

 .گیردقرار می تأییدمورد 
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 اصلی مدل پژوهش هایفرضیهداری یمعنضرایب مسیر و سطح  یجنتا (:4)جدول 

     

 نتیجه  دارییمعن  tآماره    ضریب مسیر  روابط متغیر با ابعاد

 تأیید  001/0  88/17  67/0  یسازمان سازیتیظرف <-- ظرفیت علمی

 سازیتیظرف <-- ظرفیت کارآفرینی

 یسازمان

 
79/0 

 
96/40 

 001/0  
 تأیید

 تأیید  001/0  57/50  83/0  یسازمان سازیتیظرف <-- ظرفیت فرهنگی

 تأیید  001/0  62/44  84/0  یسازمان سازیتیظرف <--ظرفیت مدیریتی

 تأیید  001/0  28/26  70/0  یسازمان سازیتیظرف <-- ظرفیت منابع

آموزش  <-- یاچندرسانه یفناور

 ایچندرسانه

 
94/0 

 
23/191 

 001/0  
 تأیید

آموزش  <-- یافرهنگ چندرسانه

 ایچندرسانه

 
89/0 

 
42/86 

 001/0  
 تأیید

 تأیید  001/0  79/152  93/0  یآموزش ینوآور <-- محتوایی ینوآور

 تأیید  001/0  97/179  94/0  یآموزش ینوآور <-- شناختیروش ینوآور

 تأیید  001/0  49/51  87/0  داریپا یریادگی <-- یریادگی یمعنادار

 تأیید  001/0  83/74  89/0  داریپا یریادگی <-- یریادگیاستمرار 

 یریادگی <-- ایحرفه رندهیادگیجامعه 

 داریپا

 
87/0 

 
46/54 

 001/0  
 تأیید

 نتیجه  دارییمعن  tآماره    ضریب مسیر  روابط مستقیم

آموزش  <-- یسازمان سازیتیظرف

 ایچندرسانه

 
72/0 

 
00/22 

 001/0  
 تأیید

 تأیید  001/0  50/4  25/0  یآموزش ینوآور <-- یسازمان سازیتیظرف

 تأیید  001/0  22/6  28/0  اردیپا یریادگی <-- یسازمان سازیتیظرف

 تأیید  001/0  36/11  60/0  یآموزش ینوآور <-- ایآموزش چندرسانه

 تأیید  001/0  13/6  32/0  داریپا یریادگی <-- ایآموزش چندرسانه

 تأیید  001/0  39/7  37/0  داریپا یریادگی <--ی آموزش ینوآور

 نتیجه  دارییمعن  VIF  سوبل تست  )میانجی( روابط غیرمستقیم

 <-- نوآوری آموزشی <-- ظرفیت سازمانی

 پایداریادگیری 

 47/3  35/0  001/0  
 تأیید

 ایآموزش چندرسانه <-- ظرفیت سازمانی

 یادگیری پایدار <--

 04/1  45/0  001/0  
 تأیید
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 اصلی مدل پژوهش هایفرضیهداری یمعنضرایب مسیر و سطح  یجنتا (:3)شکل 

 

ساس جدول شخص می برا شکل فوق م ظرفیت فرهنگی (، 84/0ظرفیت مدیریتی )شود که ابعاد و 

دارای ترتیب ( به67/0( و ظرفیت علمی )70/0(، ظرفیت منابع )83/0(، ظرفیت کارآفرینی )83/0)

سانهدر متغیر  .بودند یسازمان سازیتیظرفتبیین  نقش معناداری در  ، ابعاد فناوریایآموزش چندر

سانه سانهفرهنگ  ( و94/0) ایچندر ای نقش معناداری را در ترتیب میزان اثر دار( به89/0) ایچندر

( نیز به ترتیب نقش معناداری در 93/0( و محتوایی )94/0) شنننناختیروشابعاد  آن بودند.تبیین 

شتند. ستمرار یادگیری ) تبیین نوآوری آموزشی دا ( و جامعه 87/0(، معناداری یادگیری )89/0ابعاد ا

 بیشتری در تبیین یادگیری پایدار بود.( به ترتیب دارای نقش معناداری 87/0ای )یادگیرنده حرفه

شان داد آزمون روابط مستقیم بین متغیرها در مدل ضرایبظرفیتکه  ن سازمانی به ترتیب با   سازی 

اثر مسنننتقیم و یادگیری پایدار ای، نوآوری آموزشنننی و بر آموزش چندرسنننانه 28/0و  25/0، 72/0

یادگیری پایدار بر نوآوری آموزشی و  32/0و  60/0 بیضرای نیز با دارد. آموزش چندرسانه دارمعنی

اثر مسنننتقیم و  37/0دارد. در نهایت متغیر نوآوری آموزشنننی با ضنننریب  دارمعنیاثر مسنننتقیم و 

ثر ا که نشننان داد آزمون روابط غیرمسننتقیم بین متغیرها در مدلدارد.  یادگیری پایداری بر دارمعنی

 آموزشو  آموزشنننی پایدار از طریق میانجی نوآوری یادگیری بر سنننازمانی غیرمسنننتقیم ظرفیت

 بود. دارمعنی 45/0و  35/0به ترتیب با ضرایب  ایچندرسانه
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 گیریبحث و نتیجه

های هدف از این پژوهش بررسنننی روابط بین متغیرهای نوین مدیریت آموزشنننی در دانشنننکده   

ستم تربیت سی شی از ابعاد جدید در  شور بود تا بتواند بخ ش تربیتبدنی ک شجوی علوم ورز ی در دان

حوزه علوم متغیرها در بررسی این قرار دهد. این پژوهش هم در مفاهیم ) موردبررسیآموزش عالی را 

ش ستورز سیار محدود بوده ا شتهی ب سیار ها ( و هم در تحلیل )روابط بین این متغیرها در همه ر ب

 قرار گرفته است( نوآوری داشت. موردبررسیمحدود 

و  منابع ، ظرفیتظرفیت کارآفرینی ،، ظرفیت فرهنگیظرفیت مدیریتینتایج مدل ابعاد سنناس برا    

مراکز  ازآنجاکه .بودند یسازمان سازیتیظرفتبیین  دارای نقش معناداری درظرفیت علمی به ترتیب 

های فراوانی بحرانی کشنور با چالش نسنبتاًهای کشنور در شنرایط آموزش عالی مانند عمده سنازمان

تواند سننازمانی می هایظرفیتها نسننبت به سننایر روبرو هسننتند ظرفیت مدیریتی این دانشننکده

 کی ییتوانا که ناسنننازم طیدر مح رییتغ ایپروژه و  ای تیهر فعالباشننند. عالوه براین  کنندهنییتع

شد،  یهاستاده جادیرا در ا یسازمان ستمیس ی در سازظرفیت ریمتغ کی عنوانبهمثبت، بهبود ببخ

ته م قات دیگر نیز  .شنننودینظر گرف تایج تحقی ندهن یدکن ند.  تأی تایج هسنننت ثا طوربهاین ن ل، م

(Forouzandeh and et al (2014 اندنیز ابعاد با اولویت مشنننابهی را در پژوهش خود گزارش کرده. 

(Swierzy and et al (2018 هنیزم ی بهورزشدر مراکز بر مشارکت  یسازمان تیاثر ظرف نشان داد که 

سازمانی، فرهنگسازمان ستگی داردفرد هایویژگی ی،داوطلب ی، اهداف  ت توان گفبنابراین می؛ ی ب

بدنی از قابلیت های تربیتابعاد ظرفیت سنننازمانی دانشنننکده عنوانبهتعریف شنننده  هایظرفیتکه 

 خاصی از ظرفیت سازمانی در یک هایمناسبی برای تبیین آن برخوردار هستند و نباید تنها به جنبه

 سازمان آموزشی اکتفا کرد.

به ترتیب میزان اثر دارای نقش معناداری را در  ایچندرسانهفرهنگ  و ایچندرسانهابعاد فناوری     

وابسته به فناوری و سیستم آن است  اساساًای آموزش چندرسانه آن بودند. ایآموزش چندرسانهمتغیر 

اما در کل مقوله آموزشی مبتنی بر رویکرد ؛ استای ثانویه و فرایندی و مقوله فرهنگ کاربرد آن مقوله

وانند تبدنی میتربیتدانشجویان . است ایچندرسانهدارای دو عنصر اصلی ابزار و رفتار های چند رسانه

در  یو جنبش یدارید ،یداریشن افزارهاینرمو  افزارهاسختاز  مورداستفادهدر  یخوب هایتجربه

 نهاتنهگوناگون در کالس درس  یها. استفاده از رسانهداشته باشند شانزندگی وناگونگ هایجنبه

را شروع کرده است  یکه روش دهدیرا م نانیاطم نی، بلکه به استاد کالس درس اکندمیعالقه  جادیا

محوری در ارتباطات نشان دادند که فناوریتحقیقات . در همین راستا، کندمی ترجذابکه آموزش را 

 و Mizani and et al (2013) دارد. توجهیقابلهای ورزشی بر ارتقای سرمایه انسانی اثر سازمان

(Akbari asl hasoni and et al (2013  های پژوهشی و آموزشی دانشکدهبر ضعف یفناورنشان دادند-

 ترینمهمرا جزو  یموانع فرهنگ Khosravizadeh and et al (2015) .بدنی اثرگذار استتربیتهای 

معرفی  یآموزش عال مؤسسات ای سازی آموزش و پژوهش درو حرفهصنعت ورزش  باارتباط  مانع
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 روازایناند. دانسته کنندهتعییناز منظرهای مختلف  مطالعات پیشین نیز این ابعاد را درواقع کند.می

های آموزشی و یادگیری، پیشنهاد ای در نظامهای چندرسانههمگام با تحوالت جهان امروز پیشرفت

بدنی به فرهنگ و سواد های تربیتای در دانشکدهها و فناوری چندرسانهشود عالوه بر زیرساختمی

 های آموزشی توجه شود.ای در این محیطچندرسانه

شتند شناختیروشابعاد      شی دا  .و محتوایی نیز به ترتیب نقش معناداری در تبیین نوآوری آموز

ساًنوآوری  ازآنجاکه سا ست بنابراین جنبهمقوله ا سبت به روش ای فرایندی کارکردی ا شناختی آن ن

تر باشد. عالوه براین چون مقوله نوآوری در آموزش عالی کشور هنوز تواند برجستهجنبه محتوایی می

ست بنابراین جنبه ایمقوله ستماتیک ا سی شی آن نو و غیر  اتوانند در چنین دورهمیهای ابزاری و رو

 هاآنکلی این دو مقوله مکمل هم بوده و ترکیب  صنننورتبهاما ؛ تری داشنننته باشنننندنقش محوری

و  فهمقابلابزارها و موضننوعات باید هم  واقع دررا شننکل دهد.  مؤثرتواند یک نوآوری اثربخش و می

 تأیید Castañeda and et al (2018) .(Sriadhi and et al, 2018) آسننان باشننند و هم تثبیت شننوند

 رونازای دانشننجویان دارند. هایمهارتبیشننترین نقش را بر ارتقای  کیتکنولوژ هاینوآوریکردند که 

شکدهمی شی در دان ها عالوه بر روشیابد که بدنی تحقق میهای تربیتتوان گفت زمانی نوآوری آموز

مدیریت این  روازاینهای آموزشننی نیز نوآوری صننورت بگیرد. و ابزارها در محتوا، موضننوعات و ارزش

 سازی کنند.ها بایستی نوآوری را در یک دامنه باز پیادهدانشکده

به ترتیب دارای نقش  ای، معناداری یادگیری و جامعه یادگیرنده حرفهاسنننتمرار یادگیری ابعاد    

شتری در تبیین یادگیری پایدار بود. ست. و چندکارکردی ا چندبعدیای یادگیری مقوله معناداری بی

دارند که عضنننویت در یک گروه مرجع یادگیری و یا  تأکید اخیراًعلمی در حوزه آموزش  شنننواهد

افزایش مقطعی دانش هدف نهایی نظام تعلیم و تربیت نیسننت بلکه پیوسننتگی و اسننتمرار یادگیری 

اما در نهایت استمرار بدون اثربخشی و ؛ است که اثر درازمدت بر پیشرفت و تکامل زندگی انسان دارد

امروز  یایدر دن ازآنجاکهتوان گفت در تبیین بهتر میاشنند. تواند هدف محوری بفراگیر بودن نیز نمی

 انفراگیرو آن را به  میهمگام با علم حرکت کن میسنننتیقادر ن کندمی شنننرفتیپ سنننرعتبهکه علم 

 ازین یتا بتوانند هر زمان به دانشنن میاموزیب هاآنرا به  و یادگیری راه آموختن دی. پس بامیمنتقل کن

عمده تحقیقات داخلی به  .Castañeda and et al (2018) اموزندیداشنننتند، خودکفا شنننده و آن را ب

بوده اسنننت. با توجه به  موردتوجهداری یادگیری کمتر اند و بحث معنیجامعه یادگیرنده پرداخته

تواند ها میداری یادگیری برای این دانشکدههای ورزشی، اهمیت معنیماهیت علمی و عملی آموزش

شکده شتری را در بربگیرد. مدیریت دان نند توانند از طریق بازخوردهایی مابدنی میهای تربیتابعاد بی

شجویان و  شتغال دان سعه فردی، موفقیت و ا صیالنفارغمیزان تو صد معنی التح داری یادگیری را ر

 نمایند.

ای، آموزش چندرسننانهمیزان اثر( بر ترتیب بهی )دارمعنیاثر مسننتقیم و سننازمانی  سننازیظرفیت    

شی و  شتیادگیری پایدار نوآوری آموز ستقیم بین متغیرها در مدل .دا شان داد آزمون روابط غیرم  ن
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 وزشآمو  آموزشنی پایدار از طریق میانجی نوآوری یادگیری بر سنازمانی اثر غیرمسنتقیم ظرفیت که

ای بیشتر بود. همچنین اثر غیرمستقیم سانهرچندبود. این اثر از مسیر آموزش  دارمعنی ایچندرسانه

ساس می شتر بود. براین ا ستقیم آن بی ند اثر هر چ سازمانی ظرفیتمتغیرهای  توان گفت کهاز اثر م

شتر اعمال  هاآنبر یادگیری پایدار دارد اما مداخله در متغیرهای میانجی اثر  توجهیقابل سیار بی را ب

یر با تر این متغای بیشتر بود که نشان از ارتباط نزدیکوزش چندرسانهخواهد کرد. عالوه براین اثر آم

شکده شت.جریان عملکردی موزش در دان شتری به دنبال خواهد دا  ها دارد و مداخله در آن نتایج بی

سانه هایروشایجاد  ستای ایجاد تطبیق دادن ای توجه به ظرفیتنوین و چندر سازمانی در را سازی 

براسنناس  کند.و پایدار اهمیت پیدا می مؤثرخود با شننرایط و ایجاد شننرایطی برای محیط یادگیری 

 ، زمانی آموزشننیفضننا و امکانات س،یتدر هایروشهای مناسننب از به ترکیب یابیدسننت ،تحقیقات

ستلزم خالق رندگانیادگی یادگیری و ست و نوآوری تیم سی Pornaderi and et el (2014) .ا  در برر

شی های روش شیابی آموز شان داد که دایپا رییادگی بر یمبتنارز  ،غیرکاربردیهای موجود روشر ن

نشنننان دادند که  Çınar and Eren (2015)هسنننتند و نیاز به نوآوری وجود دارد. محدود  ،یتراکم

 Naghavi and et al (2013)دارد.  پایدار نوآوری بر روی توجهیقابلاثر  سنننازمانی یادگیری ظرفیت

بود ن رابدنی آموزش و پژوهش رشنننته تربیت ندیاطالعات در فرا یفناور کارگیریبهموانع  ترینمهم

ازی سننکه بیانگر ضننرورت ظرفیت اسننت بلندمدت دیو نبود د فیضننع یزری، برنامهمدیریت نظراتفاق

ست. شظرفیتتوان گفت که عالوه براین می ا  در تجارب و هادانش، مهارت جادیا یبرا یسازی را تال

ان، نتیجه این جری ؛ ودهدمی شیافزا ،وریبهره یسنازمان را در ارتقا یلیتحل تا قابلیت دنریگمی نظر

ستیابی به یادگیری پایدار مطالب  صیلی در  شدهآموختهد شرفت تح و نیز ایجاد و افزایش انگیزه پی

حس را همزمان در  نیای که چندبا امکانات چندرسانه انهیآموزش با کمک را دانشجویان خواهد شد.

سترش ز گیردمی کاربه یریادگی ندیفرا ست.  افتهی یادیگ افراد  یراد بتوانمی یابزار نیچن روازاینا

 طیمح .(Deal and et al, 2017) کند جادای را یریادگیمطلوب  طیمختلف، مح هایویژگیمتفاوت با 

سانه شد،  یطراح خوبیبهای اگر چندر را  یبازخوان ندیدوگانه، فرا رمزگذارید از طریق توانمیشده با

 حلراهعمل نموده و در سننرعت عمل و ارائه  موقعبهدانش  یدر فراخوان یعنیکند؛  تیو تقو لیتسننه

ستفاده از دانش موجود کمک کند ثر ا ،یآموزش یهاایچندرسانه رودمیانتظار  ن،یبنابرا؛ مناسب با ا

شکدهدروس مختلف  یریادگی فرآیندبر  یمثبت شی علومهای در دان شند ورز شته با س .دا اس براین ا

تواند بدنی میهای تربیتسنننازی سنننیسنننتم آموزشنننی دانشنننکدهتوان گفت که هر چند ظرفیتمی

ستم جنبه خودخودیبه سی سایر ابعاد این  شد اما تقویت   مثابههبهایی از یادگیری پایدار را تحقق بخ

سازی بر پایداری عملکرد سیستم آموزشی تواند دامنه و شدت اثر ظرفیتمتغیر میانجی در مدل، می

شکده سعه دهد. مدیریت دان سازینظامها از طریق را تو توانند به تحقق میها اثرگذار این جریان مند

 اصول دانشگاه یادگیرنده، پویا و پایدار کمک نمایند.
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 دارمعنیاثر مستقیم و یادگیری پایدار  و هر دو بر ای بر نوآوری آموزشیآموزش چندرسانههمچنین     

را  که اطالعات و صدا دئویو کیکاربرد متن، گراف یبرا هاییفرصت یاچندرسانه طیمح کی .داشتند

 ظاهراً . سازدمی، فراهم داردمیبه فرد عرضه  یو آن را به صور مختلف نمایدمی سازیشبیهفرد  یبرا

. گرددمیآن در آموزش  شتریکاربرد ب جهیکاربر و در نت یدرون زهیانگ کیعوامل سبب تحر نیا"

محدود و معطوف به مشکالت  اریمواجه هستند مداخالت بسمشکالتی که افراد با یادگیری پایدار 

 تیرعا لیاز مداخالت به دل یاریدر بس (.Freilich and Shechtman, 2010)بوده است  هاآن یدرس

 اشتهکنار گذ موردبررسی یدانشجویان از نمونه نی، اهاآزمودنی یپژوهش و همتاساز یاستانداردها

 .اشدبآنان متمرکز  یلیو تحص یریادگیبر مشکالت  عمدتاً باید  یمیو ترم ی. مداخالت آموزششوندمی

رار ق تأییدی دانشجویان را مورد ریادگفعالیت و ی یبر رو یآموزش ایچندرسانه برخی تحقیقات اثر

 رابطهمطالعات دیگر نیز . (Khan, 2010; Piri and Shahi, 2016; Sriadhi and et al, 2018) اندداده

تحقیقات  (.Pan and Tan, 2018)اند قرار داده تأییدرا مورد  یریادگی وتوسعه مهارت با نوآوری آموزشی 

 وجهیتقابل هاآنرا بر عملکرد  بدنیتربیت هایدانشکدهداخلی نیز نقش قابلیت دانشی و نوآوری 

باید  ورزشی علوم هایدانشکدهدر همین راستا مدیران و استادان  .(Hosseini, 2015) اندگزارش نموده

 یهاینوآوریای و ایجاد نوین آموزشی هم چون استفاده از ابزارهای چندرسانه هایروشگیری کاربهبا 

در نحوه ارائه مطالب درسی و آموزشی به ایجاد یادگیری پایدار در این زمینه کمک کرده و زمینه آن 

 این فراهم کنند. هاروشرا از طریق 

های براساس یافتهتوان گفت که می شدهتحلیلکلی در تبیین همگرایی بین متغیرهای  صورتبه    

ی اابعاد سیستم آموزشی )نوآوری، چندرسانهبه طرز قابل  سازی سازمانیظرفیتتوان گفت پژوهش می

تم وابسته به ابعاد سیس اثربخشی نهایی آناز  زیادی اما بخش دهدافزایش می و یادگیری( در سازمان را

کشور  ورزشی علومهای دانشکدهضرورت دارد مدیریت  روازایناست. ای( آموزشی )نوآوری و چندرسانه

را بشناسند و سازوکارهای  هاآنارتقای سیستم آموزشی خود متغیرهای مذکور و روابط بین جهت 

اید بهای علوم ورزشی دانشکده ها و اقدامات در نظر بگیرند.را در اجرای برنامه هاآنعملکرد تلفیقی 

ای علمی آموزشی جامعه ورزش باشند تا در توسعه ورزش نقش مهمی ایفا بتوانند پاسخگوی نیازه

و زش آمو یسنت هایروش واسطهبه ها وبا ظرفیت فعلی این دانشکده گرید یامر نیتحقق چن .کنند

همگام با تحوالت و  درواقع های نوین و چندبعدی وجود دارد.و نیاز به روش پژوهش مسیر نیست

باید زمینه الزم برای  ورزشی علومهای ، دانشکدهالمللیبینهای آموزش عالی در سطح پیشرفت

ا ر آموزش برای دستیابی به یادگیری پایدار مشارکت بیشتر و بهتر دانشجویان و مدرسان در فرایند

 های آموزشی استها و فناوریمندی از نوآوریفراهم کنند و این امر مستلزم بهره

ین اچندسطحی و سیستمی بررسی و تفسیر کرد. بر  صورتبهتوان دل پژوهش را میمدر نهایت     

 هادانشکده کارکردیبه سمت سطح  ساختاریاز سطح  متغیرهای مذکور توان گفت کهمیاساس 

 جهت دستیابی به عملکرد روازاین. های، پایدارسازی(، نوآوری، چندرسانهسازی)ظرفیت جریان دارند
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ها این متغیر ضمن اینکه سطح، دامنه و شدت اثر هامدیریت این دانشکدهمناسب، الزم است  آموزشی

 مدیریت آموزشیتوان گفت که نتایج پژوهش می در تبیین کاربست ارتقا دهد.را تا حد ممکن 

 روش نیازمند نبوده و کافی برای سنجش کمی و کیفی الگوهای های علوم ورزشی دارایدانشکده

 حمیلت یادگیریسیستم آموزشی بر روی  هایضعف که هایی استریسک شناسایی برای قبولقابل

دید رویکردهای ج چگونگی بین انطباق میزان توانندهایی مانند نتایج این پژوهش میکنند. مدلمی

 یک مدل فکری، عنوانبهتواند می در این پژوهش شدهارائه مدل درواقع .بهتر مشخص نماید را آموزشی

 یشترببرای بررسی شود که پیشنهاد میدر نهایت  تحلیلی و کاربردی در این زمینه بکارگرفته شود.

تغیرها تحلیل بهتر از مبرای  تجربی، کیفی و تطبیقیپژوهش در تحقیقات آینده از مطالعه  متغیرهای

 .نشوداکتفا  مانند این پژوهش تنها به اطالعات نظری و ادراکیگردد و استفاده  هاآن و روابط بین

 میانجی مورد تحلیل قرار بگیرند. عنوانبهشود متغیرهای دیگری همچنین پیشنهاد می
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