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 چکیده 

ه ای  یقی،  قیقایس ز زی ر قه   ز   هدف از اجنام این حت

-قوانع  نیاز  نگرش و قهارت ب ز ا ارریری از   ن   
ه ای قی ی وه وری اس القی     آوری اطالعات قربیان تیم

ای  ن و  حتیقی ،   روش حتیقی ، قیقایس ز   .باشدایران قی

بود       یدانی  جرا ق قاری     .ااربردی و روش ا عز آ جاق

های قی ی اعااق ی ب ز ش اناد ین     شاقل قربیان تیم

  4تعداد آهن ا  ژو  از های آسیایی روانگزیدوره با

حجم منونز آقاری با تعداد جاقعز آقاری         . بود ن ر  

 .ریری بز صورت ال مشار اجرا شد برابر و روش منونز

ن ر از اساتید دانشگاه       روایی پرسشناقز توسط    

آوری ه ای تربی ب ب دنی و   ن    و قتخصصان در رش تز 

شناقز بز وسییز    اطالعات تأیید شد و پایایی ال پرس     

از آق ار  . تعیین ش د  α=1/ 1آزقون آ  ای ارونباخ 

ه ای دقوررا ی ش ش راب    توصی ی برای توصیف ویژر ی 

و ( Ks) امسیرنوف -های ایمورروفانندران و از آزقون

ه ا اس ت اده   برای جتایز و حتیی ل داده ( F) ریدقن 

 .شد

                                                 
       اواالی قا ای دانشجوی دارتای قدیریب ورزشی دانشگاه - 

raeisi_nejad@yahoo.com 

 دانشگاه عالقز طباطبایی عضو هیأت عیمی - 

 دانشیار دانشگاه هتران - 
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 4های زیر قه  زبین  های حتیقی، نشان داد ازیا تز

قوانع  نیاز  نگرش و قهارت بز اارریری از قتغیر 

های قیی و بز صورت آوری اطالعات قربیان تیم ن

  وجود =15/1pت اوت قعناداری در سطح جدارانز 

رسد از دسب آقده  بز نظر قیز طب، نتایج ب. دارد

های هر ادام با است اده از او ویب بندی زیرقه  ز

از دیدراه و ت اده توان با اس از قتغیرهای  وق قی

نیازها و قوانع را آهنا را در اقر نگرش قربیان  

آوری اطالعات برطرف ارد و از طرف دیگر قهارت  ن

 .قربیان را ا اایش داد
 

-های قیی   ناثرخبشی  قربیان تیم :کلیدی گانواژ
 .قهارت  نگرش و قوانعآوری اطالعات  

 

 مقدمه 

یکم   در شرو  هااره سوم و در ابتدای قرن بیسب و

وری اطالعات و ارتباطات در آرشد روز ا اون  ن

آن را دستخوش  اثر رذاشتز و متاقی شئون زندری بشر

های این تغییرات در حوزه .تغییر منوده اسب

 سیاسی  آقوزشی و اقتصادی   رهنگی  اجتماعی 

چشمگیر بوده اسب و  های دیگربسیاری از حوزه

تی را در جهان غیر قابل بازرش زقینز حتوالت سریع و

انیم اقروزه در عصری زندری قی . راهم آورده اسب

این ناقگذاری  اند واز آن را عصر اطالعات ناقیده

یستم در حوزه بپی حتوالت پر شتاب نیمز دوم قرن  در

صورت رر تز و قنجر بز تشکیل  وریآعیوم و  ن

 اسب شده «جاقعز اطالعاتی»ز نوینی بز نام عجاق

در عصر اطالعات  نیاز بز یادریری (. 114 قورو  )

چیاهای جدید و ح ظ  گانی با پیشر ب زقانی  

ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و برای اسب قو یقیب 

ای قادام در چنین  ضایی انسان باید یادریرنده

این حتوالت (. 114 اونگ  )ا عمر و خودرردان باشد 

بز سرعب  آن تصور ذهنی را از آدقی نسبب بز 

-دهد و  انآوری اطالعات دارد تغیري قي و  ن سازقان
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اند   آوری اطالعات بز سرعب تغیري قیطور از  ن

آوری های ورزشی در زقینز  نراهربدهای سازقان

(. 31  حممدی و قظ ری  )رردد اطالعات نیا قتحول قی

ارتباطات  های اطالعات ووریآهای اخیر  نسال در

نی و عیوم ورزشی ا یب روزا اونی در تربیب بد

جدایی ناپذیر برناقز درسی و  یا تز اسب و بز جاِء

آقوزش و نیا اار هر روزه قعیمان  قربیان ورزش و 

قربیان براي باقي . قدیران ورزشی تبدیل شده اسب

اي خود  الزم اسب كز از آخرین قاندن صالحیب حر ز

ها آراه بوده و پایز دانش بنیادی خود را نوآوري

هاي این  رآیند نوسازي شاقل آقوزش. یندابیقاء منا

-قداوم  ح اظب سیستماتیك  ا اایش و وسعب دانش قی

عواقیی از باعث قو یقیب و اثرخبشی یش قربی . باشد

شود باید و در هنایب قو یقیب تیم قیی یش اشور قی

-این ویژری ؛قنحصر بز  رد باشد های دارای ویژری

یتی  دانش های شخصیتی   ردی  قدیرها از زقینز

توانند قورد توجز قرار ریرند  نی و اجتماعی قی

تواند ها قیبز طوریکز نداشنت هر یش از این ویژری

قوجب عدم قو یقیب قربی در رسیدن بز نتایج قطیوب 

  .رردد

بیان داشتند از نگرش ( 31  )حممدی و  کاران 

های های ستادی سازقاناارانان و اارقندان خبش

آوری اطالعات و است اده از آن  نورزشی نسبب بز 

ها قثبب بوده و رابطز نگرش با در این سازقان

آوری اطالعات را قورد تأیید قرار انتشار  ن

 .دادند

ی آ ربین
 

ای با عنوان نگرش طی قطا عز( 114 ) 

آوری اطالعات و ارتباطات؛ اساتید در قورد  ن

در  قوردی اساتید آقوزش زبان انگییسیقطا عز 

اند از آهنا نگرش قثبتی در قورد ز  بیان قیسوری

آوری اطالعات و ارتباطات در آقوزش بز اارریری  ن

                                                 
 . Albirini 
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نتایج این قطا عز نشان داد از دیدراه . اندداشتز

-اساتید نسبب بز تکنو وژی  جتربز اار با تکنو وژی
ها و قوقعیب  رهنگی از بر حمیط اطراف او حاام 

آوری اطالعات و اسب  در نگرش آهنا نسبب بز  ن

در این قطا عز قشخص . ارتباطات تأثیر داشتز اسب

پاسخگویان توان عیمی از الزم اسب %  4/ شد از 

رران برای است اده از ااقپیوتر  چگونگی آقوزش

نصب نرم ا اار  اار با نرم ا اارهای حماسباتی  

ها  نرم ا اارهای ررا یکی  از بین بردن ویروس

رتونیکی داشتز باشند را در های ا کاجرای آقوزش

اطالعات بسیار حمدودی در %  1 /5اختیار نداشتز  و 

گ. این زقینز دارند هی سان
 

در پژوهشی ( 115 ) 

آوری اطالعات در عواقل قهثر در هبره ریری از  ن

رران قورد بررسی قرار داده و نتایج نشان آقوزش

آوری اطالعات بز وسییز آهنا داد از ااربرد  ن

یمًا حتب تأثیر عواقل  ردی و احساس ق ید بودن قستیق

احساس سهو ب در . آوری اطالعات برای آهناسب ن

آوری اطالعات رابطز قعناداری با است اده از  ن

آوری اطالعات احساس ق ید بودن و است اده از  ن

آوری اطالعات رران بز  ن چنین نگرش آقوزش. داشب

آوری از  ن رابطز قعناداری با است اده آهنا

ای و عالوه بر این  قهارت رایانز. اطالعات داشب

آوری اطالعات توسط شرایط حمیطی در ااربرد  ن

 . آقوزشگران تأثیر داشب

ی ندابیس
 

بز بررسی وضعیب ( 115 )و  کارانش  

-آوری اطالعات و ارتباطات و ویژریاست اده از  ن

ز بیشرت ا. های زنان اارآ رین در قا ای پرداختند

پاسخ دهندران ه ب اار از ده ااری از رایانز % 01

% 73. دهد را است اده اردندبرای انسان اجنام قی

ای قعمو ی و های رایانزپاسخ دهندران از دستگاه

. اردندهای پیشر تز است اده قیاز دستگاه% 43

                                                 
 . Heysung  

 . Ndubisi & et al 
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 یانگ
 

در حتیقییقی از در آقریکا ( 110 )و  کارانش  

قربی تربیب بدنی  45 صورت رر ب اعتماد بز ن س 

آوری اطالعات آهنا قورد های  نرا از نظر قهارت

بررسی قرار دادند و راارش اردند از ااثر شراب 

-انندران سطح قهارت خود را در سطح حداقل قی

-از شراب انندران احساس قی%   /7 یقط )دانستند 
های او یز ااقپیوتر توانایی اردند از در قهارت

بز این نتیجز رسیدند از این  و هنایتًا( دارند

های تربیب ها باید زنگ خطری برای دپارمتانیا تز

ی. بدنی باشد ن
 

در پژوهشی نشان داد از ( 110 ) 

ود عمیکرد آوری اطالعات تأثیر قستیقیم بر هبب ن

قستیقیم و بز عنوان عاقل اقا بز طور غیر. ندارد

رر عمیکرد و یادریری سازقانی را حتب تأثیر قداخیز

بز این ترتیب  بایستی برای هببود . دهدقرار قی

آوری اطالعات را با دیگر قنابع سازقان عمیکرد   ن

  . راه و ترایب ارد

ی ال انصار
 

با حتیقی، خود در دانشگاه ( 110 ) 

دهد عالقز بز است اده از اینرتنب و اویب نشان قی

وری از قنابع آن در بین دانشگاهیان ا اایش هبره

آوری با وجود این  استادان از  ن. بیا تز اس

اطالعات و ارتباطات بیشرت برای نوشنت قیقا ز  حتیقی،  

اردند و ارتباط و یا نت قیقاالت عیمی است اده قی

ها در آوریعالقز امرتی برای است اده از این  ن

. آقوزش  تدریس و اارهای االسی دانشجویان داشتند

توانند با قی دانشگاهیان بر این باورند از% 3/74

 .است اده از اینرتنب در وقب خود صر ز جویی انند

ای با قوضو  ااربرد در قیقا ز( 110 ) باب شارپ

ااقپیوترها در عیوم ورزشی پرداخب و نتایج حاصل 

اارشناسان ورزشی بریتانیا % 41بدین صورت بود از 

-از ااقپیوترها برای آقوزش و حتیقی، است اده قی

                                                 
 . Liang & et al 

 . Ni 
 . Al-Ansari  
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ها متایل بز ر بسیاری از زقینزانند  در حا یکز د

است اده از ااقپیوترها وجود داشب  در اقر 

-آوری اطالعات قیقربیگری بیشرتین است اده را از  ن

در حتیقی، خود قربیگری را بز ( 113 ) القس. اردند

  انرتل آقاده سازی: اندسز  عا یب خمتیف تیقسیم قی

تی ی این قراحل شرایط خم. و اسب اطالعات از قسابیقز

آوری را برای پشتیبانی قربیگری بز وسییز  ن

آورد از قرحیز انرتل قسابیقز از اطالعات بز وجود قی

تر اسب زیرا دریا ب داده  پردازش داده و  ز قهم

ها در حمل و در طول اجنام قداخالت قبتنی بر داده

ی. ریردقسابیقز صورت قی آل سناید
 

و  کارانش  

آوری ادراای در پذیرش  نبز بررسی قوانع ( 111 )

عمان های عا ی اشور اطالعات و ارتباطات در آقوزش

عضو هیئب عیمی از چهار دانشکده  11 . پرداختند

قت اوت در ااجل عیوم ااربردی در این قطا عز شراب 

: پنج نتیجز از آن بررسی استخراج شد. داشتند

امبود اقکانات  امبود محایب رمسی  آراهی نادرسب 

آوری اطالعات   یقدان اطمینان   یازات  ناز اقت

ها حاای از آن بودند از اعضای یا تز. نبود وقب

-هیئب عیمی درک حمدودی از قوانع در بز اارریری  ن
. های آقوزش خود داشتندآوری اطالعات در مترین

-ق اهیم قهم این قطا عز شاقل نیاز بز تأقین محایب

اصی برای های  نی و زقان اختصهای رمسی  آقوزش

اعضای هیئب عیمی در یادریری و ارتیقای دانش و 

 .اسبآوری اطالعات آهنا در  ن

یو یتا
 

در قیقا ز خود بز ارائز طراحي ( 111 ) 

بازخورد قهثر در قهارت حركيت از طری، مترینات 

پردازد تا از این ورزشی بر قبناي كاقپیوتر قي

 طری، رسیدن ورزشكاران بز نتایج دخلواه آنان را

هر زقان كز . محایب مناید و بز نتایج زیر دسب یا ب

توانند هایي قورد نیاز باشد ورزشكاران قيپیشر ب

                                                 
 . Al-Senaidi & et al 
 . Yulita 
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تري داشتز باشند  در هر آنچز تر و صحیحمتركا دقی،

كز بز تازري آقوختز شده الزم نیسب كز ورزشكاران 

هاي خود داشتز باشند و متركا طوالني قدتي بر آقوزش

بر نواحي حركب قورد نیاز متركا  تواننددر عوض قي

توانند بر رسرتش روحیز رقابب منایند  ورزشكاران قي

هاي شخصي ورزشكار از طری، حذف  اصیز قیان رقابب

نیاز متركا كنند  ورزشكاران از حاصل شده و قورد

كنند  ورزشكاران بز آقوزشي جتمع اطالعات پیشگريي قي

و اجراي آهنا یابند كز هبرت با حنوه رقابب دسب قي

قارینا. سازرار اسب
 

ای حتب عنوان در قیقا ز( 1 1 ) 

ارتیقاء خود باوری و نگرش دانشجویان تربیب بدنی 

آوری اطالعات و و عیوم ورزشی در ارتباط با  ن

ارتباطات از طری، االس ااقپیوتر طی یش دوره 

آقوزشی بز قنظور ارتیقاء دانشجویان با جاقعز 

ور یونان اجنام شد حتییل دانشجو در اش 31آقاری 

داده نشان داد از توانایی دانشجویان در ارتباط 

با اینرتنب و ااقپیوتر و نیا ررایش قثبب آهنا 

نسبب بز ااقپیوتر و اینرتنب را بز طور چشمگیری 

ر ا اایش داده و در عین حال ترس آهنا از ااقپیوت

 .ااستز اسبشدیدًا 

آوری ز  ناست اده ااین حتیقی، بز بررسی وضعیب 

اطالعات در قربیگری پرداختز تا با است اده از 

های قناسب برای آقاده سازی نتایج آن برناقز ریای

-سیستم آقوزشی و برای است اده اارآقدتر از  ن
 ذا با توجز بز قسائل . آوری اطالعات اختاذ رردد

قطرح شده  حمیق، بز دنبال پاسخگویی بز این سهال 

هر ادام از قهارت   های زاسب از آیا بین زیرقه 

 وریآ ناارریری از ز نگرش  قوانع و نیاز ب

های قیی وهوری اسالقی ایران قربیان تیماطالعات 

 ت اوت وجود دارد؟
 

                                                 
 . Marina 
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 روش شناسی

ای  نو  حتیقی، ااربردی  قیقایسز -روش حتیقی، توصی ی

ها روش اجرا بز صورت پیمایشی و روش رردآوری داده

های قاری شاقل قربیان تیمجاقعز آ .قیدانی اسب

قیی وهوری اسالقی ایران  اعااقی بز شاناد ین 

  4تعداد آهنا ژو   از های آسیایی روانگدوره بازی

تعداد منونز آقاری این حتیقی، با تعداد . بودن ر 

ریری بز صورت ال  جاقعز آقاری برابر و روش منونز

 در این حتیقی، عالوه بر پرسشناقز .مشار اجرا شد

ها  از دو پرسشناقز حمیق، های شخصی آزقودنیویژری

آوری اطالعات بررسی عواقل قهثر  ن ساختز قربوط بز

سهال  1 سهال و قربوط بز اثرخبشی با  55با 

روایی صوری و حمتوایی پرسشناقز توسط . است اده شد

های ن ر از اساتید دانشگاه و قتخصصان در رشتز   

عات تأیید شد و پایایی آوری اطالتربیب بدنی و  ن

ال پرسشناقز پس از توزیع در یش قطا عز قیقدقاتی 

آقاری و رردآوری آهنا  بز  ن ر از منونز 1 بین 

از . تعیین شد α=1/ 1وسییز آزقون آ  ای ارونباخ 

آقار توصی ی  چون قیانگین  احنراف قعیار  

 راوانی  درصد  راوانی  حداقل  حدااثر و  چنین 

ل و منودارها و از آقار استنباطی  چون ترسیم جداو

 (F) و  ریدقن( Ks) امسیرنوف -های ایمورروفآزقون

 .ها است اده شدبرای جتایز و حتییل داده



 
های قهارت  نگرش  قوانع و نیاز  او ویب بندی زیرقه  ز

 9                          ...بز اارریری
 

 های حتقیقیافته
 

-توزیع  راوانی و درصد  راوانی سن قربیان تیم.  جدول

تر از سطح قیی و سابیقز های قیی  سابیقز قربیگری پایین

 م قییقربیگری در تی

 ال
سال  54

 بز باال

5 -43 

 سال

47-4  

 سال

4 - 0 

 سال

 5- 1 

 سال

زیر 

 1 

 سال

سن 

 قربیان

 آقاره 

  راوانی   3    7 4 3  4

 درصد 5/7  1 /15 3 /50 0 /00 1/ 5 1 /15 11 

 سابیقز تر از سطح قییپایین( سال)سابیقز

 آقاره
 ال

   باالی 

 سال

  - 7 

 سال

 0-   

 سال

 1-5 

 سال

 5زیر

 سال

  راوانی 5     1      4

 درصد 5 /7      /4 3/4 7/  11 

 سابیقز در تیم قیی( سال)سابیقز

 آقاره
 ال

   باالی 

 سال
  - 7 

 سال
 0-   

 سال
 1-5 

 سال
 5زیر

 سال

  راوانی 7     0 5    4

 درصد 5/41 1 /1 4 /    /1  /4 11 
 

پاسخگویان در % 5/7 دهد از نشان قی(  )جدول

-5 در داقنز سنی % 1 /15سال   1 نز سنی زیر داق

% 0 /00سال   0 - 4در داقنز سنی % 3 /50سال   1 

در داقنز سنی % 1/ 5سال    4-47در داقنز سنی 

سال بز باال  54در داقنز سنی % 1 /15سال   43- 5

-سابیقز قربیگری پاسخگویان در سطوح پایین. بودند

دارای % 5 /7تر از تیم قیی بدین رونز بود از 

سال   5-1 دارای سابیقز بین %   سال   5سابیقز زیر

دارای سابیقز % 3/4سال     -0 دارای سابیقز %   /4

سال    دارای سابیقز باالی % 7/ سال و  7 -  

سابیقز قربیگری پاسخگویان در سطح تیم قیی . بودند

سال   5دارای سابیقز زیر% 5/41بدین رونز بود از 

دارای % 4 / سال   5-1 دارای سابیقز بین % 1 /1

سال  7 -  دارای سابیقز %   /1سال     -0 سابیقز 

 .سال بودند   دارای سابیقز باالی %  /4و 
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اارریری از  ن ز توصیف قیانگین منرات قهارت ب.  جدول

 آوری اطالعات توسط قربیان تیم قیی

قیانگین 

 منرات
 رتبز نو  قهارت

4 /4 
قانند است اده از نرم ا اارهای نوشتاری 

Word 
  

   دریا ب وارسال ایمیل  3/4 

    YahooوGoogle است اده از قوتورهای ااوشگر   4/  

 7/4 
است اده از نرم ا اارهای چند رسانز ای 

 Media playerقانند 
4 

11/4 
است اده از سخب ا اارها از ویز پرینرت   

  یش  اسکنر
5 

 0 خرید ا کرتونیکی از طری، اینرتنب 4/ 1

 7 شراب در ان رانس های ویدیوئی   شنیداری   /15

 3 نصب انوا  نرم ا اارها در ااقپیوتر   /30

74/  
است اده از نرم ا اارهای ارائز قطا ب قانند 

Power point 
1 

03/  
است اده از نرم ا اارهای ررا یکی قانند 

Photo Shop 
 1 

0 /  
 انتیقال تااتیش از طری،  ن آوری اطالعات بز

 ورزشکاران 
   

53/  
انتیقال تکنیش از طری،  ن آوری اطالعات بز 

 ورزشکاران
   

 7/  
است اده از نرم ا اارهای حماسباتی قانند 

Excel 
   

 1/  
 SPSSاست اده از نرم ا اارهای آقاری قانند 

 MiniTabو 
 4 

 

شود از  قشاهده قی(  ) انطور از در جدول 

ز در رابطز با قهارت بهای قیی دیدراه قربیان تیم

اارریری از  ن آوری اطالعات باالترین رتبز قتعی، 

است اده از نرم ا اارهای نوشتاری » بز قهارت

و در طرف قیقابل پایین ترین رتبز  «Wordقانند 

است اده از نرم ا اارهای آقاری » قتعی، بز قهارت

 .بود «MiniTabو  SPSSقانند 



 
های قهارت  نگرش  قوانع و نیاز  او ویب بندی زیرقه  ز

 00                          ...بز اارریری

 
آوری اطالعات اده از  ننیازهای است ت اوت بین .  جدول

 (نتایج حاصل از آزقون  ریدقن) از دیدراه قربیان تیم قیی

 تعداد آقاره

قیقدار اای 

 اسکوار 

( χ ) 

 درجز آزادی

 (df) 

 سطح قعناداری

(sig) 

 1/  1     3/  ٭  4 نتیجز

 

با توجز بز آزقون  ریدقن بز عمل آقده و نتایج 

از از  شود قشاهده قی(  )ارائز شده در جدول 

های نیازهای دیدراه قربیان  بین زیرقه  ز

آوری اطالعات ت اوت قعناداری وجود است اده از  ن

پس از بررسی (. χ  =  3/   و  sig=1/  1)دارد 

های نیازهای  قعنادار بودن ت اوت بین زیرقه  ز

-آوری اطالعات از دیدراه قربیان تیماست اده از  ن
 .ا پرداختیمهای قیی  بز او ویب بندی آهن

 

آوری اطالعات بندی نیازهای است اده از  نرتبز .4جدول 

 (نتایج حاصل از آزقون  ریدقن)از دیدراه قربیان تیم قیی 
قیانگین 

 رتبز
 رتبز هارویز

 7/1 
 است اده از نرم ا اارهای ارائز قطا ب قانند 

Power Point 
  

   Excelاست اده از نرم ا اارهای حماسباتی قانند  7/3

5 /3 
است اده از سخب ا اارها  از ویز پرینرت   یش  

 اسکنر
  

17/3 
آوری اطالعات بز انتیقال تااتیش از طری،  ن

 ورزشکاران
4 

 Word 5است اده از نرم ا اارهای نوشتاری قانند   31/7

75/7 
ای قانند است اده از نرم ا اارهای چند رسانز

Media player 
0 

 7 نرم ا اارها در ااقپیوترنصب انوا   04/7

4 /7 
آوری اطالعات بز انتیقال تکنیش از طری،  ن

 ورزشکاران
3 

 Google , Yahoo 1است اده از قوتورهای ااوشگر  3/7 

 1  های ویدیویی و شنیداریشراب در ان رانس 33/0

71/0 
 SPSS , Miniاست اده از نرم ا اارهای آقاری قانند 

tab 
   

    رتونیکی از طری، اینرتنبخرید ا ک 0/ 5
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 7/0 
 Photoاست اده از نرم ا اارهای ررا یکی قانند 

shop 
   

 4  دریا ب و ارسال ایمیل 17/5
 

شود از قشاهده قی( 4) انطور از در جدول 

های قیی در رابطز با زیر دیدراه قربیان تیم

آوری اطالعات  های نیازهای است اده از  نقه  ز

 است اده از»ترین رتبز قتعی، بز زیر قه  ز باال

بود و  « Power Pointنرم ا اارهای ارائز قطا ب قانند

ترین رتبز قتعی، بز زیر در طرف قیقابل پایین

 .بود «دریا ب و ارسال ایمیل»قه  ز 
 

آوری اطالعات از قوانع است اده از  نت اوت بین . 5جدول

 دیدراه قربیان تیم قیی

 (از آزقون  ریدقننتایج حاصل )

 تعداد آقاره

قیقدار اای 

 اسکوار 

( χ ) 

  درجز آزادی

(df) 

 سطح قعناداری

(sig) 

 1/ 11     3/7 ٭  4 نتیجز

 

با توجز بز آزقون  ریدقن بز عمل آقده و نتایج 

شود از از قشاهده قی( 5)ارائز شده در جدول 

های قوانع است اده دیدراه قربیان  بین زیرقه  ز

وری اطالعات ت اوت قعناداری وجود دارد آاز  ن

(11 /1=sig  3/7  و  =  χ .) پس از بررسی قعنادار

های قوانع است اده از بودن ت اوت بین زیرقه  ز

های قیی  بز  آوری اطالعات از دیدراه قربیان تیم ن

 .بندی آهنا پرداختیم او ویب
 

از آوری اطالعات بندی قوانع است اده از  نرتبز .0جدول

 (نتایج حاصل از آزقون  ریدقن)دیدراه قربیان تیم قیی 
قیانگین 

 رتبز
 رتبز هارویز

   های آقوزشی یقدان بررااری دوره 1/ 

   آشنا نبودن با زبان انگییسی 3/ 3

 0/3 
امبود آشنایی با نرم ا اارهایی در زقینز 

 قربیگری
  

 4 در دسرتس نبودن اینرتنب پرسرعب 15/7



 
های قهارت  نگرش  قوانع و نیاز  او ویب بندی زیرقه  ز

 03                          ...بز اارریری

 
 5 انگیاه و رغبب الزم در قربیان ایجاد 01/7

10/0 
آوری امبود زقان اا ی برای است اده از  ن

 اطالعات در دوره قربیگری
0 

31/0 
امبود آشنایی با سخب ا اارهایی در زقینز 

 قربیگری
7 

44/0 
-امبود زقان اا ی برای مترین و یادریری قهارت

 آوری اطالعات های قرتبط با  ن
3 

 1 نات و جتهیاات نرم ا ااریامبود اقکا 0/ 4

 1/0 
امبود آشنایی با  رآیند جستجوی قطا ب قورد 

 نیاز در اینرتنب
 1 

    امبود اقکانات و جتهیاات سخب ا ااری 0/  

 1/5 
نگرش ناقناسب ورزشکاران و اادر  نی نسبب بز 

 آوری اطالعاتاست اده از  ن
   

    ترس از ایجاد تغییر و نوآوری 75/4

 

شود از قشاهده قی( 0)انطور از در جدول  

-های قیی در رابطز با زیرقه  زدیدراه قربیان تیم

آوری اطالعات  باالترین های قوانع بکارریری از  ن

- یقدان بررااری دوره» رتبز قتعی، بز زیر قه  ز
ترین رتبز بود و در طرف قیقابل پایین «های آقوزشی

اد تغییر و ترس از ایج »قتعی، بز زیر قه  ز

 .بود «نوآوری
 

آوری اطالعات از نگرش است اده از  نت اوت بین . 7جدول

 دیدراه قربیان تیم قیی

 (نتایج حاصل از آزقون  ریدقن)

آقا

 ره

تعد

 اد

قیقدار اای 

 اسکوار 

( χ ) 

درجز 

  آزادی

(df) 

سطح 

 قعناداری

(sig) 

نتی

 جز
 1/ 11    0/71 ٭٭  4

 

عمل آقده و نتایج با توجز بز آزقون  ریدقن بز 

شود از از قشاهده قی( 7)ارائز شده در جدول 

های نگرش است اده دیدراه قربیان  بین زیرقه  ز

آوری اطالعات ت اوت قعناداری وجود دارد از  ن

(11 /1=sig  0/71  و =  χ .) پس از بررسی قعنادار
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-های نگرش است اده از  نبودن ت اوت بین زیرقه  ز

های قیی  بز ز دیدراه قربیان تیمآوری اطالعات ا

 .او ویب بندی آهنا پرداختیم

آوری های نگرش است اده از  نبندی اردن رویزرتبز .3جدول

نتایج حاصل از آزقون )اطالعات از دیدراه قربیان تیم قیی 

 ( ریدقن
قیانگین 

 رتبز

 رتبز هاگویه

1 /3 
با توجز بز روند سریع حتوالت  است اده از  ن 

 .های نوین اقری ضروری اسبآوری 
  

3 /3 
است اده از  ن آوری اطالعات در پیشر ب شغیی 

 .وحر ز ای قربیان تاثیررذار اسب
  

0 /3 
بکارریری  ن آوری اطالعات باعث ا اایش ای یب 

 . عا یب در قربیگری قی شود
  

45/3 
 ن آوری اطالعات باعث ایجاد انگیاش در قربیان 

 .ای قربیگری آنان قی شوددر جهب توسعز  عا یب ه
4 

1 /3 
 راریری حنوه است اده از ن آوری اطالعات برای 

 .قربیان تیم قیی ضروری اسب
5 

7 /7 
است اده از  ن آوری اطالعب در قربیگری  هاینز 

 .های قا ی را ااهش قی دهد 
0 

5 /7 
با است اده از  ن آوری اطالعات قربیان قطا ب 

 .ند داشبجدید و بروز در دسرتس خواه
7 

 1/7 
آقوزش از طری،  ن آوری اطالعات تعاقل قیان قربی 

 .و ورزشکار را ا اایش قی دهد 
3 

13/7 
انعطاف پذیری در زقان وقکان  یش قایب قابل 

 .توجز آقوزش ا کرتونیکی اسب
1 

15/0 
یادریری است اده از رایانز  اینرتنب و وسایل 

 .دیجیتا ی برای قربیان قشکل اسب
 1 

3 /0 

است اده از قنابع ا کرتونیکی در قربیگری 

چاپی )قغایرتی با است اده از سایر قنابع 

 .ندارد( وشنیداری

   

55/0 

قربیان دراست اده از  ن آوری های جدید 

اطالعاتی  تردید دارند و  یقط درصورت اجبار 

 .است اده قی انند

   

 1/0 
قربیان یادریری سنتی را بز یادریری ا کرتونیکی 

 .ترجیح قی دهند 
   

1 /5 

اررقربیان قهارت است اده از ن آوری اطالعات را 

نداشتز باشند در  عا یب های خود قو ، خنواهند 

 .بود

 4 

 



 
های قهارت  نگرش  قوانع و نیاز  او ویب بندی زیرقه  ز

 05                          ...بز اارریری

 

شود از قشاهده قی( 3) انطور از در جدول 

-های قیی در رابطز با زیرقه  زدیدراه قربیان تیم

ن آوری اطالعات  باالتریهای نگرش بکارریری از  ن

با توجز بز روند سریع »رتبز قتعی، بز زیرقه  ز 

حتوالت  است اده از  ن آوری های نوین اقری ضروری 

بود و در طرف قیقابل پایین ترین رتبز  «.اسب

 اررقربیان قهارت است اده از»قتعی، بز زیرقه  ز 

های   ن آوری اطالعات را نداشتز باشند در  عا یب

 .بود «خود قو ، خنواهند بود

 ث و نتیجه گیریحب

نتایج آزقون  ریدقن نشان داد از از دیدراه 

های نیازهای های قیی بین زیرقه  زقربیان تیم

آوری اطالعات ت اوت قعناداری وجود است اده از  ن

نتیجز  وق با نتایج (. 1sig =     /3  =  χ/  1)دارد 

( 110 )و شارپ ( 114 )حتیقییقات  القبانو و ناوی 

 . سویی دارد

و القبان
 

ی  و ناو
 

% 30/ دریا تند از ( 114 ) 

. اردندپاسخ دهندران از اینرتنب است اده قی

بیشرتین است اده دانشجویان از اینرتنب بز قنظور 

ارتباط و پسب ا کرتونیکی  جستجو در ص حات وب و 

دانشجویان %  3/5. دستیابی بز جمالت برخط بوده اسب

ب را از قهارت الزم برای است اده از اینرتن

% 41دریا ب از( 110 ) باب شارپ .اند رارر تز

اارشناسان ورزشی بریتانیا از ااقپیوترها برای 

انند  در حا یکز در آقوزش و حتیقی، است اده قی

ها متایل بز است اده از بسیاری از زقینز

ااقپیوترها وجود داشب  در اقر قربیگری بیشرتین 

 .اردندآوری اطالعات قیاست اده را از  ن

با توجز بز نتایج این حتیقی، و حتیقییقات رذشتز  

های قیی  رسد از از دیدراه قربیان تیمبز نظر قی

                                                 
 . Luambano 

 . Nawe 
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آوری های نیازهای است اده از  نبین زیرقه  ز

اطالعات ت اوت قعناداری باشد و د یل عمده آن 

-احتمااًل یکسان بودن اصول ایی قربیگری و  چنین هم

ری اطالعات قورد است اده آو نو  بودن اباارهای  ن

نتایج حاصل از این  رضیز نشان داد . قربیان باشد

های قیی نسبب بز است اده از نرم  از قربیان تیم

نیاز بیشرتی   power pointا اارهای ارائز قطا ب قانند 

را دارند و د یل عمده آن احتمااًل ت هیم و توضیح 

رم هبرت قطا ب بز بازیکنان با است اده از این ن

در قرتبز بعد قیاان نیاز قربیان بز . ا اار باشد

. از او ویب باالتری برخوردار بود Excelنرم ا اار 

-دهد از هر اندازه قربیان تیماین قوارد نشان قی

تر های قیی نیازشان نسبب بز این جتهیاات قرت ع

ترند و هر قیاان از نیازقندی آهنا بز باشد  اثرخبش

در . د اثرخبشی آهنا امرت اسباین وسایل بیشرت باش

طرف قیقابل قیاان نیاز بز است اده از ایمیل در 

قیان آهنا اندک بود از این اقر نشانگر او ویب 

پایین این رویز در قیان نیازهای است اده  از 

توان اظهار در هر حال قی. دیدراه قربیان بود

داشب از با توجز بز دیدراه قربیان  قیان نیاز 

آوری ت اوت قعنادار ت اده از اباار  نآهنا بز اس

قشاهده شد از این نیا اقری طبیعی اسب و قربیان 

های قیی نیا باید نسبب بز دانش است اده از تیم

آوری اطالعات غا ل نشوند و آراهی خود را  ن

ا اایش دهند تا بتوانند  اقان با رشد و توسعز 

 آوری اطالعات  دانش و توانایی خود را نیا ن

 .ا اایش دهند

نتایج آزقون  ریدقن نشان داد از از دیدراه 

های قوانع های قیی بین زیرقه  زقربیان تیم

آوری اطالعات ت اوت قعناداری وجود است اده از  ن

نتیجز  وق با نتایج (. 1sig =    3/7  =  χ/ 11)دارد 

( 111 )و آل سنایدی (  11 )حتیقییقات آل او تاوی 

 . سویی دارد
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یآل  اوتاو
 

در حتیقی، خود دریا ب بیشرت  ( 11 ) 

قعیمانی از نگرش قن ی یا خنثی در قورد است اده 

آوری اطالعات در آقوزش دارند  دانش و قهارت از  ن

هایی از آهنا را آوریالزم در قورد ااقپیوترها و  ن

. سازد آراهانز تصمیم ریری انند  ندارندقادر قی

و قعناداری بین  در این قطا عز  بستگی قن ی

آوری قیاان قوانع قوجود در قسیر است اده از  ن

-آوریاطالعات و نگرش قعیمان در خصوص تأثیر این  ن

 .ها در ارتیقاء ای یب آقوزش و پژوهش قشاهده شد

بز بررسی قوانع ( 111 )آل سنایدی و  کارانش 

آوری اطالعات و ارتباطات در ادراای در پذیرش  ن

پنج نتیجز . اشور  عمان پرداختند های عا یآقوزش

امبود اقکانات  امبود : از آن بررسی استخراج شد

آوری محایب رمسی  آراهی نادرسب از اقتیازات  ن

ها حاای یا تز. اطالعات   یقدان اطمینان  نبود وقب

از آن بودند از اعضای هیئب عیمی درک حمدودی از 

های رینآوری اطالعات در متقوانع در بز اارریری  ن

ق اهیم قهم این قطا عز شاقل . آقوزش خود داشتند

های  نی و های رمسی  آقوزشنیاز بز تأقین محایب

زقان اختصاصی برای اعضای هیئب عیمی در یادریری 

 .اسب آوری اطالعاتو ارتیقای دانش و آهنا در  ن

با توجز بز نتایج این حتیقی، و حتیقییقات رذشتز  

های قیی   راه قربیان تیمرسد از از دیدبز نظر قی

آوری اطالعات خمتیف و  چنین قوانع است اده از  ن

قیاان تأثیررذاری هر ادام از آهنا قت اوت اسب بز 

های  یقدان بررااری دوره»های ای از زیرقه  زرونز

بز  «آشنا نبودن با زبان انگییسی»و  «آقوزشی

 ترتیب باالترین قوانع برای اثرخبشی قربیان قیمداد

شود از د یل عمده آن احتماال اوتاهی قی

های آقوزش های ورزش و در رأس آهنا  امیتز  دراسیون

های االس های قربوطز نسبب بز بررااری  دراسیون

                                                 
 . Al-Oteawi 
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از سوی دیگر از دیدراه  .آقوزشی قورد نیاز اسب

 «ترس از ایجاد تغییر و نوآوری»قربیان زیرقه  ز 

اثرخبشی قربیان بز عنوان ام اثرترین قانع در راه 

 .بیان رردید

نتایج آزقون  ریدقن نشان داد از از دیدراه 

های نگرش های قیی بین زیرقه  زقربیان تیم

آوری اطالعات ت اوت قعناداری وجود است اده از  ن

نتیجز  وق با نتایج (. 1sig =    0/71 =  χ/ 11)دارد 

  (114 )  با ش (31  )حتیقییقات حممدی و  کاران 

 . سویی دارد( 1 1 )و قارینا ( 114 )ینی آ رب

قشاهده اردند از نگرش ( 31  )حممدی و  کاران 

های های ستادی سازقاناارانان و اارقندان خبش

آوری اطالعات و است اده از آن ورزشی نسبب بز  ن

ها قثبب بوده و رابطز نگرش با در این سازقان

ار آوری اطالعات را قورد تأیید قرانتشار  ن

ای دریا ب از طی قطا عز( 114 )آ ربینی . دادند

آوری ای در قورد بکارریری  ن نگرش اساتید سوریز

اطالعات و ارتباطات در آقوزش قثبب اسب و دیدراه 

اساتید نسبب بز تکنو وژی  جتربز اار با 

ها و قوقعیب  رهنگی از بر حمیط اطراف او  تکنو وژی

آوری اطالعات و  ن حاام اسب  در نگرش آهنا نسبب بز

در این قطا عز قشخص . ارتباطات تأثیر داشتز اسب

پاسخگویان توان عیمی از الزم اسب %  4/ شد از 

رران برای است اده از ااقپیوتر  چگونگی آقوزش

نصب نرم ا اار  اار با نرم ا اارهای حماسباتی  

ها  نرم ا اارهای ررا یکی  از بین بردن ویروس

ند را در ا کرتونیکی داشتز باش هایاجرای آقوزش

اطالعات بسیار حمدودی در  %1 /5اختیار نداشتز  و 

 .این زقینز دارند
با توجز بز نتایج این حتیقی، و حتیقییقات رذشتز  

های قیی   رسد از از دیدراه قربیان تیمبز نظر قی

نگرش است اده از  ن آوری اطالعات درباره قوارد 

ای از رتبز زیرقه  ز  خمتیف  قت اوت اسب بز رونز

با توجز بز روند سریع حتوالت  است اده از  ن »
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از  ز باالتر و « .های نوین اقری ضروری اسب آوری

ارر قربیان قهارت است اده از »رتبز زیرقه  ز 

آوری اطالعات را نداشتز باشند در  عا یب های   ن

رت بود از د یل هماز  ز ق «خود قو ، خنواهند بود

حتمااًل شناخب الزم وآراهی قربیان نسبب عمده آن ا

آوری اطالعات و نیقش آن در قربیگری  بز قیقو ز  ن

آوری اطالعات  در جممو  قربیان نسبب بز  ن. اسب

تواند  نگرش قثبب و قطیوبی دارند و این دیدراه قی

دانش عیم و  ن قربیان و ا اایش عز بز توس

 .توانایی های روز ا اون آهنا امش مناید
 

 

 فارسی ابعمن
ارائز ا گوی  (.31  . )حممدی  سردار و قظ ری  اقريامحد

-آوری اطالعات در سازقانعواقل قرتبط با انتشار  ن
  .جمیز پژوهش در عیوم ورزشی. های ورزشی ایران
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