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 ـ دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی 2
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 8/6/5931تاریخ پذیرش:                                              55/52/5931تاریخ دریافت: 

 چکیده

 .ایران بود ورزشی داوطلبان الکترونیک مدیریت هاینیازمندی تحلیل الگوی ارائه ،حاضر پژوهش هدف هدف:

 مدل از استفاده باو « یو ام ال»شناسی روشبا  کاربردی هدف نظر از و تحلیلیـ  توصیفی نوع از ،تحقیق این روش شناسی:

 ایران ورزشی هایفدراسیون ،شامل آماری جامعة ،بودهمحقق ساخته  را نامهپرسش ابزار آن. بود« آر یو پی» گرای شی طراحی

 مدیریت اساتید توسط نامه،پرسش یروای بود. مورگان گیرینمونه جدول از استفاده با ای،طبقه تصادفی گیرینمونه روش و

 .آمد دستهب 67/0 کرونباخ آلفای توسط آن پایایی و گشت واقع تأیید مورد افزاری نرم علومهمچنین اساتید   و ورزشی

 گزینش، و نام ثبت ریزی،برنامه انسانی، منابع ،شامل اطالعاتی مدیریت الکترونیک داوطلبان سیستم هاینیازمندی ها:یافته

 تحلیل الگوی نهایتاً ،شناسایی شدهایران ذینفعان داوطلبی  وبود  حفظ و پاداش ارزیابی، آموزش، تدارکات، و مالی اسازی،آشن

 گردید. ها ارائهنیازمندی

و  مدیران جامعه، عموم برای برابر هایفرصت با شفاف و عادالنه خدمات مدیریت الکترونیک داوطلبیاز آنجا که  گیری:نتیجه

 ورزشی داوطلبان الکترونیک مدیریت هاینیازمندی تحلیل الگوی مبنای اطالعاتی نیازهای کند، شناساییاهم میفررا  بانداوطل

  .است

 .الکترونیک مدیریت ،داوطلبی ورزشی سازمان، نیازهای اطالعاتی، طراحی، تحلیل: های کلیدیواژه

 E - mail: hesami.shadi@yahoo.com 72566968190نویسنده مسئول: تلفن:   *

 

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2016.833
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 مقدمه

 چگونگی ،حاضر عصر در .اندنامیده غیره و دانش عصر فراصنعتی، عصر اطالعات، انفجار عصر ارتباطات، عصر را کنونی عصر

 برای نامناسب اداری هایرویه و بروکراسی حذف میان، این در. بزند رقم را سازمان یک رقابتی برتری تواندمی افراد مدیریت

 ایمطالعه سیستم، تحلیل و تجزیه ،طالعاتعصر ا در .رسدمی نظر به ضروری ،افراد بالقوه استعدادهای و هاتوانایی به رسیدن

 هایروش و ترکیب در اصالحات موارد و سیستم نیازهای و یافته را آنها حل راه و مشکالت که است علمی روش بر مبتنی

از طرف  (.2931زاهدی،) کندمی ارائه سازمان بقای جهت در و سازمان کارائی و کیفیت و هافعالیت بهبود جهت در را سازمان

 حجم پردازش به قادر باید ،امروز کار نیروی و است اقتصادی سرمایه گذاری منبع مهم ترین و ترین سرمایه انسانی، اصلیدیگر 

آموزش  و اطالعات محصول، تولید هایهشدن دوره حیات و چرخ کوتاه تر با. باشد کوتاهی زمان مدت در اطالعات از وسیعی

 یستمیسچون  ؛تواند راهگشا باشدمی تیریاطالعات مد ستمیس استفاده از ،در این راستا .شوندمی منسوخ سرعت به قبلی های

ه زادی)صراف سازمان است ماتیاز تصم یبانیآن پشت یعملکرد جهیکه نت نیماش ـ برو کارمحور  انهیرا کپارچه،یجامع و  ،است

های باید شناسایی دقیقی از نیازمندی ابتدا ،های اطالعاتی در مدیریت منابع انسانیگیری از این سیستمبرای بهره (.2931،

 شود.مان داوطلبی و اهمیت آن اشاره میابتدا به تعریف ساز ،در این راستا ها بدست آید.اطالعاتی آن سازمان

 آن در عضویت( 1) است گرفته شکل آن اعضای مشترک منافع افزایش منظور به( 2: )داوطلبی یعنی سازمانی که سازمان

 مادال، و چالدورای) است دولت از مستقل( 9) شودمی کسب گروه در شدن متولد با نه و است الزامی نه یعنی است، داوطلبانه

 اند،داده اختصاص خود به را هانج تفریحی و ورزشی هایسازمان انسانی منابع از ارزشمندی مجموعة ،داوطلب . افراد(2911

 را گراییداوطلب ،(1002) همکاران و کاتانو .دارند ورزشی بزرگ رویدادهای و مسابقات از بسیاری موفقیت در مهمی نقش که

 که است اساس همین بر. نمودند معرفی جامعه در پذیری مسئولیت و اخالقیات توسعه مثبت، هاینگرش افزایش به منجر

 و بالقوه هایسرمایه داوطلبان بنابراین ؛اندداده قرار توجه مورد را داوطلبانه هایفعالیت فعاالنه صورت به کشورها از بسیاری

 کار اقتصادی ارزش ،(2911)چالدورای. کنندمی کمک هایشان مأموریت انجام در ورزشی هایسازمان به که هستند گرانبهایی

های روش شناسی اساس بر جدیدتر منابع اما است، کرده برآورد دالر میلیارد ستبی از بیش را آمریکا ورزش در داوطلبانه

 میلیارد نیم و یک حدود را داوطلبی سهم ارزش ،سوئد ورزش در. اند داده نشان را دالر میلیارد چهل به نزدیک ارزشی مختلف،

 کار معادل که کنندمی کمک ورزش به ساعت میلیارد 11/2 معادل سال هر انگلیس داوطلبان. اندکرده برآورد سال در یورو

باال، مستلزم بدست آوردن تمامی آمار و ارقام  (.76 ،ص2911مادال، و چالدورای) است وقت تمام بگیر حقوق کارمند هزار 610

 پالمر و رابینسون نظرات اساس . براستمدیران داوطلبی  ی و نیازهای اطالعاتی داوطلبان وهای داوطلبشناسایی دقیق سازمان

 ملی، هایفدراسیون ای،قاره هایفدراسیون المللی،بین هایفدارسیون اعضاء ،شامل ورزش داوطلبی سازمان ساختار ،(1022)

نیازهای  ،بنابراین در این تحقیق سعی شده است ؛باشنداعضاء می و هاباشگاه ،نواحی یا هاشهرستان ها،استان یا هابخش ها،لیگ

های ورزشی به عنوان سازمان ی ورزشی شناسایی شوند و فدراسیونورزشی و همچنین ذینفعان داوطلب اطالعاتی داوطلبان

های ها، وظایف و مسئولیتها، نقشگوید که محدودهاسایی نیازهای اطالعاتی به ما میشن داوطلبی مورد مطالعه قرار بگیرند.

کدام است؟ و  کنند(های داوطلبی منافعی را کسب میکه از فعالیتهایی ی سازمان)یعن های ذینفع داوطلبیداوطلبان و سازمان

 اطالعات استفاده کرد. توان از فناوری به روزهای مربوطه میچگونه برای تعامل بهتر داوطلبان با سازمان

 و آلکامی) ستبودن، جزییات اطالعات و درک آن ا هنگام به کامل بودن، بودن، صحت، مرتبط ،های اطالعاتآنجا که از ویژگی

 نیز داوطلبی انسانی منابع مدیریت باید به سیستم داوطلبی الکترونیک مدیریت اطالعاتی نیازهایدر بررسی  (1021کارانانا،

 انسانی منابع مدیریت سیستم ،(1007) و کاسکلی و همکاران (2911) همکاران و نژاد رمضانی اشاره کرد. بر اساس نظرات

ـ  داوطلبان از پشتیبانی همچنین و ـ گزینش و انتخاب جذب، ریزی، برنامهـ  داوطلبان منابع عیینت بخش دو ،شاملداوطلبی 
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 ،ها نباشداست، اگر جزئیات اطالعات این قسمت عملکرد ارزیابی و نگهداری و حفظ قدرشناسی، آموزش، راهنمایی، و آشنایی

: است بدین صورت ،الکترونیک انسانی منابع مدیریت مزایایباشد. اوطلبی مقدور نمیرسیدن به ساختار مدیریت الکترونیک د

گیری تصمیم برای ایپایه اطالعات آوریجمع -9 کارکنان از یک هر توسط پذیرش قابلیت -1تدریجی اجرای قابلیت -2

 سنتی ازیب کاغذ به نسبت جلو به رو گامی -7سازمانی  هایهزینه کاهش -5تحلیلی  هایگزارش کردن فراهم -6 استراتژیک

 بهره افزایش مدیریتی، هایهزینه کاهش پتانسیل انسانی منابع الکترونیک همچنین مدیریت ؛(2913، همکاران و )نصیرزاده

 مدیریت به دلیل همین به و داراست را مشتری خدمات توسعه و گیری تصمیم فرایند بهبود گویی، پاسخ زمان در تسریع وری،

 (.2930همکاران، و خانی )موسی باشد مقرون به صرفه تر هزینه نظر از و ترمنعطف تر،تراتژیکاس تا کندمی کمک انسانی منابع

نفعان یذ ی و شناسایی، چشم انداز و اهداف سازمان داوطلبتیمامور برای شناخت سیستم باید دیدگاه جامعی از تعریف

 در الکترونیکی، فدراسیون انتزاعی بدست آید. مفهوم آنهاهر کدام از  قیها و توان و عالازیو ن یداوطلبو جامعة بالقوه  یداوطلب

)رابینسون  است شده ایجاد ارتباطی، و اطالعاتی ابزار از جدید هایاستفاده آغاز راستای در و کارمدیریتی باالی میزان به پاسخ

 فناوری از استفاده و زیساپیاده روی ،موارد تمامی کارشناسی و نگرش سازمانی، فرهنگ مانند عواملی(. 2،1022و پالمر

 به بلکه ناکارآمد، یا ضعیف طراحی یا عملکرد خاطر به نه این فناوری ،در بعضی موارد. دگذارمی تاثیر ارتباطات و اطالعات

 هایمهارت و تمرین نیازمند ،جدید اطالعات ارسال بعالوه. دشودچار مشکل می آن با سازمان افراد نشدن هماهنگ خاطر

 یک توسعه. شوند گرفته نظر در باید کشور یک باند پهنای و اینترنت به دسترسی ،مانند بیرونی عوامل نینهمچ ؛است خاص

 حال این با. است فایدهبی پذیرد،می صورت کندی به آن کردن عمل یا و باشد نداشته دسترسی آن به کسی که سیستم

 بنابراین ؛باشد داوطلبی سازمان هر هایاولویت جزء باید ،یاین فناور به دسترسی و الکترونیکی مدیریت عوامل، این علیرغم

ست. پس مدیران باید ها و گسترش کافی سازمان برای استفاده از فناوری ااولین چالش برای مدیران، دانستن نیازمندی

باید از لحاظ فرهنگی  آناستفاده از و به سود سازمان باشد  ارتباطات و اطالعات فناوری هزینه و تخصص مورد نیاز بسنجند که

 های داوطلبی ورزشی تبدیل شود.سازمان تا به ابزاری قابل استفاده برای ،پذیرفته و از لحاظ جغرافیایی قابل دسترسی باشد

 فایدهبی ،ندارد دسترسی اینترنت به که اعضایی برای است باشگاه اطالعات منبع مهمترین که سایتی وب داشتن ،مثال برای

 .است

 انجمن و المپیادها داوطلبان زمینه در تحقیقات این اکثر ،شده آغاز 2917 سال از ایران در ورزشی داوطلبی حقیقاتت چند هر

های و سازمان کشور های داوطلبانه ورزشیکننده در فعالیتعداد افراد شرکتاز ت آماری تاکنون ولی است، دانشجویی های

 استرالیا (،1،1026)اسپورت انگلند انگلستان ،جوامع دیگر از جملهمختلف مطالعات ولی  ؛است نشده اعالم ذینفع داوطلبی

نشان داد که آمار و  (1003 ،5)پولین و پولین ( و ایاالت متحده آمریکا6،1020)مارک کانادا (،1007 و همکاران، 9)کاسکلی

دهد که این مییران، محققان و جامعه های آنان در اختیار مدو فعالیت ورزشی و خدمات رقام، اطالعاتی دقیقی از داوطلبانا

 (1021) 7اوسترلندکند. کمک می ، محققان و مسئوالنهای مختلف به مدیرانها و بکارگیری استراتژیریزیاطالعات، در برنامه

ی هااکثر سازماناصلی  چالش« داوطلب تسهیل جذب برای ورزشی داوطلبانه هایسازمان مدیریت» ای با عنواننیز در مقاله

بکارگیری ارتباطات  او همچنین عنوان کرد.داوطلبان، را جذب و بکارگیری و نگهداری  در دانمارک داوطلبانه ورزشی

 د.دانمیورزشی در جذب و حفظ داوطلبان ورزشی  داوطلبانه هایهای سازمانهای مقابله با چالشالکترونیکی را یکی از راه

                                                           
1. Robinson and Palmer 

2. Sport England 

3. Cuskelly 

4. Mrak 

5. Pauline and Pauline 

6. Osterlund 
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 یملح ورزش، درسط یو بخصوص داوطلب یدر امر داوطلب شرویپ یدرکشورهانشان داد که در پژوهش خود  (2931) هادوی

 هو پژوهش دست آموزش ،یفرهنگ ،یتیریمد ،یدامات ساختارقا هدامات در چهار دستقا نی. اردیگیانجام م یاریبس داماتقا

 .ردکالن دا حسط بخصوص در هطیح نیدر ا بسیار از ضعف یحاک ،رانیورزش ا یداوطلب تیوضع یبررس ولی ؛شدند یبند

 موجودیت و سیستم هاینیازمندی تعیین )شناخت( و اطالعاتی اقالم و جاری وضعیت توصیف ،بنابراین هدف از این تحقیق

سیستم  اطالعاتی اقالم و جاری این است که وضعیت ،شودسواالتی که مطرح می. است داوطلبی )تحلیل( سیستم نهایی های

( سیستم تحلیل) دوم گام در نهایی هایموجودیت و هانیازمندی ؟چیست( سیستم اختشن) اول گام در ایران داوطلبی

 کدامند؟

 شناسیروش

ها، با داده لیتحل و هیبرای تجزه کار گرفته شده روش ب ،بوده یو از نظر هدف کاربرد یلیتحل -یفیاز نوع توص ،قیتحق نیا

بتواند  تینها ها توجه کند تا درباید به کاربرد و سنخیت این روشکه پژوهشگر  استمختلفی  یهاها، روشتوجه به ماهیت آن

 به دو روش گردآوری گردید: ازین مورد یهاداده ،در این پژوهش. را به عمل آورد یقیمعتبر و دق یهایریگجهیها و نتاستنتاج

برای مطالعه موضوع و تهیه پیشینه و  ازینمورد یهاداده یآورمنظور جمعبررسی مدارک و اسناد: بهو  ( مراجعه به کتابخانهالف

موجود در اسناد مرتبط با تحقیقات گذشته و مراجعه به منابع  یهاداده ،(غیرهو  التقاها، مکتاب)از منابع علمی ،ادبیات نظری

 شده است. اینترنتی استفاده

پرسشنامه اول  که است حقق ساختهم پرسشنامه دو ،شاملاستفاده  ابزار مورد ،( پرسشنامه: در بخش میدانی تحقیقب

سوال از  20 ،بخش اول آن شامل که استهای نیمه ساختار یافته سوال باز پاسخ از مصاحبه 10شامل « سیستمشناخت »

 راهنمایی و کمک با پرسشنامه این دوم بخش سوال از مدیریت الکترونیک داوطلبی که 20 ،مدیریت داوطلبی و بخش دوم نیز

 .گردید اجرا و تکمیل افزار نرم و ایانهرای علوم اساتید

 البته که گردید تدوین الکترونیک داوطلبی سیستم ،دوم یعنی پرسشنامه هانیازمندی تحلیل و شناخت فاز شدن نهایی از پس

 یساز بومی از پس نیز( 1007) همکاران و کاسکلی گراهام 2(IVM) داوطلبان مدیریت پرسشنامه از ،پرسشنامه این تدوین در

 خیلی= 5 تا کم =خیلی2از) کرتارزشی لی پنج مقیاس طبق آن پاسخ که است سوال 60 حاوی ،پرسشنامه گردید. این استفاده

 :است زیر هایبخش شامل و است گردیده تنظیم زیاد(

 انسانی منابع سیستم زیر -2

  ریزی برنامه سیستم زیر -1

  داوطلب پذیرش و نام ثبت سیستم زیر  -9

  آشناسازی تمسیس زیر -6

 مالی و تدارکات سیستم زیر -5

  آموزش سیستم زیر -7

 ارزیابی سیستم زیر -6

 پاداش و حفظ سیستم زیر -1

 و حضوری روش دو از سپس. گردید استفاده ایرایانه علوم و داوطلبی خبرگان و اساتید گروه دو هر از ،پرسشنامه این در

 .شد اقدام هاپرسشنامه پخش به ،اینترنتی

                                                           
1. VMI= Volunteer management inventory 
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گیری تصادفی  نمونه فدراسیون(. روش 51) های ورزشی موجود در ایران استتمام فدراسیون ،امعة آماری این پژوهش شاملج

های فدراسیون از ورزش 1تیمی و  هایفدراسیون از ورزش 7های موجود،ای است. به این صورت که از تعداد فدراسیونطبقه

ای به حجم نفر بودند، نمونه 610ها که فدراسیون . سپس از تعداد کارکنان اینعنوان نمونة تحقیق انتخاب شدند انفرادی به

شده به  پرسشنامه داده 125 از ای انتخاب شدند.طبقه صورت گیری مورگان و بهنفر با استفاده از جدول نمونه 125

 های آماری استفاده شد.تحلیل و زیهپرسشنامه برگردانده شد که برای تج 100های متعدداز پیگیری های مذکور، بعدفدراسیون

نفر از  25 ها، توسطپرسشنامه ییروای بود. داوطلبالکترونیک  ستمیسو  ستمیشناخت س: پرسشنامه دوها داده یابزار گردآور

و  واقع گشت دییمورد تأ یمتخصصان علوم نرم افزار نیو همچن یورزش یداوطلب تیریهر دو حوزه مد دیکارشناسان و اسات

 .بدست آمد 67/0کرونباخ  یآلفاتوسط  ،یی آنپایا

ورزشی،  با مراجعه به اساتید حوزۀ مدیریت ورزشی و بخصوص خبره در مقولة داوطلبی ستمیشناخت س ةپرسشنامبرای تهیه 

و نرم ای هنمایی اساتید علوم رایانهبا کمک و را ،اجرا گردید. بخش دوم این پرسشنامهنفر  90با ای مصاحبة نیمه سازمان یافته

جهت جلب  پرسشنامه ها اقدام شد. قبل از پخشضوری و اینترنتی به پخش پرسشنامهاز دو روش ح افزار تکمیل و اجرا گردید.

 همکاری، اعتماد و دقت در پاسخ دهی، توضیحات مختصری در مورد هدف پژوهش و محرمانه ماندن پاسخ ها ارائه شد.

 در گام دوم یینها یهاتیو موجود ستمیس یهایازمندین بدست آمد. سپس ستمیس یو اقالم اطالعات یجار تیوضعابتدا  

 با استفاده شد که 1«آر یو پی» یگرا یش یبا استفاده از مدل طراح 2«یو ام ال»از متدولوژی ،زیروش آنال یبرا. شناسایی شدند

 شناخت اهمیت بر ،الگو این. گردید ارائه هاالیتفع نمودار قالب در ایشده خالصه الگوی 9،«رز رشنال» افزار نرم از گیریبهره

 هاینیازمندی از تحلیل نگیرد، صورت سیستم از کامل شناخت تا ،دارد تاکید هانیازمندی تحلیل برای سیستم جامع و صحیح

 .باشدنمی صحیح سیستم

 هایافته

 می نشان جدول که همانطور .دهدمی نشان را حاضر پژوهش در های شرکت کنندهافراد و فدراسیون توصیفی آمار زیر جداول

افراد  کمترین درصد و 5/22 با تنیس روی میز و بدمینتون ورزشی، هایفدراسیون در کننده شرکت افراد بیشترین ،دهد

 .بودند درصد 6 سواری با دوچرخه ،فدراسیون در شرکت کننده

 هلأت و جنسیت لحاظ از کننده شرکت افراد مشخصات ـ 5 جدول

 درصد فراوانی وانیافر  شناختیهای جمعیتویژگی

 97 61 زن جنسیت

 76 211 مرد

 99 77 مجرد وضعیت تأهل

 76 296 متاهل

  

 

 

 

 

                                                           
1. UML 

2. RUP 

3. Rational Rose 
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 در تحقیق کننده شرکت هایفدراسیون توصیفی آمار -2جدول 

 فراوانی درصد فروانی فدراسیون

 20 10 فوتبال

 5/6 25 بسکتبال

 5/5 22 هندبال

 7 21 کبدی

 5/7 29 یبالوال

 5/5 22 هاکی

 5 20 شنا شیرجه واتر پلو

 5/6 25 جودو

 5/6 3 کاراته

 7 21 دو میدانی

 6 1 دوچرخه سواری

 3 21 کشتی

 5/22 19 بدمینتون

 5/22 19 تنیس روی میز

 از . استفاده جامعدارند نیاز گوناگوناز منابع  ختلفیاطالعات مبه  های ورزشیسازمان ،(1006) 2طبق دیدگاه کامی و رابینسون

 صورت کارا و مؤثر و امکان پاسخگویی به اهداف متفاوتی را به ،در مدیریت الکترونیک فناوری اطالعات شکل ازچندین 

های داوطلبی تاکید باید به فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان ،هابدین معنی که در شناسایی نیاز ؛کنداقتصادی فراهم می

آنرا به چیزی با ارزش برای  و ردکو کسب باید اطالعات حیاتی برای موفقیت را شناسایی  ،مدیریت موفق اطالعات و براید کر

ابتدا باید ماموریت و چشم انداز و اهداف  ،د. در این راستاکراز دسترسی آسان به آن اطمینان حاصل د و رسازمان تبدیل ک

مأموریت بیان رسمی  ،(2330)1مینتزبرگد. طبق نظر کربان را تدوین سازمان داوطلبی و سپس مدیریت الکترونیک داوطل

ای است که سازمان، با توجه به چشم انداز نیز آینده .های سازمان است که در پس موجودیت یک سازمان قرار داردهدف

 ی:ورزش یسازمان داوطلب تیمامور نماید.ترسیم می مأموریت، برای خود

 داریبه منظور توسعه پا یهماهنگ جادیو ا یزیربرنامه ،یاستگذاریداوطلبان کشور و س یفو معر حفظ ،ییشناسا پژوهش،

 .کشور یورزش یداوطلبمدیریت 

که نقش  خواهد شد لیتوانمند و کارا تبد یبه سازمان ،یورزش یداوطلب سازمان ی:ورزش یانداز سازمان داوطلب چشم

طی ده سال آینده  ،کوشدرا برعهده دارد. سازمان می یورزش یداوطلب یاهبخش ینظارت و هماهنگ ،یزیربرنامه ،یاستگذاریس

در سطوح مختلف روستا/  ،یسازمان از ارتباطات موثر مردم نیا در سطح جهان باشد. یورزش یجزو ده سازمان موفق داوطلب

 مقولة خود را در فیها، وظایژگیو نیاز ا یریبرخوردار خواهد بود و با بهره گ یالملل نیو ب استان، کشور، قاره ،شهرستان ،شهر

 کشور به انجام خواهد رساند. یورزش یداوطلب

 :تدوین اهداف بلندمدت

نیروی انسانی دانشی خود، برترین  ای وآینده، با تکیه بر منابع سرمایه خواهد طی پنج سالگذاری مناسب میسازمان با سرمایه

 باشد. ایآس سطح قارۀدر  یورزش یسازمان داوطلب

                                                           
1. Camy and Robinson 

2. Mintzberg 
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 طور به ما کشور ورزشی داوطلبی اطالعاتی ذینفعان و سهامداران ،ورزشیبر اساس نظرات شرکت کنندگان و خبرگان مدیریت 

 :شدند شناسایی گونه بدین اخص

 ها،باشگاه دیگر، دولتی ادارات و هاوزارتخانه پرورش، و آموزش وزارت فناوری، و تحقیقات علوم وزارت جوانان، و ورزش وزارت

ها، سازمان داوطلبان، سازمان زندان ورزشی، رویدادهای المپیک، ملی کمیته ورزشی، هایهیأت ورزشی، هایفدراسیون ها،لیگ

 .باشندمی نظامی هایارگان بهزیستی و

 شود : یم ریشامل مراحل ز یمدیریت داوطلبان ورزش ،(1007)2لدآکاسکلی و  تحقیقاتبر اساس 

راهنمایی  و آشنایی.6انسانی هم شامل:  منابع حفظ؛ گزینش و انتخاب .9جذب . 1 ریزی برنامه .2انسانی شامل:  منابع تأمین

 .استجایگزینی  یا حفظ.  1تصدیق  و پاداش. 6عملکرد ارزیابی. 7تکامل و آموزش .5

ام دهند. ان مربوطه انجتوانند مأموریت خود را در سازمکند تا بدانند چگونه میریزی به داوطلبان کمک میبرنامه :ریزیبرنامه

آنها خود را در ساختار سازمان هماهنگ تر ببینند. اولین قدم برای توسعه و ایجاد یک برنامه  ،دشومی سببهمچنین این امر 

ن تعیین ای ،به نگرش و دیدگاه کارکنان و اعضای هیأت مدیره آن سازمان بستگی دارد. مرحله بعدی ،داوطلبی در سازمان

 ریزی کنند.ها چگونه باید برای استفاده از داوطلبان برنامهزمانمطلب است که سا

داوطلبان افرادی هستند که بدون دریافت حقوق و مزایا، وقت، تالش و تجارب خود را به یک سازمان اختصاص می  :جذب

های دولتی و غیر انتفاعی وجود دارد. برخالف افرادی، رقابتی شدید بین سازمان در نتیجه جهت دستیابی به چنین ؛دهند

شناسایی منابعی که  داوطلبان باید از طریق دیگران جذب شوند. کنند،گیر که خود، روند جذب را آغاز میکارمندان حقوق ب

 های جذب بسیار مهم است.است، در تعیین استراتژیهای داوطلب بالقوه دارای پتانسیل

 تهیچ وق از آنجائیکه کند.کامالً با گزینش کارمندان حقوق بگیر فرق می ،خاب و گزینش داوطلبانفرآیند انت :انتخاب و گزینش

انتخاب و گزینش افراد داوطلب برای مشاغل مختلف  هنگامباید  واند جایگزین گزینش خوب باشد، پستآموزش خوب نمی

انتخابی، بررسی  شغل، بیان وظایف، مصاحبهدقت شود. انتخاب و گزینش داوطلب باید رویکردی رسمی و مستلزم تعریف 

می به کناره غیره باشد، اگرچه رویکرد گزینش بسیار رس های آموزشی و، بررسی نقاط قوت داوطلبان، دورهسوابق فرد و معرفین

 د.شوگیری داوطلب منجر می

چنین انتظارات ای استراتژیک سازمان و همهه، اقدامات، اهداف مالی و برنامهداوطلبان باید از اهداف، تاریخچ :آشنایی و آموزش

 گیرد :آشنایی، موارد ذیل را در بر می ةسازمان از آنها آگاهی یابند. مرحل

 القای حس خوب از داوطلب شدن آنان.مالقات با داوطلبان جدید و 

 ها.های آنان، علل داوطلب شدن و انتظارات آنبررسی عالیق و خواسته

 مکانات، اعضاء و اهداف سازمان.ن با ااآشنا نمودن داوطلب

 ها)شرح وظایف(.های محول شده به آنذکر مسئولیت

آید. از آنجائی که آموزش با رضایت شغلی در های شغلی امروز بشمار میآموزش فاکتور اصلی در محیط :آموزش داوطلبان

 اد، کسب تجربه و یادگیری مهارت جدید. یکی از دالیل داوطلب شدن افراستبر نگهداری داوطلب تأثیر گذار  ،ارتباط است

آموزش نوعی  .کندکه داوطلب در آنجا ارائه خدمت می گیردمی صورت یسازمان حد آموزش. آموزش توسط کارکنان وااست

 آورد.ات، با کیفیتی مطلوب را فراهم میدارد و امکان اجرای خدمطلب را با انگیزه و متعهد نگه میداو ،شناخت بوده

مورد تأیید و  ،دهندهایی که انجام میباید جهت فعالیت ،آنها نظارت دارند که بر داوطلبان و کارکنانی :ناختنبه رسمیت ش

 کند که فعالیتهایشان مورد توجه سازمان قرار گرفته است.این احساس را در آنها ایجاد می ،لتصدیق قرار گیرند. این عم

                                                           
1. Cuskelly and Auld 



 و همکاران حسامی 2/ شماره 9/ سال 5931مدیریت منابع انسانی در ورزش/ بهار و تابستان 

 

518 

برای ایجاد احساس » ه مطلوب، رسمی یا غیر رسمی نسبت به داوطلب،عبارت است از توج ،بازشناسی)به رسمیت شناختن(

 .«قدردانی، امنیت و تعلق

از  ،نیروی کار داوطلب در محیط سازمانی تحت رقابت شدید با مسئولیت فراوان و فشار مضاعف بر افراد، نگهداری :نگهداری

ای جدی وار است و کاهش نیروی کار، مسئلهب امری دشداوطل ها، جذبای برخوردار است. از نظر بسیاری سازماناهمیت عمده

 آید.به شمار می

منظور حفظ و یا  ارزیابی عملکرد داوطلبان به ،مرحله پایانی در فرآیند مدیریت منابع انسانی در حوزه داوطلبی :ارزیابی

اند یا و سرپرستان را برآورده ساخته مانآیا انتظارات ساز دهد کهملکرد، به داوطلبان نشان میارزیابی ع .استجایگزینی آنان 

 .مورد ارزیابی قرارگیرند ،دهند و تعهدات آنها به سازمانن باید بر اساس کاری که انجام میداوطلبا خیر؟

  سیستم شناخت پرسشنامه از سیستم اطالعاتی اقالم و جاری وضعیت توصیف

(  VIM) داوطلبان مدیریت پرسشنامه از قسمت این تدوین رد البته که انجام شد هانیازمندی تحلیل و شناخت ،فاز در این

 ارزیابی و پاداش آموزش، آشناسازی، گزینش، و نام ثبت ریزی،در شش زیر سیستم برنامه ،(1007) همکاران و کاسکلی گراهام

ذینفعان داوطلبی و  به عنوان واسط بین داوطلبان و ،های منابع انسانیسیستمگردید و زیر استفاده سازیبومی از پس حفظ و

 همچنین مالی و تدارکات برای انجام محاسبات مالی و حسابداری اضافه گردید.

پاداش ( 1 ارزیابی( 6( آموزش 7 مالی و تدارکات( 5 آشناسازی( 6 گزینش و نام ثبت( 9 ریزی برنامه( 1 منابع انسانی (2

 و حفظ

 
 ERD  1سیستم هایموجودیت بین روابط ـ 5شکل 

                                                           
1. Entity Relation diagram 
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 ستمیس FRD ـ 2شکل 

 

 داوطلب پذیرش و نام ثبت داوطلب جذب برای سایت وب به ذینفعان فراخوان ارائه ـ 9شکل 
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 ثبت نام داوطلب یها تیارتباط موجود ـ 1شکل 

  
 نفعانیثبت نام ذ State Diagram ـ 1شکل
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 فرم ثبت نام داوطلب DSD ـ 7شکل

 

 

 ستمیس لیتحل یالگوارائه  ـ 0 شکل
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 گیری نتیجهبحث و 

فرهنگ  ،ید آنها را در نظر بگیرد. عواملی مانندبا طراحی سیستم اطالعاتیعوامل کلیدی وجود دارند که سازمان قبل از 

)رابینسون و  ردیپذیتاثیر م «یت یس یآ»سازی و استفاده ازکه روی پیاده یموارد یتمام ینگرش و کارشناس ،یسازمان

بخوبی شناخت از سیستم اگر زیرا  ؛پایه و اساس مدیریت الکترونیک داوطلبی است ،های اطالعاتیشناسایی نیاز(. 1022پالمر،

ابتدا باید ماموریت و چشم  ،در این راستا تعامل موثر بین داوطلبان و سیستم مدیریت الکترونی پیش نخواهد آمد. ،انجام نشود

مأموریت  ،(2330)2مینتزبرگد. طبق نظر کرانداز و اهداف سازمان داوطلبی و سپس مدیریت الکترونیک داوطلبان را تدوین 

ای است که سازمان، با چشم انداز نیز آینده .ت که در پس موجودیت یک سازمان قرار داردهای سازمان اسبیان رسمی هدف

ابتدا باید ذی نفعان  ،برای تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان داوطلبی نماید.ترسیم می توجه به مأموریت، برای خود

 ا شناسایی کرد.  ها و توان و عالیق هر کدام از آنها ری، داوطلبان و نیازداوطلب

راد و ساعات کاری نرخ مشارکت افاز  برآوردیتاکنون  ،ورزشی داوطلبی اطالعاتی جامع و منسجم سیستم نبود علت به رانیدر ا

مدیریت ذینفعان داوطلبی،  ،در این تحقیق سعی شده است .است ارائه نشده شناسی آنهاهای جمعیتو همچنین ویژگی

شناخت  بر اساس بخش اول پرسشنامه شناسایی شود و زیر سیستماحل و امورات مربوط به هر مر و انجام یداوطلبان ورزش

)کاسکلی  استرالیا (،1026 که موارد مطرح شده در آن بر اساس مطالعات جوامع دیگر ازجمله انگلستان)اسپورت انگلند، سیستم

بود، شناخت سیستم با دیدگاه  (1003 ین و پولین،)پول و ایاالت متحده آمریکا (1020 )مارک، کانادا (،1007 و همکاران،

و  یداوطلبو جامعة بالقوه  ینفعان داوطلب یذ ی و شناسایی، چشم انداز و اهداف سازمان داوطلبتیمامور جامعی از تعریف

ه طور اخص ب ،کشور ما یورزش یداوطلب یاطالعات نفعانیسهامداران و ذ صورت گرفت. هر کدام از آنها قیها و توان و عالازین

 بدین گونه شناسایی شدند:

ها، باشگاه گر،ید یها و ادارات دولتوزارت آموزش و پرورش، وزارتخانه ،یو فناور قاتیورزش و جوانان، وزارت علوم تحق وزارت

سازمان ها، سازمان زندان ،داوطلبان ،یورزش یدادهایرو ک،یالمپ یمل تهیکم ،یورزش یهاأتیه ،یورزش یهاونیها، فدراسگیل

 باشند.یم ینظام یهاو ارگان بهزیستی

کاربر وب حاکی از وجود  ،نتایج تحقیق فرآیندها و خروجیهاست، ها،ورودی ،سیستمی شامل تحلیل و با توجه به اینکه تجزیه

ی و متصدی به داوطلب هاینقشی، درخواست نقش داوطلب ی،ورزش یداوطلب کیالکترون تیریمد تیوب سا ، متصدی،تیسا

 تیریمدی و زیردادن به داوطلب توسط واحد برنامهبرنامه ، ثبت نام داوطلب، ارائه فراخوان ،شامل ندهایفرآ. استنوان درونداد ع

برونداد  به عنوان نفعانیداوطلب به ذ یمعرفی و زیرگزارش برنامهپذیرش داوطلب،  ،شامل هایخروجو  است کنترل پنل

 پور و همکاران یسعیدبا تحقیق  ،نتایج این تحقیق .گرفته شده است در نظرلبان ورزشی داوط کیالکترون تیریدر مد یاطالعات

 است؛ همسو ریزی درسی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطاتمفهومی برنامهسیستمی و الگوی در رابطه با طراحی  (2911)

از اجزای  یابه صورت مجموعهرا  سیستم، (2932)ابراین و ماراکاستفکر سیستمی مطابقت دارد. با  قیتحق نیا جینتاهمچنین 

که همه اجزای آن باهم برای دستیابی به مجموعه بدین صورت  ؛که مرزهای مشخصی دارد کنندمی تعریفبه هم مرتبط 

رونداد را به ب آن افته،یو از طریق یک فرایند تبدیل سازمان کنندییعنی درونداد را دریافت م ؛کنندیمشترک از اهداف کار م

دیدگاه کند. ، را در دیدگاه سیستمی بیان میوحدتی که الزمه موفقیت سازمان است نیز (2930)صفایی .ندنماییتبدیل م

بازخورد زیر نظر دارد. در  یهادرونداد، برونداد و فرایند تبدیل را از طریق مکانیسم کنترل و حلقه یهاسیستمی تمام قسمت

و  نسونیطبق نظر راب .آوردیبه وجود م هایریگمیهماهنگی و وحدت رویه را در تصم یک نوع ،واقع دیدگاه سیستمی

نیازهای آن به  ،و جغرافیایی آن بزرگتر باشد یشناس تیجمع یهایژگیاندازه سازمان و و ( هر چه، زمینه از لحاظ1022)رپالم

که  دهدمی نشان را «یت یس یآ»ه سازمان ورزشی بشود. این امر، نیازهای یک جمع آوری، تولید و ارسال اطالعات بیشتر می

  تا استفاده همه جانبه از اینترنت باشد. ابقتواند از بایگانی معمولی سومی

مدیریت الکترونیک  ستمیس یهایازمندیننشان داد که  با استفاده از پرسشنامه مدیریت الکترونیک نتایج تحقیق حاضر

 یپاداش و حفظ م ،یابیو تدارکات، آموزش، ارز یمال ،یآشناساز نش،یثبت نام و گز ،یزیر برنامه ،یمنابع انسان ،داوطلبی شامل

                                                           
1. Mintzberg 
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های اطالعاتی مدیران ورزشی در سطوح مختلف مدیریت، داوطلبان و ذینفعان داوطلبی را به که این سیستم نیازمندی باشند

های مدیریت ، مبنی بر لزوم جامعیت نرم افزار(0011و همکاران ) 2که با تحقیق گاالردو گئورور طور منسجم در بر گرفته است

که مراحل مدیریت  (1007کاسکلی و همکاران )همچنین با تحقیقات  است؛ورزشی و تاکید بر شخصی سازی آن، همسو 

آموزش و  ،یآشناساز ،یانتخاب وغربالگر ،یریجذب و بکارگ ،یزیبا هفت ساختار)برنامه ر تیریمدل مدداوطلبی ورزشی را در 

اندام و  نیهمچن است؛شناسایی کردند، همسو «( شناختن تیرسمبه »یوقدردان ،«یابیارز»عملکرد تیریمد ،یبانیشتپ

، اذعان (1022) رابینسون و پالمر ( نیز همان ابعاد را در مدیریت داوطلبان معرفی کردند. در راستای این تحقیق2932همکاران)

های توسعه، پیچیدگی و نوع فعالیتسطح از سوی یک سازمان ورزشی، بستگی به نوع و میزان اطالعات تولید شده  کنند کهمی

که با بیشتر نیازهای اطالعاتی این  اندورزشی داوطلبی را نیز ارائه کردههای و آنها کلیتی از نیازهای اطالعاتی سازمان آن دارد

که انتخاب یک سیستم  استهمسو  قیحقت نیبا ا ،(2932بهبودی اصل و همکاران ) قیتحق نیهمچن است؛تحقیق همسو 

 و همکاران فر یسیرئهمچنین در این راستا  ؛دانندیم یهای متناسب را ضرورسب با توجه به عوامل مؤثر و شاخصمنا

 انجام دادند. های کاربرانهدف درک درست نیازمندیرا با های اطالعاتی های کاربران سیستمتحلیل نیازمندی ،نیز (2939)

 ؛است هاانجمن و هاباشگاه ها،سازمان ورزشی، هایتیم ارتباطات افراد، و اطالعات دریافت و ارائه مدیریت، مهم واملع از یکی

مدیریت الکترونیک  ،. بدین ترتیبکنندمی عمل سازمان به نسبت بیرونی و درونی هایمسئولیت به پاسخگویی با آنها زیرا

 و عادالنه ارائة ضمن که است اطالعات فناوری بربستر ی سازمان داوطلبی ورزشیکارکردها از ای مجموعه ،داوطلبان ورزشی

 پردازش و دریافت طریق از که سازدمی قادر را مدیران و مسئوالن جامعه، عموم برای برابر هایفرصت با خدمات شفاف

 بخشد. بهبود را خود ریزی برنامه و نظارت کنترل، مدیریت، اطالعاتی، بازخوردهای

 بعمنا

 وائق، بهاره و فتاحی مهدی مانیان، امیر ترجمه مدیریت. اطالعات هایسیستم مبانی(. 2932) .جورج ماراکاس، و جیمز ابراین،

 .دانش نگاه تهران، چاپ چهارم، جلد یک،

 رداریشه ورزش سازمان موردی مطالعه: ورزش در داوطلبان مدیریت(. 2932تسلیمی، زهرا. ) و حمیدی، مهرزاد ؛ضااندام، ر

 .209- 39 ،(9)1، حرکتی علوم و ورزشی مدیریت هایپژوهش تهران.

 مؤثر عوامل شناسایی (.2932) .محمد مود، میرکاظمی و منوچهر انصاری، ؛حسین یوشانلوئی، رحمانی ؛منوچهر اصل، بهبودی

 دانشکده اطالعات فناوری مدیریت .(ERP) خبرگان دیدگاه از سازمانی منابع ریزیبرنامه هایسیستم انتخاب بر

 .11-2 ،(21)6، تهران دانشگاه مدیریت

 امیدی، ترجمه علیرضا المپیک. ورزشی هایسازمان در انسانی منابع مدیریت(. 2911)مادال، آلبرتو.  و پاکیانتان چالدورای،

 .بامداد کتابچاپ اول، تهران، اسماعیل اسکندری،  سمیه صفری و

 هفصلنام. (اوکان قانون موردی بررسی) ایران اقتصاد در اشتغال دینامیکی تحلیل (.2919) .، رساممشرفی و رضوی، مهدی

 .96-2 ،(21)7 ایران، اقتصادی هایپژوهش

گیالن،  ،اول چاپ ورزش، در پیشرفته مدیریت(. 2911. )عذرا سیده میرکاظمی، و نوشین بنار، ؛رضا اندام، ؛رحیم نژاد،رمضانی

 .گیالن دانشگاه

 از استفاده با اطالعاتی هایسیستم کاربران هاینیازمندی تحلیل(. 2939ی، محمد. )خانموسی و مانیان، امیر ؛رفر، کامیارئیسی

 .612-672 ،(9)13 ایران، اطالعات فناوری و علوم پژوهشگاه پژوهشی ـ علمی هفصلنام .سازمانی شناسینشانه روش

 . نور پیام دانشگاه انتشاراتسوم، تهران،  چاپها، روش و هاسیستم تحلیل و تجزیه(. 2931السادات. )شمس  زاهدى،

 .ترمه انتشاراتهشتم، تهران،  چاپ .(راهبردی  رویکرد) مدیریت اطالعات هایسیستم(. 2931اصغر. ) زاده،صرافی

                                                           
1. Gallardo-Guerrero 
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 .اصفهان صنعتی دانشگاه مدیریت. اطالعات هایسیستم(. 2930) احسان. صفایی،

 در سازمانی ساختار و اطالعات فناوری رابطه (. بررسی2931) مجید. فراهانی، جاللی و لیع کوشکی، مهرابی ؛بیستون عزیزی،

 .266-272 ،(9)5 ورزشی، مدیریت. ایران اسالمی جمهوری جوانان و ورزش وزارت

 ابعمن مدیریت و انسانی منابع اطالعات هایسیستم تطبیقی مقایسه (.2913) حمید. نیا،سعادت و ناهید ونهری، نصیرزاده

 .90-15 ،6 انسانی، منابع .الکترونیک انسانی

 با سازمانی جو و سازمانی ساختار نگرش، بین ارتباط (.2932. )احمد امیر مظفری،و  بتول جوادی، مشرف ؛سردار محمدی،

 حرکتی، رفتار و ورزشی مدیریت در پژوهش دوفصلنامه. ایران ورزشی منتخب هایسازمان در اطالعات وریآفن انتشار

1(9)، 25-95 . 
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Abstract: 

Objective: The aim of this research work was present the pattern of information requirement 

analysis for electronic management of sport volunteers of Iran.  

Methodology: The methodology of this research work was descriptive-analytic, and in terms 

of purpose, it was practical. And used UML with RUP object-oriented design model. The 

instrument used was the researcher questionnaire. The sample consisted of all sports 

federations of Iran and stratified random sampling method was using sampling table Morgan. 

Validity by experts and professors in sport management as well as software experts was 

confirmed and reliability by Cronbach's alpha was 0.76. 

Results: E-volunteer management information system requirements consisted of human 

resources, planning, registration and recruitment, orientation, finance and supplies, training, 

performance management, recognition and retaning. Voluntary stakeholders were identified, 

and eventually of needs analysis was presented. 

Conclusion: Since e-management volunteering provides fair and explicit with equal 

opportunity for the public, managers and volunteers, information requirements are the base of 

the pattern for information requirement analysis of e-management. Means Information 

requirements to be recognized as a good analysis and design. 

Keywords: Analysis, Design, Information needs, Volunteer sports organization, E- 

Management. 
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