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 چکیده 
رسد و آنچهه نظر میضروری به با هدف ایجاد تحول و پیشرفت در سازمانهای اطالعاتی فناوری ۀدنیای امروز، توسع در

اطالعهات  فنهاورییا سهواد  و اطالعاتی و مهارتمنابع از آگاهی کارکنان  ،در این تحول از اهمیت باالیی برخوردار است

، منظوربدین است. ورزشی هایسازمان اطالعات کارکنان فناوری سواد وضعیتارزیابی  ،پژوهش حاضراز هدف  .باشدمی

 باری انتخاۀ آمعنوان نمونگیری تصادفی بهبا استفاده از نمونه هااین سازمانستادی نفر از کارشناسان  194 ومدیر  176

 .باشهدمیمتوسه  های ورزشی در حهد ازمانکارکنان س اطالعات فناوریمیزان سواد  که هددمینشان  ها. یافتهشدند

 شهود مشهاهده می های ورزشهیسهازمان در کامپیوترسواد عمومی  هایمقیاسبین خرده داریاتفاوت معنبراین، عالوه

بدنی کل تربیت ۀو ادار وزارت ورزش و جواناناز  کمتر ،های ورزشیدراسیونعات کارکنان فاطال فناوریسواد  کهنحویبه

 کهامپیوتر، عمهومی سهواد ههایزیرگروه تمهامیها بیهانرر ایهن هنهتند کهه همچنهین، یافتهه .باشهدمی مهدارس

نوان یکهی از عاطالعات بهه فناوریباید گفت  ،درنهایت .باشندمی کامپیوتری سواد برای داریامعن هایکنندهبینیپیش

و  آنآوردن شرای  مطلوب جهت آشهنایی بیشهتر بها فراهم ورود شمار میبه هاپیشرفت سازمانهای ترین شاخصمهم
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 مقدمه
و بسیاری از کشورهای  آيدشمار میترين محورهای توسعه در جهان بهيکی از مهم ،اطالعات فناوری

 نداهخود قرار داد ۀهای توسعساختترين زيرعنوان يکی از مهماطالعات را به فناوری ۀ، توسعجهان

 . (2008 صرافی زاده،)

های متفاوتی از آن تعاريف و برداشت ،آنرشد بهو روند رو کوتاه فناوری اطالعات با وجود عمر نسبتاً

 برای( 1958) 2لويت و وايزلربار از سوی ی اطالعات اولینناورف ۀ(. واژ1،1989ديويس) وجود دارد

 شدکار گرفته هردازش اطالعات در سازمان بپ ها وگیریبیان نقش رايانه در پشتیانی از تصمیم

تر شده است وری اطالعات بسیار وسیعنااصطالح ف مفهوم ،. امروزه(1997، 3ورين و براين جولفدنل)

، سازیپیاده ،توسعه ،طراحی ،به مطالعه که دانندمیفنون و ابزارهايی  ۀوری اطالعات را مجموعناو ف

افزاری و نرم هایبرنامه ويژهبه ،های اطالعاتی مبتنی بر رايانهيا مديريت سیستم و پشتیبانی

 (.2008 صرافی زاده،) پردازدافزار رايانه میسخت

های گوناگون علمی اطالعات و کاربردهای مختلف آن در زمینه وریناوجوه مختلف ف ،در اين تعريف

 توانندمی دانند که به کمک آنوری اطالعات را ابزاری میناف ،هاسازمان. و تجاری خالصه شده است

که اما برای آن ،(2003، 4تانزی و همکاران) باال ببرند و با تغییرات وفق دهندرا  خودافراد عملکرد 

تر کنند تر و اثربخشاکار ،ی و تخصصیسطح آموزش لحاظبهها عملکرد کارکنان خود را اين سازمان

 يقترغیب و تشو ،وریناوری، کارکنان خود را در استفاده از فناتراز با سرعت تغییرات فهم بايستمی

تحقق آن  ۀموضوع سواد اطالعاتی و نحو .دباال ببرننیز ها را وری آنناسطح آگاهی و سواد فو  نمايند

جامعه را در اين عصر فراهم  ۀيکی از نکات مهمی است که امکان حضور هوشمندان ،در بستر جامعه

 .(2006شاهی بیگ، ) سازدمی

سواد "عبارت  .(2006شاهی بیگ، ) بوده است گذر زمان از تکامل تدريجی برخوردار در "سواد" ۀواژ

سواد اطالعاتی را برای توصیف  مطرح شد. وی (1974) 5سکیکبار از سوی زورنخستین "طالعاتیا

های اطالعاتی برای مسائل حلبه راه جهت دستیابیهای الزم مهارت که فنون و کار بردهبافرادی 

مندی از ی بهتری در بهرهيمراتب توانابه ،ا سواد اطالعاتیافراد ب که وی دريافتاند. آموخته را خود

که سواد علمی  است نوع سواد مفید معرفی شده 34بیش از  ،امروزه .(2006نظری، ) اطالعات دارند

تنها  ،و نوشتن است ی خواندنيمفهوم توانا ۀبا معنای مصطلح آن در نظام آموزشی که دربرگیرند

                                                 
1. Davis 

2. Leavitt & Whisler 

3. Lorin, M.hitt, Brynjolfddon 

4. Tansey, Dareton, Warteridege 

5. Zurkowski 
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توان از سواد سیاسی، میمثال، عنوانبه ؛(2008قاسمی و همکاران، ) شودها محسوب میيکی از آن

اصطالح سواد همچنین،  وری نام برد.ناای و سواد فسواد اقتصادی، سواد اجتماعی، سواد رسانه

ها با مطلوب از آن ۀمنظور استفادعنوان توانايی ارزيابی و سازماندهی اطالعات بهاطالعاتی عمومًا به

، 1توربان) شودشده مطرح میوسیع و متنوع از منابع تعريف ۀدر يک گستر ضريب صحت باال

قابلیتی است که فرد را در ارزيابی انتقادی اطالعات  ديگر، سواد اطالعاتیعبارتبه .(2006

 اطالعاتی خويش توانمند منظور رفع نیازهایها بهثر و خالق از آنؤدقیق، م ۀآمده و استفاددستبه

که فرد را در  است قابلیتی که تعريف کردگونه اينتوان میبر تعبیری، سواد ارتباطات را  اسازد. بنمی

. با تلفیق دو مفهوم فوق (2004فرهادی، ) سازدايجاد، تداوم و تعمیق رابطه با ديگران توانمند می

داوم و تعمیق ت وری اطالعات و ارتباطات، قابلیتی است که فرد را در ايجاد،ناتوان گفت که سواد فمی

 جهتدر دقیق، مفید و خالق از اطالعات ۀمنظور دسترسی، ارزيابی و استفادارتباط با ديگران به

اطالعات و  ۀديگر، توانايی تفکر دربارعبارتبه سازد.توانمند می تأمین نیازهای خويش و ديگران

لب ارتباط با ديگران در تعاملی قاعنوان يکی از ضروريات زندگی درو استفاده از آن به قدرت بازيابی

 (.2005سراج، ) وری اطالعات و ارتباطات دانستناتوان سواد فرا می سويهسويه و يا چنددو

 ۀيد نقش مهم سواد اطالعاتی کارکنان در توسعؤم ،شده در جهانانجام مطالعاتنتايج  

دانشجويان  ( درمورد2004) 2فرگوسنهای يافته ای کهگونهبه ؛های اطالعاتی جامعه استتوانمندی

دروس از جمله  از درصد از تفاوت موجود در موفقیت دانشجويان در برخی 40نشان داد که حدود 

  .روز معلم استمهارت و اطالعات به ،ناشی از میزان تخصص ،و درک مطلب انیوروخ

 ۀبه مدلی برای توسعدهد که عالوه بر لزوم دستیابی های جديد نشان میديگر، نتايج پژوهشسویاز

صورت مستقل و مختص به همان جامعه تعريف ای بهسواد اطالعاتی، اين مدل برای هر جامعه

سواد و  ۀبرای توسعکه اذعان داشت  (2003) 3پالمراستا، دراين .(2004فرهادی، ) شودمی

امپیوتر، آشنايی با ک ،های ورزشیويژه سازمانبه های اطالعاتی کارکنان دولتیتوانمندی

و منابع  استفاده از اينترنت پردازش کلمه، پاورپوينت، ،مبانی کامپیوترعامل ويندوز و سیستم

های ديگری همچون مديريت استفاده از مهارتبراين، عالوه. باشدمیاز ملزومات ای چندرسانه

دوربین ويدئو نیز  ای مانند دوربین ديجیتال، پويشگر وکامپیوتر در سازمان، کاربرد وسايل چندرسانه

  .تمدنظر قرار گرفته اس

                                                 
1. Turban 

2. Fergosen 

3. Plam 
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 ها،کارمندان سازمانوری اطالعات ناسنجش سواد ف منظورهوری اطالعات مالزی بناملی ف انجمن

باشد. اين میاستفاده قابل کارکنان ۀکلی برایکه تهیه کرده است  را هايیاستانداردها و گواهینامه

کاربرد کامپیوتر و  و وری اطالعات و ارتباطاتناف ۀمفاهیم پاي)آشنايی با  سطح اول در دو استانداردها

. اندبندی شدهدسته( پايگاه داده و داده ۀپردازش واژه، صفحات گسترده، ارائ) ( و دوماينترنت

را دارا ها در سازمانوری اطالعات نادانش و مهارت پايه برای استفاده از ف ،هادارندگان اين گواهینامه

 های سواد کامپیوتریمورد میزان مهارت( در2005) 2اانو کالري واالس .(2003، 1استیو) خواهند بود

اساس وب نشان دادند که میانگین نمرات ( دانشجويان برغیره )پردازش کلمه، اکسل، پاورپوينت و

های ها از دانش و مهارتآن ،. همچنینباشدمیتر از حد تسلط داری پايینامعن شکلها بهآن

 مپیوتری الزم برخوردار نبودند.کا

)مبانی، اينترنت،  مورد سواد کامپیوتری( در2011) زادههای صالحی و حاجیيافتهبراين، عالوه

از ها پاورپوينت( کارکنان دانشگاه آزاد نشان داد که میانگین سواد عمومی آن و پردازش کلمه، اکسل

 تر است.حد متوسط پايین

)کامپیوتر و  وری اطالعاتنااعضای هیأت علمی از ف ۀمورد میزان استفاد( نیز در2001) 3ابییاله

سال  ها از دوآن از درصد 50 ؛کنندوری استفاده مینااز اين ف هاآن اکثراينترنت( اذعان داشت که 

 . سال دارند بیش از دو ۀبقیه نیز تجرب د وانبه استفاده از اين فناوری کردهقبل شروع 

داده بودند  را دانشجويان تشکیل آن ۀخود که جامع پژوهش( در 2008) همکارانافشار و  ،همچنین

 ،که اينترنت و وب، يکی از ابزارهای مهم دسترسی به منابع اطالعاتی استاين با وجود کردند عنوان

( که میزان توانمندی 2004) نیز در پژوهش خود بهادرانی. ندارند با آن اما دانشجويان آشنايی کافی

توجهی درصد قابل که نشان داد سنجیدت علمی در کار با رايانه و اينترنت را میأسواد اعضای هی و

 4ماتیوز .و اينترنت برخودار نیستند ت علمی از دانش و مهارت کافی در کار با رايانهأاز اعضای هی

 ظام آموزشی داردعنوان ابزاری که ريشه در نبهاينترنت به بررسی  نیز (1996) 5اوبرينو  (2002)

، ابزاری برای اشتراک منابع گسترش داده شد ۀمنزلکه اينترنت در ابتدا به بودندو معتقد  پرداختند

آموزشی استفاده  ۀعنوان يک وسیلحال انجام است تا از آن بههای چشمگیری دراکنون تالشهم اما

 .شودمحسوب میها ابزار مهمی در سازمان ،زيرا ؛شود

                                                 
1. Steev 

2. Wallace & Clariana 

3. Allehaibi 

4. Matthews 

5. O’Brien 
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دومین مهارت مهم در میان  ،نشان داد که سواد رايانه نیز (2002) 1نتايج پژوهش مودیاين، برعالوه

 .باشدمی زنیاهايی است که برای احراز يک شغل موردمهارت

ن، ابه اين نتیجه رسید که نگرش مديران ورزشی، معلمخود  در پژوهشنیز ( 2003) 2کوکاک

کارگیری هو باست مثبت  ،ایهای رايانهايانه و مهارتبدنی نسبت به رمربیان و دانشجويان تربیت

نشان  (2004) 3های چنبررسیراستا، درايندانند. ورزش ضروری می ۀتوسع برایفناوری و رايانه را 

 4پنگبراين، عالوه نیاز مديران در تايوان است.يکی از نه مهارت مورد ،ایداد که مهارت رايانه

آمريکا  ۀرا مديران رويدادهای ورزشی اياالت متحد آماری آن ۀمع( در پژوهش خود که جا2000)

يکی از  ،ایهای رايانهتوانمندی مديران ورزشی با مهارت دادند بیان داشت کهتشکیل می

 . باشدمی هانیاز برای آنهای موردترين مهارتاساسی

از مديران،  درصد 83 که است آناز  حاکی نیز (1997) 5گرفته توسط ديويسصورت ۀمطالع

 . همچنین،اندمهم ارزيابی کرده بسیارگیری در سازمان، مهم يا های رايانه را برای تصمیمقابلیت

چه نگرش مديران و کارشناسان ورزشی هر عنوان کردند که( 1996)اوبرين ( و 1987) 6المبرچ

برای استفاده از اين  ودخ ها در تصمیمتر باشد، آناطالعات مثبت فناورینسبت به استفاده از 

تر باشند، مصمم فناوریبرای استفاده از اين  خود چه در تصمیمو هر دخواهند بوتر مصمم فناوری

نشان داد نیز ( 2003) 7ریاچیز پژوهشنتايج د. خواهند دااستفاده قرار را بیشتر مورد فناوریاين 

کارکنان و کارمندان سازمان بیشتر به شود اطالعات باعث می فناوریکه نگرش مثبت مديران به 

وری و باعث افزايش بهره ،نهايتدر اين امر ترغیب شوند که فناوریسمت استفاده و انتشار اين 

دومین  ای،که سواد رايانه در پژوهش خود بیان کرد نیز (2002) 8د. مودیکارآيی سازمان خواهد ش

 . باشدمینیاز ز يک شغل موردهايی است که برای احرامهارت مهم در میان مهارت

 ۀنیاز برای توسعهای موردمهارت اندکی مطالعات، هااطالعات در سازمان فناوریاهمیت  رغمعلی

ای يونسکو المللی آموزش فنی و حرفهاما مرکز بین ،اندها را مشخص کردهدر سازمانسواد اطالعاتی 

وری اطالعات و نیز مديريت آموزش ناهای فارترا تقويت مفاهیم و مههای خود يکی از مأموريتکه 

 عنوان کرده شکلبدينها را اين مهارت ،شمردبرمی اطالعات در کشورهای مختلف فناوریمبتنی بر 

                                                 
1. Moody 

2. Kocak 

3. Chen 

4. Peng 

5. Davis 

6. Lambrecht 

7. Chizari 

8. Moody 
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عامل ويندوز، استفاده از اينترنت و منابع سیستم است: آشنايی با مبانی کامپیوتر، آشنايی با

 پژوهشکه در اين  صفحات گستردهو  افزار، پردازش کلمهافزار و نرمآشنايی با سخت ای،چندرسانه

 شود.ها پرداخته مینیز به آن

تغییر نگرش به آموزش ملی در سطوح  ،اطالعاتی ۀها در تحقق جامعترين اقدام دولتبنیادی 

 ،وری اطالعات است، اما رسیدن به اين هدفناف ۀو نوانديش در عرص مختلف و تربیت نسلی جديد

پذير مديران( امکان و )کارشناسان ق تحول در وضعیت آموزش عموم يادگیرندگانجز از طري

سواد عمومی کامپیوتری مديران و سطح دنبال ارزيابی به پژوهش حاضر رو،اين؛ ازباشدمین

از  بايستمیوری نوين نااين ف ۀمنظور توسعبه ،لذا باشد؛می های ورزشی ايرانکارشناسان سازمان

های بعدی را برداشت و از اين طريق موجبات ارتقای مديران و اه بود تا بتوان قدموضع موجود آگ

گويی به سخصدد پاحاضر در پژوهش ،لذا ؛وری اطالعات را فراهم آوردنانقش ف ۀزمین در کارشناسان

است؟  به چه میزانهای ورزشی سواد عمومی فناوری اطالعات کارکنان سازماناين سؤاالت است که 

و پردازش کلمه  اکسس اکسل، ،پاوپوينت، اينترنت، مبانی کامپیوتر ۀزمین عمومی کارکنان درسواد 

بدنی کل تربیت ۀوزارت ورزش و جوانان، ادار) ورزشی سه سازمان اين آيا بین است؟ به چه میزان

قدرت از نظر سطح سواد عمومی کامپیوتر تفاوت وجود دارد؟  (های ورزشیمدارس و فدارسیون

 ومی کامپیوتری کارکنان چقدر است؟يک از ابعاد در سواد عمکنندگی هربینیشپی

 

 پژوهش شناسیروش
نفر از مديران ستادی  233را آماری آن  ۀد. جامعباشمیتوصیفی مطالعات حاضر از نوع  پژوهش

ر از نف 341 بدنی مدارس وکل تربیتۀ های ورزشی و ادار، مديران فدراسیونو جوانان ورزش وزارت

که با استفاده از  تشکیل دادندبدنی مدارس کل تربیتۀ بدنی و ادارکارشناسان ستادی سازمان تربیت

عنوان کارشناس به 194 مدير و 176 ،گیری تصادفی و براساس جدول کرجسای و مورگاننمونه

 ۀساختگرپژوهش ۀنامپرسششامل:  پژوهشگیری متغیرهای نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه

)مبانی کامپیوتر، اينترنت،  سواد عمومی کامپیوتر ۀساختپژوهشگر ۀنامپرسش و های فردیويژگی

 و هانامهمنظور تعیین روايی و پايايی پرسش. بهبود اکسس( و پردازش کلمه، اکسل، پاورپوينت

و کارشناسان نفر از مديران  50رویمقدماتی  ۀابهامات احتمالی، مطالع نمودنتشخیص و برطرف

نفر  10يی از نظرات ابرای تعیین روايی صوری و محتوهمچنین، گرفت.  صورتهای ورزشی سازمان

مورداستفاده یدی يتحلیل عاملی اکتشافی و تأ ،روايی سازه تعیین و جهت استفاده شد نااز متخصص

، KMO=923/0) معادل نتايج تحلیل عاملی اکتشافی برای مقیاس کامپیوتر .قرار گرفت

532/2=KB، 76=df، 001/0=P954/0) معادل یدیي( و تحلیل عاملی تأ=AGFI ،63=df ،
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000/0=P) تعیین پايايی از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتايج آن  منظورهب ،آمد. همچنین دستهب

 اينترنت ،(α=92/0) مبانی کامپیوتر (،α=90/0) اطالعات ورینافسواد عمومی  ۀنامبرای پرسش

(94/0=α پاورپوينت ،)(87/0=α ،)سلاک (83/0=α)، اکسس (81/0=α و )پردازش کلمه (97/0=α )

که ضرايب آلفای  توان اذعان نموددست آمد. با توجه به نتايج حاصل از آلفای کرونباخ میهب

خلی خوبی برخوردار گیری از سازگاری داو ابزارهای اندازه داردقبولی میزان قابل، آمدهدستهب

از آمار توصیفی  بندی نمرات خامکردن و طبقهدادن، خالصهمنظور سازمانبهبراين، عالوههستند. 

یدی برای يتحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأ نیزو در بخش آمار استنباطی استفاده شد 

حلیل واريانس و ت 1راهه، تحلیل واريانس يکرگرسیون چندمتغیری بررسی روايی سازه،

 3لیزرل افزارها با استفاده از نرمدادهذکر است که مورداستفاده قرار گرفتند. شايان 2چندمتغیری

 تحلیل قرار گرفتند.ومورد تجزيه 17 ۀنسخ 4اس پی اس و 52/8 ۀنسخ
 

 نتايج
، در وزارت ورزش و جواناندهندگان های فردی پاسخآمار توصیفی ويژگی شماره يک جدول

 .دهدنشان می رابدنی مدارس کل تربیتۀ های ورزشی و ادارسیونفدرا
 

کل ۀ های ورزشی و اداردهندگان در وزارت ورزش و جوانان، فدراسیونهای فردی پاسخویژگی ه1جدول 

بدنی مدارستربیت  

 بدنیکل تربیتادارۀ 

 مدارس

های فدراسیون

 ورزشی

وزارت ورزش و 

 سازمان جوانان

 تعداد درصد تعداد صددر تعداد درصد

 مرد 126 6/60 92 4/84 16 3/53
 جنسیت

 زن 82 4/39 17 6/15 14 7/46

 کاردانی 17 2/8 22 2/20 3 10

 کارشناسی 133 9/63 55 5/50 16 3/53 مدرک تحصیلی

 کارشناسی ارشد و باالتر 53 5/25 18 5/16 10 3/33

 مدير 54 6/21 110 100 12 3/23
 پست سازمانی

 کارشناس 163 4/78 - - 31 7/76

 انحراف معیار(±سن )میانگین  66/34 ± 4/5 ±17/32 3/4 6/6±2/42

 انحراف معیار(±سابقۀ خدمت )میانگین  6/10 9/4± 2/4±5/9 3/6±5/14

 

                                                 
1. ANOVA 

2. MANOVA 

3. LISREL 

4. SPSS  
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 بوده پردازش کلمهبیشترين میانگین مربوط به ، شودمالحظه می شماره دوطور که در جدول همان

 باشد. اينترنت می از آن نیز و کمترين میانگین
 

وری اطالعاتناسواد عمومی فمیانرین و انحراف معیار  ه2 جدول  

هالفهؤم های ورزشیسازمان  انحراف معیار±میانرین    

 پردازش کلمه

70/83 ± 54/5 وزارت ورزش و جوانان  

های ورزشیفدراسیون  22/4 ± 17/80  

بدنی مدارستربیت کلۀ ادار  98/5 ± 03/48  

 اينترنت

73/45 ± 02/2 وزارت ورزش و جوانان  

های ورزشیفدراسیون  13/6 ± 40  

بدنی مدارستربیت کلۀ ادار  87/1 ± 01/46  

 پاورپوينت

67/54 ± 55/1 وزارت ورزش و جوانان  

های ورزشیفدراسیون  51/1 ± 33/53  

بدنی مدارستربیت کلۀ ادار  50/3 ± 71/54  

 اکسل

جوانان وزارت ورزش و  89/2 ± 39/54  

های ورزشیفدراسیون  83/3 ± 58/51  

بدنی مدارستربیت کلۀ ادار  92/2 ± 23/53  

 اکسس

90/54 ± 89/2 وزارت ورزش و جوانان  

های ورزشیفدراسیون  83/3 ± 75/51  

بدنی مدارستربیت کلۀ ادار  92/2 ± 34/53  

 مبانی کامپیوتر

89/54 ± 89/2 وزارت ورزش و جوانان  

های ورزشیفدراسیون  83/3 ± 55/51  

بدنی مدارستربیت کلۀ ادار  92/2 ± 24/53  
 

 

مبانی کامپیوتر، اينترنت، های مقیاسنتايج حاصل از آزمون تحلیل واريانس چندمتغیری در خرده

 Wilks lambda , 001/0≤P , 791/10 =686/4 F=888/0) اکسس و پردازش کلمه، اکسل، پاورپوينت

, 87/0=Eta) بدنی مدارس، کل تربیتهای ورزشی و ادارۀ در وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون

 دهد.داری را نشان میتفاوت معنا

 تفاوت نیز راهه()تحلیل واريانس يک متغیریهای تعقیبی تحلیل واريانس چندآزمونهای يافته

کل ۀ های ورزشی و ادار، فدراسیونانوزارت ورزش و جوان در بین اين متغیرهارا داری امعن

 .(شماره سه )جدولدهد مینشان  بدنی مدارستربیت
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 از آزمون ،راههتحلیل واريانس يک ازآمده دستههای بتر تفاوتمنظور بررسی عمیقبهبراين، عالوه

  در ذيل عنوان شده است: نتايج اين آزمون که استفاده شد 1شفه تعقیبی 

(، پردازش P=091/0) (، اينترنتP=069/0) های مبانی کامپیوترمقیاسداری بین خردهاتفاوت معن. 1

وزارت ورزش و ( در P=08/2) اکسس و (P=43/1) (، پاورپوينتP=13/2) (، اکسلP=23/3) کلمه

  شود.مشاهده نمیبدنی مدارس کل تربیتۀ با ادار جوانان

(، P=03/0) (، پردازش کلمهP=001/0) (، اينترنتP=009/0) های مبانی کامپیوترمقیاسخرده.2

-با فدراسیون وزارت ورزش و جوانان( در P=08/0) اکسس و (P=03/0) (، پاورپوينتP=03/0) اکسل

 دهد.میداری را نشان اتفاوت معنهای ورزشی 

(، P=03/0) (، پردازش کلمهP=002/0) (، اينترنتP=001/0) های مبانی کامپیوترمقیاسخرده. 3

بدنی مدارس با کل تربیتۀ ( در ادارP=012/0) اکسس و (P=008/0) (، پاورپوينتP=006/0) اکسل

 .دارندداری اهای ورزشی تفاوت معنفدراسیون

 
 

 سوادهای مقیاسخرده ۀمتغیری مربوط به مقاینهای تعقیبی تحلیل واریانس چندنتایج آزمون ه3جدول 

های ورزشیدر سازمان عمومی کامپیوتر  

 محل خدمت متغیرها
 میانرین و

 انحراف معیار

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

مجذور اتای سهمی 

 )اندازۀ اثر(

مبانی 

 کامپیوتر

 49/25 ± 70/2 وزارت ورزش و جوانان

430/5 ٭005/0   31/0  24 ± 22/2 های ورزشیفدراسیون 

 17/25 ± 74/1 رسبدنی مداادارۀ کل تربیت

 اينترنت

 06/26 ± 91/1 وزارت ورزش و جوانان

480/4  008/0  28/0  96/27 ± 38/2 های ورزشیفدراسیون 

 80/25 ± 78/1 بدنی مدارسادارۀ کل تربیت

 پاورپوينت

 90/19 ± 03/3 وزارت ورزش و جوانان

445/1  36708 027/0  81/17 ± 90/2 های ورزشیفدراسیون 

 07/19 ± 48/2 بدنی مدارسادارۀ کل تربیت

 اکسل

 93/21 ± 40/2 وزارت ورزش و جوانان

741/3  012/0  16/0  88/20 ± 63/2 های ورزشیفدراسیون 

 17/22 ± 52/2 بدنی مدارسادارۀ کل تربیت

 اساس تصحیح بونفرونی معناداری بر ٭

 

                                                 
1. Scheffe 
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های مقیاسمتغیری مربوط به مقاینۀ خردهی تحلیل واریانس چندهای تعقیبه نتایج آزمون3جدول ادامه 

های ورزشیسواد عمومی کامپیوتر در سازمان  

 محل خدمت متغیرها
 میانرین و

 انحراف معیار

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

مجذور اتای سهمی 

 )اندازۀ اثر(

 اکسس

 68/16 ± 93/1 وزارت ورزش و جوانان

451/13  001/0  38/0  64/15 ± 55/1 های ورزشییونفدراس 

 73/16 ± 57/1 بدنی مدارسادارۀ کل تربیت

پردازش 

 کلمه

 86/38 ± 11/3 وزارت ورزش و جوانان

638/21  001/0  39/0  02/37 ± 42/3 های ورزشیفدراسیون 

 67/38 ± 77/1 بدنی مدارسادارۀ کل تربیت

 نفرونی واساس تصحیح ببرداری امعن ٭

 

سواد عمومی بینی برای پیش زمانمتغیری با روش ورود همنتايج حاصل از آزمون رگرسیون چند

 اکسسو  مبانی کامپیوتر، اينترنت، پردازش کلمه، اکسل، پاورپوينتاز روی متغیرهای  کامپیوتر

(643/0=2r , 017/0=P , 171/3=104/4F ) توانند که اين متغیرها می دهدمینشان

سواد بینی باشند. میزان توان پیشسواد عمومی کامپیوتر داری برای اهای معنندهکنبینیپیش

 آمده است. شماره چهار های مذکور به تفکیک در جدوللفهؤيک از مبراساس هرعمومی کامپیوتر 

 

 های ورزشیسازمان کننده دربینیبرای متغیرهای پیشضرایب رگرسیون  ه4 جدول

 بینمتغیر پیش هاسازمان
میزان 

 ضریب بی
 ضریب بتا

میزان 

 آماره تی

سطح  

 داریامعن

 های ورزشیسازمان

 026/0٭ 768/1 368/0 854/0 مبانی کامپیوتر

 028/0٭ 767/1 367/0 973/0 اينترنت

 022/0٭ 764/1 366/0 619/1 پاورپوينت

 039/0٭ 516/2 420/0 546/0 اکسل

 040/0٭ 616/2 483/0 244/0 پردازش کلمه 

 018/0٭ 193/3 456/0 788/1 اکسس

 α≤05/0٭ 
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 ریگیبحث و نتیجه
های سازمان اطالعات کارکنان فناوریعمومی سواد  که داد نشان هامیانگین ۀمقايس آزمونۀ نتیج

 ،. همچنینباشدمیمبانی کامپیوتر، پاورپوينت، اکسل و اکسس در حد متوسط  ۀدر زمین ورزشی

پردازش مربوط به  اطالعات در هر سه سازمان فناوریبیشترين سواد  دند کهبیانگر اين بو هايافته

 بدنی مدارسکل تربیت ۀ(، ادار7/83)میانگین  وزارت ورزش و جوانان، ترتیببهکه  است کلمه

کمترين  .اندهخود اختصاص دادبهرا  (17/80) میانگین های ورزشی( و فدراسیون03/84) میانگین

 ۀ(، ادار70/45) میانگین وزارت ورزش و جوانان، ترتیبکه به بود مربوط به اينترنتنیز میانگین 

. نددست آوردرا به (40) میانگین های ورزشی( و فدراسیون01/46)میانگین  بدنی مدارستربیتکل

و  ارافش مثال،عنوان؛ بهخود اختصاص داده استبهاينترنت میانگین پايینی را  ها،برخی از پژوهشدر 

يکی از ابزارهای مهم دسترسی به  ،که اينترنت و وباينوجوداذعان داشتند با (2008) همکاران

نیز به  (2005) و همکاران پريرخ .با آن ندارند آشنايی کافی اما دانشجويان ،استمنابع اطالعاتی 

حاکی از اين  نیز (2011) هزادحاجی و صالحی هایيافته .زمینه دست يافتنداينمشابهی در ۀنتیج

 اينترنت از هااز آن درصد چهار تنها و پايین بوده ،اينترنت در ارتباط با استادان آگاهی میزان که بود

توجهی از درصد قابلکه نشان داد در پژوهش خود  (2004بهادرانی )براين، عالوه .نندکمی استفاده

واالس  .نیستند برخودار رنتتو اين با رايانه کارزمینۀ علمی از دانش و مهارت کافی در  تأاعضای هی

تر از حد پايین ،که میانگین نمرات سواد اينترنتی دانشجويان گزارش کردند( نیز 2005) و کالريانا

 عنوان کرد که( نیز 2007) خواجویزمینه را ندارند. اينمهارت و تسلط الزم در هاآنو  است متوسط

اينترنت دسترسی دارند و بیشتر با کوشش و خطا  هعلمی در منزل بت أدرصد از اعضای هی 13تنها 

که  در پژوهش خود گزارش کرد (2002) 1برادشوبراين، عالوهپردازند. به استفاده از اين فناوری می

اطالعات پژوهشی از اينترنت استفاده  ۀآوری پیشیندرصد کمی از پژوهشگران برای جمع تنها

  آشنايی کافی پژوهشگران در کار با اينترنت ذکر نمود. و دلیل آن را عدم کنندمی

 را حاضر های پژوهشيافته متناقض با ینتايج (2001) الهايبی ( و2002) بابارضايی کاشانی ،البته

 ؛کرد جستجو هاپژوهش اين ۀمطالعمورد جوامع در بتوان را همسانی عدم اين شايد. ندآورد دستبه

 دو در کهآنحال ؛است کرده بررسی را های ورزشیسازمان ارکنانک وضعیت حاضر پژوهش ،زيرا

 .قرار گرفته بودند بررسیمورد علمی هیأت اعضای ،مذکور پژوهش

 ۀادار کارکنان اطالعات فناوری سواد که حاکی از آن است شماره دو ها در جدولانگینیم ۀمقايس

های ورزشی و فدراسیون ش و جوانانوزارت ورزکارکنان مراتب باالتر از به ،بدنی مدارسکل تربیت

                                                 
1. Brodshaw 
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پردازش کلمه، ويندوز، ) 1ال.دی.سی.آی های آموزشیبرگزاری دوره ۀنتیجرا درتوان آنکه می است

های بنیادی در کار با که هدف از آن افزايش قابلیتپاورپوينت، اکسل، اکسس، کامپیوتر و اينترنت( 

  .دانست باشدمی سازمان برای کارکنان اين کامپیوتر

بین  را داریامعن تفاوت، متغیریهای تعقیبی تحلیل واريانس چندنتايج آزمونبراين، عالوه

ۀ های ورزشی و ادار، فدراسیونوانانجوزارات ورزش و  های سواد عمومی کامپیوتر درمقیاسخرده

بین داری اتفاوت معن ،آزمون تعقیبی شفهدرمقابل، در بدنی مدارس نشان داد. کل تربیت

وزارت های مبانی کامپیوتر، اينترنت، پردازش کلمه، اکسل، پاورپوينت و اکسس در مقیاسخرده

وزارت  رها دربین اين متغیکه حالیدر ؛مشاهده نشد بدنی مدارسکل تربیتۀ با ادار ورزش و جوانان

 ،ی ورزشیهابدنی مدارس با فدراسیونکل تربیتۀ ادارو  های ورزشیبا فدراسیون ورزش و جوانان

سواد فناوری اطالعات  ۀدر زمین هايکی از داليل برتری اين سازمان .داری وجود داشتتفاوت معنا

برای  دی.ال.آی.سی هایدورهگذراندن نمودن اجباری دتوانمی های ورزشینسبت به فدراسیون

  ها دانست.کارکنان اين سازمان

 هایيافته با حاضر پژوهش از آمدهدستبه نتايج همسانی از حاکی ۀ پژوهشپیشین بررسیهمچنین، 

اطالعات و مربیان آمادگی  فناوری ۀ( در زمین2011) سلمانی پژوهشنتايج  .بود ديگر مطالعات

 المللیردهای بینافدراسیون آمادگی جسمانی با استاند جسمانی نشان داد که شکاف عمیقی بین
 فناوریبودن میانگین سواد حاضر نیز پايین ژوهشپکه نتايج جانآاز اطالعات وجود دارد و فناوری

کل  ۀو ادار وزارت ورزش و جوانانهای ورزشی را نسبت به کارکنان کارکنان فدراسیون اطالعات

 باشد. حاضر همسو میپژوهش توان گفت که با نتايج بدنی مدارس نشان داد میتربیت

میزان آشنايی با  اری را از نظرداتفاوت معننیز  (2011) محمدی و همکاران پژوهشنتايج 

کل  ۀ، اداراين پژوهشاساس نتايج بر .های ورزشی نشان دادناای در سازمهای رايانهمهارت

  .داردنسبت به دو سازمان ديگر قرار مراتب بهتری به عیتبدنی مدارس در وضتربیت

ن نتیجه رسیدند که میزان به اي پژوهشی درنیز ( 2010) آبادی و همکاراننصیری علیبراين،  عالوه

رسانی، دولت الکترونیک و ابزارهای های اطالعشبکه ازپرورش واطالع کارکنان ستادی آموزش

حاضر از آن جهت که سطح سواد کارکنان  پژوهشقبولی است که با نتايج قابل در سطح ایرايانه

 حج فروش ،وانی دارد. همچنینخاالتر از دو سازمان ديگر بود، همبدنی مدارس بکل تربیت ۀادار

افزاری پرورش برای مباحث محتوای بعد نرموبیان نمود که مديران آموزش خود ( در پژوهش2005)

اطالعات  فناوریتوان يکی از داليل سواد بیشتر می د وهستن ارزش زيادی قائل ،اطالعات فناوریو 

اطالعات،  فناورین آن نسبت به بدنی مدارس را نگرش مثبت مديراکل ترببت ۀکارکنان ادار

                                                 
1. International Computer Driving License (ICDL) 
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های اطالعاتی فناوریآشنايی بیشتر کارکنان با  ۀنمودن زمینهای آموزشی و فراهمبرگزاری دوره

 دانست.

 و اطالعات و ارتباطات فناوری ۀآمده از سايت پژوهشکددستهبا توجه به اطالعات رسمی ب ،البته

 ۀحوز های برتر درا( که اظهار داشتند سازمان)بکف پرورشوسايت رسمی مخابرات و وزارت آموزش

دو سازمان  ،)ايران( در کشور( 2009) و( 2008) عات و ارتباطات در سالوری اطالناف از استفاده

انتظار بر اين  ،پرورشوبودن وزارت آموزشبا توجه به برترنیز ند و اهپرورش بودومخابرات و آموزش

 لحاظبه نیز پرورش استووزارت آموزش کلات که يکی از ادار رسبدنی مداکل تربیتۀ بود که ادار

که  در وضعیت خوبی باشدنسبت به دو سازمان ورزشی ديگر اطالعات  فناوریسواد وضعیت 

بدنی اهمیت اين است که سازمان تربیتحائز ۀاما نکت ،ید کرديتأحاضر اين امر را  پژوهشهای يافته

به  ،بنابراينباشد؛ میبدنی مدارس کل تربیتۀ رديف با ادارهم طالعاتا فناوریسواد نیز از نظر 

شود که بر آموزش های ورزشی پیشنهاد میمديران فدراسیون ويژهبه ،هاسازمان مسئوالن اين

يادگیری و کارکنان برای  ۀو بر انگیز ايندتوجه نمفناوری اطالعات در سازمان خود های مهارت

  کنند.کید أن تآ بیشتر از ۀاستفاد

پردازش کلمه از قدرت ، ینبیرهای پیشبین متغ رکه دبررسی ضريب بتا نشان داد  ،براينعالوه

با  مهمکه اين  دباشمیها برخوردار گروهبینی سواد کامپیوتری نسبت به ساير زيربیشتری در پیش

 (2011) زادهی و حاجیصالح پژوهش نتايجاز جمله  .همخوانی داردديگر  پژوهشگرانهای يافته

 ۀمازندران در زمین سواد کامپیوتری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحدحاکی از آن است که 
خود به  پژوهش( نیز در 2008منتظر و همکاران ) .باشدمیباالتر از حد متوسط  ،پردازش کلمه

های اساسی را از مهارتپردازش کلمه  ۀو سواد فناوری کارکنان در زمین مشابهی دست يافتند ۀنتیج

، آشنايی ديگر هایپژوهشحاضر و  نتايج پژوهش با توجه به ها ذکر نمودند.برای کارکنان سازمان

نظر بسیار ضروری است و به ،پردازش کلمه ۀها در زمینها و افزايش سواد آنکارکنان سازمان

ثر ؤپردازش کلمه بسیار م مورددر هاسواد آن یهايی جهت افزايش و ارتقاتدوين برنامهکه رسد می

  باشد.

و يکی از  بوده ضروريات هر سازمان ، ازهای کامپیوتریتسلط کارکنان به سواد و مهارت ،امروزه

منجر به افزايش و  ،وری اطالعات و ارتباطاتنارود. داشتن مهارت و سواد فشمار میعوامل توسعه به

انجام وظايف کارکنان  ،گردد. در عصر کنونیل مینفس کارکنان در جوامع ديجیتابهتقويت اعتماد

ارتقای اين توانمندی منجر به انجام بهتر کارها و وظايف توسط  ،بنابراين ؛وابسته به کامپیوتر است

آشنايی با  که بايد متذکر شد ،در پايانگردد. وری سازمان میيی و بهرهاافزايش کارنیز کارکنان و 

ضروريات قرن حاضر است و عدم آشنايی با اين مقوله و  ، ازاطالعاتی های نوينفناوریو  کامپیوتر
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از تمامی تغییرات و تحوالت در دنیا  ماندنمعنی عقببه ،زمینهاينعدم کسب اطالعات الزم در

های ان فدراسیونمدير ويژهبه ،های ورزشی مذکورالزم است که مديران سازمان ،لذا باشد؛می

در سازمان  را هامهارت جهت تقويت و افزايش سطح اينهای آموزشی الزم رهو دو هابرنامه ،ورزشی

 خود برگزار نمايند. 

سطح سواد منظور افزايش به نیز پژوهش وشده از آمده و نتايج اخذدستههای ببا توجه به يافته

 شود: یشنهاد میپموارد زير های ورزشی ايران فناوری اطالعات کارکنان سازمان

پرداخته های ورزشی کارکنان سازمانالعاتی سواد اط ۀبه طراحی مدلی جهت توسع پژوهشی در* 

 شود. 

بررسی قرار موردهای ورزشی اطالعات در سازمان فناوریعوامل مرتبط با کاربرد  در پژوهشی* 

  گیرد.

رداخته های ورزشی پاطالعات در سازمان فناوریبه بررسی موانع و مشکالت کاربرد  پژوهشیدر * 

 شود. 
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Abstract 
Today, information technology development, with the purpose of making changes and 

progress in the organization seems necessary. And what is important in these changes is 

staff’s awareness about sources and skills or informational literacy. The aim of this study 

is to evaluate information technology literacy situation of staff in sport organizations. So 

to this end, 176 managers and 194 experts were randomly selected as sample of the 

study and responded to the self-made questioner about information technology literacy. 

To measure the face and content validity (panel of expert), construct validity 

(exploratory and confirmatory factor analysis), and reliability (Cronbach’s alpha) was 

used. Descriptive and inferential statistical (ANOVA-MANOVA- multiple regressions) 

were used also using (LISREL) software (Version 8/52) and SPSS (Version 17). The 

results revealed information technology literacy of staff of sport organizations was 

average. The result of MANOVA showed significant difference between micro scales of 

computer general literacy. So, that Information technology literacy of sport federation 

staffs was less than sport ministry staffs and the putty of education and physical 

education. Multiple regression analysis revealed full micro of computer literacy was 

significant forecasting for computer literacy. In finally we can say that; information 

technology is as one of the most important criteria for organizations. And should to 

proper important condition for acquainted with it and must be in priority improving of 

staff literacy.  
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