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 چکیده
ارائة الگوي کاربردي  جذب نیروهاي داوطلب ورزشی و طراحی سیستم اطالعات مدیریت ،پژوهش این هدف

کاربردي با ، نظر هدفتحلیلی و از -ازنوع توصیفی پژوهش، این .بود ایرانجوانان وآن در وزارت ورزش

 ونامة پژوهشگرساخته پرسشبود. ابزار،  پی.یو.آر گرايءال و با استفاده از مدل طراحی شی.ام.یو متدولوژي

رئیسان و دبیران وجوانان و مدیران کل ستادي همة رؤسا و نایبجامعة آماري همة معاونان وزارت ورزش

براي افراد یادشده  صورت سرشماري بود و از همةگیري بهند. روش نمونههاي ورزشی ایران بودفدراسیون

هاي العاتی در سیستمدروندادها و بروندادهاي اطابتدا  ،در این پژوهش. شدشرکت در پژوهش دعوت 

 ند.شناسایی شد ند،شدها میفرایندها و خروجی ها،ورودي دربرگیرندة که اطالعاتی داوطلبان ورزشی

 ریزي،برنامه انسانی، منابع شاملکه هاي سیستم اطالعات مدیریت جذب داوطلبان ورزشی نیازمندي ،سپس

همچنین،  و بود حفظ و پاداش ارزیابی، آموزش و حمایتی، تدارکات، و مالی پذیرش، آشناسازي، و نامثبت

جذب داوطلب شده در طراحیهاي اطالعات زیرسیستم ند.شد شناسایی ایران داوطلبی ورزشی نفعانذي

 باب سیستمجذب داوطلب ورزشی در هاي اطالعاتینیازمندي نگرش مدیران دربارة مشخص شد. ورزشی

 کهییازآنجا. دکاربردي ارائه ش تحلیلالگوي  بانک اطالعاتی در پنج سطح،با ایجاد همچنین،  بررسی شد.

 و داوطلبان مدیران جامعه، عموم براي ی راشفاف و عادالنه خدمات هاي اطالعات داوطلبیسیستم مدیریت

 تمامی اطالعاتی نیازهاي که سیستم اطالعات مدیریت طراحی با هدف اطالعاتی ایجاد بانک ،کندمی فراهم

 .است مفید داوطلبی ورزشی سازمان موفقیت و رشد براي است، داده قرار مدنظر را کاربران

  

 نیازهاي اطالعاتی، داوطلب ورزشی طراحی، ،تحلیل، سیستم اطالعات مدیریت: کلیدی واژگان

 

 

                                                           
  Email:Ganjouei@yahoo.com                                                                            نویسندة مسئول 
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 قدمهم
 کاربرد نداشته باشد «سیستم اطالعات مدیریت»واژه  اندازةای در مدیریت به، شاید هیچ واژهمروزها

ستم اطالعاتی سی ،شوندی که به کمک رایانه انجام میهایتمام فعالیت به .(1392 ،زاهدی)

را های الزم تمی رسمی در سازمان است که گزارشیسسسیستم اطالعات مدیریت  اما گویند؛می

 (.448 ،2005 ،1نصیر) آوردمدیران در سطوح مختلف سازمان فراهم می گیریبرای فراگرد تصمیم

ها قرار اختیار آنکنند، درمیتهیه گیری مدیران ی برای تصمیمثرها اطالعات خام و مؤاین سیستم

 )پارسا، اختیار مدیر قرار داده شوداطالعاتی و در چه زمانی باید در نند که چهکدهند و تعیین میمی

 زیادی حجم با عملیاتیچه  و اجرایی چه مدیریتی، مختلف سطوح در ورزشی مدیران .(178 ،1391

 نیازمند مواقع بیشتر در و هستند روهروبو غیره  عملیاتی اقتصادی، اطالعاتی، ابعاد در اطالعات از

 اطالعاتی بانک به یک دسترسی به نیاز هستند؛ بنابراین، زمان کمترین صرف با صحیح گیریتصمیم

 (.1386 )حبیبی، شودمی احساس دهد، یاری خطا کمترین با گیریتصمیم در را هاآن بتواند که

 نیروی .(1392 زاده،)صرافی است اقتصادی گذاریسرمایه منبع ترینمهم و تریناصلی انسانی سرمایة

 ترشدنکوتاه با .باشد کوتاهی زمان مدت در اطالعات از وسیعی حجم به پردازش قادر باید امروز کار

 .شوندمی منسوخ سرعتبه قبلی هایآموزش و اطالعات محصول، های تولیدچرخه و حیات دورة

 مؤثر و سریع انتقال به ناگزیر را آموزش مدیران جدید، محصوالت سرعت تولید افزایش براین،افزون

 یعنصر ،فوری هایآموزش ای،لحظه تولیدات عصر در. کندمی خود کارکنان به مهارت و دانش

 و جامع سیستم مدیریت اطالعات سیستم شوند.محسوب می هاسازمان موفقیت کسب برای اساسی

 سازمان هایتصمیم از پشتیبانی آن عملکردی که نتیجة ماشین است کاربر و محوررایانه یکپارچه،

دنیای  هایاز پدیده رسانی به جامعهخدماتنهضت داوطلبی و (. 352 ،1392 زاده،است )صرافی

 (.433 ،1120 ،2کندال) های اجتماعی مردم سراسر جهان داردمعاصر است که ریشه در سنت

 شوندمند میهم جامعه و هم داوطلب از آن بهرهد که نای دارهای داوطلبانه فواید دوسویهفعالیت

شترک درکنار یکدیگر به داوطلبان برای دستیابی به اهداف م .(81 ،2015، 3هانی و آلدو کاسکلی )

جامعه را  ،بنابرین شوند؛در جامعه می اجتماعی نحوی موجب افزایش سرمایةپردازند و بهفعالیت می

با توجه به اهمیت (. 28 ،2005 ،4)کلیو و دوهرتی کنندی برای همگان تبدیل میبهتر محیطبه 

طبق تعریفی  .گذاری کردنام« سال جهانی داوطلبی»را  2001ل ملل ساسازمان  فرهنگ داوطلبی،

                                                           
1. Nasir 

2. Candel 

3. Cuskelly, Hoye & Auld 

4. Cleave & Doherty 
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فراد زمان و ست از فعالیتی که اا داوطلبی عبارت ( ارائه داده است،2002) غربیکه دولت استرالیای 

تخصص و مهارت خود را به  دانش، کنند ومنفعت مالی اهدا میتالش خود را بدون درنظرگرفتن 

 (1998) 1هاوژن اشنایدر، ریچ، کوپرلند، استوکاس،کالری  کنند.اجتماع تسهیم مینفع دیگران و 

 ها دردهند و به سازمانخوبی انجام میها را بهآن شده بههای محولفعالیت که داوطلبان ندمعتقد

شوند. بهایی محسوب می، سرمایة بالقوه و گرانرینبناب کنند؛هایشان کمک میانجام مأموریت

که در برخی از طوریبه های ورزشی دارد؛زایای اقتصادی زیادی برای سازمانکارگیری داوطلب مبه

درصد تولید ناخالص داخلی تخمین 14ارزش اقتصادی بخش داوطلب را بین هفت تا  کشورها،

های رشد نیروتوجه و روبهند که کاهش قابلدهشواهد نشان می (.2006 )کاسکلی و همکاران، اندهزد

های آن ویژه در بخش ورزش و سرگرمی که قسمت اعظم فعالیتهداوطلب در برخی از کشورها ب

 در ،امروزه (.11 ،2004 ،2)آلد موجب نگرانی مدیران این بخش شده است داوطلبان است، برعهدة

 نشاغالبه  داوطلبان نسبت و است اصلی نشاغال از بیشتر داوطلبان تعداد پیشرفته، کشورهای بیشتر

، شش به یک استرالیا در، به یک 12کانادا  در ،به یک 25 نیوزیلند کشور ورزشی بخش در رسمی

در ایران، از سال  (.11 ،2005 ،3است )دوگو شده اعالم دو به یک ترکیه در و به یک 5/3 درانگلستان

 زمینةدر هاپژوهش این بیشتر است که شده آغازورزشی  داوطلبیهای ، انجام پژوهش1386

 در داوطلبان حضور از آماری تاکنون ایران در ولی است؛ دانشجویی هایانجمن و المپیادها داوطلبان

 داوطلبی، شناسایی ذینفعان ،وجودبااین ؛(27 ،1383 ،است )رضوی و مشرفی نشده اعالم کشور

 و سریع، دقیق استفادة مستلزم ،قسمت هر به مربوط امور و مراحل انجام و ورزشی داوطلبان مدیریت

 وجوانانورزش هایاداره در داوطلبان مدیریتی اطالعات سیستم طراحی .است اطالعات از درست

 ،داوطلبان ارزیابی و نگهداری آموزش، و آشنایی گزینش، و انتخاب جذب، ریزی،برنامه درزمینة کشور

طراحی سیستم از  ای برای، در بخش توسعهدر پژوهش حاضر ،روازاین ؛رسدمی نظربه ضروری

، شرح مختصری از مهادر اد. استفاده شد .پی.و.یرآ متدولوژیو  .ال.ام.یو سازیابزارهای مدل

، هارویه از ایمجموعه متدولوژیشده ارائه شده است. کارگرفتههسازی بو ابزارهای مدل متدولوژی

 علم یامعنبه متدولوژی کلی،صورتبه .است مرحله چند بر مشتمل که ستا ابزارها و هاتکنیک

 و تحلیلوتجزیه هایروش .کندمی تمرکز هاروش بر کهاست  دانش از یا بخشی ها()روش 4متدها

روش  ا هستند.گرءشی و (است استوار خروجی و ورودی ایدة )بر یافته ساخت افزار شاملنرم طراحی

                                                           
1. Clary, Snyder, Ridge, Copeland, Stukas, Haugen 

2. Auld 
3. Dogo 
4. Method 
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 متدولوژی .کندمی استفاده 1(.ای.ام.یو -بوچ -.تی.ام.او) سازیمدل ابزار از انواع گراءشی

 طراحی و تحلیل زمینةدر سازیشفاف به توجه با که است .ال.ام.یو ،آنالیز روش برای شدهکارگرفتهبه

 گرایءشی مدل طراحی با طرح این و کندمی ایجاد را سیستم یاجزا از هریک برقراری امکان سیستم

 .پی.یو.آر سیستم برخوردار است. تحلیل و طراحی روش جدیدترین از و دارد سازگاری کامالً .پی.یو.آر

 حیات های چرخةجنبه خود پیشرفت با و است زمان دهندةنشان افقی محور -1: است بعد دو دارای

 با را هافعالیت که است نظم هایینمایانگر عمودی محور -2؛ دهدمی نشان را. پی.یو.آر مراحل و یندفرا

 تکرار چند یا یک است ممکن فاز هر در .کندمی بندیدسته منطقی صورتبه ماهیتشان از استفاده

. پی.یو.آر متدولوژی .گیرندمی انجام مختلف نظم های عملیات تکرار هر در و باشد داشته وجود

 5انتقال و 4ساخت، 3یاتجزئ ،2آغازین . شاملپی.یو.آر مراحل. است نظم هاو مراحل  دربرگیرندة

 از خاصی جنبة انجام برای که هستند مرتبطیهمبه کارهای از ایمجموعه .پی.یو.آر نظم هایهستند. 

سه  محصول( و تولید به )مربوط اصلی دیسپلین شش .پی.یو.آر متدولوژی .شوندمی پروژه انجام یک

 سازیمدل :شد خواهند معرفی ترتیببه که دارد تولید( محیط و تیم به )مربوط کمکی نظم

 مدیریت، 12محیط، 11استقرار، 10آزمون، 9سازیپیاده، 8طراحی و تحلیل ،7هانیازمندی، 6وکارکسب

  .14تغییرات و پیکربندی مدیریت ،13پروژه

 هاتراکنش سوابق و اطالعاتی بانک ازکه  شد استفاده 15سرور .ال.کیو.اسدادة  پایگاهدر این مطالعه، 

 نسخة تهیة زمان در )کاربران پویا دو صورت به تواندمی را عمل این و کندمی تهیه پشتیبان نسخة

 با تواندنمی کاربری هیچ پشتیبان تهیة نسخة زمان )در ثابت و کنند( کار بانک با توانندمی پشتیبان

فناوری  رابطةبررسی به ( 1392) کوشکی و جاللی فراهانی ،عزیزی .دهد انجام کند(، کار بانک

 داد نشان نتایج پرداختند. ایراناسالمیوجوانان جمهوریو ساختار سازمانی در وزارت ورزش اطالعات

                                                           
1. OMT- Booch- UML 

2. Inception  

3. Elaboration  

4. Construction  

5. Transition  

6. Business Modeling  

7. Requirements 

8. Analysis & Design  

9. Implementation 

10. Test  

11. Deployment   

12. Invironment  

13. Project Management 

14. Configuration & Change Management 

15. SQL Server 
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 داشت. وجود معناداری رابطة جوانانوورزش وزارت در سازمانی ساختار و اطالعات فناوری بین که

 ،وجوانانورزش وزارت تمرکز در و پیچیدگی، رسمیت بعد سه با اطالعات فناوری بین ،همچنین

 کارگیریهب با ،اساسبراین ؛(169، 1392 ،و همکاران )عزیزیداشت  وجود داریمعنا و مثبت ارتباط

 نیازمند مسئله این که است یافته پیچیدگی افزایش میزان وجوانانورزش وزارت در اطالعات فناوری

 به اعتماد با توانندمی وجوانانورزشوزارت  مدیران و است ایوحرفه متخصص افراد کارگیریبه

 حرکت تمرکز نبود سمتبه و گسترش دهند سازمان در را اختیار تفویض کارکنان، و اطالعات فناوری

 .مرتبط کاهش دهندهای مرتبط و غیرنامهآیین و هابخشنامه صدور حذف با را رسمیت میزان و کنند

سیستم  مدیریت اساس و پایه اطالعاتی، نیازهای شناسایی .(152 ،2011 ،1)رابینسون و پالمر

 و داوطلبان بین ثرمؤ تعامل نشود، خوبی انجامهب سیستم شناخت اگر ،زیرا است؛ داوطلبی اطالعاتی

( دربارة بررسی 1386) شجیع و که غالمیان در پژوهشی روی نخواهد داد. اطالعاتی مدیریت سیستم

 (.تی.سی.آی) فناوری اطالعات و ارتباطات فدراسیون ورزشی ایران در عرصةا و هعملکرد سازمان

های ورزشی در ارائة نها و فدراسیوجه رسیدند که عملکرد ضعیف سازمانبه این نتی ،انجام دادند

 ندداد نشان (2014) 2اسپورت انگلند جملهاز دیگر جوامع مختلف مطالعات منابع اطالعاتی است؛ اما

 مدیران، دراختیار آنان هایفعالیت و خدمات ،ورزشی داوطلبان ازرا  دقیقی اطالعات ارقام و آمار که

 مختلف هایراهبرد کارگیریهب و هاریزیبرنامه در این اطالعات که دندهقرار می جامعه و پژوهشگران

( 2012) 3اوسترلند .(107، 2014 )اسپورت انگلند، کندمی کمک مسئوالن و پژوهشگران مدیران، به

چالش  «داوطلب جذب تسهیل برای ورزشی داوطلبانة هایسازمان مدیریت» عنوان با ایمقاله در نیز

 .کرد بیان داوطلبان نگهداری و کارگیریهب ،جذب ورزشی در دانمارک را های داوطلبانةر سازمانبیشت

 هایسازمان هایچالش با مقابله هایراه از یکی را های اطالعاتیسیستم کارگیریهب ، ویهمچنین

 هادوی .(160، 2012 اوسترلند،دانست ) ورزشی داوطلبان حفظ و جذب در ورزشی داوطلبانه

 ورزش، داوطلبی خصوصهب و داوطلبی در پیشرو درکشورهای که داد نشان خود پژوهش در (1392)

 ساختاری، اقدامات دستة چهار در اقدامات این .گیردمی انجام بسیاری ملی اقدامات سطح در

 ایران ورزش داوطلبی وضعیت بررسی ولی شدند؛ بندیدسته پژوهش و آموزش ،فرهنگی مدیریتی،

 .(24 ،1392 )هادوی، است کالن سطح در خصوصهب هاحیطه این در بسیار ضعف از حاکی

های ورزشی جهان را تشکیل بخش مهمی از منابع انسانی سازمانکه افراد داوطلب ازآنجایی

رویداد گرایی است و یت ورزش در بیشتر کشورهای پیشرفتة جهان مبتنی بر داوطلبماه دهند،می

امروزه،  (.32، 2005دوهرتی  و لیو)ک شودهدایت می توسط گسترة زیادی از افراد داوطلبورزشی 

                                                           
1. Robinson & Palmer  

2. Sport England 

3. Osterlund 
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داوطلبی از  برند و نیروهایبهره میها از نیروهای داوطلبی ورزشی برای کاهش هزینه هایسازمان

عنوان وجوانان بهوزارت ورزش .(329، 2017، 1پامال)های ورزشی هستند عوامل موفقیت سازمان

ک اطالعاتی و مدیریت بان طریق ساختارتواند ازمیکه  است رکن اصلی توسعه و تقویت ورزش کشور

با توجه به  ،رورا از نیروهای داوطلبی کند؛ ازایناستفاده های اطالعاتی داوطلبی، بیشترین سیستم

یازمند طراحی بهینه از این نیروها ن لبی در ورزش کشور که استفادةاهمیت استفاده از نیروهای داوط

ژوهش پدر  است، زمینه انجام نشدهی دراینجامع پژوهش همچنین، اینکهو  سیستم اطالعاتی است

الگوی کاربردی آن در وزارت  به طراحی سیستم اطالعات مدیریت جذب نیروهای داوطلبی وحاضر، 

 .پرداخته شدجوانان وورزش

 

 شناسی پژوهشروش
 موردنیاز هایهداد پژوهش، این در .است کاربردی ،هدف ازنظر و تحلیلی -نوع توصیفیاین پژوهش از 

 در. نامهپرسش -؛ باسناد و مدارک بررسی و کتابخانه به مراجعه -شدند: الف گردآوری روش دو به

بود که در  سنجی سیستمی مدیراننامة نگرشپرسش مورداستفاده ابزار ،پژوهش میدانی بخش

ز پس ا ،(2006) کاسکلی و همکاران «مدیریت داوطلبان» نامةنامه از پرسشتدوین این پرسش

ارزشی سؤال است که پاسخ آن طبق مقیاس پنج 31نامه حاوی این پرسش د.سازی استفاده شبومی

 -1است: زیر هایبخش شامل و است هشد خیلی زیاد( تنظیم =پنج  تا کم = خیلییک  )از لیکرت
 -4؛ داوطلب پذیرش و نامثبت زیرسیستم -3؛ ریزیبرنامه زیرسیستم -2 ؛انسانی منابع زیرسیستم

 ؛ارزیابی زیرسیستم -7؛ آموزش زیرسیستم -6؛ مالی و تدارکات زیرسیستم -5؛ آشناسازی زیرسیستم

شامل دو گروه است: گروه اول، همة آماری  جامعةدر این پژوهش،  پاداش. و حفظ زیرسیستم -8

رئیسان و دبیران نایب روسا، و مدیران کل ستادی و گروه دوم، همة معاونان وزارت ورزش

بندی نیازهای سنجی مدیران ارشد نسبت به اولویتهستند که برای نگرشهای ورزشی فدراسیون

صورت سرشماری تعیین اطالعاتی درزمینة طراحی سیستم اطالعاتی درنظر گرفته شدند که به

کننده های شرکتای شرکت در پژوهش دعوت شد. منطق استداللی گروهها برآن شدند و از همة

ور طهدر مدیریت منابع انسانی نقش دارند و ب ها عمالً رؤسای فدراسیونشد و که مدیران ار بود این

طورخاص، نیروهای طورکلی، مدیریت نیروهای انسانی و بهطبیعی با نیازهای اطالعاتی درزمینة به

 حوزة دو هر اساتید و کارشناسان از نفر 15 امه به تأییدنپرسش روایی آشنایی دارند.داوطلبی 

نامه نیز با رسید. پایایی پرسش افزارینرم علوم متخصصان ،همچنین و ورزشی داوطلبی مدیریت

                                                           
1. Pamela 
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استفاده آلفای کرونباخ بود و از روش  72/0 برابر با 1براون -کردن اسپیرمناستفاده از روش دونیمه

عنوان نفر به 164، درنهایت آماری از مجموع جامعةشد. یید محاسبه و تأ 92/0 برابر باشد که 

نامه را بازگرداندند؛ بنابراین، درمجموع، نفر پرسش 130 که های پژوهش مشارکت کردندآزمودنی

 استخراج، برای ،هاآن آوریجمع و هانامهپرسش توزیع از پس .درصد مشارکت کردند 26/79

های شاخص از استفاده با .شد استفاده استنباطی آمار و توصیفی آمار از هاداده توصیف و کدگذاری

 بررسی متغیرها از هریک وضعیتو غیره،  معیار انحراف میانگین، درصد، فراوانی، ازجمله توصیفی آمار

نگرش مدیران استخراج  از آزمون تحلیل واریانس دوطرفة فریدمن برای ،استنباطی بخش درشد. 

دیریت جذب طراحی سیستم اطالعاتی م بندی نیازهای اطالعاتی درزمینةارشد نسبت به اولویت

 اطالعات ابتدا ،طراحی سیستم ، برایایبخش توسعه در .نیروهای داوطلبی ورزشی استفاده شد

 اطالعات دربرگیرندة که سیستم هاینیازمندی براساس ورزشی داوطلبی جذب زمینةدر جاری

 در اطالعاتی برونداد و درونداد تعیین و ورزشی داوطلبان اطالعاتی هایسیستم مدیریت در جاری

در بخش تحلیل،  ،سپس .آمد دستهب ،است ورزشی داوطلبان اطالعاتی هایسیستم مدیریت

 سازیاز ابزارهای مدل آنالیز، روش برای. اطالعاتی انجام شد هایسیستم هاینیازمندی بندیرتبه

رشنال  افزارنرم از گیریبهره با که استفاده شد .پی.یو.آر گرایءشی ی طراحی. و از متدولوژال.ام.یو

 طراحان برای گرافیکی یزبان .ال.ام.یو. دش ارائه هافعالیت نمودار درقالب ایشدهخالصه الگوی ،2رز

 و کنترل برای که است متدولوژی یک .پی.یواست. آر. افزارنرم سریع توسعة و طراحی برای افزارنرم

، الگوی شناخت در پایان (.1991 ،3بوچ یریدگ) است شده گرفته درنظر افزارینرم هایپروژه انجام

 کیدتأ هانیازمندی تحلیل برای سیستم جامع و شناخت صحیح اهمیت برالگو  این سیستم ارائه شد.

 نیست. صحیح های سیستمنیازمندی تحلیل نگیرد، صورت سیستم از یکامل شناخت تاو  دارد

 

  نتایج
بندی اطالعات درزمینة جذب نیروهای که با هدف دسته مدیرانسنجی سیستمی نامة نگرشپرسش

 دربرگیرندة این پرسشنامه، استفاده شد.های سیستم بودداوطلبی ورزشی براساس نیازمندی

 داوطلب، زیرسیستم پذیرش و نامثبت زیرسیستم ریزی،برنامه زیرسیستم انسانی، منابع زیرسیستم

 زیرسیستم ارزیابی، زیرسیستم ،و حمایتی آموزش زیرسیستم مالی، و تدارکات زیرسیستم آشناسازی،

                                                           
1. Spearman Brown  

2. Rational Rose  

3. Grady Booch 
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که نتایج آن در جدول شمارة  داز آزمون فریدمن استفاده ش به منظور رتبه بندیپاداش است و حفظ

 .ذکر شده است یک

ی دیگر بیشتر است هادهد که میانگین رتبة اطالعات آشناسازی از مؤلفهمی نشانشمارة یک جدول 

( است. همچنین، تفاوت 65/3) ریزی( و کمترین میانگین مربوط به مؤلفة اطالعات برنامه40/4)

 است  P= 02/0برابر با  داریاست و سطح معنا 79/25دو برابر با ها با توجه به آزمون خیمیان مؤلفه

 باشد.ازلحاظ آماری معنادار میکه 

 

 هاي اطالعات نیروهاي داوطلبلفهها برحسب مؤهاي آزمودنیمیانگین رتبه -1ل جدو

 هاي اطالعاتلفه ؤم میانگین

 اطالعات منابع انسانی 68/3

 ریزیاطالعات برنامه 65/3

 نام و پذیرشاطالعات ثبت 92/3

 اطالعات آشناسازی 40/4

 اطالعات مالی و تدارکات 78/3

 اطالعات آموزشی و حمایتی 48/3

 اطالعات ارزیابی 31/4

 اطالعات پاداش و حفظ 38/4

 

 گوناگون منابع از مختلفی اطالعات به ورزشی هایسازمان ،(2007) 1رابینسون و کامی دیدگاه طبق

 را متفاوت اهداف به گوییپاسخ امکان ،های اطالعات مدیریتاز سیستم جامع استفادة .دارند نیاز

 فرایند به باید نیازها، شناسایی در کهمعنیبدین کند؛می فراهم و اقتصادی مؤثر آمد،کار صورتبه

 باید اطالعات، موفق مدیریت برای و کرد کیدأت داوطلبی هایسازمان در انسانی منابع مدیریت

برای  یباارزش چیز به را آن ،کرد کسب اطالعات را کرد، آن شناسایی را موفقیت برای حیاتی اطالعات

 ،موریتأم باید ابتدا راستا،دراین .کرد حاصل اطمینان آن به آسان دسترسی از و کرد تبدیل سازمان

 .کرد تدوین را داوطلبان های اطالعاتیسیستم مدیریت ،سپس و داوطلبی اهداف سازمان و اندازچشم

 اندازچشم .دارد قرار سازمان یک موجودیت درپس که است سازمان هایهدف رسمی بیان ،مأموریت

 سازمان موریتأم .کندمی ترسیم خود برای به مأموریت توجه با سازمان که است ایآینده نیز

 و ریزیبرنامه گذاری،سیاست و کشور داوطلبان معرفی و حفظ شناسایی، پژوهش، :ورزشی داوطلبی

                                                           
1. Camy and Robinson  
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 داوطلبی سازمان اندازچشم .کشور ورزشی داوطلبی پایدار مدیریت ةتوسع رایب هماهنگی ایجاد

نقش  که شد خواهد تبدیل آمدیکار و توانمند سازمان به ورزشی داوطلبی سازمان :ورزشی

 سازمان .دارد برعهده را ورزشی داوطلبی هایبخش هماهنگی و نظارت ریزی،برنامه گذاری،سیاست

 تدوین .باشد جهان سطح در ورزشی داوطلبی موفق سازمان ده آینده جزو سال ده طی کوشدمی

 منابع بر تکیه با آینده، سال پنج طی خواهدمی مناسب گذاریسرمایه با سازمان: بلندمدت اهداف

 .باشد آسیا قارة سطح در ورزشی داوطلبی برترین سازمان خود، دانشی انسانی نیروی و ایسرمایه

شدند: وزارت  شناسایی گونهبدین ویژهطوربه ،ما کشور ورزشی داوطلبی اطالعاتی نفعانذی

رویدادهای مدیریت  جوانان،وورزش هایهادار ها،فدراسیون ملی المپیک، ةکمیت جوانان،وورزش

 همکاران و کاسکلی پژوهش براساس ها.باشگاه و هالیگ شوراهای ورزشی، داوطلبان ورزشی، ورزشی،

 -1 شامل انسانی منابع تأمین: است زیر مراحل ةدربرگیرند ورزشی داوطلبان مدیریت ،(2006)

 -2، راهنمایی و آشنایی -1 شامل انسانی منابع حفظ ؛گزینش و انتخاب -3 و جذب -2 ،ریزیبرنامه

 .جایگزینی یا حفظ -5و تصدیق و پاداش -4 ،عملکرد ارزیابی -3 ،تکامل و آموزش

 مربوط سازمان در را خود مأموریت توانندمی چگونه بدانند تا کندمی کمک داوطلبان به :ریزیبرنامه

 .ببینند ترگهماهن سازمان ساختار در را خود داوطلبان دشومی باعث امر این ،همچنین .دهند انجام

اعضای  و کارکنان دیدگاه و نگرش به ،سازمان در داوطلبی ةبرنام یک ایجاد و توسعه برای اولین قدم

باید  چگونه هاسازمان که است مطلب این تعیین بعدی ةمرحل .دارد بستگی سازمان آن ةمدیرتئهی

 و حقوق دریافت بدون که هستند افرادی داوطلبان :جذب ؛کنند ریزیبرنامه داوطلبان از استفاده برای

 به دستیابی برای ،درنتیجه د؛دهنمی اختصاص یک سازمان به را خود تجارب و تالش وقت، مزایا،

 کارمندان برخالف .دارد وجود غیرانتفاعی و دولتیهای سازمان بین یشدید رقابت افرادی، چنین

 و انتخاب؛ شوند جذب دیگران ازطریق باید می کنند، داوطلبان آغاز را جذب روند خود، که بگیرحقوق

 نوع دو از است ممکن .است الزامی فعالیت به هاآن واردکردن از قبل داوطلبان با مالقات: گزینش

 داوطلب عالیق تعیین ،عملیاتی داوطلبان دنگمار برای مصاحبه -1 :شود استفاده داوطلب با مصاحبه

 برای و نظارتی داوطلبان دنگمار برای مصاحبه -2؛ سازمان یا باشگاه در دادن نقشیاختصاص برای

 یا خیر؛ سازد برآورده پست درآن را سازمان نیاز تواندمی فرد آیا اینکه تعیینهمچنین،  و یخاص پست

 راهبردی هایبرنامه و مالی اهداف اقدامات، تاریخچه، اهداف، از باید داوطلبان: آموزش و آشنایی

 حلامر ةدربرگیرند ه آشنایی و آموزشک یابند آگاهی هاآن از سازمان انتظارات ،چنینهم و سازمان

 )ورود(، پذیرش :است مرحله سه شامل نگهداری راهبرد: نگهداری است؛آشنایی، آموزش و بازشناسی 

 ةحوز در انسانی منابع مدیریت یندافر در پایانی ةمرحل: ارزیابی ؛شناختنرسمیتبه و حمایت

  .است آنان جایگزینی یا حفظ ا هدفب داوطلبان عملکرد ارزیابی ،داوطلبی
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 این در: های سیستماطالعات جاری درزمینة جذب داوطلبی ورزشی براساس نیازمندی توصیف

 نامةپرسش از قسمت این تدوین در البته که شد انجام هانیازمندی تحلیل و شناخت فاز، مرحله

 و نامثبت ریزی،برنامه زیرسیستم شش در (2006 ،همکاران و کاسکلی) .ام.آی.وی داوطلبان مدیریت

 و دش استفاده سازیبومی از پس ،حفظ پاداش و و ارزیابی آموزش، آشناسازی، گزینش،

 و مالی ،و همچنین داوطلبی نفعانذی و داوطلبان بین واسط عنوانبه انسانی، منابع هایزیرسیستم

  د.و حسابداری اضافه ش مالی محاسبات انجام برای تدارکات

 
 جوانانوعان اطالعاتی داوطلبی وزارت ورزشنفذي -1 شکل

 

 
 سیستم 1.دي.آر.اف -2 شکل

                                                           
1. Functional Requirements Document (FRD) 
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اختیار داوطلبان ، فرم عضویت درسپس شد. سایت ارائه و منتشرفراخوان در وبابتدا  دراین شکل، 

خ قرار گرفت و پس از ثبت مشخصات در بخش منابع و توسعه و پشتیبانی، مشخصات داوطلب با تاری

 آموزش و آشناسازی و بحث تدارکات ریزی رفت. سپس، این اطالعات براینام به بخش برنامهثبت

زارش ارزیابی عملکرد داوطلبان برای حفظ داوطلب و اجرا، گ داوطلبان وارد شد و بعد از مرحلة

 پاداش به آن داده شد.

 

 
 نام داوطلبثبت 1()استیت دیاگرامنمودار  -3 شکل

 

 
 فراخوان توسط داوطلب است مشاهدةدرخو -4 شکل

                                                           
1. State Diagram  
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 سیستم تحلیل الگوي ارائة -5 شکل

 

 نیازپیش .است هشد تشکیل سیستم تحلیل و شناخت اصلی بخش دو از شدهارائه الگوی ،در این شکل

 عمدتاً نیز اطالعاتی هایسیستم تولید مختلف هایمتدولوژی .است شناخت فاز مرحله اجرای تحلیل،

 مرحلهاز پس تحلیل .پی،یو.آر مدل از استفاده با .ال.ام.یو متدولوژی در شوند.می آغاز امرحله  این با

 شودمی آغاز استانداردها آوریجمع و تعریف از هانیازمندی الگوی تحلیل .گیردمی صورت شناخت فاز

 گام در سیستم منطقی .دی.ار.ای طراحی به 1دی.اف.دی و .دی.آر.اف نمودارهای از استفاده با و

 و تأکید دارد موجود سیستم کامل شناسایی برای نامهپرسش طراحی بر الگو این .شودمی ختم تحلیل

                                                           
1. Data Flow Diagram(DFD)  
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 ای نمودار استخراج ،الگو ایندیگر  خصوصیات از .کندمی فراهم موازی صورتبهرا  کارها انجام امکان

 است. سیستم تحلیل و شناخت مختلف

 

 گیرینتیجه بحث و
 ؛بگیرد درنظر را هاآن باید اطالعاتی سیستم طراحی از قبل سازمان که دارند وجود کلیدی یعوامل 

از  استفاده و سازیپیاده بر که مواردی تمامی کارشناسی و نگرش فرهنگ سازمانی، مانند عواملی

 و پایه اطالعاتی، نیازهای . شناسایی(22، 2011 ،1فالنجین و شوهام زورن،) . تأثیر دارنداس.آی.ام

 نشود، خوبی انجامهب سیستم از شناخت اگر ،زیرا است؛ داوطلبی سیستم اطالعاتی مدیریت اساس

 ،موریتمأ ابتدا راستا،دراین. ایجاد نخواهد شد اطالعاتی مدیریت سیستم و داوطلبان بین ثرمؤ تعامل

 طبق .شد تدوین داوطلبان سیستم اطالعاتی مدیریت ،سپس و داوطلبی سازمان اهداف و اندازچشم

 یک موجودیت درپس که است سازمان هایهدف رسمی (، مأموریت بیان1990) 2ریکسونفرد نظر

 ترسیم خود برای مأموریت به با توجه سازمان که است ایآینده نیز اندازچشم. دارد قرار سازمان

 نفعان داوطلبی،ذی ابتدا داوطلبی، سازمان اهداف و اندازچشم موریت،مأ تدوین برای. کندمی

 سیستم نبود علتبه ،ایران در .ندشد شناسایی هاآن از هرکدام عالیق و توان ،نیازها ،داوطلبان

 کاری و ساعات و افراد مشارکت نرخ از برآوردی تاکنون ورزشی، داوطلبی اطالعاتی جامع و منسجم

 نفعان اطالعاتذی ،پژوهش این در. است نشده ارائه هاآن شناسیجمعیت هایویژگی ،همچنین

 ملی المپیک، کمیتة ،جوانانوبا توجه به کاربرد این پژوهش در وزارت ورزش داوطلبی،

رویدادهای  داوطلبان ورزشی، کل، هایاداره ها،فدراسیون جملههای متعارف آن اززیرمجموعه

دروندادها و  ،سپس .ندشد شناسایی زیرسیستم هر به مربوط امور و مراحل انجام و غیره، ورزشی

 و یندهافرا ها،دربرگیرندة ورودی که های داوطلبان ورزشیدادهای اطالعاتی در مدیریت سیستمبرون

 سایتوب متصدی، سایت،وب کاربر وجود از حاکی پژوهش نتایج .ندشناسایی شد ،ها هستندخروجی

 متصدی و داوطلبی هاینقش داوطلبی، نقش درخواست ورزشی، داوطلبی سیستم اطالعات مدیریت

 توسط داوطلب به دادنبرنامه داوطلب، نامثبت فراخوان، ارائة شامل یندهافرا. است درونداد عنوانبه

 گزارش ،داوطلب پذیرش شامل هاخروجی هستند. پنل مدیریت کنترل و ریزیبرنامه واحد

 سیستم اطالعات مدیریت در اطالعاتیبرونداد  عنوانبه نفعانذی به داوطلب معرفی و ریزیبرنامه

که  (1393) موسی خانیو  مانیان ،فررئیسی مطالعة با پژوهش این نتایج. هستند ورزشی داوطلبان

 کاربران هاینیازمندی درست درک هدف با را اطالعاتی هایسیستم کاربران هاینیازمندی تحلیل

                                                           
1. Zorn, Flanagin & Shoham  

2. Fredrickson  
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 و ابراین. دارد مطابقت سیستمی تفکر با پژوهشاین  نتایج ،همچنین همسو است. ،دادند انجام

 که کنندمی تعریف یمرتبطهماجزای به از ایمجموعه صورتبه را سیستم (2008) 1ماراکاس

 ازی مشترک مجموعة به دستیابی برای هم با آن اجزای همة کهصورتبدین دارد؛ مشخصی مرزهای

 آن یافتهسازمان تبدیل فرایندیک  ازطریق و کنندمی دریافت را درونداد یعنی کنند؛می کار اهداف

 در است، سازمان موفقیت الزمة کهرا  وحدتی نیز (1390) صفایی. کنندمی برونداد تبدیل به را

 در را رویه وحدت و هماهنگی نوع یک سیستمی دیدگاه ،درواقع. کندمی بیان سیستمی دیدگاه

 اندازة ازلحاظ زمینه ههرچ ،(2011) و پالمر رابینسون نظر طبق. آوردمی وجودبه هاگیریتصمیم

 آوری،به جمع آن نیازهای باشد، تربزرگ آن جغرافیایی و شناسیجمعیت هایویژگی و سازمان

را نشان  .اس.آی.ام به ورزشی سازمان یک نیازهای امر این. شودمی بیشتر اطالعات ارسال و تولید

  .دهدمی

سنجی نامة نگرشپرسش ،در بخش تحلیل ،های اطالعاتیهای سیستمبندی نیازمندیاولویتبرای 

بندی اطالعات درزمینة جذب نیروهای داوطلبی ورزشی براساس برای دسته سیستمی مدیران

 که داد نشان های سیستمخصوص نیازمندیها در. یافتهکار گرفته شدههای سیستم بنیازمندی

 و نامثبت ریزی،برنامه انسانی، منابع شامل اطالعاتی داوطلبی مدیریت سیستم هاینیازمندی

 ،سیستم این که هستند حفظ و پاداش ارزیابی، آموزش، تدارکات، و مالی آشناسازی، گزینش،

 نفعانذی و داوطلبان مدیریت، مختلف سطوح دررا  ورزشی مدیران اطالعاتی هاینیازمندی

تاسکون و  -، گارسیاگئورور -گاالردو پژوهش با . این یافتهاست برگرفته در منسجم طوربه ،داوطلبی

 بر کیدتأ و مدیریت ورزشی افزارهاینرم بودنجامع لزوم بر مبنی (2008) 2نارنجو -باریلو

 که (2006) همکاران و کاسکلی پژوهش بااین یافته  ،همچنین .است همسو آن سازیشخصی

 و جذب ریزی،)برنامه ساختار هفت با مدیریت مدل در را ورزشی داوطلبیمدیریت  مراحل

و  )ارزیابی( مدیریت عملکرد و پشتیبانی، آموزش آشناسازی، غربالگری، و انتخاب کارگیری،هب

 همان نیز (1391) همکاران و اندام است. همسو کردند، شناسایی (شناختن(رسمیت)به قدردانی

و  (2011) پالمر و رابینسون ،حاضر پژوهش درراستای. کردند معرفی داوطلبان مدیریت در را ابعاد

 به بستگی ورزشی، سازمان یک شدةتولید اطالعات میزان و نوع که کنندمیاذعان  (2017) 3مالپا

 هایسازمان اطالعاتی نیازهای از کلیتی ها. آندارد های آنفعالیت نوع و پیچیدگی توسعه، سطح

 است. همسوحاضر  پژوهش اطالعاتی نیازهای بیشتر با که اندکرده ارائه نیز را داوطلبی ورزشی

                                                           
1. Obrien & Markas  

2. Gallardo-Guerrero, Garcıa Tascon & Burillo-Naranjo  

3. Pamela  
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 همسو پژوهش حاضر با (1391) میرکاظمیو  انصاری ، رحمانی،اصلبهبودی پژوهش ،همچنین

 ضروری متناسب هایشاخص و مؤثر عوامل به توجه بارا  سیستم مناسب یک انتخاب که است

 منابع شاملدر جذب داوطلب ورزشی  شدهطراحیهای ، اطالعات زیرسیستمبخش بعدد. در ندانمی

 حفظ و پاداش ارزیابی، آموزش، تدارکات، و مالی آشناسازی، گزینش، و نامثبت ریزی،برنامه انسانی،

 (2006) همکاران و کاسکلی مطالعات با بخش این نتایج سیستم اطالعات آن ذکر شد.برای هر زیر و

و  (2008) گئورور و همکاران -گاالردو های( و در مواردی با پژوهش2011) پالمر و رابینسون و

 ( که1362) فرشاد دیدگاه بانتایج این بخش  ،. همچنین( همسو است1387) باقریان و همکاران

 تعـامل و ارتباط این که کندی تعریف میمتعامل و مرتبط عناصر از متشکل موجودیتی را سیستم

 دیدگاه آلکامی با پژوهش حاضر نتایجاست.  راستاهم بخشد،می آن به بودنبودن و کلـینـوعی تـمام

برای  جزئیات حداقل حاوی باید اطالعات کنندمی اذعاناست که  همسونیز  (2012) 1کارانانا و

طراحی کاربردی سیستم مدیریت جذب نیروهای داوطلب  باشد. برای مؤثر هایتصمیم گرفتن

نمودارهای  ،(.دی.آر.)ای هانمودار منطقی ارتباط موجودیت ایجاد ساختار بانک اطالعاتی،ورزشی و 

طراحی )یوز کیس(  نمودار ،، دو، سه، چهار و سطح پنجم و همچنینصفر، یک هایسطح .دیاف.دی

 اطالعات بانک یک به دستیابی به امر این بانک اطالعاتی در پنج سطح طراحی گردید. ،د و سپسش

 اطالعات بانک در ،داده پایگاه ایجاد از پس که منجر شد مطلوب سیستم منطقی سطح در جامع

 و فالنجین ( و1389) محمدی و آذر هایپژوهش نتایج با هایافته این .شد ساخته سرور .ال.کیو.اس

 موردنیاز دادة یرةذخ پایگاه شناسایی بر مبنی (239، 2011و همکاران ) 3اگراوالو  (2008) 2متزر

 متدولوژی درخصوص موجود مستندات براساس کاربردی یالگوی ،. در پایاناست همسو سیستم

 الگو این شد. ارائه هافعالیت نمودار درقالب ایشدهخالصه الگوی و .پی.یو.آر مدل از استفاده با .ال.ام.یو

را  کارها انجام امکان و تأکید دارد موجود سیستم از کاملی شناسایی برای نامهپرسش طراحی بر

 و شناخت مختلف نمودارهای استخراج الگو ایندیگر  خصوصیات از کند.می فراهم موازی صورتبه

 (،1387) هنری گنجویی، آبادیفرح باقریان با مطالعات پژوهش این . نتایجاست سیستم تحلیل

 آبتینو  حسنقلی پور، میربها مانیان، ،خانیموسی و (1388) ، عزیزی و علی محمدیپورسعیدی

 طراحی در هانیازمندی تحلیل کاربردی الگوی ارائة ضرورت برها که همگی آن است ( همسو1390)

 هاینیازمندی تحلیل ( نیز1393) همکاران و فررئیسی ،راستادراین ،همچنین داشتند.تأکید  سیستم

 . نتایجدادند انجام کاربران هاینیازمندی درست درک هدف با را اطالعاتی هایسیستم کاربران

 هایتیم افراد، ارتباطات و اطالعات دریافت و ارائه مدیریت، مهم عوامل از یکی حاکی از آن بود که

                                                           
1. Alcami & Caranana 

2. Flanagin & Meterz 

3. Agrawal  
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 و درونی هایمسئولیت به گوییپاسخ با هاآن ،است؛ زیرا هاانجمن و هاباشگاه ها،سازمان ورزشی،

 جذب نیروهای سیستم اطالعات مدیریت ،ترتیببدین ؛کنندمی عمل سازمان در ارتباط با بیرونی

های مدیریت سیستم ر بسترد ورزشی داوطلبی سازمان کارکردهای از ایمجموعه ورزشی، داوطلبان

 جامعه، عموم برای برابر هایفرصت با خدمات و شفاف عادالنه ارائة برعالوه که است اطالعاتی

 مدیریت، اطالعاتی، پردازش بازخوردهای و دریافت ازطریق که کندمی قادر را مسئوالن و مدیران

آمار دقیق از افراد داوطلب با توجه به نبود  بخشند. بهبود را خود ریزیبرنامه و نظارت کنترل،

، نبودن استفاده از داوطلبان ورزشیهای داوطلبی ورزشی کشور و سیستمیکننده در فعالیترکتش

صورت سیستمی انجام احمر که استفاده از داوطلب بههایی مثل هاللشود در سازمانپیشنهاد می

فرایندها و مدیریت سیستمی اطالعات مربوط به  ،ی با هدف شناسایی روندهاا، مطالعهشودمی

 .وجوانان انجام شودسازی این اطالعات در وزارت ورزشان برای پیادهوطلبدا
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Abstract 

The aim of this study was to present a pattern for Iran`s sports volunteer absorbance 

management information system requirement analysis. This investigation was of 

descriptive-analytic sort and in regard for practical goal, it was type of (UML) 

methodology and it used object-oriented design model (RUP). The questionnaire 

implements were prepared. The statistic-population consisted All youth and sports 

ministry deputies, directors of all staffs All presidents, vice presidents and professors 

of Iran`s sports federations. Census method was opted for sampling and all of the 

mentioned groups were invited to participate. In this study, in first the Inputs and 

outputs of informational in sport volunteers' information systems, which included 

inputs, processes, and outputs were identified then sports volunteesr absorbance 

management information system requirement was presented which contained: human 

resource, planning, registration and acceptance, introduction, financial and support, 

education and advocating, reward and retrain and Iran`s candidate stakeholders were 

identified. Information on the underlying systems in sport absorption was identified. 

The managers' attitudes towards the information requirements of sports volunteering 

were studied. In the end, by creating a database at five levels, the operation analysis 

model was presented. Since volunteer information system management offers fair and 

clear services for the public, directors and candidates, creating a database for the 

purpose of designing a management information system that takes into account the 

information needs of all users, is useful for the development and success of a volunteer 

sports organization.  
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