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 رد فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه ورزشنگرش سنجی نسبت به کارب
 )در بین اساتید مدیریت ورزشی، مربیان ورزشی و ورزشکاران خبره استان مازندران( 

  زهرا مرادي -پیمان رایین  - بهنام یوسفی

 کارشناس ارشد مدیریت تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري.3و2و1

  مقدمه
ایجاد جامعه  عاملعنوان آغازین قرن بیستم ورزش به در سال هاي . به پدیده جهانی تبدیل شده استبدون تردید امروزه ورزش 

به دلیل آگاهی از اثرات مفید آن موجب حضور بیشتر مردم به سوي ورزش افزایش ). 2002اولتبی، (سالم مورد توجه بوده است 
. و براي توسعه آن برنامه ریزي کنند) 2000دیویس و همکاران، (ند گردیده تا دولت ها در اندیشه سرمایه گذاري در امر ورزش باش

به  اطالعات از فناوري استفاده. بکارگیري تکنولوژي هاي نوین استورزش، پژوهش ها حاکی از آنند که یکی از راه هاي توسعه 
 و اوبراین یافته هاي). 1391محمدي و همکاران، (است شده شناخته مؤثر و مهم عاملی به عنوان ورزش سطح ارتقاي منظور
) 2006(کاتز و پیرمان یافته هاي. است مثبت اطالعات ازفناوري استفاده به نسبت مدیران نگرش و دركنشان داد ) 1996(وایلد

 نشان دادند که مربیان) 1391(محمدي و همکاران . دارند مثبتی نگرش ورزشی هاي ازفناوري استفاده مورد درنشان داد مربیان 
یک  در نتایج تحقیقات فوق نشان می دهد که فناوري .دارندمثبت  نگرش ورزشی هاي فناوري از استفاده اهمیت به سبتن نخبه

عملکرد  بهبود در ارزشمند ابزارهاي کردن آمادهمسئوالن ورزشی و  و مربیان براي کیفی اطالعات کردن فراهم با می تواند فرآیند
 .کند ایفا کلیدي نقش ورزشکاران

 ناسیروش ش
جامعه آماري را کلیه اساتید رشته مدیریت تربیت بدنی استان مازندران، مربیان ورزشی و . تحلیلی بود-روش تحقیق حاضر توصیفی

ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه استاندارد . از آنان بودنفر  140 حجم نمونه برابر با. ورزشکاران خبره این استان تشکیل می دادند
خبرگان مورد تائید قرار  توسطروایی این پرسشنامه . بود )2003(رنتینیو  و ،کاتزوس الیبرمان العات در ورزشنقش فناوري اط

در آمار استنباطی از آزمون . انجام شد spssتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار . به دست آمد 89/0گرفت و پایایی آن 
همچنین به منظور بررسی . ، استفاده شدP>= 05/0مستقل در سطح معناداري  Fزمون و آزمون لون و نیز آK-Sنیکویی برازش 

 .شد استفادهLSDتفاوت میانگین ها از آزمون تعقیبی 
 نتایج

 10تا  5اکثر مربیان بین در بین مربیان  .درصد فوق لیسانس می باشند 60درصد داراي مدرك تحصیلی دکترا و  40در بین اساتید 
در بین  .درصد از آنان مربی ورزشهاي انفرادي بودند 55درصد از آنان مربی ورزشهاي تیمی و  44گري داشته و سال سابقه مربی

در نتایج آمار استنباطی نشان داد که  .درصد در ورزش هاي انفرادي فعال بودند 58درصد در ورزش هاي تیمی و  42 ورزشکاران
بنابراین می توان گفت که بین دیدگاه هاي پاسخگویان . می باشد 00/0ابر با بر Fدرصد سطح معناداري آزمون  95فاصله اطمینان 

پس هر یک از گروه هاي اساتید، مربیان و ورزشکاران در رابطه با کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در . تفاوت معناداري وجود دارد
ها در دو گروه اساتید و مربیان نشان می دهد که اساتید  همچنین تفاوت میانگین.زمینه توسعه ورزش نگرش متفاوتی دارا می باشند

 . در خصوص کاربرد فناوري جهت توسعه ورزش، دارا می باشند نگرش مثبت تري
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 )LSD( آزمون میانگین ها. 1جدول 
 sig انحراف معیار تفاوت میانگین 2گروه  1گروه 

 01/0 53071/0 ١.۵٨۵٧١ مربیان  اساتید
 07/0 48983/0 ١.١١٩٠۵- ورزشکاران

 01/0 53071/0 -١.۵٨۵٧١ اساتید مربیان 
 72/0 57777/0 ۴۶۶۶٧. ورزشکاران

 07/0 48983/0 ١.١١٩٠۵ اساتید ورزشکاران
 72/0 57777/0 ۴۶۶۶٧.- مربیان

 بحث و نتیجه گیري
تید و مربیان ورزشی در رابطه با این به طوري که بین اسا. نتایج نشان داد که بین نگرش این سه گروه تفاوت معنادار وجود دارد

بین نگرش ورزشکاران با نگرش . موضوع تفاوت وجود داشت و اساتید نگرش مثبت تري نسبت به کاربرد فناوري در ورزش دارا بودند
مدي و مح، )1996(یافته هاي تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات اوبراین و وایلد . اساتید و مربیان تفاوت معناداري مشاهده نشد

این محققان نیز نشان دادند . همسو و هماهنگ است) 1386(و غفوري و هنرور ) 1386(ن ، تندنویس و همکارا)1391(همکاران 
 موفق به منظور باید سازمان هاي ورزشیبنابراین . درك و نگرش مربیان نسبت به استفاده از فناوري اطالعات در ورزش مثبت است

 .به روزکنند به طور مداوم گذشته به نسبت را خود مهارتهاي و شدن،دانش
 فناوري، ورزش، توسعه، درك فناوري :کلمات کلیدي

 : منابع 
 اطالعات فناوري و کاربردعلم به نسبت ایران ملی تیمهاي مربیان نگرش). 1391. (محمدي، سردار؛ ایزدي، بهزاد و نسیم صالحی-1

 .141-123، صص 15درورزش، مدیریت ورزش، شماره 
2-Davis B, Bull R, Roscoe J,Roscoe D.(٢٠٠٠). Physical education and the study of sport-Mosby ١١th 
edition. 
٣-Oultbee J.(٢٠٠٢). Expert for sport for all and elit sport? Professional coaching and management-paper 
presented in the ٩th world sport for all congress-the Netherlands. 
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