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 چکیده

وع از ن یقتحق ینبود. ا یرانا یداوطلبان ورزش یکالکترون یریتاطالعات مد یستمس یپژوهش طراح ینهدف از ا

 یراحطبا استفاده از مدل  UMLشده کارگرفتهبه یو متدولوژ یو از نظر هدف کاربرد یلیتحل -یفیتوص

تصادفی، با  یریگهو روش نمون ورزشی موجود در ایران هاییونبود. جامعة آماری شامل تمام فدراس RUPیگراءیش

ساخته بود. محقق ةپرسشنامسه  هاداده ینفر بودند. ابزار گردآور 200مورگان و به تعداد  یریگاستفاده از جدول نمونه

. دییدشتأ یافزاررمنو علوم  یورزش یداوطلب یریتمد ۀهر دو حوز تادانتوسط پانزده نفر از کارشناسان و اس یی صوریروا

های حاصل از یافته پژوهش و در این پژوهش با استفاده از پیشینة دست آمد.به 76/0رونباخ ک یآلفا از طریقآن  یاییاپ

یریت الکترونیک نتایج طراحی سیستم اطالعات مد طرح مدیریت الکترونیک داوطلبی ورزشی طراحی شد. ،هاپرسشنامه

رد نیاز و در مواقع مو یناناطمصحیح و قابلاطالعات  ةو عادالنه در ارائ یامکان ارتباط تعاملکه  برداشتداوطلبی را در 

 کند.یافراد جامعه به دور از موقعیت زمانی و مکانی فراهم م یةدر شکل قابل استفاده برای کل

 

 یدیکل یهاواژه

 .یکالکترون یریتمد ی،اطالعات، طراح ی سیستمورزش یداوطلب ،یلتحل
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 مقدمه

 رسد کهمی نظربه و است بزرگ هایاز سازمان بسیاری جاری دغدغة الکترونیک انسانی منابع مدیریت

 کارهای و وظایف بسیاری آنان از رهانیدن طریق از انسانی منابع متخصصان کردن برای کارامدتر فرصتی

 در هاامروزه سازمان زیرا باشد، شغلشان استراتژیک ابعاد روی بیشتر بر تمرکز ساختن آنان قادر و روزمره

 دهند. ترکیب انجام ترینحو اثربخشبه منابع انسانی را عملیات بتوانند هستند که امکاناتی وجویجست

 تکامل به دیگر، طرف اطالعات از و ارتباطات فناوری امکانات و طرف یک تر ازعملیات اثربخش به نیاز

 منابع انسانی مدیریت معرفی رودمی است. انتظار منجر شده انسانی الکترونیک منابع هایسیستم سریع

 (. 1کند ) تسهیل انسانی منابع متخصصان برای را کار استراتژیکی و ارامدک شیوۀ به الکترونیک

های الزم برای فرایند سیستم اطالعاتی مدیریت، سیستم رسمی در سازمان است که گزارش

سازد. این سیستم اطالعات خام و مؤثر گیری مدیران در سطوح مختلف مدیریتی را فراهم میتصمیم

کند که چه دهد و در ضمن تعیین میرا تهیه و در اختیار آنان قرار میگیری مدیران برای تصمیم

(. نقصان در مدیریت منابع انسانی 2اطالعاتی و در چه زمانی باید در اختیار مدیر قرار داده شود )

وجوی شده و جستگیری مدیران را با عدم دسترسی به اطالعات سازماندهیالکترونیک فرایند تصمیم

ها و ها، تحلیلاتصال مستقیم به گزارش دم دسترسی مستقیم به دانش داخلی، عدمها، عقابلیت

های اطالعات ابزار کند. سیستمها و عدم دسترسی شخصی به اطالعات با مشکل مواجه میپژوهش

های اطالعات به سه دستة زیر شده توسط سیستمهای سازمان هستند. پشتیبانی ارائهپشتیبان فعالیت

 :شوندتقسیم می

پشتیبانی  پشتیبانی اطالعاتی: ارائة پشتیبانی برای دریافت، ذخیره، فیلتر و ردیابی کردن اطالعات؛ 

گیری؛ پشتیبانی ارتباطی: ارائة پشتیبانی برای به اشتراک گیری: استفاده از اطالعات برای تصمیمتصمیم

 (.2گذاشتن یا تبادل اطالعات بین کاربران )

دلیل افزایش اثربخشی در کار با های اطالعاتی ممکن است بهطور کلی، دالیل استفاده از سیستمبه

دست آوردن برتری در پردازش اطالعات، افزایش کارایی مدیریتی با برآورده کردن نیاز به اطالعات، و به

 (. 3رقابت با اجرای استراتژی باشد )

های ورزشی دارد. از ها و ارگانجامعه، و هم برای سازمانداوطلبی ورزشی فوایدی هم برای فرد و 

های مختلف، جمله تأثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داوطلبی ورزشی در مطالعات بر بخش

( گزارش جامع و 2014(. اسپورت انگلند )4ها، بازیکنان، داوطلبان و جامعه نشان داده شده است)باشگاه
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میلیون بزرگسال در انگلستان  2/5دهد. مثالً بی ورزشی انگلستان ارائه میکاملی از وضعیت داوطل

ارزش اقتصادی  (.5اند )مشغول بوده 2012/13( در کارهای داوطلبانة ورزشی در سال درصد 0/12)

(. 6اند )درصد تولید ناخالص داخلی برخی کشورها تخمین زده 14تا  7بخش داوطلب را بین 

انگیزه، رضایت، و حفظ داوطلبان دانشجوی کارشناسی مدیریت ( »2015و همکاران ) 1جیانوالکس

توان از عوامل انگیزۀ بینی حفظ داوطلبان میرا بررسی کردند و نشان دادند که برای پیش« ورزشی

پس از بازگشت مجدد، مشارکت در امورات مربوط به  داوطلبی )عشق به ورزش، خدمت به ورزش

ای و ارتباطات اجتماعی(، استفاده کرد های حرفهکودکان، ارتباط با آموزش و پرورش و اشتغال، آرمان

(7.) 

راحی طست، ابا توجه به اینکه در ایران تاکنون آماری از حضور داوطلبان در کشور اعالم نشده 

ریزی، جذب، انتخاب و گزینش، کارگیری آن در زمینة برنامهلبان و بهسیستم اطالعات مدیریتی داوط

 .رسدنظر میآشنایی و آموزش، نگهداری و ارزیابی داوطلبان امری ضروری به

منظور افزایش منافع سازمانی که به»...صورت زیر تعریف کرد: توان بهیک سازمان داوطلب را می 

ا متولد نه ب ت در آن داوطلبانه است، یعنی نه الزامی است ومشترک اعضای آن شکل گرفته است؛ عضوی

 (. 8« )شود؛ و مستقل از دولت استشدن در گروه کسب می

. امروزه به دالیل 1شود: صورت بیان میفناوری اطالعاتی بدین دالیل نیاز مدیران به پشتیبانی

ارهای جهانی و استفاده از اینترنت و ها، توسعة ارتباطات، گسترش بازمله نوآوری در فناوریمختلفی از ج

گیری از رایانه در ها بیشتر باشد، بهرهیابند؛ هرچه تعداد بدیلافزایش می هاتجارت الکترونیک بدیل

. چون اغلب تصمیمات باید در شرایط زمانی فشرده صورت 2کند؛ تحلیل آنها اهمیت بیشتری پیدا می

دلیل پیچیدگی تصمیمات برای . به3نخواهند داشت؛  های دستی کارایی چندانیگیرد، لذا سیستم

. در 4هایی به مدلسازی نیاز دارد؛ وتحلیل صورت گیرد. چنین تحلیلحل بهینه باید تجزیهرسیدن به راه

گیری های تصمیممواردی نیاز به اطالعات خاص، مشاوره با متخصصان و خبرگان و استفاده از گروه

بر هزینه با تواند عالوههای درگیر و نیز دسترسی به اطالعات میاد و گروهضرورت دارد که این تجمع افر

، همچون ارتباطات ی سیستم اطالعات مدیریتسبب مزایابه(. 9)مشکالت معتنابهی همراه باشد 

ها و تبدیل آنها به تر دادهتر و پردازش سریعهای مطمئنتر، گردآوری دادهتر، کنترل دقیقنزدیک

دهی و ریزی، سازماندهی، رهبری، گزارشهای اطالعات مدیریت در برنامهت، مدیران از سیستماطالعا

                                                           
1  . Giannoulakis 
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کنند و این اعمال مدیریتی را با نهایت دقت و کارایی، در مدت زمان بسیار کمتری کنترل استفاده می

 دهند.در سازمان انجام می

زشی در دانمارک را جذب و های داوطلبانة ورچالش اصلی بیشتر سازمان( 2012)1اوسترلند

های کارگیری ارتباطات الکترونیکی را از راهکارگیری و نگهداری داوطلبان، عنوان کرد. او همچنین بهبه

 های داوطلبانة ورزشی های سازمانمقابله با چالش

ه درکشورهای پیشرو ک( نشان داد 1392هادوی )(. 10داند )در جذب و حفظ داوطلبان ورزشی می

 گیرد. این اقداماتخصوص داوطلبی ورزش، در سطح ملی اقدامات بسیاری انجام میدر امر داوطلبی و به

 ینبندی شدند. همچندر چهار دسته اقدامات ساختاری، مدیریتی، فرهنگی، آموزش و پژوهش دسته

ود خصوص در سطح کالن ببررسی وضعیت داوطلبی ورزش ایران حاکی از ضعف بسیار در این حیطه به

(11.) 

های ورزشی ایران را در کارگیری سیستم اطالعات مدیریت در فدراسیون( موانع به1386فالح )

کارگیری و هودن ببناآشنایی مدیران با سیستم اطالعاتی رایج، وجود پدیدۀ مقاومت، اعتقاد به پرهزینه 

المیان غ. کند، و همچنین وجود عوامل نامناسب سازمانی شناسایی میر سیستم اطالعات مدیریتاستقرا

های ورزشی ایران در عرصة فناوری و اطالعات و ها و فدراسیون( نیز عملکرد سازمان1385و شجیع )

های های مشابه، یکی از چالشپژوهش به این تحقیقات و (. با توجه4کنند )را ضعیف اعالم میت ارتباطا

یستم مدیریت سر کارگیری و استقرادهندگان رویدادهای ورزشی، بههای ورزشی و سازمانمهم سازمان

علت نیاز به رسد برای تسهیل مدیریت داوطلبی ورزشی، بهنظر میبه. هاستدر این سازمان اطالعات

های چنین گستردگی جغرافیایی و ویژگیبان، و همموقع، صحیح و دقیق از داوطلاطالعات وسیع، به

ل ساسی تبدیشناسی داوطلبان و داوطلبان بالقوه، استفاده از سیستم اطالعات مدیریت به نیازی اجمعیت

راحی به ط شده است. بنابراین محقق بر آن است اقالم اطالعاتی ورزش داوطلبی را شناسایی کند و

شود که وضعیت جاری و اقالم ها مطرح میصوص این سؤالسیستم اطالعاتی بپردازد. در این خ

 یستم چگونه است؟اند؟ و طراحی مفهومی ساطالعاتی سیستم کدام

 

  

                                                           
1  . Østerlund 
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 روش تحقیق

شده برای گرفتهکارشناسی بهنظر هدف کاربردی بوده و روش تحلیلی و از -این تحقیق از نوع توصیفی

رشنال »افزار گیری از نرمبود که با بهره RUPگرای با استفاده از مدل طراحی شیء UMLروش آنالیز 

)سی  #Cنویسی مهو با زبان برنا Netافزار .با استفاده از نرم سایت داوطلبی ورزشیو ایجاد وب« رز

 شد. ها ارائهای در قالب نمودار فعالیتشدهبود و الگوی خالصه SQL Severشارپ( با پایگاه داده 

 وفدراسیون(  52های ورزشی موجود در ایران )جامعة آماری این پژوهش شامل تمام فدراسیون

فدراسیون از  6های موجود، دراسیونبه این صورت که از تعداد ف ،ایگیری تصادفی طبقهروش نمونه

سپس از  قیق انتخاب شدند.عنوان نمونة تحهای انفرادی بهفدراسیون از ورزش 8های تیمی و ورزش

نفر با استفاده از جدول  215ای به حجم نفر بودند، نمونه 420ها که تعداد کارکنان این فدراسیون

های مذکور، پس از شده به فدراسیونپرسشنامة داده 215گیری مورگان انتخاب شدند. از نمونه

بزار استفاده شد. ا های آماریوتحلیلپرسشنامه برگردانده شد که برای تجزیه200های متعدد پیگیری

ساخته )اطالعات فردی، شناخت سیستم و سیستم داوطلبی( بود. ها سه پرسشنامة محققگردآوری داده

ه در خصوص خبربرای تهیة پرسشنامة شناخت سیستم با مراجعه به استادان حوزۀ مدیریت ورزشی و به

پرسشنامه با کمک و  دوم اینای اجرا شد. بخش یافتهسازمانمقولة داوطلبی ورزشی مصاحبة نیمه

لیل افزار تکمیل و اجرا شد. پس از نهایی شدن فاز شناخت و تحای و نرمراهنمایی استادان علوم رایانه

 مة مدیریتها پرسشنامه سیستم داوطلبی تدوین شد. البته در تدوین این پرسشنامه از پرسشنانیازمندی

 داوطلبان

(VMI)1 (. پس از 12سازی استفاده شد )( نیز پس از بومی2006) و همکاران 2گراهام کاسکلی

دست آمد. استخراج نمودارهای سیستم از پرسشنامة اول شرح عمدۀ نیازهای اطالعاتی در مرحلة اول به

منظور نهایی کردن تحلیل از این مرحله از روی نیازهای پرسشنامه اول بهرو پرسشنامة دوم پسازاین

ها اجرا شد تا در نهایت بتوانیم به طراحی جامع نظر آزمودنیز طریق یافتن اتفاق و اختالفها انیازمندی

ارزشی سؤال است که پاسخ آن براساس مقیاس پنج 40و مشترکی دست یابیم. این پرسشنامه حاوی 

 های زیر است:لیکرت )خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم( تنظیم شده و شامل بخش

 ستم منابع انسانی؛زیرسی .1

                                                           
1  . Volunteer management inventory =VMI 

2  . Graham Cuskelly et al 
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 ریزی؛ زیرسیستم برنامه .2

 نام و پذیرش داوطلب؛ زیرسیستم ثبت  .3

 زیرسیستم آشناسازی؛  .4

 زیرسیستم تدارکات و مالی؛ .5

 زیرسیستم آموزش؛  .6

 زیرسیستم ارزیابی؛ .7

 زیرسیستم حفظ و پاداش. .8

ای استفاده شد. سپس و علوم رایانه در این پرسشنامه هم از هر دو گروه استادان و خبرگان داوطلبی

ها، توسط پانزده نفر از ها اقدام شد. روایی پرسشنامهاز دو روش حضوری و اینترنتی به پخش پرسشنامه

افزاری کارشناسان و استادان هر دو حوزۀ مدیریت داوطلبی ورزشی و همچنین متخصصان علوم نرم

 دست آمد.به 76/0تأیید شد و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 

نفر از  30گیری پایایی این پرسشنامه اقدام به اجرای مقدماتی پرسشنامه در بین منظور اندازهبه

نشان داد، که پایایی  19نسخة  spssافزاری شده توسط برنامة نرمافراد جامعة آماری شد. نتیجة حاصل

 1های آلفا در این پژوهش در جدول پرسشنامه کامالً مورد تأیید است. با توجه به این نتایج، ارزش

  صورت است.بدین

 . آلفای کرونباخ1جدول 

 تعداد سؤال آلفای کرونباخ 

 4 73/0 منابع انسانی

 4 78/0 ریزیهای برنامهشیوه

 6 71/0 نام و پذیرش داوطلبثبت

 4 79/0 آشناسازی

 5 78/0 تدارکات و مالی

 5 81/0 آموزش

 5 73/0 ارزیابی

 7 80/0 حفظ و پاداش

 40 0/76 مدیریت سیستمی

 

دست آمد که نشان از پایا بودن ابزار در پژوهش به 76/0آلفای کرونباخ متغیر کلی پژوهش حاضر 

 مورد مطالعه دارد.
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 ها  یافته
نفر(، هندبال 15نفر(، بسکتبال ) 20های ورزشی فوتبال )نفر از افراد فدراسیون 200شاملحجم نمونه 

نفر(، جودو 10نفر(، شنا، شیرجه واترپلو )11نفر(، هاکی )13نفر(، والیبال )12نفر(، کبدی ) 11)

(، 23(، بدمینتون )18نفر(، کشتی ) 8سواری )(، دوچرخه12نفر(، دوومیدانی )نفر9نفر(، کاراته )15)

 درصد( از آنها مجرد 33نفر ) 66نفر مرد و  128نفر زن و  72نفر  200( بودند. از این 23پنگ )پینگ

نفر(، کارشناسی  30نفر(، کاردانی ) 8درصد( متأهل بودند. مدارک تحصیلی: دیپلم ) 67نفر )134و 

د دارای تحصیالت در درصد از افرا 61نفر(، و  13نفر(، و دکتری ) 49نفر(، کارشناسی ارشد ) 100)

 درصد در رشتة غیر تربیت بدنی بودند. 39رشتة تربیت بدنی و 

 اند از:ها در سیستم مدیریت الکترونیک داوطلبی ورزشی عبارتورودی

 عنوان شخص داوطلب و متقاضی خدمت ورزشی داوطلبانه.سایت: بهکاربر وب -

از طریق شبکة اینترنت سایت مدیریت الکترونیک داوطلبی ورزشی: محیطی مجازی وب -

 سایت در تعامل است.کند و با کاربر وبسایت را دریافت میدرخواست کاربر وب

 گیرد.سایت صورت میسایت از طریق وبدرخواست نقش داوطلبی: از طرف کاربر وب -

 گیرد.نقش داوطلبی: نقشی که نوع مهارت و عالیق داوطلب را در برمی -

 زار مدیریت داوطلبی را بر عهده دارد.افمتصدی: شخصی که مدیریت نرم -

 اند از:فرایندها در سیستم مدیریت الکترونیک داوطلبی ورزشی عبارت

 سایت؛نفعان در وبارائة فراخوان: ارائة متن فراخوان توسط ذی -

 سایت؛ نام داوطلب: وارد کردن اطالعات و مشخصات داوطلب در وبثبت -

 ریزی به داوطلب؛برنامه دادن به داوطلب: ارائة برنامه توسط واحد برنامه -

 افزار مدیریت سیستم که بر عهدۀ متصدی است.مدیریت کنترل پنل: مدیریت نرم -

 اند از:ها در سیستم مدیریت الکترونیک داوطلبی ورزشی عبارتخروجی

 یت منابع انسانی؛پذیرش داوطلب: قبول درخواست داوطلب از مدیریت سیستم مدیر -

هایی از واحدهای آشنا سازی و آموزش و تدارکات و مالی و ریزی: شامل گزارشگزارش برنامه -

 ارزیابی و پاداش و حفظ؛ 

نفعان: در صورت مطابقت مشخصات داوطلب مطابق با متن فراخوان به معرفی داوطلب به ذی -

 نفعان معرفی خواهند شد.ذی
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 1هافرهنگ داده

 نفع هستند.نفعان: اشخاص حقیقی و حقوقی که از سیستم داوطلبی ورزشی ذیذی -

نام داوطلبی ورزشی: محیطی مجازی از طریق شبکة اینترنت درخواست داوطلب را سایت ثبتبو -

 نفعان و داوطلبان در تعامل است.کند و با ذیدریافت می

 شود.یت ارائه میسانفعان به وبکه توسط ذی فراخوان: متن و مستنداتی -

 گیرد.سایت صورت میبنفعان از طریق وخوان: از طرف ذیدرخواست فرا -

سایت اعالم آمادگی جهت همکاری با سیستم داوطلبی ورزشی اوطلب: شخص حقیقی که در وبد -

 کند.می

 سایت را بر عهده دارد.افزار وبدیریت نرممتصدی: شخصی که م -

 کند.می ذیرش داوطلب با مدیریت منابع انسانی تعامل برقرارصورت پ ریزی: واحدی که دربرنامه -

 وشناسازی: آشنا کردن داوطلب با محیط و ابزار مورد نیاز و استفاده در زمینة وظایف آ -

 های داوطلبی.مسئولیت

افزار مدیریت سیستم داوطلبی ورزشی که بر عهدۀ متصدی دیریت کنترل پنل: مدیریت نرمم -

 است.

 نام داوطلب.م قبول ثبتنام داوطلب یا عدب: قبول ثبتپذیرش داوطل -

های آشناسازی، آموزش، تدارکات و مالی، ارزیابی و ریزی: شامل گزارش سیستمزارش برنامهگ -

 پاداش و حفظ است.

 PSPEC(Process Specification): صة فرایندمشخ

 پردازیم:های درون سیستم میاینک به بررسی پروسه

 گیرد(سایت صورت میریق وبنفعان و از طارائة فراخوان: )از طرف ذی

مدیریت سیستم  کنترل پنل –متن یا مستندات فراخوان –سایت کاربر وب –سایت ورودی: وب

 متصدی -داوطلبی ورزشی 

 جی: پذیرش فراخوان / عدم پذیرش فراخوان خرو

 نام داوطلب:ثبت

 اطالعات تخصصی داوطلب. -اطالعات شخصی و فردی داوطلب -ورودی: کنترل پنل مدیریت 

                                                           
1  . Data Dictionary  
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 های و اعالم آمادگی داوطلب.خروجی:اطالعات پذیرش داوطلب با توجه به متن فراخوان و توانایی

 نشان داده است. 1ل شده در این پژوهش در شکمدل نهایی طراحی

 

 

 سطح صفرDFD. 1شکل 

 

 

 هاطراحی بانک

 ها:آوری دادهجمع

 آوری شد:های زیر جمعها و اطالعات موجود در سیستم، دادهها و دادهپس از بررسی کلیة فرم

نام، نام خانوادگی، شغل، شمارۀ ملی، سن، جنسیت، تلفن، کاربر داوطلب )کد مشخصات فردی،  .1

 آدرس، ایمیل، مهارت، عالیق، شهر، استان، کشور، وزن، قد، سوابق(

نام داوطلب )کد داوطلب، نوع داوطلب، نقش داوطلب، تعیین سازمان داوطلب، داوطلبان ثبت .2

 کلیدی، کد مشخصات فردی(

 (نقش داوطلب )کد داوطلب، نام داوطلب .3

 تعیین سازمان داوطلب )کد تعیین سازمان داوطلب، تعیین نام داوطلب( .4
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های آموزشی، محل تمرین، زمان شناسایی نیازهای داوطلب )کد برنامه، کد داوطلب، دوره .5

 تمرین(

 نفعان، نام رشته، نوع رشته، تعیین سازمان داوطلب({نفعان )کد ذینام ذیثبت .6

 نفعان، نام رشته، نوع رشته(ثبت قرارداد )موضوع، کد برنامه، زمان، مکان، کد داوطلب، کد ذی .7

نفعان، کد اطالعات متغیر، کد داوطلب کلیدی، کد آشناسازی )کد برنامه، کد داوطلب،کد ذی .8

 چارت، کد کاال(

 نفعان، کد برنامه({اطالعات جغرافیایی )کشور، استان، شهر، منطقه، آدرس، کد داوطلب، کد ذی .9

 چارت سازمانی )سمت، رده(  .10

 سمت )کد سمت، نام سمت( -چارت سازمانی  .11

 رده )کد رده، نام رده( -چارت سازمانی  .12

 . اطالعات متغیر )کد اطالعات متغیر، وزن، شغل، کد داوطلب، کد برنامه(13

 . جزئیات باشگاه )استان، شهرستان، شهر، منطقه، نوع رشته(14

 نوع رشته )کد نوع رشته، نام نوع رشته( –جزئیات باشگاه  .15

های های ورزشی، سوابق و تجارب، هزینهتدارکات و کاال )لباس، سالن، استخر، دستگاه .16

 غیرشخصی، کد آموزشی، کد برنامه(

کد  آموزش )کد آموزش، نام دوره، زمان یا تاریخ دوره، تعداد جلسات، نام تیم، جزئیات دوره، .17

 برنامه(

ریزی، بازخورد، رویداد، ها )کد گزارش، تاریخ گزارش، نوع گزارش، قوانین، سند برنامهگزارش .18

 کد برنامه(

 ها(ها، نام نوع گزارشها}کد نوع گزارشنوع گزارش –ها گزارش .19

 ها، نتایج ارزیابی، کد آموزش(ارزیابی )کد ارزیابی، کد گزارش .20

 یج )کد نتایج ارزیابی، نام نتایج ارزیابی(نتا -ارزیابی  .21

 پاداش و حفظ )کد پاداش، نوع پاداش، برنامة پاداش، کد ارزیابی، کد گزارش، کد برنامه{ .22

 نوع پاداش )کد نوع پاداش، نام نوع پاداش( –پاداش  .23

 برنامة پاداش )کد برنامة پاداش، نام برنامة پاداش( –پاداش  .24

 ی )نوع رشته، نام رشته(های ورزشرشته .25
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 در دسترس بودن )کد در دسترس بودن، مکان، زمان، کد برنامه، کد داوطلب، دسترسی( .26

 تعریف برنامه )کد برنامه، نام برنامه، موضوع برنامه، زمان، مکان، سند برنامه، کد داوطلب( .27

 زمان( برنامة زمانی )کد برنامه، نام برنامه، شروع، پایان، تعداد روز، .28

 مندی، سمت، رده، مهارت(مصاحبه )کد مصاحبه، کد برنامه، کد داوطلب، نقش داوطلب، عالقه .29

 مدیریت منابع انسانی )کد مدیریت منابع انسانی، کد برنامه، کد داوطلب، .30

 نفعان(کد ذی

نام و سایت برای جذب داوطلب ثبتنفعان به وبذیهایی از ارائة فراخوان مثال 3و  2های شکل

 گذارند.نفعان را به نمایش میپذیرش داوطلب، و ارائة فراخوان توسط ذی

 

 
 

نام و سايت برای جذب داوطلب ثبتنفعان به وب؛ ارائۀ فراخوان ذیSequence Diagram .2شکل 

 پذيرش داوطلب
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 نفعانارائۀ فراخوان توسط ذی State Diagram. 3شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه

مدیریت ارتباطات و اطالعات باید یکی از عملکردهای اصلی یک سازمان ورزشی داوطلبی مدرن بدون 

وجود این، حدود تولید و ارسال اطالعات از سوی سازمان درنظر گرفتن زمینة فعالیت آن باشد. با 

و جغرافیایی، نوع فعالیت و ابزار ارتباطی آن بستگی دارد. پس  ورزشی داوطلبی به گسترش، تنوع آماری

بندی و ارسال اطالعات انتخاب کند که با آوری، دستهتواند یک سیستم جمعسازمان ورزشی می

گرایانة آن، یک نوع حس و طبیعت تعامل 2ظهور وب. درآمدهای آن مطابقت داشته باشد گنجایش و

کند. درست خالف ها از کاربران تقویت میاطی سازمان را با دریافت دادهت در درون چارچوب ارتبیمالک
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(. ظهور 13شود )های خروجی محور القا میعنوان رسانههای تحت وب بهحسی که در استفاده از سایت

های ورزشی داوطلب ممکن ساختند تا مسئولیت بخش اطالعات را ها، این امر را برای سازمانسایتوب

تر از جریان یرند. حتی در برخی موارد ممکن است رخدادها و حوادث مسابقات را سریعبر عهده گ

اند، استفاده ( شرح داده شده2005(2که توسط اریلی 2.01ها در اختیار عموم قرار دهند. اصول وب رسانه

ای ورزشی فراهم هعنوان یک واسطه تبادل و ارائة اطالعات در زمان حقیقی را برای سازماناز وب به

(. در این تحقیق در 14ها نباشند )هایشان نیازمند رسانهساخت تا دیگر برای مخابرۀ اطالعات فعالیت

در تعامل با سایر  2.0های وبطراحی مدیریت الکترونیک داوطلبان سعی شده است از ویژگی سایت

های سازمان( هم رشد 7) انو همکار 3جیانوالکس سایت استفاده شود.کاربران یا تغییر محتوای وب

های ملی را در خدمات و نیازهای های ملی المپیک و فدراسیونخصوص کمیتهورزشی داوطلبانه به

شده، زمان صرف تقاضای داوطلب در مدیریت . استفاده از سیستم طراحیدانندارتباطی و اطالعاتی می

های ورزشی برای تأمین و حفظ نهایی را که سازمااطالعات پیرامون یک رویداد ورزشی و زمان

آید. یک حساب میدهد که این پیشرفت بسیار مهمی بهخورند، کاهش میداوطلبانشان به مشکل برمی

آوری و پخش اطالعات است. اما مسئلة اساسی دیگر تأثیر بر یک سیستم ارتباطی پایدار در مسئله جمع

ۀ اطالعات در درون سازمان، میان اعضا و میان های ورزشی داوطلب است. مخابردرون و مابین، سازمان

تر و های بزرگاند و از درون خود سازمان به انجمنهای متعددی که در درون سازمان شکل گرفتهبخش

ها یا تضمین سطح درک مشابه از وقایع درون سهامداران، ضروری است که این به جهت ارتقای فعالیت

تمامی ارتباطی و اطالعاتی نک اطالعاتی منسجم که نیازهای سازمان است. بنابراین طراحی این با

سازمان ورزشی داوطلبی نفعان را مدنظر قرار داده، برای رشد و موفقیت کاربران، داوطلبان، مدیران و ذی

 مفید است.

این پژوهش به دستیابی به یک بانک اطالعات جامع در سطح منطقی سیستم مطلوب منجر شد. 

ها با نتایج تحقیق آذر و ساخته شد. این یافته« SQL Server»ه داده در بانک اطالعات پس از ایجاد پایگا

بر شناسایی پایگاه ( مبنی2011) و همکاران 5، اگراوال(2008)4فالنجین و متزر( و 1389همکاران )

(. الزمة رسیدن به طراحی بانک اطالعات 17،16،15ای مورد نیاز سیستم همسوست )ای دادهذخیره

                                                           
1  . Web 2.0 

2  .  o Reilly 

3  . Giannoulakis 

4  . Flanagin & Metzger 

5  . Agrawal  
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های جاری سیستم موجود است. ای صحیح سیستم و تجزیة اسناد و فرمنطقی، شناسایی ذخایر دادهم

عنوان ورودی فاز در این مرحله به ERD , DFDرو خروجی فاز تحلیل در خصوص نمودارهای ازاین

 طراحی اهمیت زیادی دارد. 

خصوص کند؛ بها توصیف میهای ورزشی ر( تأثیر انقالب فناوری بر مدیریت سازمان18)1روزندیچ

ذخیرۀ های حلآوری اطالعات ورزشی و راهجمعهای اطالعاتی ارتباطی که هستة بسیاری از نقش پایگاه

ها را در جدولی ذخیره کند. یک پایگاه ارتباطی ساختاری اطالعاتی است که دادهآنها را مشخص می

کند، مانند سن و اسم باشگاه. یک دهی متقابل آنها را به هم متصل میکه در یک مرجعطوریکند، بهمی

 .سازدوسط سازمان را ممکن میشده تآوریای ارتباطی، ذخیره کردن و بازیابی اطالعات جمعپایگاه داده

های های ورزشی داوطلبانه با استراتژی( مزایای بالقوه مطابقت و سازگاری سازمان2002)2دلیکادو

آوری فناوری اطالعات و ارتباطات را بررسی کرد و دریافت که اینترنت دارای مزیت بالقوه برای جمع

های سبت مدیریت اطالعات و انتشار آنها برای سازمانسازی اطالعات و به همان نها و ذخیرهداده

افزار پایگاه های کاربردی عمومی نرمعنوان برنامههای مورد استفاده اغلب بهورزشی داوطلبانه است. بسته

های ورزش خاص برای پاسخگویی های اخیر دامنة وسیعی از بستهداده شروع به کار کردند، اما در سال

عالوه فناوری اطالعات و (. به14اند )های ورزشی داوطلبی توسعه یافتهاز سازمان به نیازهای سفارشی

عملیاتی دارد. برای مثال  -ارتباطات پتانسیلی برای عملکردهای آموزشی، اجتماعی، تجاری و کاربردی

های داوطلبی ای برای سازمانکه ارزش ویژه»را  3گرایانه(اجازۀ انجام کار از راه دور و مدیریت سیار )کوچ

توانند در مورد هدف دهد. داوطلبان یعنی کسانی که در اقصی نقاط مختلف کشور میمی« ورزشی دارد

توانند ورزشکاران در سفر کسانی که مربیان می. های سازمانی به اطالعات دسترسی داشته باشندو برنامه

 کنند، تحت نظر بگیرند.روزانه خود را کامل می آموزش

راحی مدیریت الکترونیک داوطلبی امکان ارتباطی تعاملی و عادالنه در ارائة اطالعات بنابراین ط

اطمینان در مواقع مورد نیاز و در شکل قابل استفاده برای کلیة افراد جامعه به دور از صحیح و قابل

طلبان را به آشناسازی، آموزش و ارزیابی داو موقعیت زمانی و مکانی فراهم کرده، و همچنین امور مربوط

کند که به مدیران در بررسی کند. این سیستم اطالعاتی را ارائه میبرای مدیران و کاربران آسان می

 بخشد.کند و از این طریق اثربخشی را بهبود میهای بهتر کمک میشرایط و انتخاب گزینه

                                                           
1  . Rosendich 

2  . Delicado 

3  . Nomad 
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