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Abstract
The purpose of this research compare
information literacy among post graduated
physical education student in south east region.
this is a descriptive compare study that was in
field. The information was collected by selfquestioner made and reliability by used of alpha
cronbakh 92 percent. The population was 150
post graduate student from birjand, Mashhad,
Kerman selected in stratified random sample. For
analysis data was used descriptive and inferential
statistics. results showed there was no meaning
different between information literacy among
postgraduate university, in addition there were no
meaning different among academic orientation in
sport physiology, motor behavior and sport
management, so, there is no meaning different
between sex and information literacy. Average
response for cognitive index (information literacy
in cognitive viewpoint) for all student 3/01and
for use index (information literacy in use
viewpoint) 2/92 that cognitive index was average
and upward and use index down, then the
postgraduate student in physical education had
average level information literacy

چکیده
هدف این پژوهش مقایسه سواد اطالعاتی در بین دانشجویان
 این.کارشناسی ارشد تربیتبدنی در منطقه جنوب شرق است
پژوهش از نوع توصیفی مقایسهاي است که به شکل میدانی انجام
 اطالعات توسط پرسشنامه محقق ساخته با پایایی آلفاي.گرفت
 نفر از دانشجویان150  جامعه آماري. به دست آمد0/92 کرونباخ مقدار
 مشهد و کرمان بهصورت،تحصیالت تکمیلی دانشگاههاي بیرجند
،نمونهگیري تصادفی طبقهاي بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند
جهت تجزیهوتحلیل یافتهها ازآمارتوصیفی فراوانی و آمار استنباطی
 یافتههاي پژوهش نشان داد میانگین سطح سواد.استفاده شد
 کرمان و مشهد تفاوت،اطالعاتی دانشجویان دانشگاهها بیرجند
معنیداري در مقطع ارشد با یکدیگر ندارند و در مقایسه بین سه
گرایش مدیریت و رفتار حرکتی و فیزیولوژي ورزشی نیز تفاوت
 همچنین اختالف معنیداري بین جنسیت و،معنیداري به دست نیامد
 ولی دانشجویان ازلحاظ سواد اطالعاتی در.سطح سواد آماري پیدا نشد
 میانگین پاسخها براي شاخص.سطح متوسطی رو به پایین قرار دارند
3/01 شناخت (سواد اطالعاتی از دیدگاه شناخت) براي کل دانشجویان
 که2/92 )و براي شاخص استفاده (سواد اطالعاتی از دیدگاه استفاده
شاخص شناخت عدد متوسط رو به باالیی بوده ولی شاخص استفاده
عدد پایینی است میتوان نتیجه گرفت دانشجویان کارشناسی ارشد
.تربیتبدنی ازنظر سطح سواد اطالعاتی در سطح متوسطی قرار دارند
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مقدمه
با اشاعه فناوريهاي جدید اطالعاتی ،امکانات
جدیدي براي توسعه جوامع در ابعاد مختلف گشوده شده
است که براي استفاده از پتانسیل آنها مجموعهاي
جدید از مهارتها ،دانش و نگرش موردنیاز است
( .)Unesco,2007:12یونسکو سواد اطالعاتی را بهعنوان
یکی از حقوق اساسی بشر و ضروري براي توسعه ملی،
رفاه شهروندي ،اقتصادي و استانداردهاي آموزشی تائید
کرده است .سواد اطالعاتی بر اهمیت دسترسی ،ارزیابی و
استفاده از اطالعات اشعار دارد و دامنه آن شامل همه نوع
اطالعات و محتواي گسترشیافته است (2011: Molier,
 .)23افراد باسواد اطالعاتی میتوانند انواع مختلف
رسانهها ،منابع و مجراهاي اطالعاتی را در زندگی
خصوصی ،شغلی ،ورزشی و عمومی خود به کار برند .آنها
میدانند چه موقع و چه اطالعاتی نیاز دارند ،براي چه ،کجا
و چگونه میتوانند به آن دست پیدا کنند .واژه فناوري
براي اولین بار از سوي لویت و وایزرلی ()1958:13
بهمنظور بیان نقش رایانه در پشتباتی از تصمیمگیريها
و پردازش اطالعات در سازمان بکار گرفته شد (Rastgo,
 .)2010: 13امروزه مفهوم فناوري اطالعات بسیار وسیعتر
شده است و فنآوري اطالعات را مجموعهاي از
فنون و ابزارهاي میدانند که به مطالعه طراحی و توسعه،
پیادهسازي پشتیبانی یا مدیریت سیستمهاي اطالعاتی
مبتنی بر رایانه بهویژه برنامههاي نرمافزاري و سختافزار
رایانه میپردازد ( .)Parirokh, 2011: 224واژه سواد
اطالعاتی نخستین بار از سوي زوروسکی ()1974:13
مطرح شد .این عبارت براي توصیف افرادي است که فنون
و مهارتهاي الزم را براي دستیابی به راهحلهاي
اطالعاتی براي مسائل خود آموختهاند ،وي دریافت
افراد باسواد اطالعاتی بهمراتب توانایی بهتري در
بهرهمندي از اطالعات دارند ( .)Qasmi, 2006: 80امروزه
مفهوم سواد تغییر پیدا کرده است و سواد به معنی خواندن
و نوشتن به سواد به معناي سواد اطالعاتی و سواد
شبکهاي تغییر کرده است و بیش از  34نوع سواد
معرفیشده است ،همانند سواد اقتصادي ،سواد اجتماعی،
سواد سیاسی ،سواد رسانهاي و ...نام برد .یک فرد باسواد
اطالعاتی قطعا قادر خواهد بود که -1:نوع دامنه و میزان
اطالعات موردنیاز خود را تعیین نماید -2.به اطالعات
موردنیاز بهطور مؤثر و کارا دسترسی پیدا نماید-3.
اطالعات و منابع اطالعاتی را بهطور نقادانه مورد ارزشیابی

قرار دهد -4 .اطالعات انتخابشده را بادانش پیشین
تلفیق کند -5.اطالعات را بهطور مؤثر براي رسیدن به
اهداف خاص مانند نوشتن مقاله و ارائه آن استفاده
نماید -6.مسائل اجتماعی ،اقتصادي و حقوقی پیرامون
استفاده و دسترسی به اطالعات را ازنظر اخالقی و قانونی
بداند ( .)Rastgo,2006:12بهعبارتدیگر سواد اطالعاتی
مجموعهاي از توانمنديهاست و مستلزم آن است که افراد
دریابند که چه موقع به اطالعات نیاز دارند و توانایی
مکانیابی ،ارزیابی و بهکارگیري مؤثر اطالعات مورد
نیاز را داشته باشد ( .)Pandpazer, 2001: 120ازآنجاکه
بهطورقطع هدف هر موسسه آموزش عالی تربیت
فراگیرانی است که داراي قابلیتهاي و تواناییهایی ذهنی
و استدالل و تفکر انتقادي بوده و نیز این فراگیران قادر به
یادگیري مستقل بعد از فراغت از تحصیل براي تمام عمر
باشند .سواد اطالعاتی کلید یادگیري مادامالعمر است.سواد
اطالعاتی توان دانشجویان را در ارزشیابی ،مدیریت و
استفاده از اطالعات افزایش میدهد .فناوريهاي اطالعات
نیز به فراگیر کمک میکند تا فارغ از محدودیتهاي زمانی
و مکانی به یادگیري بپردازند .نتایج پژوهشهاي انجامشده
در دنیا مؤید نقش سواد اطالعاتی در توسعه توانمندي
اطالعاتی جامعه است .یافتههاي فرگسون ( )2004نشان
داد که حدود  40درصد از تفاوت موجود در موفقیت
دانشجویان در برخی دروس ازجمله روخوانی و درک
مطلب ناشی از میزان تخصص ،مهارت و اطالعات بهروز
معلم است ( .)Hassanzadeh,2010:14در رابطه باسواد
اطالعاتی دانشجویان در ایران و نیز تأثیر عوامل مختلف
بر آن مانند جنسیت و رشته تحصیلی مطالعات متعددي
حوزه علوم پزشکی صورت گرفته است .افشار نژاد و
همکاران ( )2005:11در پژوهش خود که جامعه آن را
دانشجویان تشکیل میداد اذعان داشت باوجودي که
اینترنت و وب یکی از ابزارهاي مهم دسترسی به منابع
اطالعاتی است اما دانشجویان با آن آشنایی کافی ندارند
( .)Qasmi &Davarian, 2010: 60در مطالعات که
توسط صیفوري ،درزي و عالیشان کرمی ()2013, 12
بر روي دانشجویان رشتههاي مختلف مقطع کارشناسی و
پزشکی صورت گرفت مشخص گردید که سواد اطالعاتی
دانشجویان پایینتر از حد مطلوب قرار دارد که دالیلی
مختلفی ازجمله عدم تسلط به زبان انگلیسی و عدم مهارت
در استفاده از ابزارها و تکنیکهاي جستجو در این امر
نقش دارند ( .)Hassanzadeh, 2010: 11امیري و
همکاران ( )2011: 15در تحقیقی که بر روي دانشجویان

مدیریت ارتباطات در رسانههاي ورزشی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،20تابستان 1397

دانشگاه شهرکرد انجام دادند مشخص گردید که این
دانشجویان از سواد اطالعاتی باالتر از حد متوسط
برخوردار بودند و از طرفی بین سواد دانشجویان و مقطع
تحصیلی آنها ارتباط معنیداري وجود دارد ( & Meri
 .)Sohrabi, 2010: 70بختیار زاده ( )2002: 11در
پژوهشی بهعنوان "بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان
دانشگاه الزهرا" نشان داد سواد اطالعاتی جامعه پژوهش
در سطح پایینی است و بین رشتههاي مختلف جامعه
پژوهش اختالف معنیداري وجود دارد .بردستانی
( )2005:8در پژوهشی با عنوان "بررسی سواد اطالعاتی
دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز" دریافت که
مهمترین منبع کسب اطالعات دانشجویان کتابخانه
دانشکده است و علیرغم روشهاي نوین در جمعآوري
اطالعات هنوز استفاده از کتابخانه در اولویت کسب
اطالعات قرار دارد .پریرخ ( )2005: 23در پژوهشی با
عنوان "سنجش اثربخشی کارگاههاي آموزشی مهارتهاي
سواد اطالعاتی" دریافت که تفاوت معنیداري بین
مهارتهاي سواد اطالعاتی قبل از شرکت در کارگاه و
بعدازآن وجود دارد .طیب نیا ( )2005:15پژوهشی با عنوان
" بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان بررسی سواد
اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده اقتصاد
عالمه طباطبایی" نشان داد سواد این دانشجویان باالتر از
حد متوسط است و بین سواد اطالعاتی دانشجویان دوره
دکتري و کارشناسی ارشد تفاوت معنیداري وجود دارد و
بین سواد اطالعاتی دانشجویان و استفاده از کتابخانه
تفاوت معنیداري وجود دارد .قاسمی ( )2006:80پژوهشی
" بررسی وضعیت سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت
تکمیلی و انطباق آن با استانداردهاي سواد اطالعاتی
 ACRLو چهار سند توسعه ملی" پرداخت و نشان داد که
بین دانشجویان رشتههاي علوم انسانی و غیر علوم انسانی
و مقطع کارشناسی ارشد و دکتري تفاوت معنیداري وجود
دارد و دانشجویان دختر در دورههاي دکتري باالتر از
همتایان مورد مقایسه آنان است .سیامک و داور پناه
( )2007:21در پژوهشی با عنوان " ساخت و اعتبار یابی
سنجش سواد اطالعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع
کارشناسی" انجام داد نشان داد همبستگی معنیداري بین
نظرات این دو گروه درباره پرسشنامه وجود دارد و دریافت
آموزش رسمی و غیررسمی دانشگاه بر افزایش سطح سواد
اطالعاتی دانشجویان مؤثر بوده است .بیرانوند و دیگران
( )2008:14در پژوهشی " به بررسی تأثیر اجراي
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برنامههاي آموزش استفاده از کتابخانه بر توانایی استفاده از
کتابخانه در بین دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی
دانشگاه آزاد واحد کرج " نشان داد که بیش از  60درصد
دانشجویان آشنایی کافی براي استفاده از منابع کتابخانه در
بد ورود به دانشگاه ندارند و توانایی الزم براي بهرهگیري
از منابع را نداشته و آموزش در این زمینه مفید بوده و
آموزش نتایج مثبتی را در دو گروه آزمایش و کنترل نشان
داد .پندپذیر و چشمه سهرابی ( )2010:120در پژوهشی
تحت عنوان"بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه "
انجام داد ،یافتهها نشان داد برگزاري دورههاي آموزشی
کوتاهمدت و مستمر و نیز تهیه جزوهها ،مطالب آموزشی و
راهنماهاي استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی ضروري به
نظر میرسد و همچنین نتایج نشان داد سطح سواد
اطالعاتی این دانشجویان باالتر از حد متوسط است
( .)3/37اکبري داریان ،محمدي و شاکري ( )1391،15در
مقاله خود با عنوان " سنجش سواد اطالعاتی
مراجعهکنندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري
اسالمی ایران بر اساس استانداردهاي  ACRLبه روش
پیمایشی مشخص کرد ،اوال سطح سواد اطالعاتی
مراجعهکنندگان در حد زیاد است و ثانیا بین جنسیت ،سن،
سطح و رشته تحصیلی مراجعهکنندگان تفاوت معنیداري
وجود ندارد .پاول ،ایپ و کیش اسمیت ( )2003پژوهشی با
عنوان"بررسی مهارتهاي سواد اطالعاتی فارغالتحصیالن
رشته کار درمان" دریافت  26درصد از کاربران حداقل
یکبار از بانکهاي اطالعاتی استفاده کردهاند ،همچنین
 42درصد آموزش کتاب داران را مفید دانستهاند .فلسپول
( )2003:8در پژوهشی با عنوان" آموزش سواد اطالعاتی
دانشگاه" بر روي دو گروه دانشجویان تازهوارد به دانشگاه
نشان داد دانشجویان از سواد اطالعاتی قابلمالحظهاي
برخوردار نیستند و کتابخانه و دانشگاه نقش مؤثري در
آموزش اطالعاتی دارند .لو ( )2006:11در پژوهش "ارائه
مدلی براي واحد درسی سواد اطالعاتی در دانشگاه علوم
انسانی " نشان داد که هر دانشگاه متناسب با اهداف،
نیازها و محیطهاي آموزشی خود نیازمند مدلی خاص براي
طراحی درس سواد اطالعاتی است .جیل و آلکی
( )2011:17در پژوهشی با عنوان " ایجاد مهارتهاي
سواد اطالعاتی و عملکرد مبتنی بر گفتاردرمانی " به
بررسی سطح مهارتهاي سواد اطالعاتی دانشجویان
پرداختند و دریافتند بهترین روش آموزش مهارتهاي سواد
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اطالعاتی از طریق آموزش بوده است .مطالعهاي که در
کشور نیجریه بر روي دانشجویان مقطع کارشناسی انجام
شد مشخص گردید که اختالف معنیداري بین جنسیت و
استراتژي جستجو وجود دارد و دخترها در مقایسه با پسرها
از سواد دیجیتالی باالتري برخوردار میباشند .فرایند
کسب دانش و شیوه نگرش درباره اطالعات و مهارتهاي
آن بهعنوان اصلیترین عوامل مشخصکننده در جامعه
اطالعاتی است ( .)Marias,2001:21امروزه با حجم
روزافزون اطالعات و به تعبیري با انفجار اطالعات روبرو
هستیم بدیهی است دسترسی به اطالعات موردنیاز از میان
انبوه اطالعات موجود مهارتهاي خاصی را میطلبد که به
سواد اطالعاتی تعبیر شده است .کسانی که فاقد این
توانمنديها باشند پیوسته در اقیانوس عظیم اطالعات
سردرگم هستند ( )Bardestani,2001:16و این امر در
سالهاي اخیر در تمامی کشورها موردتوجه قرار گرفت.
شواهد نشان میدهد بسیاري از دانشجویان در حالی
واحدهاي درسی را پشت سر میگذرانند که تنها دانش
اندکی درزمینه جستجو و بازیابی اطالعات دارند ،وجود
موانعی مانند عدم آشنایی با زبان انگلیسی و کار با رایانه
موجب عدم دستیابی دانشجویان به اطالعات موردنیاز
میشود ،ازآنجاییکه سواد اطالعاتی یادگیرندگان را قادر
میسازد تا بر محتوي اطالعات تسلط یابند و کندوکاوهاي
خود را گسترش دهند و کنترل بیشتري نیز بر یادگیري
خویش داشته باشند ،همچنین توسعه و ارتقاي فنآوري
اطالعات از مهمترین محورهاي توسعه در جهان به شمار
میآید و بسیاري از کشورهاي جهان توسعه و فناوري
اطالعات را از مهمترین زیرساختهاي توسعه همهجانبه
خود قرار دادهاند در دانش اطالعرسانی تحوالت بزرگی
رخداده است و بیتردید استفاده از رایانه و بهویژه
شبکههاي رایانهاي و بانکهاي اطالعاتی تأثیر زیادي بر
دانش تربیتبدنی و علوم ورزشی داشته است و گسترش
سریع فناوري بهقدري است که تمام جوانب زندگی روزمره
بشري و ازجمله ورزش را تغییر داده است ،فناوريهاي
زیادي وارد دنیاي ورزش شده و باعث پیشرفت ورزش
گردیده ،فناوري در بعد تجهیزات تأثیر زیادي بر وسایل
ورزشی داشته است ،انواع سیستمهاي متصل به بدن
ورزشکاران در تمرینات یا توپهاي مجهز به چیپ ست ها
یا وسایل دیگري که آشکارا یا پنهان به فناوريهاي
الکترونیکی مجهز شدهاند ،همچنین برخی نرمافزارهاي
دستی و کاربردي مربوط به درمان بیماريها و
آسیبدیدگیهاي ورزشی و اطالعات بهروز درباره این

وسایل باعث شده تا ورزش یک کار عملی علمی باشد،
نفوذ فناوري در الیه مدیریت امور ورزشی و مربیگريها
موجب افزایش دقت تولید و گسترش اطالعات و آنالیز
حرکات ورزشی تیمها و افزایش دانش مربیان جهت
استفاده از این فناوريها نیاز به داشتن سواد اطالعاتی
است ازاینرو این پژوهش بهمنظور بررسی قابلیتهاي
دانشجویان کارشناسیارشد تربیتبدنی در خصوص سواد
اطالعاتی که تاکنون با جستجويهاي انجامشده پژوهش
مشابه دیگري انجامنشده طرحریزيشده است تا زمینهساز
اقدامات الزم جهت بهبود وضعیت موجود باشد.
روششناسی پژوهش
هدف از این پژوهش مطالعه سواد اطالعاتی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشجویان رشته تربیت
بدنی است .روش پژوهش پیمایش مقایسهاي و از نوع
کاربردي است .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق
ساخته بر اساس متون معتبر علمی مانند (یونسکو ،2007
ویت ورث و همکاران  2011و  )2012و نیز نیاز
پژوهشگران تهیهشده است .این پرسشنامه محقق ساخته
داراي پنج سؤال دموگرافیک پنج سؤال جانبی و  25سؤال
اصلی بوده که در قالب دو شاخص اصلی مطرحشده است؛
که شاخص اول میزان شناخت و شاخص دوم میزان
استفاده است .چون تعداد افرادي که در نظرسنجی با مقطع
دکتري شرکت کردهاند دو نفر بوده که در مقایسه با مقطع
کارشناسی ارشد ( 113نفر) بسیار ناچیز بود ،تصمیم گرفتیم
این متغیر جمعیت شناختی (مقطع تحصیلی) را از تحلیل
کنار بگذاریم .تحلیل آماري این پژوهش با استفاده از
نرمافزار اس پی اس اس نسخه  22انجامگرفته است.
یافتههای پژوهش
همانطور که در شکل ( )1مالحظه میشود میانگین
نمونههاي پسر  43نفر و دختر  48نفر است و میانگین
پایایی کلی پرسشنامه را با آلفاي کرونباخ سنجیدیم که
حدود  0/9به دست آمد .پایایی شاخص اول (میزان
شناخت) نیز  0/81و همچنین شاخص دوم (میزان استفاده)
 0/86به دست آمد .این پرسشنامه در پژوهشهاي
دیگري مورداستفاده قرارگرفته ازاینرو روایی آن اثباتشده
است .براي بررسی عدم توازن بین جواب پاسخدهندگان به
پرسشها ،از آزمون کی دوي نا پارامتري استفاده شد.
الزم به ذکر است فرضیه صفر در این آزمون توازن در
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پاسخهاي بین گزینههاست که اگر این فرضیه پذیرفته
شود از پاسخها نمیتوان نتیجهاي گرفت .با انجام این
آزمون مشخص شد که در سطح خطاي آلفاي پنج درصد
بهجز سؤال چهار شاخص اول در بقیه سؤاالت (غیر از
سؤاالت دموگرافیک) فرضیه صفر رد شده .پس چون بر
مبناي این آزمون سؤال چهار نتیجه خاصی ندارد ،آن را از
تحلیل کنار گذاشته شد .ابتدا به مطالعه مبانی نظري این
حوزه و شناخت این مفهوم جدید پرداختند سپس حوزههاي
سواد اطالعاتی موردمطالعه قرار گرفت گویه ها در
سه مرحله توسط متخصصین تربیتبدنی بررسی شدند و
درنهایت پرسشنامه موردنظر آماده شد؛ و درنهایت روایی
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پرسشنامه به دست آمد .جامعه آماري شامل دانشجویان
تحصیالت تکمیلی تربیتبدنی دانشگاههاي جنوب شرق
کشور است که از تمام دانشجویان بهصورت تمام شماري
براي این پژوهش استفاده گردید که فقط تعداد  111نفر به
تمام سؤاالت پاسخ دادند ،این پرسشنامه شامل دو
شاخص است یک شاخص شناخت و شاخص استفاده از
دانستهها است.
در جدول ( )1مشخصات جمعیت شناختی نمونههاي
پِژوهش را نشان میدهد متغیر سن و دانشگاه بر هر دو
شاخص تأثیرگذار بوده و متغیر گرایش رشته تحصیلی نیز
بیتأثیر است.

جدول  -1مشخصات جمعیت شناختی نمونههاي تحقیق
تعداد

متغیر جمعیت شناختی
جنسیت

دانشگاه

رشته

سن

مرد
زن
بیرجند
فردوسی مشهد
باهنر کرمان
کلی
فیزیولوژي
مدیریت
رفتار
 27-22سال
 31-28سال
 38-32سال
 42-39سال

میانگین پاسخها

انحراف استاندارد

پاسخدهندهها

شناخت

استفاده

شناخت

استفاده

43
73
18
48
50
21
25
39
31
65
30
16
5

2/75
3/17
3/45
3/16
2/71
3/23
3/03
2/96
2/91
3/22
2/81
2/47
2/95

2/72
3
3/39
3/12
2/57
3/19
2/88
2/84
2/87
3/19
2/57
2/52
2/92

0/902
0/894
0/942
0/760
0/958
1/050
0/819
0/852
0/991
0/873
0/940
0/902
0/499

0/897
0/925
0/804
0/755
0/990
1/040
0/673
0/881
1/06
0/843
0/719
0/977
0/719

نتایج آزمون  tبین دو شاخص شناخت و شاخص
استفاده با استفاده از آزمون مقایسه جفتی  tبراي دو جامعه
در سطح معنیداري این آزمون  0/092شد که با خطاي
آلفاي پنج درصد دلیلی بر اختالف دو شاخص وجود ندارد.
نتایج بررسی تأثیر متغیرهاي جمعیت شناختی روي
دو شاخص شناخت در جدول ( )2نشان دادهشده است.
میانگین پاسخها براي شاخص شناخت (سواد اطالعاتی از
دیدگاه شناخت) براي کل دانشجویان  3/01و براي
شاخص استفاده (سواد اطالعاتی از دیدگاه استفاده) 2/92
که شاخص شناخت عدد متوسط رو به باالیی بوده ولی
شاخص استفاده عدد کمی است .در آزمون اولویتبندي
براي این شاخصها بر اساس دانشگاه محل تحصیل،

جنسیت ،رشته تحصیلی و رده سنی در جدول چهار و پنج
نشان دادهشده است .براي برسی معنادار بودن تأثیر هر
یک از موارد فوق (دانشگاه محل تحصیل ،جنسیت ،رشته
تحصیلی و رده سنی) بر شاخصهاي شناخت و استفاده با
توجه به دوسطحی بودن متغیر جنسیت براي بررسی تأثیر
این متغیر روي دو شاخص اصلی از آزمون تی براي جوامع
مستقل استفاده شد در ضمن واریانس دو جامعه نیز بر
طبق آزمون برابري واریانسها ،برابر شده پس از آزمون t
با واریانسهاي برابر استفاده شد .نتایج این آزمون نشان
داد جنسیت بر شاخص شناخت تاثیرگذاراست (میانگی
پاسخها براي خانم  3/17و آقایان  2/71است که این
تفاوت پاسخها ازنظر آماري معنادار است) ولی بر شاخص

مطالعه سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی....
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سنی بر هر دو شاخص شناخت و استفاده مؤثر است .براي
مقایسه دوبهدوي دانشگاه محل تحصیل و رده سنی که بر
دو شاخص اصلی (شناخت و استفاده) مؤثر بودند از
آزمونهاي مقایسه جفتی استفادهشده است.

استفاده بیتأثیر است .براي بررسی تأثیر متغیر دانشگاه،
سن و گرایش رشتهاي ،چون سطوح متغیر عامل بیش از
دو بود از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد نتایج
این آزمون نشان داد که گرایش رشته تحصیلی بر دو
شاخص شناخت و استفاده تأثیري ندارد؛ و درنهایت رده

جدول  -2آنالیز واریانس یکطرفه بر متغیرهاي جمعیت شناختی
آماره آزمون

نام متغیر

نوع آزمون

دانشگاه

آنالیز واریانس یکطرفه
آزمون  tمقایسه جفتی
(مستقل و واریانسها برابر)
آنالیز واریانس یکطرفه
آنالیز واریانس یکطرفه

جنسیت
گرایش رشتهاي
سن

نتیجه آزمون

سطح معنیداری

شناخت

استفاده

شناخت

استفاده

شناخت

استفاده

6/015

7/720

0/003

0/001

تأثیرگذار

تأثیرگذار

-2/431

-1/788

0/017

0/076

تأثیرگذار

بیتأثیر

0/546
3/837

0/758
4/548

0/652
0/012

0/520
0/005

بیتأثیر
تأثیرگذار

بیتأثیر
تأثیرگذار

شناخت براي دانشجویان پسر  0/902میانگین شناخت
براي دختران  0/894است.

جدول  -3مقایسههاي جفتی شاخص شناخت
فرضیه برابری واریانسها

نام

آزمون مقایسه

سطح

جفتی

معنیداری

مشهد  -کرمان

LSD

0/011

تفاوت وجود دارد

مشهد  -بیرجند
کرمان  -بیرجند

LSD
LSD

0/232
0/021

تفاوت وجود ندارد
تفاوت وجود دارد

 22-27با 31-28

LSD

0/036

تفاوت وجود دارد

 22-27با 38-32

LSD

0/003

تفاوت وجود دارد

 22-27با 42-39

LSD

0/958

تفاوت وجود ندارد

 28-31با 38-32

LSD

0/217

تفاوت وجود ندارد

 28-31با 42-39

LSD

0/361

تفاوت وجود ندارد

 32-38با 42-39

LSD

0/109

تفاوت وجود ندارد

سطوح عامل

متغیر

سطح معنیداری

نتیجه

دانشگاه

0/097

واریانس سطوح
مختلف عامل
دانشگاه برابر است

سن

0/372

واریانس سطوح
مختلف عامل
دانشگاه برابر است

نتیجه آزمون

جدول  -4مقایسههاي جفتی شاخص استفاده
نام
متغیر
دانشگاه

فرضیه برابری واریانسها
سطح معنیداری

0/032

سطوح عامل

نتیجه
واریانس سطوح
مختلف عامل
دانشگاه برابر نیست.

آزمون مقایسه

سطح

جفتی

معنیداری

نتیجه آزمون

مشهد  -کرمان

Dunnett T3

0/008

تفاوت وجود دارد

مشهد  -بیرجند

Dunnett T3

0/508

تفاوت وجود ندارد

کرمان  -بیرجند

Dunnett T3

0/005

تفاوت وجود دارد
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ادامه جدول  -4مقایسههاي جفتی شاخص استفاده
نام

فرضیه برابری واریانسها

متغیر

سطح معنیداری

سطح معنیداری

سن

0/515

واریانس سطوح
مختلف عامل
دانشگاه برابر است

سطوح عامل

آزمون مقایسه

سطح

جفتی

معنیداری

 22-27با LSD -28
31
 22-27با LSD -32
38
 22-27با LSD -39
42
 28-31با LSD -32
38
 28-31با LSD -39
42
 32-38با LSD -39
42

نتیجه آزمون

0/002

تفاوت وجود دارد

0/008

تفاوت وجود دارد

0/522

تفاوت وجود ندارد

0/841

تفاوت وجود ندارد

0/415

تفاوت وجود ندارد

0/374

تفاوت وجود ندارد

جدول  -5رتبهبندي دو شاخص اصلی به تفکیک متغیرهاي جمعیت شناختی
نام متغیر

اولویتبندی برای شاخص شناخت

نام متغیر

اولویتبندی برای شاخص استفاده

دانشگاه

 )2مرد

2/75

0/902

 )2مرد

2/72

0/897

 )1کلی
 )2فیزیولوژي
 )3مدیریت
 )4رفتار
22-27 )1
39-42)2
28-31)3
32-38)4

3/23
3/03
2/96
2/91
3/22
2/95
2/81
2/47

1/050
0/819
0/852
0/991
0/873
0/499
0/940
0/902

 )1کلی
 )2فیزیولوژي
 )3رفتار
 )4مدیریت
22-27 )1
39-42)2
28-31)3
32-38)4

3/19
2/88
2/87
2/84
3/19
2/92
2/57
2/52

1/040
0/673
1/06
0/881
0/843
0/719
0/977
0/888

جنسیت

جنسیت

 )1زن

3/17

0/894

 )1زن

3

گرایش

گرایش

 )3کرمان

2/71

0/958

 )3کرمان

سن

سن

 )1بیرجند
 )2مشهد

3/45
3/16

0/942
0/760

دانشگاه

میانگین پاسخها

انحراف استاندارد

الزم به ذکر است که اولویتبندي را بر اساس دو
جدول اخیر انجامشده ولی براي بررسی معنیدار بودن این
اختالف باید سراغ جدولهاي مقایسههاي جفتی برویم.
تحلیل عاملی شاخصها:الف) شاخص شناخت :این شاخص مشتمل بر 12
سؤال بود که با استفاده از تحلیل عاملی مؤلفه اصلی آن
 12سؤال را دستهبندي کردیم .نتایج آزمون براي مناسب

میانگین پاسخها

انحراف استاندارد

 )1بیرجند
 )2مشهد

3/39
3/12

0/804
0/755

2/57

0/990
0/925

بودن دادهها عدد  0/835بوده که نشان میدهد این دادهها
براي تحلیل عاملی مناسب میباشند .همچنین فرض بیاثر
بودن مدل عاملی (آزمون بارتلت) نیز رد شده ،یعنی مدل
عاملی مؤلفه اصلی که پیادهسازي شده امال معنیدار است.
این  12سؤال بر مبناي تحلیل مؤلفه اصلی در سه گروه
دستهبندي شدند .این سه گروه بهتنهایی تقریباً 58
درصد از تغییرات (واریانس) کل را توجیه میکنند.
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جدول  -6میزان بار عاملی هر سؤال

عامل 1
*0/715
0/484
0/084
0/061
-0/041
0/320
*0/546
*0/659
*0/717
*0/802
*0/694
*0/713

شاخص شناخت
عاملها
عامل 3
عامل 2
0/177
0/179
*0/572
-0/107
*0/719
0/141
*0/526
0/301
0/299
* 0/768
0/099
*0/763
0/250
0/277
-0/058
0/397
-0/081
0/424
0/091
0/079
0/265
-0/072
0/129
-0/014

سؤاالت
س1
س2
س3
س4
س5
س6
س7
س8
س9
س 10
س 11
س 12

با بررسی دقیق این سه عامل بر مبناي تعلق هر سؤال
به یکی از سه عامل ،آنها را نامگذاري نمودیم .شایانذکر
است که هر سؤال در عاملی قرار میگرفت که بار عاملی
بیشتر داشت .جدول زیر سه عامل را با بار عاملی متناظر
براي هر سؤال ،بعد از اعمال دوران واریماکس نشان

عامل 1
*0/636
0/575
0/153
-0/020
-0/179
0/352
0/491
0/448
*0/657
*0/710
*0/738
*0/708
0/358

شاخص استفاده
عاملها
عامل 3
عامل 2
0/393
0/151
*0/592
-0/078
*0/640
-0/008
0/155
*0/747
*0/776
0/289
0/077
*0/621
0/132
*0/522
0/105
*0/638
0/119
0/441
0/127
0/173
-0/002
0/257
-0/119
0/307
-0/123
*0/575

سؤاالت
س1
س2
س3
س4
س5
س6
س7
س8
س9
س 10
س 11
س 12
س 13

میدهد.
عامل  :1آشنایی الکترونیکی (مدرن) با منابع رشته.
عامل  :2جستجوي منابع.
عامل  :3آشنایی با منابع اصلی و کلی رشته

جدول  -7میانگین پاسخها براي عاملهاي استخراجشده
عامل

میانگین پاسخها

انحراف استاندارد

1

3/057

1/098

2

3/047

1/315

3

2/876

1/060

همانگونه که در جدول فوق مالحظه مینمایید عامل
آشنایی الکترونیکی (مدرن) با منابع رشته ،با میانگین پاسخ
 3/057بیشترین تأثیر و به ترتیب عامل جستجوي منابع با
میانگین پاسخ  3/047و عامل آشنایی با منابع اصلی و کلی
رشته با میانگین پاسخ  2/876در اولویتهاي بعدي در
شاخص شناخت قرار دارند .درواقع یعنی  57درصد شاخص
شناخت بر اساس سه عامل فوق قابل توجیه است که این
سه عامل نیز به ترتیبی که در جدول هفت مالحظه
مینمایید اولویتبندي میشوند.
ب) شاخص استفاده:

این شاخص مشتمل بر  13سؤال بود که ما با استفاده
از تحلیل عاملی مؤلفه اصلی آن  12سؤال را دستهبندي
کردیم .نتایج آزمون براي مناسب بودن دادهها عدد 0/843
بوده که نشان میدهد این دادهها براي تحلیل عاملی
مناسب میباشند .همچنین فرض بیاثر بودن مدل عاملی
(آزمون بارتلت) نیز رد شده ،یعنی مدل عاملی مؤلفه اصلی
که پیادهسازي شده امال معنیدار است .در ادامه نتایج
تحلیل عاملی را مالحظه مینمایید .همانطور که در
جدول زیر مالحظه مینمایید این  13سؤال بر مبناي
تحلیل مؤلفه اصلی در سه گروه دستهبندي شدند .این سه

مدیریت ارتباطات در رسانههاي ورزشی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،20تابستان 1397

گروه بهتنهایی تقریبا  58درصد از تغییرات (واریانس) کل
را توجیه میکنند.
باوجود تشابه در تعداد عامل (بین شاخص شناخت و
استفاده) گروهبندي سؤاالت در شاخص استفاده کمی
متفاوت شد .بازهم با بررسی ماهیت سؤالهایی که در هر
عامل قرار میگیرد ،عاملها را نامگذاري شده است:
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عامل  :1استفاده الکترونیکی (مدرن) از منابع رشته (منظور
بیشتر استفاده غیر کتابخانهاي است).
عامل  :2جستجوي الکترونیکی در منابع کتابخانهاي.
عامل  :3استفاده از امکانات جانبی براي تحقیق.

جدول  -8میانگین پاسخها براي عاملهاي استخراجشده
عامل

میانگین پاسخها

انحراف استاندارد

1

2/940

1/209

2

3/191

1/100

3

2/419

1/000

همانگونه که در جدول فوق مالحظه مینمایید عامل
جستجوي الکترونیکی در منابع کتابخانهاي ،با میانگین
پاسخ  3/191بیشترین تأثیر و به ترتیب عامل استفاده
الکترونیکی (مدرن) از منابع رشته (منظور بیشتر استفاده
غیر کتابخانهاي) با میانگین پاسخ  2/940و عامل استفاده
از امکانات جانبی براي تحقیق با میانگین پاسخ  2/419در
اولویتهاي بعدي در شاخص استفاده قرار دارند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر نشان داد اکثریت دانشجویان تربیت
بدنی کارشناسی ارشد از سطح سواد اطالعاتی پایینی
برخوردار میباشند که با تحقیق فرگسون ( )2004:13در
مریلند که نشان داد دانشجویان داراي درک سطحی از
مهارتهاي سواد اطالعاتی بودند و تقوي ()1997:15
نشان داد اکثریت دانشجویان ارشد حتی نام یک کتاب
مرجع رشته تحصیلی خود را نمیدانند همخوانی دارد.
پژوهشهاي بختیاري زاده ( )2002:12صیفوري و غفاري
( ،)2010:11پاول ،ابپ وکیس اسمیت ( )2003و
جیل و الکی ( )2011:17سطح سواد را پایینتر از حد
متوسط گزارش کردند اما پژوهشهاي طیب نیا
( ،)2005:15پندپذیر و چشمه سهرابی ()1389،120
اکبري داریان ،محمدي و شاکري ( ،)2012:15برجیان و
خسروي ( ،)2012:8اشرفی ریزي ( )2013:11نشان دادند
سطح سواد بیشترتر از حد متوسط بوده .همچنین سواد
اطالعاتی دانشجویان علوم پزشکی را باالتر از حد متوسط
و نسبتا مطلوب و در مقایسه دو عامل میزان شناخت و
میزان استفاده اختالف معنیداري بین این دو شاخص به

دست نیامد .افشار و همکاران ( )2007:8اذعان داشتند
باوجودي که وب و اینترنت از ابزارهاي مهم دسترسی به
اطالعات است اما دانشجویان آشنایی کافی با آن ندارند و
پریرخ و همکاران ( )2004,224هم به نتایج مشابهی
رسیدند .نتایج پژوهش صالحی و همکاران ()2010,12
نشان داد میران استفاده از اینترنت در بین استادان پایین
بوده و تنها چهار درصد از آن استفاده میکنند .بهادرانی
( )2003,14نشان داد درصد قابلتوجهی از اعضاي
هیئتعلمی از دانش و مهارت کافی در کار با رایانه و
اینترنت برخوردار نیستند .البته همچنین اختالف معنیداري
بین دانشجویان دختر و پسر ازلحاظ میزان سواد اطالعاتی
مشاهده نگردید که با تحقیق داور پناه ( ،)2007,21ورزي
و میري و بردستانی ،قاسمی ( )2007,80واکبريداریان،
محمديوشاکري ( )2012همخوانی دارد .ولیزاهدبابالن
( )2011نشان داد در مقایسه استانداردهاي سواد اطالعاتی
با وروديهاي مختلف تحصیلی و جنسیت تفاوت
معنیداري وجود دارد ،کهباپژوهشما همخوانی ندارد.
اگرچه به علت تعداد کم دانشجویان دکتري در این تحقیق
دو نفر کار آماري نشد انجام بدهیم اما در تحقیق اکبري
داریان ،محمدي و شاکري ( )2012,15تفاوتی بین مقطع
تحصیلی و سواد اطالعاتی به دست نیامد؛ اما قاسمی
( )2006,80نشان داد دانشجویان با مقطع باالتر سواد
اطالعاتی بیشتري دارند .درمجموع با توجه به اینکه
تربیتبدنی جزو رشتههاي علوم انسانی است و
پذیرفتهشدگان این رشته دانشگاهی با دیپلمهاي انسانی
وارد این رشته میشوند و واحد رایانه هم جزو دروس
الزامی دانشجویان نیست لذا دانشجویان خود را ملزم به

....مطالعه سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 لذا بر مبناي این تحقیق.تغییرات و تحوالت دنیا است
پیشنهاد میشود واحد رایانه و کار با آن الزامی شود
همچنین در خصوص میزان سواد رایانهاي اساتید
تربیتبدنی و مقایسه آن باسواد دانشجویان پژوهشی انجام
.گیرد
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