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 چکیده
بنابراین  ،است مؤثر یدانشگاه ةجامع یاطالعات يهايدر توسعه توانمند یسواد اطالعات

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل سواد اطالعاتی دانشجویان مدیریت ورزشی 
 پژوهش. باشدمی ایران متناسب با حیطه کاري و پژوهشی این دانشجویانهاي دانشگاه
که ابزار تحقیق شامل . است همبستگی روش نظر از و کاربردي هدف نوع از حاضر

ایایی پروایی صوري و محتوایی توسط اساتید و  تأییدساخته، با محققنامه نیمهپرسش
جامعه آماري را دانشجویان تحصیالت تکمیلی گرایش مدیریت ورزشی . بود ترکیبی
نفر از  006هاي سراسر کشور تشکیل دادند که در نهایت نمونه آماري شامل دانشگاه

تجزیه . را تکمیل نمودندها هنامپرسشانتخاب و دانشجویان بود که به صورت تصادفی 
 Smartي سازمدل افزارنرماس پی اس اس و  افزارنرمگیري از با بهرهها و تحلیل داده

PLSباال  ناوريو فاي کتابخانه متغیرهاي نشان داد اثرگذاريها یافته. ، صورت پذیرفت
 شاملاي ه و کتابخانهپایهاي مهارتهمچنین . شده است گزارش و در سطح مطلوب

یز شامل ن هاي فناوريمهارتو ارزشیابی اطالعات بود و  مؤثرتشخیص نیاز، دستیابی 
مه ه اثر ضرایب شدت بودن باال به توجه با. سازماندهی اطالعات و موارد حقوقی بود

ی هدفمند به منظور چارچوباین مدل موجب ایجاد  پژوهش، در ابعاد سواد اطالعاتی
دانشگاهی مدیریت ورزشی به سوي توسعه سواد اطالعاتی پایدار خواهد  حرکت جامعه

 . شد

 يهامهارتورزشی، سواد اطالعاتی، انشجویان مدیریتد: های کلیدیواژه

 ي فناوريهامهارتاي، پایه
 

 

 

Abstract 
Information literacy affects on the promotion of 

information capabilities of the academic community.  

Therefore the main aim of this study was to develop 

information literacy model  For Sport Management 

Students of Iran Universities in accordance with their 

research & work areas. This research is applied in terms 

of goal and correlational in terms of method. Research 

tool was a semi reseacher made questionnaire that it’s 

face and content validity was verified by professors and 

also it’s composite reliability was confirmed. Research 

population is all the graduate students of sport 

management of Iran universities which 112 students 

were selected randomly as samples. To analyze data 

SPSS19 and SmartPLS2 software were used . The results 

showed that the impact of library and technology 

variables are in high level and at optimum level. 

Moreover, principlal and library skills were include of 

understanding the need, effective achievement, and 

information assessment. Also technology skills were 

include of information organizing and legal cases. 

According to the results, the offered model can lead to a 

purposeful framework to help sport management 

academic community towards promtion of sustainable 

information literacy.  

Key words: Sport Management Students, Information 

Literacy, Principal Skills, Technology Skills
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 مقدمه
در نگاهی فراملی، جامعة امروز، جامعه یادگیرنده است و ضرورت 

اي، مجهز شدن به ابزارهاي الزم آن ادامه بقا در چنین جامعه
است که یکی از ابزارهاي الزم در جهت این امر استفاده از سواد 

جدید  هاي با تعریف سنتی بلکه با تعریف و با پارامترها و سطح نه
تی در توانند به درسافراد با آن سواد قبلی خود دیگر نمی. باشدمی

 -هاي علمیاین فضاي جدید، نیازهاي اطالعاتی خود را در زمینه
 لذا نیاز به مهارتی خاص پیدا. ورده کنندآتخصصی و غیره بر

 ،6114 6کاریسیداپا) نام دارد «0العاتیسواد اط» ند که کنمی
هر چه افراد با . (0993 4گیورک و لوکه ،6113 3کانزا و براگه

وجه تر داشته باشند، ضرورت تیادگیري و یادگیرندگی پیوند جدي
از جمله . شودتر، آشکار میبه سواد اطالعاتی به شکل جدي

 پژوهشاقشاري که موجودیت اجتماعی آنان در گرو یادگیري و 
 دانشجویان هستند که به تحقیق و پژوهش مشغولند ،است

در سه دهه اخیر نهادهاي علمی و آموزشی به . (0363قاسمی، )
یی هابردند و به سرعت تالشتدریج به اهمیت این موضوع پی
هاي عملی آموزش مهارت سواد براي تدوین مبانی نظري و شیوه

 . اطالعاتی آغاز شد

ت تحوالت و تغییراة می است که در نتیجسواد اطالعاتی مفهو
اصطالح سواد . هاي اطالعاتی پیدا شده استسریع فناوري

مطرح کرد  0974در سال  3اطالعاتی را نخستین بار زورکوفسکی
 رسانی ایاالتها و علوم اطالعملی کتابخانهة کمیت» و آن را به

ی ناین عبارت در واقع براي کساکرد. پیشنهاد  3«آمریکاۀ متحد
زار اب را در استفاده از الزم هاي مهارتکه فنون و  ه شدبه کار برد
و به کار اند ، آموختهرفع نیازهاي اطالعاتی خود جهتاطالعاتی 

شود، مجموعه می در تعریف سواد اطالعاتی گفته. برندمی
و به کارگیري  یی که براي یافتن، بازیابی، تحلیلهامهارت

بسیاري از . (6113، 7اوول و همکارانپ) اطالعات مورد نیاز است
سواد هاي مهارتریزان آموزشی، گذاران و برنامهسیاست

اطالعاتی را در ایجاد یک جامعة اطالعاتی جهانی، توام با برابري 
که در آن، هم کشورهاي در حال توسعه و هم کشورهاي توسعه 

                                                                                                                                             
1. Information Literacy (Il)   
2. Karisiddappa 
3 .Lantz And Brage 
4. George And Luke 
5.  Zurkowski Paul. 
6. Us National Commission On Libraries And 

Information Science 
7. Powell Et Al. 

روري ضیافته بتوانند در توسعه اجتماعی و اقتصادي سهیم باشند، 
و  ايهاي دانشکدهانجمن کتابخانه ،بر اساس تعریف. دانندمی

تعریفی متفاوت  9وابسته به انجمن کتابداري آمریکا  6پژوهشی
در این تعریف فرد . ارائه داد که مورد پذیرش همگان قرار گرفت

باسواد اطالعاتی کسی است که توانایی تشخیص نیاز به 
جایابی، ارزیابی و استفاده مؤثر از تواند به اطالعات را دارد و می

. یادگیري را فرا گیردۀ اطالعات مورد نیاز بپردازد و در نهایت نحو
طوري سازماندهی اطالعات آگاهی دارد، بهۀ چنین فردي از نحو

تواند این فرد چون می. گیرندکه دیگران نیز از وي فرا می
مام راگیري تاطالعات مورد نیازش را در هر شرایطی بیابد، براي ف

 «نحوه یادگیري» این تعریف بر روي مفهوم. عمر آماده است
به ها آن توان بهد که میکنتأکید می «01یادگیري تمام عمر»و

 .هاي اصلی یک فرد با سواد اطالعاتی، نگریستعنوان توانمندي
گسترده به عنوان چارچوبی مهم در آموزش  طوربهاین رویکرد 

  . ده استسواد اطالعاتی شناخته ش

اگر سواد اطالعاتی در تمام سطوح آموزشی ، 00به عقیدۀ مور
ود، شان میآموزدانشوارد شود، نه تنها باعث یادگیري بیشتر 

ارد که د سزاییبه تأثیرها هاي زندگی انسانبلکه در تمام بخش
. هاي دولتی و تجاري کشور پیوستگی خواهد داشتبا هدف

توسعة پایدار و بهبود کیفیت زندگی آموزش سواد اطالعاتی براي 
است و اکنون سواد اطالعاتی به آموزش مرتبط شده و 

 . (6113گارنر، ) انداستانداردهایی براي آن پذیرفته یا تدوین شده
 مؤثرهاي اطالعاتی جامعه سواد اطالعاتی در توسعه توانمندي

در مدارس نهصد حوزه  06است، براي مثال، مطالعات فرگوسن
تگزاس آمریکا نشان داد که حدود چهل درصد از تفاوت ایالت 

ان در برخی از دروس از جمله آموزدانشموجود در موفقیت 
روخوانی و درک مطلب و ریاضی ناشی از میزان تخصص و 

همچنین . (6113، 03میرتو) مهارت و اطالعات به روز معلم است
با  ییسه مهارت آشنا ، به یادگیرياداره ارزیابی آموزش زالندنو

کامپیوتر، آشنایی با سیستم عامل ویندوز و مفاهیم پایه شبکه و 
، 04مپال) اي توجه داشتاستفاده از اینترنت و منابع چند رسانه

( در تحقیق خود روي 6107) 03گوزماین و همکاران. (6113

8. Association Of College And Research Libraries(Acrl) 
9. American Library Association (Ala) 
10. Lifelong Learning 
11. Moor 
12. Fergosen 
13. Mirtu 
14. Plaum 
15. Guzmán-Simón García-Jiménez López-Cobo 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217302820
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217302820
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217302820
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217302820
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ک هاي اسپانیایی نشان دادند که یدانشجویان کارشناسی دانشگاه
د اطالعاتی و وضع سواد شکاف اساسی بین صالحیت سوا

 تواند منجراطالعاتی موجود وجود دارد که این سواد اطالعاتی می
از آن جا که . اي دانشجویان گرددبه مشکالت در توسعة حرفه

، کوکالر و است جستجوي اطالعات از نیازهاي مهم دانشجویان
( نشان دادند که این عامل ارتباط مهمی با سواد 6107) 0همکاران

( 6103) 6عالوه بر این شاو و پوپیر. تی دانشجویان دارداطالعا
نیز نشان دادند عالوه بر ارتباط مثبت سواد اطالعاتی با توسعة 

سواد اطالعاتی ارتباط مثبتی نیز هاي جستجوي آنالین، مهارت
از سوي دیگر  . با عملکرد دانشجویان در دوره تحصیل دارد

با توجه به نیازهاي انجمن ملی فناوري اطالعات کشور مالزي 
را براي  3MyIULخاص شهروندان کشور خود، استاندارد 

در دو سطح آشنایی با  هامهارتاین  ؛سنجش و توسعه تهیه کرد
مفاهیم پایه فناوري اطالعات و ارتباطات، کامپیوتر، اینترنت و 
ارتباطات و سطح دوم، پردازش واژه، صفحات گسترده و 

در . در( قرار دا6113 3، کوییم6113، 4استیو) دادههاي پایگاه
نهایت همه به این نتیجه رسیدند که براي هر کشور باید بر اساس 
. نیازهاي خاص استانداردهاي سواد اطالعاتی را بیان داشت

(  نیز در مطالعه خود در کشورهاي 6114) 3برونسکی و همکاران
 ( در مطالعات خود به این6113) 7عضو اتحادیه اروپا و شیموا

نتیجه رسیدند که تفاوت فرهنگی و سطح سواد و توزیع جمعیت 
 . دگذار باشها تأثیرتواند بر این مدلمی شهري و روستایی نیز

هاي آموزشگاهی، دانشگاهی و ملی انگلستان انجمن کتابخانه
مفهوم سواد اطالعاتی ارائه کرد مدلی براي تبیین  0999در سال 

که شامل هفت مهارت با گستردگی عام بود و پس از آن در سال 
هاي آموزشگاهی و پژوهشی آمریکا انجمن کتابخانه 6111

استانداردهایی براي آموزش عالی مشتمل بر پنج بخش اصلی 
پژوهش با تلفیق مدل اسکانل و استانداردهاي در این . منتشر کرد

آموزشگاهی و پژوهشی آمریکا به طراحی هاي کتابخانهانجمن 
واد اطالعاتی متناسب با دانشجویان مدیریت ورزشی سمدلی از 

هاي اساسی دانشگاه پژوهش یکی از فعالیت. ارائه شده است
آموزش، به عنوان یکی از اهداف بسیار  محسوب شده و در کنار

انشگاهی از همچنین جامعة د. رودمهم آموزش عالی به شمار می

جمله دانشجویان از وظیفه بسیار مهم در ارتباط با تحقیقات 
 هايبرخوردارند و با توجه به اینکه نخستین نیاز در پژوهش

باشد و فقدان آن در می علمی، داشتن سواد اطالعاتی
پژوهشگران منجر به استفاده ناموفق از منابع خواهد شد، عدم 

زیابی و استفاده از منابع صحیح باهاي آشنایی آنان با شیوه
تواند مانع بسیار مهم و جدي در پژوهش و تحقیقات اطالعاتی می

به رغم آن که سواد . و در نهایت تولید اطالعات به شمار آید
ها و قابل استفاده در تمام اطالعاتی وجه مشترک همة رشته

هاي یادگیري و در همه سطوح آموزشی است و همچنین محیط
هاي دیریت ورزشی امروزه با حجم عظیمی از دادهدانشجویان م

شناسانه و رویکردهاي بازاریابی و رویدادهاي ورزشی در جامعه
سرتاسر دنیا مواجه هستند که عدم دریافت اطالعات از این موارد 
و یا روندهاي کند و طوالنی و غیر قانونی براي دسترسی به 

دور از دسترس  معموالًکه هایی اطالعات مورد نیاز در حوزه
نیاز به سواد اطالعاتی را در این  ،باشندمی فیزیکی کشور

( 0393) چنانچه امانی و تفریجی. است کردهدانشجویان هویدا 
کمبود سواد اطالعاتی دانشجویان را از خیل عظیمی از اطالعات 

ین همچن. دکنمی ارزشمند و قابل اعتماد به طرز قابل توجهی دور
 ،مختلفهاي علم مدیریت ورزشی در حیطه از آنجا که نرخ رشد

 وريهرهبوابستگی دانشجویان در سطح تحصیالت تکمیلی را به 
، است کردهاز فضاي مجازي و اینترنت جهت کارآمدي بیشتر 

دسترسی به اطالعات از هاي رسد شناسایی قابلیتمی نظرهب
هاي از مالکاي و غیر کتابخانهاي طرق مختلف کتابخانه

 ستا دانشجویان به خصوص در حوزه مدیریت ورزشی پیشرفت
که یک دانشجوي هایی مؤلفهکه البته میزان و سطح و نوع 

 هايمدیریت ورزشی باید به آن مسلط گردد تا شایستگی
ها ات آکادمیک و دانشگاهمؤسسپژوهشی و علمی وي از طرف 

تیجه در ن. قرار بگیرد، هنوز به درستی روشن نیست تأییدمورد 
مورد نیاز در سواد هاي مؤلفهن پژوهش درصدد است بیان کند ای

اطالعاتی متناسب با حیطه کاري و پژوهشی تخصصی مدیریت 
ورزشی دانشجویان در ایران با توجه به مدل مفهومی پیشنهادي 

 چگونه است؟

 

                                                                                                                                             
1. Çoklar,  Yaman,  Yurdakul. 
2. Shao, Purpur 
3. Malaysia ICT User Lincence 
4. Steeve 

5. Quimm. 
6. Bronski 
7. Shimoora 
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 مدل مفهومی پژوهش  -6شکل  

  پژوهش شناسیروش

پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردي و از نظر روش همبستگی 
علمی متعدد مرتبط در این بخش، ضمن مطالعه مقاالت . است

ترین و با موضوع پژوهش، به تهیه فهرستی از مرتبط
ترین متغیرهاي مطرح در زمینة سواد اطالعاتی در شدهشناخته

 هايمدیریت و حوزههاي مختلف و در نهایت در رشتههاي رشته
 زدانیه ینامپرسشمستقیم با ورزش پرداخته شد و تلفیق با 

ه ساخته پرداخته شد کمحققنیمهه نامپرسش(، به ساخت 0390)
 03هاي تحقیق بین هنامپرسش، 0براي تعیین روایی محتوایی

 .نفر از اساتید و دانشجویان دکتري مدیریت ورزشی توزیع گردید
ها، نظرات و پیشنهادها جهت هنامپرسشپس از توزیع و عودت 

 اصالح ادبی ابزار، در اختیار یکی از اساتید ادبیات فارسی قرار
ن، همچنی. ة پژوهش طراحی گردیدنامپرسش نتیجهگرفت و در 

براي سنجش روایی از روایی همگرا و روایی واگرا از طریق 
پی ال اس بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی از  افزارنرم

 64ایی شامل ه نهنامپرسشبنابراین . پایایی ترکیبی استفاده شد
اي با سه متغیر و کتابخانهو در دو سطح مهارت پایه و  سؤال

با دو متغیر، با توجه به طیف لیکرت، از بسیار  فناوريمهارت 
و   4، زیاد=3، متوسط= 6، کم= 0بسیار کم= ) کم تا بسیار زیاد

                                                                                                                                             
1. Content Validity 

به دلیل ماهیت پژوهش حاضر، . ( تهیه گردید3بسیار زیاد= 
 ة پژوهش،نامپرسشترین افراد جهت پاسخگویی به مناسب

صیالت تکمیلی در گرایش مدیریت ورزشی در دانشجویان تح
ها بود که سعی شد به صورت لینک الکترونیکی سراسر دانشگاه

 نندگادهنامه در اختیار پاسخپرسشپس از دسترسی به ایمیل 
 انتخاب تصادفی، همچنین نمونه آماري به صورت گیردقرار 

براي تعیین حداقل نمونه الزم در این پژوهش از روشی . گردید
جهت تعیین حداقل ، (0993) 6که توسط بارکالي و همکاران

ارائه شده است، استفاده گردید که با توجه به   PLSنمونه در
نمونه  به عنوان حداقل نمونه الزم براي این پژوهش  31آن  

 هاي ناقص،هنامپرسشبر این اساس پس از حذف شد. انتخاب 
 تحلیل مورد استفادهه کامل در تجزیه و نامپرسش 006هاي داده

اطالعات حاصل از  آوريجمعپس از . قرار گرفت
ی اس پ افزارنرمگیري از هاي تکمیل شده، با بهرههنامپرسش

ي پی ال اس نسخه دوم، مورد سازمدل افزارنرماس اس و 
 . هاي آماري قرار گرفتتجزیه و تحلیل

   پژوهشهای یافته

 63/46) نفر 46 ،پژوهش در ایننمونه مورد پرسش 006از میان 
دهندگان و از کل پاسخ مرد (درصد  13/36) نفر 33( زن و درصد

2. Barclay et al (1995) 
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 درصد 4/36و  (درصد 31/30) نفر در مقطع کارشناسی ارشد 39
 66/34) نفر 39د، همچنین کردنمی تحصیلمقطع دکتري  در

ورودي  (درصد 70/33) نفر 41، 0393 سال درصد( ورودي
 90و  96 ،93سال هاي ورودي دهندگانبقیه پاسخ و 0394
 . بودند

 گیریاندازهبرازش مدل 
 6پایائی ،0عاملی بارهاي گیري،اندازه مدل برازش بررسی در
(  7واگرا و 3همگرا) 3روائی و( 4ترکیبی پایائی و 3کرونباخ آلفاي)

 ستنباطی به برازشاو در بخش آمار  گرفت قرار بررسی مورد

 نتایج سپس و( 00مدلکل و 01ساختاري ،9گیرياندازه) 6مدل
 . است شده آورده تحقیق هايفرضیه

ا باالتر هه گوبهیضرایب بارهاي عاملی کل ،یکبا توجه به جدول 
اند،  هول) است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد 4/1از 

و  گیري از آلفاي کرونباخبراي تأیید پایایی ابزار اندازه. (0999
 صینپس از کسب نظرات متخص که شدپایایی ترکیبی استفاده 

آورده  دوروایی محتوا(، روایی همگرا و روایی واگرا در جدول )
  ت.شده اس

 

 هاي کلی پژوهشبارهاي عاملی متغیرها و شاخص -6جدول 

 بارهای عاملی ابعاد متغیر

 603/1 764/1 663/1 799/1 733/1 --- سواد اطالعاتی

 
هاي پایه و مهارت

 ايکتابخانه

   631/1 777/1 641/1 تشخیص نیاز

 739/1 733/1 333/1 336/1 790/1 دستیابی مؤثر

   761/1 641/1 733/1 ارزیابی و ارزشیابی

 
هاي پیشرفته و مهارت
 فناوري

   760/1 647/1 663/1 سازماندهی اطالعات

 747/1 733/1 616/1 333/1 634/1 درک حقوقی و تبادل

 آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا -3جدول 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
                                                                                                                                             
1. Loding 
2. Reliability 
3. Cronbachs Alpha 
4. Composite Reliability 
5. Validity 
6. Divergent Validity 

 

 

7. Disciminant Validity 
8. Fitness Model 
9. Measurement Model 
10. Structural Model 
11. All Model 

پایایی 

 ترکیبی
 متغیر روایی همگرا آلفای کرونباخ

 سواد اطالعاتی 333/1 940/1 913/1

 تشخیص نیاز 310/1 693/1 633/1

 مؤثر دستیابی 366/1 746/1 631/1

 ارزشیابی و ارزیابی 393/1 739/1 603/1

 اطالعات سازماندهی 341/1 760/1 640/1

 تبادل و حقوقی درک 333/1 616/1 633/1

 ايمهارت پایه و کتابخانه 33/1 769/1 76/1

 مهارت فناوري  34/1 600/1 66/1
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 یک رابطه میزان سه جدول در آمده دست به نتایج براساس
ها زهسا سایر با سازه آن رابطه مقایسه در یشهاشاخص با سازه
 هک است قبول قابل صورتی در واگرا روایی. است شده آورده
 براي( اصلی قطر روي گرفته قرار مقادیر) AVE جذر میزان

هاي سازه و سازه آن بین اشتراکی واریانس از بیشتر سازه هر

 براساس. باشد، که کلیه موارد رعایت شده است مدل در دیگر
متصل کردن بخش  يکه برا R2 اریمقدار مع  چهار جدول
ه استفاد يمدل معادالت ساختار يو بخش ساختار يرگیاندازه

 ریمتغ کیاست که  يتأیید انگریآورده شده است که ب ،شودیم
. گرا  دارددرون ریمتغ کیگرا  بربرون

 

 یک رابطه میزان سه جدول در آمده دست به نتایج براساس
ها زهسا سایر با سازه آن رابطه مقایسه در یشهاشاخص با سازه
 هک است قبول قابل صورتی در واگرا روایی. است شده آورده
 براي( اصلی قطر روي گرفته قرار مقادیر) AVE جذر میزان

هاي سازه و سازه آن بین اشتراکی واریانس از بیشتر سازه هر
 براساس. باشد، که کلیه موارد رعایت شده است مدل در دیگر

متصل کردن بخش  يکه برا R2 اریمقدار مع  چهار جدول

 ه استفاد يمدل معادالت ساختار يو بخش ساختار يرگیاندازه

 

 

 کیاست که  يتأیید انگریآورده شده است که ب ،شودیم
 . گرا  دارددرون ریمتغ کیگرا  بربرون ریمتغ

 براي مالک مقدار عنوان به 37/1 و 33/1 ،09/1 مقدار سه
 . (0966چین، ) شودمی معرفی 2R قوي و متوسط ضعیف، مقادیر

 سطح در 2R مقدار چهار جدول نتایج بنابراین براساس

.است شده برآورده مطلوب

 مدل درونیهاي برازش متغیر یجنتا  -4 جدول

 
 سواد

 اطالعاتی

 و پایه مهارت

 ای کتابخانه

 مهارت

 فناوری

 درک

 و حقوقی

 تبادل

 سازماندهی
 تشخیص

 نیاز

 دستیابی

 مؤثر

 643/1 330/1 741/1 661/1 371/1 - 740/1 ینیضریب تع

 39/1 37/1 34/1 73/1 36/1 36/1 73/1 مقادیر اشتراکی

 

 
سواد 

 اطالعاتی

 تشخیص

 نیاز

 دستیابی

 مؤثر

 و ارزیابی

 ارزشیابی

 سازماندهی

 اطالعات

 درک

 و حقوقی

 تبادل

 و پایه مهارت

 ایکتابخانه

 مهارت

 فناوری

        616/1 سواد اطالعاتی

       637/1 371/1 نیاز تشخیص

      794/1 764/1 397/1 مؤثر دستیابی

     633/1 341/1 391/1 396/1 ارزشیابی و ارزیابی

    661/1 364/1 346/1 346/1 313/1 اطالعات سازماندهی

   663/1 366/1 333/1 306/1 366/1 496/1 تبادل و حقوقی درک

 و پایه مهارت
 ايکتابخانه

493/1 793/1 431/1 333/1 344/1 377/1 930/  

 646/1 307/1 314/1 470/1 430/1 336/1 330/1 446/1 فناوري مهارت

(0960) روایی واگرا، ماتریس فورنل و الرکر -2جدول   
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 سواد اطالعاتیهاي مؤلفه داريمعنا درجه و عاملی بارهاي  -3 شکل
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هاي هر یک ار متغیر تأثیربا توجه به ضرایب  دودر شکل شماره 
ن داشتاي براي مهارت فناوري است و که پایهاي مهارت کتابخانه

د و با نکمی اطالعات این متغیر به توانایی در متغیر فناوري کمک
اثرگذاري  96/07ي معنادارو درجه  733/1توجه به ضریب مسیر 

این متغیر بر فناوري اطالعات با توجه به برازش مدل قابل تبیین 
د ناوري اطالعات بر سوااست و همچنین با توجه به ضریب مسیر ف

ي راثرگذا 96/30ي معنادارو درجه  49/1اطالعاتی با ضریب مسیر 
ی مهارت میانج تأثیردر نهایت براي . باشدمعنادار مینیز  متغیراین 

 اي و پایه برسواد اطالعاتی از تستغیر کتابخانهفناوري در بین مت
ورد م سوبل استفاده گردید تا اثرگذاري به واسطه میانجی نیر

شود با توجه به آزمون سوبل نیز می که مشاهد بررسی قرار گیرد
 معنادار است. این ارتباط قابل تببین و 

 میانجی متغیر تأثیربررسی  ؛آزمون سوبل 
آید می ، یک مقدار از طریق فرمول زیر به دست0در آزمون سوبل

توان در سطح می 93/0که در صورت بیشتر شدن این مقدار از 
 کرد.  تأییدر را انجی یک متغیمعنادار بودن می %93ان اطمین

 فرمول آزمون سوبل -6فرمول 

Z- value=
a∗b

√√ (a2∗Sa2)+ ( (a2∗Sb2)+ (Sb2+Sa2)

 

 

a مستقل و میانجی متغیر: مقدار ضریب مسیر میان 
 :b میانجی و وابسته متغیرمقدار ضریب مسیر میان 
Sa مستقل و  متغیر: خطاي استاندارد مربوط به مسیر میان

 میانجی
Sb میانجی و  متغیر: خطاي استاندارد مربوط به مسیر میان

 وابسته

شود که اثرگذاری مهارت می مشاهده به جدول پنج توجهبا 

ی معناداری با درجه معناداربر سواد اطالعاتی ای کتابخانه

 است. 86/21

 هاي میانجی پژوهشفرضیه -2جدول 

 33/1 و 03/1 ،16/1 مقدار سه بینیقدرت پیش شاخص مورد در
 عرفیم قوي و متوسط ،ضعیف مقادیر براي مالک مقدار عنوان به را

 ضریب به مربوط بخش شش جدول بنابراین براساس. شودمی
. ستا شده برآورد خوب سطح در هاسازه کنندگیبینیپیش قدرت
مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه گیري و ساختاري  انیدر پا

                                                                                                                                             
1. Sobel test 

 کامل مدل یک در برازش بررسی آن، برازش تأیید با و شودمی
 به چهار مقدار، آمده با توجهدستبه ریمطلوب مقاد ارمعی. شودمی

 يقو 33/1تا  63/1متوسط،  63/1تا  10/1 ف،یضع 10/1صفر تا 
زاده، داوري و رضا) شوندیم يبندمیتقس يقو یلیبه باال خ33/1و 

 .برآورد در سطح مطلوب است تاًی( و نها0396
 مفهومی بینی مدلپیش قدرتشاخص   -1 جدول

 SSO SSE متغیرها

ضریب 

قدرت 

 بینیپیش

 43/1 63/033 637 ارزشیابی و ارزیابی

 46/1 14/639 433 مؤثر دستیابی

 43/1 16/337 966 فناوري مهارت

 30/1 66/463 933 سواد اطالعاتی

 46/1 33/363 0111 سازماندهی

 31/1 66/603 311 درک حقوقی و تبادل

 40/1 63/033 673 تشخیص نیاز

 

GOF = √Communalites̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∗ R2̅̅ ̅

= √1/713 ∗ 1/703 = √1/306

= 1/76 
 گیرینتیجهبحث و 

اطالعاتی دانشجویان امروزه به رکن هاي از آنجا که شایستگی
ند توامی ،اساسی براي توسعه علمی هر دانشجو مبدل شده است

زمانی رسیدن به اهداف علمی و پژوهشی را تسهیل نماید؛  فرایند
این تحقیق در پی شناسایی عوامل مرتبط با سواد اطالعاتی در 

ی وهشهاي علمی و پژراستاي کمک به بهبود و ارتقاي صالحیت
نتایج نشان داد که دو سطح . دانشجویان مدیریت ورزشی بود

تواند از ي میاو مهارت پایه کتابخانه فناوريمهارت شامل 
سواد اطالعاتی مختص دانشجویان مدیریت ورزشی هاي ویژگی

 (، شو و پوپیر0397) ایران باشد که با نتایج احمديهاي دانشگاه
ی خوانهم( 6113) ( و کوییم6113) (، استیو6113) (، پالم6107)

هاي این پژوهشگران سواد اطالعاتی دانشجو را در شیوه. دارد
نوین در ارتباط با فضاي وب و نیز پایگاه هاي يفناوراستفاده از 

دانیم یکی از چنانچه میاند. اطالعاتی تشریح کردههاي داده
مشکالت دانشجویان در حوزه مدیریت ورزشی اطالع از ترین مهم

اي لمپیک، مسابقات قارهي ویژه ورزشی مانند المپیک، پارارویدادها
عات اطال فناوريمهارت قدان باشد که در نتیجه فاي میو یا منطقه

 هاي میانجیفرضیه
معناداري مقدار 

 سوبل
نتیجه آزمون 
 فرضیه صفر

اي و هاي کتابخانهمهارت
مهارت فناوري  پایه  
 رد فرضیه 36/60 سواد اطالعاتی 
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تواند در می دسترسی به اطالعاتهاي راه کردنو ضعف در پیدا 
تعامل دانشجویان با محیط واقعی ورزش جهان اختالل به وجود 

 در صورتیها باید اذعان کرد دسترسی به اطالعات و داده. آورد
وهشگران و بازاریابان ورزشی تواند منجر به مزیت رقابتی پژمی
که سه حیطه سرعت، دقت و حفظ اطالعات زاید در توسعه  ددگر

سجادي و افروزه، ) باشد برداري سیستم اطالعات مهمو بهره
ه باشد کمی این تحقیقهاي ( که ناظر به یکی از شاخصه0390

 مد نظر قرار فناوريوجود سازماندهی اطالعات را در مهارت 
وي سازماندهی . داردی خوانهم( 6103) 0با نتایج دیاز ودهد می

اطالعات را یکی از فاکتورهاي اصلی جهت صالحیت سواد 
رسد تشخیص نوع و می بنظر. نمایدمی اطالعاتی دانشجو مطرح

ورزشی یکی از  دامنه اطالعات مورد نیاز دانشجویان مدیریت
ارکانی است که آنان را در کاهش و اتالف زمانی و نیز جلوگیري 

البته باید گفت این تسلط بر . خواهد کرد اطالعات یاري 6از نویز
نفس دانشجویان نیز هبزماندهی اطالعات خود باعث اعتمادسا

در هزاره سوم تسلط دانشجویان بنابراین . (6103دیاز، ) خواهد شد
 به مهارت کامپیوتري جزو ضروریات و از عوامل موفقیت افراد به

س داشتن این سواد منجر به افزایش حو آید می حساب
نایی شود و آشمی نفس و افزایش ارتقا در جامعه و پیشرفتاعتمادبه

عدم  کههاي کامپیوتري نوین جزو ضروریات است افزارنرمبا 
به معنی عقب افتادن از تمام تغییرات و  آنآشنایی و نداشتن  

گردد دروسی می پس پیشنهاد. (0397احمدي، ) دنیا است تحوالت
جستجو هاي قالب کار با رایانه  و روشمانند فناوري اطالعات در 

 . ارایه گردد

نتایج همچنین ارتباط موارد حقوقی و تبادل اطالعات با سواد 
تواند می درک حقوقی و تبادل اطالعات. اطالعاتی را نشان داد

ی دسترسی به اطالعات نصحیح و قانوهاي از جمله راههایی حیطه
یکی . مد نظر قرار دهد مورد نیاز هر دانشجوي مدیریت ورزشی را

اي از هـمجموعاز این موارد اطالع از حق کپی رایت است که 
 رـثا یک قحقولموـشو  هـمندا ر،کشو یکدر  تیرامقرو  نیناقو
ارجمند، ) دکنمی ینـتعیرا  تـفعالی کـی درـعملک هوـنح اـی

عالوه بر آشنایی دانشجویان با مسایل حقوقی اطالعات، . (0360
ي هاهاي ورودي به پروفایلکنترل اطالعات و دادهتوانایی 

( 0363) چنانچه طباطبایی شخصی وي نیز از موارد دیگر است،
وسط شده ت دیکنترل اطالعات تول یتوانای ی راسواد اطالعات ةالزم

غیر هاي امروزه حجم عظیمی از داده. معرفی کرده است رایانه
در فضاي مجازي  3جعلیهاي غیر قانونی و صفحه بعضاًضروري و 

باعث شده که تبادل اطالعات با اشخاص ورزشی و یا پژوهشگران 
شود و توانایی دانشجو در شناخت و حل ساز این حوزه مشکل

                                                                                                                                             
1. Díaz 
2. Noise 

 و تاپلگوال) مسایل ایمنی و قانونی در فضاي مجازي و اطالعاتی
 ( گام مهمی در رشد و اعتالي علمی دانشجویان6103تکانات، 

گردد در کنار توسعه مهارهاي سواد می یشنهادبنابراین پ. باشدمی
هاي گیرياطالعاتی دانشجویان به موارد حقوقی به خصوص بهره

و منابع اطالعاتی براي کسب اطالعات و ها نامتعارف از سایت
  .مقاالت مورد نیاز دانشجویان، توجه گردد و آموزش کافی ارایه شود

ل تواند شاماي میکتابخانهپایه و هاي مهارتنتایج نشان داد که 
 .، تشخیص نیاز و ارزیابی و ارزشیابی باشدهاي مؤثردستیابی
هاي مؤلفهدر ابتدا الزمه بسیاري از اي پایه و کتابخانههاي مهارت

(، گوزماین و 6113) دیگر است و اکثر محققان مانند کانزا و براگه
 به (6119) ( و ارپ6103) ( و تاپلگوال و تکانات6107) همکاران

 اند. اشاره داشته ،پایه که لزوم سواد اطالعاتی است مؤلفهوجود این 
 ،هاي اطالعاتیتشخیص نیازهاي اطالعات و نیز پایگاه

ه چنانچ ؛دکنمی هاي دسترسی مناسب به اطالعات را فراهمزمینه
تواند مانع بسیار مهم و جدي در پژوهش و عدم آشنایی آنان می
جی، امانی و تفری) تولید اطالعات به شما آید تحقیقات و در نهایت

با سواد اطالعاتی، قادر است نیاز اطالعاتی  اقع هر فردو در. (0393
تبر را خود را بـه خـوبی تشخیص دهد، منابع اطالعاتی مع

د و ي از اطالعات بنمایمؤثرد و استفاده شناسـایی و بازیـابی نمای
. ان به اشتراک بگذارددر صورت لـزوم اطالعات خود را با دیگر

فـرد بـا سـواد اطالعاتی، همواره در پی یـادگیري اسـت و بـراي 
هر . (0394محمودي، طاهري، ) آماده است العمرمادامیـادگیري 

رد موهاي چند این مقوله به قدرت تحلیل و درک دانشجو از حیطه
ا دارد، امنیاز دانشمندان حوزه مدیریت هاي انتظار علمی و دیدگاه

می معتبر علهاي سایتوبشناخت نیازهاي این حوزه و نیز شناخت 
. تاس مؤثردر تکامل و توسعه علمی دانشجویان مدیریت ورزشی 

را از  دانشجویان تواندمؤثر میعالوه بر تشخیص نیاز، دستیابی 
م دانیمی چنانچه. افتادن در مسیرهاي غیر تخصصی مصون دارد

غات و با تبلیها سایتوبضروري در بیشتر اطالعات جعلی و غیر 
 ورود غیر ضروري در این فضاها را ایجاد ،دروغین دانشجویان

د و دانشجویان به امید یافتن اطالعات بکر و مقاله و کنمی
 نظرهالبته ب. گردندمی اصیل درگیر موارد و دورهاي باطلهاي یافته
ناخت رسد در دانشجویان مدیریت ورزشی عالوه بر شمی

هاي هاي سازمانسایتوبمهم داده و نیز شناخت هاي پایگاه
ی، به میزانی از توانایی مهارت زبان انگلیسی نیاز المللبینورزشی 

با  نام بهره برده ودارند تا بتوانند در صورت امکان از نیازهاي ثبت
 هايهر چند کتابخانه. رویکردي حقوقی به مطالب دست یابند

د این نیاز را تا حدود زیادي کاهش نتوانها میگاهدانشکده و دانش
نفس دانشجویان استقالل هبند، اما جهت تقویت حس اعتمادده

3. Fake 
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 . جستجو نجات دهدهاي تواند آنان را در بحرانمی گريجستجو
( کمترین مهارت دانشجویان را بعد 0394) محمودي و طاهري

که حاکی از قدرت کم دانشجویان در تعیین  کردندارزیابی عنوان 
( نیز به 6117) کینگ یر. وزن مطالب  اطالعات خروجی است

سردرگمی دانشجویان در ارزیابی مطالب بعد از دسترسی اشاره 
نی طوالهاي و این معضل را بن بستی براي صرف زماناند داشته

یشتر که ب رسد از آنجامی نظرهباند. دسترسی به مطالب عنوان کرده
گوناگون با این رویکرد که دانشجویان توانایی هاي اساتید در رشته

شناخت ارزیابی علمی و پژوهشی رشته و گرایش خود را دارند، آنان 
، نمایندمی روز جهان تشویقهاي را به جستجوي مطالب و پژوهش

ن از موقعیت شااما باید متوجه باشند که افراد بر پایه تفسیر شخصی
در . (0976مانیس و ملتسر، ) ی تازه را دریافت و تحلیل کنندمعان

جامعــه اطالعــاتی امــروزي، آمــوزش یکپارچــه ســواد 
ـا اي بکننـدههاي دانشگاهی ارتباط تعیـیناطالعاتی در محیط

 کشاورز و) موفقیت و یادگیري دانشجویان در آموزش عـالی دارد
می از اطالعات خروجی و حجم عظی( بنابراین 0393همکاران، 

مختلف از جمله مدیریت هاي رو به رشد در حوزههاي دیدگاه
کار زمینه تقلیل ارزیابی را براي دانشجویان تازه ،تواندمی ورزشی
 بنابراین پیشنهاد. در مقطع کارشناسی ارشد فراهم آورد خصوصاً

گردد جستجوهاي علمی و پژوهشی ابتدا به ساکن با همراهی می
ید و یا نخبگان آشنا به مسایل مختلف این حوزه و نیز اسات

کارشناسان صورت گیرد تا دانشجویان از صرف زمان آزمایش خطا 
درسی بر  ریزيبرنامهنشان داد ( 6106) چنانچه کانگ. بپرهیزند

اساس سواد اطالعاتی در هنگ کنگ منجر به پرورش دانشجویانی 
کامپیوتري شده، هاي با دانش، مفـاهیم و مسـلط به سیستم

ي ارتباطی و حل مسئله هامهارتان بـه آمـوزدانشهمچنـین 
ند، گردیم تسلط پیـدا کـره و بـه تفکـر خالق و منتقدانه ترغیب

ري واو توانمند در اشاعه فن مؤثران بـه کـاربران خالق، آمـوزدانش
 هاآن اطالعات تبدیل شـده و بستري مناسب براي یادگیري

مناسب بـراي برقـراري  بستريد، و در آخـر شـومـی فـراهم
ان و آشنایی با سواد اطالعاتی آموزدانشروابـط دو سـویه میـان 

گر پیشنهاد دی. نمایدمی پرورش ایجاد در جامعه مبتنی بر دانـش و
مند و تعریف شده است که توسط اساتید، خط به جستجوهاي نظام

 خصوص در ابتداي تمرینات خط به دانشجویان  مدیریت ورزشی به
 .جستجو محور، جهت رسیدن به منابع خاص تعریف و دیکته گردند

رود، اساتید و دانشجویان مدیریت ورزشی ابتدا می به هر حال انتظار
بار علمی و پژوهشی مناسبی را قبل از حضور در فضاهاي اطالعاتی 

 تجعلی، نشریاهاي سایتوبمند، نظامهاي بدست آورند و روش
ی و ملی را به المللهاي بینسازمانمعتبر، رویدادهاي ورزشی و 

خوبی بشناسند و قبل از آن نیز با حضور اساتید و یا متخصصان 
اطالعات و کتابخانه به صورت کارگاهی به موارد هاي حوزه

 . درخواستی دسترسی یابند
مهارت  تواند اثرگذاريبا توجه به نتایج آزمون تست سوبل نیز می

اي را با میانجی مهارت فناوري بر سواد اطالعاتی ایه و کتابخامهپ
هاي صحیح مشاهده و گزارش کرد که این عدم آشنایی با شیوه
هاي پایه و بازیابی و استفاده از منابع اطالعاتی که از مهارت

تواند مانع بسیار مهم و جدي در پژوهش و اي است میکتابخانه
جی، امانی و تفری) اطالعات به شما آیدتحقیقات و در نهایت تولید 

 هاي فناوري نیر دیاز( و  همچنین در جهت افزایش مهارت0393
( سازماندهی اطالعات را مد نظر قرار دادند که هر یک از 6103)

اي و پایه به صورت تنها پژوهشگران در مورد متغیرهاي کتابخانه
 کردند و اینهایی بیان و اثرگذاري آن بر سواد اطالعاتی گزارش

اي که پایه و اساس درک و پژوهش با اثرگذاري مهارت کتابخانه
نیاز مهارت فناوري است و میانجی فناوري اطالعات، با توجه به 

اي و پایه ها اثرگذاري بیشتري را نسبت به تأثیر بعد کتابخانهیافته
اینگونه  کند. شاید بتوانبه صورت تنها بر سواد اطالعاتی تبیین می

یان کرد که سواد اطالعاتی، امروزه تنها با متغیرهاي بعد ب
تواند سواد اطالعاتی را در حد مطلوب مورد اي و پایه نمیکتابخانه

اوري هاي فناستفاده قرار دهد، بلکه وجود این متغیر از مسیر مهارت
پژوهان به همراه داشته تواند اثرگذاري باالتري براي دانشمی

 جه به نتایج پژوهش زردشتیان و همکارانباشد. همچنین با تو
 دیاي جدهها، مجموعهفناوري نیا تیراي استفاده از قابل( ب0393)

و نگرش نسبت به آن فناوري  دانشمانند مهارت،  هاتیحالاز ص
  .است ازیموردن

 مؤلفهدهد که هر کدام از این دومی به هر حال این مدل نشان
به  گريت تقویت ابعاد جستجومناسبی را جهو پنج بعد، الزامات 

وان تمی هد که با تجهیز شدن به این ابعادمی دانشجویان نشان
انتظارات معقولی را در اساتید و دانشجویان مدیریت ورزشی به 

 .وجود آورد
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