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Abstract 
Objectives: The present study aimed to study the relationship between information literacy 

and the use of information technology with the performance of sports coaches (public and 
championship) in Qom province. 

Methods: The research method is a descriptive correlation. The statistical population is all 

the sports coaches of the active committees in Qom province. For the sample size, 215 people 
were randomly selected based on Morgan's table. The measurement tools were Lieberman's 

(2005) standard scale of the role of information technology in sports and two researcher-made 

questionnaires to measure the use of information technology and performance, which their 
validity and reliability were confirmed. Research data were analyzed using descriptive and 

inferential statistics (independent and one-sample t-test and Pearson correlation coefficient) in 

SPSS-22 software. 
Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between 

information literacy and information technology use with the performance of sports coaches. 

Also, there is a significant difference between the opinions of the coaches in the two dimensions 
of the championship and the public in the information literacy variable, but no significant 

difference was observed in the amount of information technology use (P<0.05). 
Conclusions: Information literacy and information technology are effective in increasing 

the performance of coaches. 
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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سواد اطالعاتی و کاربرد فناوری اطالعات با عملکرد مربیان ورزشی  هدف:
  استان قم )قهرمانی، همگانی( انجام شد.

ان قم های فعال است همبستگی بوده و جامعه آماری آن کلیه مربیان ورزشی هیأت -روش پژوهش، توصیفی : روش
گیری،  نفر تعیین گردید که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه 225هستند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، 

ساخته برای سنجش میزان  ( و دو پرسشنامه محقق2225مقیاس استاندارد نقش فناوری اطالعات در ورزش الیبرمان )
های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و  و پایایی آنها تأیید شد. داده کاربرد فناوری اطالعات و عملکرد بود که روایی

 تجزیه و تحلیل شدند. SPSS-22افزار  ای و ضریب همبستگی پیرسون( در نرم نمونه مستقل و تک  استنباطی )تی
شی رابطه مثبت و نتایج نشان داد که بین سواد اطالعاتی و کاربرد فناوری اطالعات با عملکرد مربیان ورز ها: یافته

معناداری وجود دارد. همچنین بین نظر مربیان در دو بُعد قهرمانی و همگانی در متغیر سواد اطالعاتی، تفاوت معناداری 
 (.P >25/2وجود دارد، اما در میزان کاربرد فناوری اطالعات، تفاوت معناداری مشاهده نشد )

 فزایش عملکرد مربیان موثر است. سواد اطالعاتی و فناوری اطالعات در ا گیری: نتیجه
 

های ورزشی استان قم، ورزش همگانی،  سواد اطالعاتی، فناوری اطالعات، مربیان ورزشی، هیأت ها: کلیدواژه

 ورزش قهرمانی.

                                                           
گاهی استفاده، میزان آشنایی و کاربرد نامه کارشناسی ارشد، دانشجو: فائزه السادات نعمتی، با عنوان:  پایان پژوهش حاضر برگرفته از:. 1 رابطه میزان آ

وه تربیت بدنی، دانشکده طاهره ندایی، ارائه شده در گر ، استاد راهنما: فناوری اطالعات با عملکرد مربیان ورزشی استان قم )بعد قهرمانی و همگانی(
 است. 1318ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، سال 

(. رابطه سواد اطالعاتی، میزان آشنایی و کاربرد فناوری اطالعات با عملکرد مربیان 1041نعمتی، فائزه السادات ) ندایی، طاهره؛استناد به این مقاله:
 DOI: 10.22091/stim.2021.6585.1531. 424-433(، ص3)8، عاتعلوم و فنون مدیریت اطالورزشی )قهرمانی و همگانی. 

 60/02/0000: انتشارتاری    خ  ؛  02/03/0000تاری    خ پذیرش:  ؛  00/00/0000تاری    خ اصالح:  ؛  62/00/0300 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر

نویسندگان.   ©
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 مقدمه. 1

های اطالعات در زندگی روزمره، بیش از هر زمانی مشاهده در عصر حاضر، ادغام فناوری و سیستم
های محیطی  های اطالعاتی با ایجاد ارتباطات گسترده، تهدیدها و فرصتیستمشود. فناوری و سمی

ها با نوآوری بیشتر، به عنوان یک عامل مهم و حیاتی اند. سازمانها گشودهجدیدی را در برابر سازمان
های های متغیر و ایجاد و توسعه قابلیتبرای ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار، در پاسخ به محیط

(. امروزه فناوری اطالعات را ۴۴6، ص۴3۸3تر خواهند بود )کارگر، دید برای عملکرد بهتر، موفقج
ت یریا مدیسازی، پشتیبانی و  دانند که به مطالعه، طراحی، توسعه، پیادهی مییمجموعۀ فنون و ابزارها

پردازد انه مییار راافزافزاری و سختهای نرمژه برنامهیانه، به ویهای اطالعاتی مبتنی بر راسیستم
های بالقوه فناوری اطالعات در برآورده  (. با توجه به توانایی۸۹، ص۴3۸۱)محمدی و همکاران، 

ها برای توسعه توانمندی کارکنان خود، ساختن نیازهای سازمان در این زمینه، مدیران موفق از این فناوری
 (. ۴02-۸3، ص۴3۸2ردالن و همکاران، کنند )ادر راستای دستیابی به اهداف سازمان، استفاده می

ها شده است، اما در  فناوری اطالعات اگرچه سبب توسعه و پیشرفت بشریت در تمام زمینه
تر دیده شده که مربیان از فناوری روزآمد استفاده  جامعه ورزشی و در حیطه مربیگری ورزشی، کم

رای توصیف ابزارها و فرآیند به منظور طور که فناوری اطالعات ب توان گفت همان کنند. بنابراین، می
دسترسی، بازیافت، ذخیره، سازماندهی، کنترل، تولید و تغییر اطالعات به وسیله ابزار الکترونیکی و 

 تواند در امر مربیگری ورزشی نیز پیشرفت چشمگیری را به وجود آورد. رود، می کار می اتوماتیک به
 بیان مسأله. 2

مروز، جامعه یادگیرنده بوده و ضرورت ادامه بقاء در چنین در نگاهی فراملی، جامعه ا
ای، مجهز شدن به ابزارهای الزم آن است که یکی از ابزارهای الزم در جهت این امر،  جامعه

باشد )شفیعی،  استفاده از سواد، نه با تعریف سّنتی، بلکه با تعریف و با پارامترها و سطوح جدید می
ها و  (. برای موفقیت در جامعه مبتنی بر اطالعات، افراد باید مهارت۱0، ص۴3۸۹افروزه و افروزه، 

های جدیدی از ابعاد مختلف سواد همچون سواد اطالعاتی را کسب کنند. طبق تعریف،  توانایی
سواد اطالعاتی شامل توانایی ارزیابی، تلفیق و استفاده مناسب، اخالقی و قانونی از زمانی است که 

)دیجیتال یا غیردیجیتالی( قابل دسترسی است یا از هر منبع دیجیتالی اطالعات در هر قالب 
های آمریکا )به نقل از: آواکار و  (. انجمن کتابخانه6، ص6060، 1شود )آواکار و نیکو بازیابی می

                                                           
1. Aavakare & Nikou 
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های الزم برای شناخت نیازهای  کند که سواد اطالعاتی شامل توانایی ( بیان می3، ص6060نیکو، 
شده  مکان اطالعات مورد نیاز، ارزیابی آنها و در نهایت استفاده از اطالعات گفتهاطالعاتی، تعیین 

به روشی موثر است. محققان، سواد اطالعاتی را به عنوان یک ضرورت الزم برای زنده ماندن در 
دانند )درودلو و  ای که در نتیجه بیش از حد بودن اطالعات ایجاد شده است، می مخمصه
 (.۱9، ص6060، 1موجاپلو

رود،  طور که مفهوم سواد از تعریف سّنتی سواد به عنوان توانایی خواندن و نوشتن فراتر میهمان
های اطالعاتی در یک زمینه  نقش مهمی که سواد اطالعاتی در درک و قصد استفاده از فناوری

های  (. توسعه سریع فناوری6، ص6060آموزشی دارند نیز غیرقابل انکار است )آواکار و نیکو، 
های هوشمند و  ها و ساعت ها، تلفن های زندگی تأثیر گذاشته است. رایانه اطالعاتی در همه بخش

دهند. تردیدی  های تلفن همراه، نحوه کار و نحوه درک ما از جهان خارج را تغییر می سایر فناوری
، 2پ و فیسترنیست که تمدن باید خود را با بسیاری از تغییرات تکنولوژی مدرن سازگار کند )راجس

 (. ۴، ص6060
های مدرن، ورزش را نیز تحت تأثیر قرار  تحول سریع جوامع و شیوه زندگی، به دلیل فناوری

(. ورزش، مردم را به عنوان یک پیروزی تالش انسانی، ۴، ص6060داده است )راجسپ و فیستر، 
پشت صحنه ( معتقد است که در 60۴2) 4(. بار۹۸2، ص60۴2، 3کند )اموریج زده می هیجان

 5رساند و در رأس آن، فناوری است. ترنر ورزش، مواردی وجود دارد که آنها را به پیروزی می
رسید که ورزش و فناوری با هم اشتراک داشته باشند،  ( اظهار داشت که در ابتدا به نظر نمی60۴3)

، 60۴2، اما در واقع، فناوری در ورزش مدرن، برای بهبود عملکرد، نقش مهمی دارد )اموریج
 یاطالعات به منظور ارتقا ی(. یکی از عوامل مهم و موثر در ورزش، استفاده از فناور۹۸9ص

ده و یچین جهان پید به منظور موفق شدن در ایان بایان است. مربیو عملکرد مرب یگر یسطح مرب
ند شود، خود را آماده کن یز شامل میرا ن یورزش یها یر که تکامل فناورییوسته در حال تغیپ

گری با کیفیت باال، مهم  (. یادگیری مربی برای توسعه مربی۴6۱، ص۴3۸۴)محمدی و همکاران، 
                                                           

1. Durodolu & Mojapelo 

2. Rajšp & Fister 

3. Omoregie 

4. Barr 

5. Turner 
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(. ورزش یک حوزه جالب است که در آن فناوری مدرن، ۴، ص60۴۸، 1است )کاشیون و تونسند
انقالبی در نحوه به حداکثر رساندن عملکرد و رقابت در سطح باالتر از هر زمان دیگری ایجاد کرده 

تواند  ت. برای یک مربی کاربرد فناوری بدان معناست که به کمک فناوری اطالعات میاس
، 6060گری خود را به صورت خودکار ایجاد کند )راجسپ و فیستر،  هایی از روال مربی بخش

( در پژوهش خود نقش کامپیوتر برای مربیان را مورد بررسی 60۴9) 2(. در این زمینه، کائور۴ص
ها، یادگیری حرکتی، فیزیولوژی ورزشی،  ها در زمینه پژوهش داد که استفاده از رایانه قرار داد و نشان

بدنی و مربیان  تجویز تناسب اندام، ترکیب بدن، بیومکانیک و روانشناسی ورزشی به معلمان تربیت 
تر کرده و سطح خود را ارتقاء دهند.  گری را نیز جذاب کند تا آموزش و مربی ورزشی کمک می

شود و در نهایت  ین عملکرد ورزشی و کاربرد رایانه در ورزش باعث ایجاد نتایج بهتر میهمچن
جویی در وقت خواهد شد. در نتیجه رویدادهای ورزشی فرصتی برای نقص وجود  باعث صرفه

ندارد؛ زیرا این امر قضاوت منصفانه و دقیق دارد. بنابراین، نیاز به یادگیری و آشنایی با رایانه است 
اند که استفاده از فناوری  با ورزش و آموزش بدنی در ارتباط است. همچنین تحقیقات نشان دادهکه 

، 3شود )بیندو وری آموزشی را افزایش داده و موجب ارتقای سواد فناوری فراگیران می اطالعات بهره
 (. 3۴-6۱، ص60۴2

ها  را در همه نقش ای نقش اصلی را در توسعه ورزش دارد و عملکرد فناوری به طور فزاینده
دهد. بنابراین، کاربردهای فناوری امکان آموزش موثرتر، تحرکات، مدیریت و ردیابی  افزایش می

ورزشکاران، دقت نتایج، افزایش تماشای تماشاگران، پیشرفت عملکرد و جلوگیری از صدمات را 
که فناوری دهد  های مختلف نشان می (. نتایج پژوهش۹۸9، ص60۴2کند )اموریج،  فراهم می

( بر عملکرد ورزشی تاثیرگذار 60۴۸( و سواد اطالعاتی )آواکار، 60۴6، 4اطالعات )وانگ و وانگ
هستند. اما با توجه به اهمیت عملکرد مربیان ورزشی در بهبود و پیشرفت تیمی و اهمیت سواد 

ه بررسی اطالعاتی و کاربرد فناوری اطالعات در افزایش دانش آنها، پژوهش حاضر درصدد است ب
رابطه سواد اطالعاتی و کاربرد فناوری اطالعات با عملکرد مربیان ورزشی استان قم پرداخته و 

 تفاوت آنها را در دو بعد ورزش همگانی و قهرمانی مورد بررسی قرار دهد. 
                                                           

1. Cushion & Townsend 

2. Kaur 

3. Bindu 

4. Wang & Wang 
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 اهداف. 3

بررسی رابطه سواد اطالعاتی و کاربرد فناوری اطالعات با عملکرد مربیان  هدف اصلی:. 3-۴
 شی استان قم )بعد قهرمانی و همگانی(.ورز

 اهداف اختصاصی. 3-6
 ( تعیین رابطه بین سواد اطالعاتی با عملکرد مربیان سطح قهرمانی و همگانی؛۴
 ؛( تعیین رابطه بین کاربرد فناوری اطالعات با عملکرد مربیان سطح قهرمانی و همگانی6

 ر دو گروه )قهرمانی، همگانی(.( مقایسه سواد اطالعاتی و کاربرد فناوری اطالعات د3

 روش پژوهش. 1

همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش نیز کلیه مربیان  -روش پژوهش حاضر توصیفی
هستند که به دو دسته مربیان سطح  ۴3۸۹های فعال استان قم در سال  ورزشی زن و مرد در هیأت

سال و باالتر سابقه  ۴0ر و حداکث ۴شوند. این مربیان حداقل  قهرمانی و همگانی تقسیم می
مربی در سطح  ۴20گری داشتند. طبق استعالم از اداره ورزش و جوانان استان قم تعداد مربی

مشغول به کار بودند که حجم نمونه  ۴3۸۹مربی در سطح همگانی در سال  360قهرمانی و 
دفی بود. گیری به شیوه تصا نفر تعیین گردید. روش نمونه 6۴۱ 1براساس جدول کرجسی مورگان

گاهی استفاده از فناوری اطالعات )ویدئو، نرم ابزار جمع افزار و  آوری اطالعات نیز پرسشنامه آ
ساخته برای سنجش کاربرد  ( و دو پرسشنامه محقق600۱) 2وینیبرمان، کاتز و سورنتیکامپیوتر( ال

 فناوری اطالعات و عملکرد ورزشی بود. 

(، 600۱ت در ورزش توسط الیبرمان و همکاران )پرسشنامه استاندارد نقش فناوری اطالعا
افزار و کامپیوتر است.  طراحی شده که شامل سؤاالتی در مورد استفاده از سه متغیر ویدئو، نرم

نفر از مربیان باتجربه و  60(، توسط ۴3۸۴روایی و پایایی مقیاس در پژوهش محمدی و همکاران )
متخصص  ۴0صوری و محتوایی پرسشنامه )توسط  نخبه استان کردستان تایید شد. همچنین روایی

متخصص فناوری که همه آن را تایید کردند( و روایی سازه آن از طریق تحلیل  6تربیت بدنی و 
به دست آمد. برای تعیین پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن  ۸6۴/0عامل تاییدی 

                                                           
1. Krejcie & Morgan 

2. Liebermann, Katz & Sorrentino 
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 (. ۴6۹-۴69، ص۴3۸۴و همکاران، به دست آمد )محمدی  ۹9/0برای پرسشنامه مذکور 
ساخته استفاده  برای سنجش کاربرد فناوری اطالعات و عملکرد ورزشی از دو مقیاس محقق

سوال تشکیل شده  ۴۸سوال و مقیاس عملکرد ورزشی از  ۹شد. مقیاس کاربرد فناوری اطالعات از 
مورد سنجش قرار گرفتند. ای )خیلی زیاد تا خیلی کم(  گزینه ۱است که با استفاده از طیف لیکرت 

های مهارت فنی، ارتباطی، فردی و عملیاتی تشکیل شده است.  مقیاس عملکرد ورزشی از مؤلفه
ها  نفر از اساتید ورزشی قرار گرفت. پرسشنامه 3دو مقیاس، مورد تایید  ییو محتوا یروایی صور

کرونباخ، برای مقیاس  یآلفاها توزیع شد و پایایی آن با استفاده از روش  نفر از آزمودنی 30بین 
 بدست آمد. ۸23/0و  ۹۱6/0کاربرد فناوری اطالعات و عملکرد به ترتیب 

ها به صورت  های پژوهش، بعد از کسب مجوزهای الزم، پرسشنامه برای گردآوری داده
های ورزشی شهر قم اعم از خصوصی و دولتی، روباز و مسقف، به  حضوری با مراجعه به باشگاه

هایی که به  آوری، تنها پرسشنامه ی در اختیار مربیان قرار داده شد. پس از تکمیل و جمعشیوه تصادف
ها مورد استفاده قرار گرفتند. در  طور کامل و صحیح تکمیل شده بودند، برای تجزیه و تحلیل داده

ها از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و  این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده
ای و ضریب  نمونه رنوف، آزمون تی مستقل، آزمون تی تکیاسم -تنباطی )آزمون کولموگروفاس

  همبستگی پیرسون( استفاده گردید.

 پیشینه پژوهش. 5

(، در پژوهشی بیان کرد که رایانه به طور گسترده به عنوان یک وسیله کمک 60۴2) 1رامش
تخته سیاه کنار گذاشته شده است. ارائه پاور سازی،  شود. در این دوره از جهانی آموزشی استفاده می

،  CDهای ویدئویی، انیمیشن، گرافیک و صدا بسیار مؤثرتر و مورد نیازتر شده است، پوینت، کلیپ
DVD  ،MP3 .در آموزش مفیدتر هستند ، 

های مختلف علوم ورزش در حال  های مدرن و زیررشته (، تصور کردن ورزش60۴2اموریج )
توانید تصور کنید که  های موجود کار دشواری دانست و بیان کرد، آیا می وریحاضر را بدون فنا

برداری در زیر  بدون وزنه VO2maxهای بیومکانیکی بدون کامپیوتر، انجام آزمایش تجزیه و تحلیل
های ارزیابی انجام دهید؟ در مورد  های نوین آموزش و روشآب و رویدادهای میدانی بدون تکنیک

                                                           
1. Ramesh 
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یابی جهانی در تلویزیون، تنها با یک یا دو زاویه دوربین چطور؟ سیستم موقعیتتماشای ورزش 
GPS  های جغرافیایی و ماهواره و ایستگاه زمینی به عنوان نقاط مرجع برای محاسبه موقعیت 6۱از

توان در رابطه با  یابی جهانی می کند. از سیستم موقعیت ردیابی دقیق یک فعالیت خاص استفاده می
 نج برای ارزیابی و نظارت بر فعالیت بدنی استفاده کرد.س شتاب

(، در پژوهشی کاربردهای فناوری برای مربیان ورزشی )کاربرد رایانه در یادگیری 60۴9کائور )
افزارهای کاربردی، کاربرد در زمینه فیزیولوژی ورزشی، تجویز تناسب اندام، کاربرد در  حرکتی، نرم

 رایانه در روانشناسی ورزشی( را نشان داد. زمینه بیومکانیک، استفاده از 

(، در پژوهشی براساس بازخورد از یک مطالعه موردی با یک مربی 60۴۸کاشیون و تونسند )
واحد، پتانسیل برگزاری جلسات انجمن یادگیری مبتنی بر فناوری را برای ارتباط مربیان با تسهیل

های مربیان برجسته کرد. از  متناسب با برنامه ای گران و همساالن قابل اعتماد و همساالن به شیوه
گذاری دانش و تجربیات،  رو فناوری در آموزش مربیان به عنوان ابزاری برای به اشتراک این

 ای دارد. اثربخشی بالقوه

 ها یافته. 6

های توصیفی متغیرها و بررسی نرمال ها، یافته شناختی آزمودنیدر ابتدا اطالعات جمعیت
نفر در پژوهش  6۴۱( ارائه شده است. در مجموع 3تا  ۴های شماره ) ها در جدول ادهبودن توزیع د

و انحراف معیار  ۸۸/36سال با میانگین  96تا  ۴۹گویان بین  حاضر شرکت کردند. دامنه سنی پاسخ
 بود.  62۱/۸

 ان یگوتوزیع فراوانی مطلق و نسبی متغیرهای دموگرافیک پاسخ -1جدول 

 درصد فراوانی مولفه کمتغیرهای دموگرافی

 جنسیت
 22 43 مرد

 82 272 زن

 تحصیالت

 29/2 2 زیردیپلم

 24 32 دیپلم

 3/25 33 فوق دیپلم

 4/42 89 کارشناسی

 4/28 62 کارشناسی ارشد و باالتر

 گری نوع مربی
 9/42 92 سطح قهرمانی

 2/58 225 سطح همگانی
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 درصد فراوانی مولفه کمتغیرهای دموگرافی

 گری سابقه مربی

 9/27 62 سال 3تا  2

 3/25 33 سال 5تا  3

 2/22 24 سال 7تا  5

 24 32 سال 22تا  7

 6/32 68 سال 22بیشتر از 

گویان را براساس متغیر جنسیت، تحصیالت، نوع و  ( توزیع فراوانی پاسخ۴جدول شماره )
گویان مرد و  %( از پاسخ60نفر ) ۱3های این جدول،  دهد. براساس داده گری نشان می سابقه مربی

%( ۴۱نفر ) 30گویان تحصیالت زیردیپلم،  %( از پاسخ0۸نفر ) 6%( زن بودند. ۹0ر )نف ۴96
%( کارشناسی ۱/6۹نفر ) 2۴%( کارشناسی و ۱/۱۴نفر ) ۹۸%( فوق دیپلم، 3/۴۱نفر) 33دیپلم، 

%( ۴/۱۹نفر ) ۴6۱گویان در سطح قهرمانی و  %( از پاسخ۸/۱۴نفر ) ۸0ارشد و باالتر داشتند. 
 ۱تا  3%( بین 3/۴۱نفر ) 33سال،  3تا  ۴%( بین ۸/69نفر ) 20اغل بودند. در سطح همگانی ش

%( 2/3۴نفر ) 2۹سال و  ۴0تا  9%( بین ۴۱نفر ) 30سال،  9تا  ۱%( بین 6/۴۴نفر ) 6۱سال، 
 گری داشتند. سال سابقه مربی ۴0بیشتر از 

 اسمیرنوف  –نتایج آزمون کولموگروف -2جدول 

 داری معنی آماره متغیر

 284/2 262/2 د اطالعاتی مربیان از فناوری اطالعاتسوا

 726/2 697/2 میزان کاربرد مربیان از فناوری اطالعات

 529/2 822/2 عملکرد مربیان بعد قهرمانی و همگانی

دهد که تمام متغیرهای پژوهش، از توزیع نرمالی برخورداند،  ( نشان می6نتایج جدول شماره )
 ها استفاده نمود. ی پارامتریک جهت آزمون فرضیهها توان از آزمون لذا، می

 ک گروه یار متغیرهای پژوهش به تفکین و انحراف معیانگی، میفراوان -3جدول 

 انحراف معیار میانگین یفراوان گروه سوال

 میزان سواد اطالعاتی
 664/2 42/3 92 قهرمانی

 862/2 27/3 225 همگانی

 کاربردی بودن
 626/2 52/3 92 قهرمانی

 773/2 37/3 225 همگانی

ك دو یار متغیرهای پژوهش را به تفکین و انحراف معیانگی، می(، فراوان3ج جدول شماره )ینتا
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 دهد. گروه نشان می
سوال اول: آیا بین سواد اطالعاتی و کاربرد فناوری اطالعات با عملکرد مربیان سطح قهرمانی و 

 داری وجود دارد؟ همگانی رابطه معنی
سخ به این سوال از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، برای بررسی رابطه بین متغیرها برای پا

 ( ارائه شده است.۱استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره )
 متغیرهای پژوهش با عملکرد مربیان بعد قهرمانی و همگانی  یضریب همبستگ -4جدول 

 یمعنادار ضریب تبیین رسونیپ یب همبستگیضر ریمتغ

 >2225/2 289/2 435/2 اطالعاتی با عملکرد مربیان  سواد

 >2225/2 522/2 728/2 کاربرد فناوری اطالعات با عملکرد مربیان 

 01/0در سطح  یمعنادار **

(، نشان داد که میزان سواد اطالعاتی با عملکرد مربیان )بعد قهرمانی و ۱نتایج جدول شماره )
(. همچنین میزان >0۴/0pباشد ) یم ۴۹۸/0زان رابطه یم دارد و یهمگانی( رابطه مثبت و معنادار

دارد و  یکاربرد فناوری اطالعات با عملکرد مربیان بعد قهرمانی و همگانی رابطه مثبت و معنادار
 (.>0۴/0pاست ) ۱0۴/0زان رابطه یم

سوال دوم: میزان سواد اطالعاتی و کاربرد فناوری اطالعات مربیان سطح قهرمانی و همگانی 
 ر است؟چقد

( ۱ای استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره ) تك نمونه tبرای پاسخ به این سوال از آزمون 
 ارائه شده است.

 3ن با میانگین فرضی یانگیسه میای، مقا تک نمونه tج آزمون ینتا -5جدول 

 داری سطح معنی درجه آزادی T انحراف معیار میانگین متغیر

 >2225/2 224 872/3 822/2 22/3 سواد اطالعاتی

 >2225/2 224 748/8 727/2 43/3 میزان کاربرد

دهد. بر این  ای متغیرهای پژوهش را نشان می تک نمونه t(، نتایج آزمون ۱جدول شماره )
اساس، متغیر سواد اطالعاتی و میزان کاربرد فناوری اطالعات مربیان ورزشی در دو بعد همگانی و 

 باشد.  میقهرمانی بیشتر از حد متوسط 
وم: بین میزان سواد اطالعاتی و کاربرد فناوری اطالعات در دو گروه )قهرمانی، همگانی( سسوال 

 داری وجود دارد.  تفاوت معنی
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( آمده 2مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره ) tبرای پاسخ به این سوال از آزمون 
 است.

 اد اطالعاتی و کاربرد فناوری اطالعاتر سویمتغ یمستقل برا tج آزمون ینتا -6جدول 

 در دو گروه )قهرمانی، همگانی(

 متغیر
 ها( نیانگیم ی)تساو tآزمون  ها( انسیوار ی)تساو Levinآزمون 

F Sig t df Sig (2-taild) 

 222/2 223 262/3 297/2 783/2 سواد اطالعاتی

 232/2 223 522/2 264/2 272/3 کاربرد فناوری اطالعات

مستقل، متغیرهای سواد اطالعاتی و کاربرد فناوری اطالعات tج آزمون ی( نتا2شماره )جدول 
دهد. بر این اساس، در متغیر سواد  یرا در دو گروه مربیان ورزشی )همگانی و قهرمانی( نشان م

ن مربیان دو بعد قهرمانی و همگانی تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین دو گروه در یاطالعاتی، ب
 د میزان کاربرد فناوری اطالعات تفاوت معناداری مشاهده نشد.مور

 گیری نتیجه. 7

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سواد اطالعاتی و کاربرد فناوری اطالعات با عملکرد 
مربیان ورزشی استان قم )همگانی و قهرمانی( انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین 

مربیان ورزشی استان قم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج سواد اطالعاتی و عملکرد 
(، ۴3۸9(، ططری و مختاری دینانی )۴3۸9پژوهش با مطالعه ادبی فیروزه جاه و همکاران )

(، همسو و 60۴2) 2(، شاو و پوپیر60۴2) 1(، گیبلین، تور و پارینگتون۴3۸2کشاورز و همکاران )
است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، هرچه مربیان ورزشی از  ( ناهمسو60۴۸با مطالعه آواکار )

گاهی بیشتری داشته باشند، نسبت به فناوری  مزایای استفاده از فناوری های نو، به ویژه  اطالعات آ
گاهی آنها از علوم کاربردی در ورزش )بیومکانیک،  در رشته تخصصی خود مطلع باشند و میزان آ

یابد.  شناسی و...( مناسب باشد، عملکردشان نیز افزایش می رکتشناسی و ح فیزیولوژی، آسیب
(، در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که یافتن و کاربرد اطالعات، ۴3۸9ادبی فیروزجاه و همکاران )

در افزایش سطح علمی دانشجویان تربیت بدنی موثر است که به نوعی به سواد اطالعاتی 
                                                           

1. Giblin, Tor & Parrington 

2. Shao & Purpur 
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داند، این نتایج با  را سبب افزایش بار علمی و عملکرد آنها میدانشجویان اشاره داشته و این امر 
(، در پژوهشی نشان ۴3۸2باشد. همچنین کشاورز و همکاران ) های پژوهش حاضر همسو می یافته

دادند که بین میزان سواد اطالعاتی دانشجویان تربیت بدنی و عملکرد تحصیلی آنها رابطه مثبت و 
بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان را دارد که  اطالعاتی قابلیت پیشمعناداری وجود داشته و سواد 

توان گفت مربیان ورزشی  با نتایج پژوهش حاضر همخوان است. در تبیین نتایج پژوهش حاضر می
یابی، ارزیابی و  دانند که چه زمانی به اطالعات نیاز دارند، توانایی مکان با سواد اطالعاتی می

دانند که  اند که چگونه یاد بگیرند؛ زیرا می ات مورد نیاز را دارند و آموختهاستفاده کارآمد از اطالع
دانند که چگونه  توان اطالعات را یافت و می شود، چگونه می اطالعات چگونه سازماندهی می

ای درست از اطالعات استفاده کرد تا دیگران نیز از آنان بیاموزند. این افراد به دلیل  توان به شیوه می
توانند اطالعات مورد نیاز خود را در هر وظیفه یا تصمیمی بیابند، برای فراگیری  همواره می آنکه

کند تا عملکرد  ها در حین فعالیت به مربیان ورزشی کمک می العمر مهیاء هستند. این مهارت مادام
خود را در  خود را بهبود ببخشند. بدین معنا که با افزایش سواد اطالعاتی و ابعاد آن، مربیان دانش

آموزند که در کار خود از آن استفاده نموده و  های متنوعی را می گری افزایش داده و مهارت کار مربی
 شوند.  سبب بهبود عملکرد ورزشی خود می

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین کاربرد فناوری اطالعات و عملکرد مربیان ورزشی استان 
(، 60۴۸رد. نتایج پژوهش حاضر با مطالعه کاشیون و تونسند )قم رابطه مثبت و معناداری وجود دا

(، ۴3۸۹(، محمدی و قیسوندی )60۴2(، اموریج )60۴9(، کائور )60۴۹) 1پیرز و سانتوس
( همسو و با نتایج پژوهش گالنگ ۴3۸۱تبریز و عباسی ) ( و عالم ۴3۸۹تقوایی یزدی و همکاران )

( ناهمسو است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، 60۴۱) 3( و جونز و همکاران60۴0) 2و همکاران
هرچه مربیان ورزشی در کاربرد فناوری اطالعات روزآمد باشند، از آن در بهبود و نوآوری تمرینات 
جدید استفاده نمایند، برای افزایش انگیزه در جهت پیشرفت کاری و در کارهای روزمره و روتین 

( نیز 60۴9عملکرد آنها موثر خواهد بود. در این زمینه کائور )خود از آن استفاده نمایند، در افزایش 
در پژوهشی به نقش کاربردهای فناوری برای مربیان ورزشی )کاربرد رایانه در یادگیری حرکتی، 

                                                           
1. Pires & Santos 

2. Glang 

3. Jones 
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افزارهای کاربردی، کاربرد در زمینه فیزیولوژی ورزش، تجویز تناسب اندام، کاربرد در زمینه  نرم
یانه در روانشناسی ورزشی( پرداخته و آن را برای عملکرد بهتر مربیان موثر بیومکانیک، استفاده از را

( در مطالعه خود به نقش فناوری در ارتقاء تجربه تماشا، 60۴۹دانست. همچنین پیرز و سانتوس )
ها، ارائه داوری زنده و بهبود سالمتی  گسترش تجزیه و تحلیل بازی توسط مربیان، بازیکنان و رسانه

دمات اذعان نمودند که با نتایج پژوهش حاضر همسو است. کاربرد فناوری و تشخیص ص
اطالعات بر ابعاد توانمندسازی شغلی که عبارتند از استقالل مدیران، بهبود کیفیت عملکرد 

ها را قادر  های شغلی و تعهد کاری، تأثیر دارد. فناوری اطالعات سازمان مدیران، افزایش فرصت
وری  ری، دانش به دست آمده از طریق تجربه تجمعی را به عملی، بهرهسازد که به طور مؤث می

تر از همه، فناوری اطالعات  ملموس و بهبود کیفیت به طور مداوم در طول زمان انتقال دهند. مهم
وری نیروی کار و کیفیت تأثیر دارد، بلکه همچنین در  در مرتبه اول نه تنها به صورت فوری بر بهره

(. اما 2، ص۴3۸۱تبریز و عباسی،  یادگیری و انتقال دانش اثرگذار است )عالمبلندمدت بر نرخ 
( در پژوهشی نشان دادند که اگر میزان پذیرش فناوری از میزان 60۴2گیبلین و همکاران )

هایی  اعتبارسنجی فراتر رود، دانشمندان، مربیان و ورزشکاران در معرض خطر استفاده از فناوری
های نامعتبر و  اند. بازخورد یا مداخالت آموزشی مبتنی بر داده زمایش نشدههستند که به درستی آ

 غیرقابل اعتماد ممکن است برای عملکرد مضّر باشد. 
توان به  با توجه به پیشینه مثبت در مورد تاثیر کاربرد فناوری اطالعات و بهبود عملکرد می

تر از  هرچه بیشتر و استفاده مناسب ها توصیه کرد که برای توانمند کردن مربیان ورزشی و هیأت
های زیادی  ای را انجام دهند تا همچنان شاهد پیشرفت فناوری اطالعات، اقدامات الزم و شایسته

 در زمینه خالقیت، نوآوری و ارتقای سطح علمی مربیان خود باشیم.
میزان سواد ج بدست آمده، بین نظر مربیان در دو گروه قهرمانی و همگانی در مورد یبراساس نتا

اطالعاتی تفاوت معناداری وجود دارد، اما در مورد کاربرد فناوری اطالعات تفاوت معناداری 
( همسو است. آمار بدست آمده از مربیان ۴3۸۴مشاهده نشد که با مطالعه محمدی و همکاران )

اداری با در سطح قهرمانی و همگانی نشان داد که مربیان از نظر میزان سواد اطالعاتی تفاوت معن
کنند، میزان سواد اطالعاتی آنها از فناوری  هم دارند؛ یعنی مربیانی که در سطح قهرمانی کار می

کنند. اما با توجه به آمار  اطالعات به نسبت بیشتر از مربیانی است که در سطح همگانی کار می
سطح قهرمانی و توان دریافت که مربیان چه در  بدست آمده در مورد کاربرد فناوری اطالعات می

اند. چه در سطح همگانی، از فناوری اطالعات استفاده نموده و تأثیر آن را بر عملکرد خود دیده
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گری و دستیابی به عملکرد باالی  مربیان موفق، فناوری اطالعات را به عنوان عاملی که در مربی
های داده شده به  اند و همچنین تفاوت در پاسخ کند، درک کرده ورزشکاران نقش مهمی ایفا می

سؤاالت مرتبط با نقش فناوری اطالعات در عملکرد نشان داد که عقاید در بین مربیان یکسان 
نیست و استفاده از فناوری اطالعات در ورزش به عواملی چون سطح آموزش قبلی مربی )قهرمانی 

ها  که هیأتو همگانی(، دسترسی به مشاوران در زمینه علم و فناوری و دسترسی به امکاناتی 
توانند در اختیار مربیان قرار دهند، متفاوت است. باید به این نکته توجه داشت که مربیان نخبه  می

ای که در سطح  دارای تجربه باالیی در زمینه کاری خود هستند و مقایسه آنها با مربیان کم تجربه
 هایی را بوجود آورد.  تواند چالش کنند، می همگانی کار می

های تفریحی ورزشی در زمینه توزیع پرسشنامه و عدم  ال برخی از مدیران مجموعه عدم استقب
های پژوهش حاضر بود. پیشنهاد  گویی به سواالت از محدویت همکاری برخی از مربیان در پاسخ

های مختلف اجرا شده و نتایج آن با هم  شود برای تعمیم بهتر نتایج، پژوهش حاضر در استان می
 مقایسه گردد. 

 سپاسگزاری. 8

های فعال استان قم جهت همکاری در  نویسندگان این پژوهش، از کلیه مربیان ورزشی هیأت
 نمایند. انجام این پژوهش قدردانی می
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 منـابـع
بررسی تأثیر سواد دیجیتالی بر افزایش سطح علمی  (.۴3۸9ادبی فیروزجاه، ح.، یمینی فیروز، م.، یمینی فیروز، م. )

 .۴39-۴۴۸(: ۴۱)۱، های معنایی بازیابی دانش و نظام یت بدنی.دانشجویان ترب
DOI: 10.22054/jks.2018.36586.1203 

(. بررسی اثرات فناوری اطالعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان ۴3۸2اردالن، ا.، وفایی، ف.، جنابی، ش.، الماسی، م. )
 . ۴02-۸3(: 3۸)۴6، مدیریت صنعتی(. ای غرب استان کرمانشاه)مطالعه موردی: شرکت توزیع برق منطقه

(. بررسی ۴3۸۹افشانی، ع.، آقامیرزایی محلی، ط.، آقاتبار رودباری، ج.، یوسفی، س.، آبادی، ر. ) تقوایی یزدی، م.، گل
وضعیت بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات و تاثیر آن بر عملکرد اعضای هیأت علمی. پژوهش در آموزش علوم 

 . 93-2۱(: 6)۴۴، یپزشک

های  (. طراحی مدل سواد اطالعاتی دانشجویان مدیریت ورزشی دانشگاه۴3۸۹شفیعی، ش.، افروزه، م.ص.، افروزه، ح. )
 . ۱0-3۸(: 3)2، های ورزشیمدیریت ارتباطات در رسانه ایران.

کارآفرینی   سازی ارتباط بین سواد اطالعاتی با خالقیت و قابلیت (. مدل۴3۸9ططری، س.، مختاری دینانی، م. )
(: 66)2، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشیهای تهران.  بدنی دانشگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی تربیت 

۱3-23. 
های فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی از طریق ظرفیت جذب دانش (. تأثیر قابلیت۴3۸۱عالم تبریز، ا.، عباسی، م. )

 DOI: 10.22054/ims.2016.6989  .۴-69(: ۴9)۱، ناوری اطالعاتمطالعات مدیریت فو یادگیری سازمانی. 
های ورزشی ایران. گیری مدیران سازمان (. نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم۴3۸3کارگر، غ.ع. )

 DOI: 10.22080/jsmb.2014.870  .۴66-۴۴۴(: 60)۴0، نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیپژوهش
ارتباط سطح سواد اطالعاتی و عملکرد تحصیلی  (.۴3۸2فراهانی، ا.، قربانی قهفرخی، ل.، تمدن، م.م. )کشاورز، ل.، 

-۴0۸(: ۱)۱، های کاربردی در مدیریت ورزشی  پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز.
۴۴۱. 

 های ورزش ایران.ناوری اطالعات سازمان(. ارزیابی وضعیت سواد ف۴3۸۱محمدی، س.، اسماعیلی، ن.، صالحی، ن. )
 .۸9-۴۴6: ۱0،مطالعات مدیریت ورزشی

های ملی ایران نسبت به کاربرد علم و فناوری (. نگرش مربیان تیم۴3۸۴محمدی، س.، ایزدی، ب.، صالحی، ن. )
 .۴63-۴۱۴: ۴۱، مدیریت ورزشیاطالعات در ورزش. 

های ورزشی.  های تیم آوری در استفاده از اپلیکیشن یرش فن(. کاربرد مدل پذ۴3۸۹محمدی، س.، قیسوندی، ک. )
 DOI: 10.22089/smrj.2019.7556.2612  (.96)۴۱، مطالعات مدیریت ورزشی
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