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 چکیده
 تواند با در اختیار قرار دادن اطالعاتمی سیستم اطالعات مدیریت

 ه مدیرانبگیري یز اطالعات مورد نیاز براي تصمیمشده و نبندي طبقه

جهت اخذ بهترین تصمیمات بر پایه اطالعات کنونی و پیشین کمک 
در  (MIS) طراحی سیستم اطالعات مدیریت ،این مقاله هدف .کند

ي هاسازمان اي و قهرمانی( برايحرفه) بخش رویدادهاي ورزشی
 به روشکیفی  العهباشد. مطالعه حاضر یک مطمی ورزش و جوانان

مصاحبه 03مشتمل بر ها فرآیند گردآوري داده تحلیل محتوا است. 
نیمه ساختار یافته با مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان غرب 

ها هم هباشد. تحلیل دادمی به صورت هدفمندگیري کشور بود. نمونه
انجام شد. و به روش آنالیز محتواي کیفی ها داده آوريجمعزمان با 

ماژول اصلی به  01منجر به استخراج ها نتایج حاصل از تحلیل داده
بخش رویداد ورزشی به دلیل ماهیت  هایشان شد.همرا زیر مجموعه

آن که برگزاري مسابقات و رویدادهاي ورزشی در سطوح مختلف ملی، 
هاي گیريو تصمیمها نیازمند هماهنگی است، ی و جهانیالمللبین

ت که به کمک یک سیستم اطالعات مدیریت رویداد زیادي اس
و ها تواند کمک شایانی به برگزاري با کیفیت رقابتمی ورزشی

 جوییرویدادهاي ورزشی نموده و بدین صورت در هزینه و زمان صرفه
 کرد.

 سیستم اطالعات مدیریت، رویداد ورزشی ،MIS کلیدی: هایهواژ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abstract 

Management information system can help 

administrators To obtain the best decisions based 

on current and past information. Providing 

classified information as well as information 

needed for decision making. The purpose of this 

paper is to design a management information 

system (MIS) in the Sports Events section 

(Professional and Championship) For sports and 

youth administrations as a web-based system. This 

study is a qualitative study using content analysis.  

The data collection process consists of 15semi-

structured interview  with managers and staff of the 

General Directorate of Sports and Youth 

administration of west of the country. Sampling is 

purposeful. Data analysis was carried out 

simultaneously by collecting data and analyzing 

qualitative content. The results of the data analysis 

led to the extraction of 12 main modules with their 

sub-sets. The sporting event section requires 

coordination and decision making in large scale , 

because its nature is holding competitions and 

sports events at different levels of national, 

international and global  that we can help in 

organizing quality competitions and sports events, 

thus saving time and money with the help of a web-

based management information system. 

Key words: MIS, Management Information System, 

Sport Event 
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 مقدمه
هاي چون فناوري اطالعات، رایانه و واژههمهایی شک واژهبی

 ما هر روزه اخبار زیادي را. براي همه ما آشنا هستندها، مشابه آن
شود یم شنویم، اطالعات به سادگی بین افراد گوناگون مبادلهمی

د و یا آن را به کنمی استفادهها آن و هرکس براساس نیاز خود، از
شود یم به یک چیز ختم موارد تمامی این. دکنمی تقلدیگران من

به ها عصري که در آن داده. است «عصر اطالعات»و آن 
مختلف جا به جا، منتقل و براساس نیاز افراد، هاي شکل
شوند و نیاز اطالعاتی افراد را می بندي، تلخیص و ترکیبطبقه

. (0،666:6101کریشناوري و میناکوماري) ندکنمی برطرف
 در هاسازمانبراي  حیاتی ابزاري عنوان به اطالعات فناوري

 بحث. باشدمی سازمانی نوآوري و رقابتی مزیت به دستیابی

 از استفاده که ایجاد شد زمانی اطالعات فناوري ریزيبرنامه

 طور به هاسازمان در اطالعاتیهاي سیستم و اطالعات فناوري

 استراتژیک نقش متوجه نو مدیرا کرده پیدا افزایش فزایندهاي

 نفوذ به توجه با شدند؛ اطالعاتیهاي سیستم و اطالعات فناوري

از  هاسازمانمندي بهره، هاسازماندر  اطالعات فناوري روزافزون
 و رقابتی ویژههاي مزیت به گردد تاسازمانمی آن سبب

قاسمی، ) دست یابد وکار کسب کننده متمایزهاي قابلیت
ر با گردد مگنمی قا و رشد در دنیاي کنونی میسرلذا ب ؛(36:6106

داشتن علم، آگاهی و شناخت که جز از مسیر دستیابی به اطالعات 
این همان ضرورتی است که تمام افراد و . آیندنمی به دست
 سازدمی را ملزم به حرکت در جهت فناوري اطالعات هاسازمان

اطالعاتی اي هدر این میان نقش سیستم. (047:0367بنائیان، )
 . مدیریت بسیار حائز اهمیت است

  سیستم اطالعات مدیریت سیستمی است که امکان مدیریت
 سازدمی روزمره فراهمهاي اطالعات روزمره را براي تصمیم

 این ایجاد از نهایی هدف. (6،0966:6103همکاران سانتورنیبون و)

 پردازش، تحلیل، و تجزیه پاالیش، وري،آگردها سیستم

 حال و گذشته اطالعات انتقال و کردن تلخیص، سازيدهفشر

 متمرکز اطالعاتی بانک یک در آنها با مرتبطهاي پدیده و سازمان

 از گیريبهره. است آنها مدیران براي سریع دسترسی امکان با

 رایانه، بر مبتنی اطالعاتیهاي سیستم توسعه از ناشی امکانات

 صرفه به مقرون و سریع عرضه و اداري عملیات در تسریع براي

 که است شده باعث هاسازمان تولیدي محصوالت و خدمات

                                                                                                                                             
1. Krishnaveni & Meenakumari 
2. Sounthornwiboon  & etl 

 وها رشته بیشتر درها سیستم گونه این یافته، توسعه درکشورهاي
 کشورهاي از بسیاري حاضر حال در. شوند گرفته بکارها زمینه

 نوینهاي سیستم کارگیري به پیامدهاي به نیز توسعه درحال
 به خود سنتیهاي روش تبدیل براي و شده آگاهاي رایانه

عیدي و ) اندکرده پیدا بیشتري تمایل نوین، پیشرفتههاي سیستم
 کشور جمله از سوم جهان کشورهاي در اما . (44:0393همکاران، 

 و نداشته طوالنی سابقه اطالعات فناوري و دانش که ایران
 در هنوز یا و دنندار وجود یا نیز رسمی استانداردهاي وها سیاست

به کارگیري این سیستم  ،هستندگیري شکل حال در و اولیه مراحل
جاي . (0993قاضی زاده و همکاران، ) چندان رونق نداشته است

 ورزشیي هاسازماندر  خالی سیستم اطالعات مدیریت خصوصاً
 شود.می بشدت احساس

 در رسمی سیستم یک مثابه به مدیریت اطالعاتهاي سیستم

 سطوح در مدیرانگیري تصمیم براي را الزمهاي زارشگ ،سازمان

 و الزمهاي فناوري توسعه با لذا،. دکنمی فراهم سازمان مختلف
 ورزش ادارات مانند ورزشیي هاسازمان در آن کارگیريبه

 خواهندها قابلیت این از استفاده با هاسازمان این مدیرانها، استان
مختلف هاي بخشهاي فعالیت بر نظارت بر عالوه توانست
 نتیجه در و ایجاد سازمان دوایر بین را الزم یکپارچگی سازمان،

حمیدي و همکاران، ) شد خواهد سازمان بیشتر کارایی موجب
( نیز در تحقیق خود به این 0367) چناچنه بنائیان. (010:6113

ی ازمان به صورت دستنتیجه رسید که انتقال اطالعات در سطح س
چون عدم دسترسی به موقع به اطالعات، عدم با مسائلی هم

استفاده از سیستم . پردازش صحیح و حجم کاري باال مواجه است
انجام امور است و  افزارسختماشینی شامل فناوري اطالعات که 

ه افزار و ابزار تحلیل کاطالعات مدیریت به عنوان نرمهاي سیستم
چون ز مزایایی همنقش تبدیل داده به اطالعات را بر عهده دارد ا

سرعت و دقت باال، توان پردازش حجم باالي داده و اطالعات 
 . برخوردار است

 عوامل بررسی به پژوهشی در( 0363) و همکاران حمیدي

هاي فدراسیون در مدیریت اطالعات سیستم استقرار با مرتبط
 که داد نشانها یافته. پرداختند ایران اسالمی جمهوري ورزشی
هاي سیستم استقرار فواید با ورزشیهاي اسیونفدر مدیران
هاي فدراسیون مدیران همچنین،. دارند آشنایی اطالعات مدیریت
 در اطالعات مدیریتهاي سیستم استقرار فواید با ورزشی

2 Sounthornwiboon  & etl 
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 و مدیران مقاومت پدیده. ندارند آشنایی موفقي هاسازمان
 در اطالعات مدیریتهاي سیستم استقرار مقابل در کارکنان

 استقرار مدیران نظر از. دارد وجود ورزشیهاي فدراسیون
 هر ست،ا پرهزینهها فدراسیون در اطالعات مدیریتهاي سیستم

 استقرار راه بر مانعی نیزها فدراسیون در ساختاري مشکالت چند

 با تحقیقی در نیز (0391) عاصمی و اکبري. است سیستم این

 در مدیریت اطالعاتهاي سیستم وضعیت بررسی عنوان

 ،مدیران دیدگاه از تهران شهرهاي هادانشگ مرکزيهاي کتابخانه
 ،بررسی موردهاي کتابخانه از کدام هیچ در که که دادند نشان

 نکرده پیدا استقرار کامل صورت به مدیریت اطالعاتهاي سیستم

ها کتابخانه مدیران اطالعاتی نیازهاي شدن برآورده میزان. است
. است بوده متوسط حد از یشباي کتابخانه جامع ارافزنرم توسط

 مثابه به عامل نه( نیز در تحقیق خود 0393) عیدي و همکاران

 شناسایی را مدیریت اطالعات سیستم کارگیريبه و استقرار موانع

 فنی، محیطی، مدیریتی، موانع شامل که کردند بندياولویت و

 غییرت مدیریت و فرهنگی فردي، ساختاري، اقتصادي، آموزشی،
 باشد.می

( انجام دادند 6103) در تحقیقی که سانتورنیبون و همکاران
مشخص شد که براي طراحی سیستم اطالعات مدیریت در کشور 

مدیریت بودجه، مسابقات  0ماژولهشت  تایلند به اطالعات
ی و ملی مللالبینی و ملی،  شرکت کنندگان در مسابقات المللبین

لمی(، رفاه ع) انی، نامه و اسناد، سیستم آکادمیکرقابتی، منابع انس
 . باشدمی و نظارت و ارزیابی نیاز

ه توان پی برد هیچ تحقیق داخلی بمی با مرور پیشینه تحقیق
طراحی سیستم اطالعات مدیریت در بخش ورزش نپرداخته است 
و تحقیقات در این زمینه محدود به بررسی موانع استقرار سیستم 

یت بوده است، تنها یک تحقیق در کشور تایلند به اطالعات مدیر
مورد نیاز در طراحی سیستم اطالعات مدیریت  يهاارائه ماژول

هشت  ورزشی پرداخته است که آن نیز تنها محدود به معرفی
و  هاماژول کلی بوده است و بحثی در رابطه با ماهیت این ماژول

 . با یکدیگر نشده استها ارتباط آن
ستناد به پیشینه و نبود تحقیق جامع در این زمینه که به لذا با ا

طراحی یک سیستم اطالعات مدیریت در بخش رویدادهاي 
 روال بااليهاي هزینه به توجه باورزشی کشور بپردازد و نیز 

 و دقیق مدیریت جهت به نیز و سازمانی بیرون و درون اداري
اي حرفه) زشیاین امر به ویژه در بخش رویدادهاي ور د کهکارآم

شود، این تحقیق می ورزشی احساسي هاسازمانو قهرمانی( 
قصد دارد به طراحی سیستم اطالعات مدیریت رویدادهاي ورزشی 

                                                                                                                                             
ست ا در سیستم اطالعات مديريت ماژول يک بخش قابل نصب و قابل استفاده مجدد .1

 .شودکه براي نمايش محتوا يا انجام يک عملیات خاص استفاده مي

در سازمان ورزش و جوانان بپردازد،  زیرا ماهیت رویدادهاي 
است که نیازمند اطالعات به روز و هماهنگی اي ورزشی به گونه

اطالعاتی در رابطه با تعداد  ؛باشدیم یا صدها نفرها میان ده
 ها،ورزشکاران، مربیان، داوران، محل اسکان ورزشکاران در رقابت

گردشگري در خالل برگزاري مسابقات وظایف تک تک افراد در 
 .پزشکی و.... کادرها، و نیز هماهنگی میان آنها برگزاري رقابت

باشند، می همه مواردي هستند که خود شامل دریایی از اطالعات
گیري مند در تصمیمنظاماي اما اینکه چگونه این اطالعات به گونه

به مدیران کمک کند، نیازمند یک سیسم اطالعات مدیریت در 
 وگیري لذا با توجه به اهمیت اطالعات در تصمیم. است سازمان

نبود سیستم اطالعات مدیریت در ورزش کشور و نیز با توجه به 
ت در بخش رویدادهاي ورزشی و نیاز به تراکم باالي اطالعا

و اطالعات زیاد در برگزاري یک مسابقه یا رویداد ها هماهنگی
ورزشی، محققین این تحقیق برآن شدند تا به طراحی سیستم 
اطالعات مدیریت رویدادهاي ورزشی در سازمان ورزش و جوانان 
بپردازند، امید است نتایج این تحقیق گامی جهت طراحی این 

 تم در عمل باشد.سیس

  شناسی پژوهشروش
مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا است که 
به  ارائه مدلی جهت طراحی سیستم اطالعات مدیریت رویدادهاي 

جامعه تحقیق . ورزشی در سازمان ورزش و جوانان پرداخته است
عملیاتی و نیز  و سطح میانی سطح باال، شامل مدیران سطح

بخش ورزش نخبه در سازمان ورزش و جوانان غرب  کارکنان
تن ه ن نمونه نیز شامل دو گروه مدیران و کارکنان بود،. کشور بود

کرمانشاه، سنندج هاي از مدیران سازمان ورزش و جوانان در شهر
ن ایهاي نمونه ،تن از کارکنان بخش ورزش نخبهشش  و ایالم و

بدین  ؛ورت پذیرفتصبصورت هدفمند گیري نمونه. تحقیق بودند
صورت که با مدیران بخش ورزش نخبه به صورت فردي مصاحبه 

د جدیهاي و عدم دستیابی به دادهها انجام شد و تا زمان اشباع داده
رکنان در رابطه با قبل از مصاحبه، با مدیران و کا. ادامه یافت

با استفاده از ها گردآوري داده. ت گردیدبحاهداف تحقیق ص
یمه ساختارمند مطرح شده توسط پژوهشگر انجام نهاي پرسش

افراد بر روي فایل صوتی ضبط و از توضیحات هاي صحبت. شد
و سپس روي کاغذ  برداري شدافراد روي تخته وایتبورد عکس

جهت تجزیه و تحلیل این اطالعات از تحلیل . شدپیاده سازي 
 اول مصاحبه زمان همان ازها داده تحلیل. محتوا استفاده گردید

 بدین همزمان( تحلیل) شروع شدها مصاحبه انجام موازات به و

 از کلی درک تا شدند مطالعه بار چندینها یادداشت که صورت
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ابتدا . شدمی خوانده خط به خط متن، سپس و دست آید به متن
 که که جمالتی صورت این به شد، انجام اول سطح کدگذاري

. گردید دند مشخصبو مصاحبه در شده مطرح تسؤاال پاسخ
. شدمی ارائه مضمون جمالت، یک این در اصلی مفاهیم به سپس

 زیر و اصلی مضامین از یکدیگر، فهرستی با مضامین مقایسه با

 اصلی مضامین دوم، سطح کدگذاري در. آمد دست بهها مضمون

مشابه  معناي با اصلی مضامین سپس و بازخوانیها مضمون زیر و
 کدبندي. شدمی تشکیل طبقات و شدندمی بنديدسته یکدیگر با

 تعیین مضامین سپس و انجام محققین توسط طبقات تعیین و

 جهت. شد یکدیگر مقایسه با دیگر محققین توسط شده

 نظرات از و شدمی خوانده مکررها مصاحبه نتایج، به اعتباربخشی
شد. همچنین جهت افزایش طور مرتب استفاده میهمکاران به
از نظرات اساتید مدیریت ورزشی استفاده شد.  پاپایی آن

ها به این اساتید داده شد تا مشخص صورت که بخشی از دادهبدین
ها دارند یا خیر؟ محیط ها نیز درک مشابهی از دادهشود آیا آن

مصاحبه سازمان مرکزي ورزش و جوانان در سه شهر کرمانشاه، 
دقیقه تا  41ه از غرب کشور( بود. طول هر مصاحب) سنندج و ایالم

 دقیقه متغیر بود.  061

  ی پژوهشهایافته

منبع سرشاري از اطالعات هستند  ،اطالعات مدیریتهاي سیستم
مرتبط با کار را در قالب پایگاه داده، سازماندهی، هاي که داده

تنها ري گید و مدیران هنگام تصمیمنسازمی یکپارچه و بهم مرتبط
ات مرتبط اطالع ،استفاده از این سیستمتوانند با می با چند کلیک

 .کنند گیريخود را دریافت نموده و بهتر تصمیمگیري با تصمیم
به منظور طراحی یک سیستم اطالعات مدیریت در بخش 
برگزاري رویدادهاي ورزشی ابتدا ما نیازمند به لیست کردن تمامی 

از  پس. شغلی و وظایفشان در برگزاري رویداد هستیمهاي سمت
ین کار مدیریت برگزار کننده رویداد موظف است به کمک یک ا

 هايطرحی اولیه از نحوه ارتباط این سمت رایانه نویسبرنامه
در  .شغلی و وظایفشان باهم، در برگزاري رویداد را ترسیم نماید

براي  نویسبرنامهمبناي کار  ،واقع همین طرح اولیه پس از تکمیل
 زیرا چیزي ،ت مدیریت خواهد بودسیستم اطالعا افزارنرم ساخت

اطالعاتی را به  ،دهد و سیستم اطالعات مدیریتنمی در خالء رخ
دهد که خودمان طراحی نمودیم و اگر بخواهیم سیستم می ما

رکیب با هم تگیري اطالعات مدیریت چندین متغیر را براي تصمیم
ین باید ب ،نمایدگیري نموده و مانند انسان هوشمندانه تصمیم

داده ارتباط برقرار کنیم که تمامی هاي مختلف یا پایگاههاي بخش
نویس بتدا باید در طرح اولیه نمایش داده شود تا برنامهااین موارد 

مختلفی هاي شیوه. ي تبدیل نمایدافزارنرم را به کدهايها آن
در سیستم اطالعات مدیریت ها براي سازماندهی و مدلسازي داده

ب یک مدل بستگی به شرایط و متغیرهاي زیادي وجود دارد، انتخا
نظر گرفتن تمامی شرایط و در با ها دارد که مدیر پایگاه داده

گیرد می را بکارها سازمان، یک مدل یا تلفیقی از مدلهاي ویژگی
 افزارنرم ان جهت طراحینویسبرنامهو پس از طراحی در اختیار 

چون مدل هایی هممدل. دهدمی سیستم اطالعات مدیریت قرار
اي، مدل بچمن در طراحی مدل مراتبی، مدل شبکه سلسله

ریت دیسیستم اطالعات م افزارنرم پیشنهادي اولیه جهت طراحی
 (.0391زاده،صرافی) وجود دارد

در این تحقیق به منظور طراحی سیستم اطالعات مدیریت 
از  درویداد ورزشی بنا بر آنچه از مصاحبه با مدیران این امر برآم

 .مدل بچمن براي نمایش بانک اطالعات مدیریت استفاده گردید
 :گرددمی در روش مدلسازي بچمن سه قائده به شرح زیر رعایت

پایگاه داده( با یک مستطیل به صورت افقی ) هر موجودیت -
 شود.می نمایش داده

 با خطوط و پیکان نمایش دادهها رابطه بین موجودیت -
 شود.می

ین نماییم هر موجودیت با یک یا چند براي این که تعی -
 ،بخش از موجودیت بعدي ارتباط دارد از نمایش یک به یک

 یم.کنمی یک به چند یا چند به چند استفاده

 شودمی آوردههایی براي تفهیم این تعریف در زیر مثال
 (.0391زاده،صرافی)

 رابطه یک به یک
 اقعه از یکشرایطی است که هر ودهنده رابطه یک به یک نشان

 موجودیت تنها به یک واقعه از موجودیت دیگر مرتبط است.
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  (N6-) رابطه یک به چند
دیگري مرتبط شود.هاي با هیچ، یک یا چند واقعه از موجودیت واند تمی وضعیتی است که یک موجودیتدهنده این رابطه نشان

 

 (N-N) رابطه چند به چند
 این است که هریک از دو موجودیتدهنده این رابطه نشان

 توانند با بیش از یک مورد از موجودیت دیگر ارتباط داشتهمی

تواند چند وظیفه شغلی داشته باشد و می هر کارمند مثالً. باشند
تواند در کارمندان مختلف یک سازمان می هریک از این وظایف

 وجود داشته باشد.

 
 

کاربران این سیستم پس از طراحی مدل اولیه مدیر باید 
کدام بخش از سیستم اطالعات  اطالعات را تعیین نماید، مثالً

مدیریت براي دسترسی مشتریان یا عموم و کدام قسمت براي 
 است کارمندان سازمان و کدام بخش مختص مدیر

 انتقال دهد. نویسبرنامه( و این موارد را به 0391،زادهصرافی)
 است، عات خاص خودبه هرقسمت از مدل که حاوي اطال

لذا  مدیر عالوه بر طراحی مدل ابتدایی سیستم . ماژول گویند
ول هر ماژهاي و قسمتها اطالعات مدیریت باید لیستی از ویژگی

با یکدیگر طراحی کرده و ها با جزئیات  و نیز نحوه ارتباط ماژول
 قرار دهد. نویسبرنامهی نهایی در اختیار نویسبرنامهبراي 

حاصل از هاي ق حاضر نتایج تجزیه و تحلیل دادهدر تحقی
کیفی( نشان داد جهت طراحی یک هاي داده) گروهیهاي بحث

ماژول اصلی  یا 01 ،سیستم مدیریت اطالعات رویدادهاي ورزشی
یا ها مجموعهده مورد نیاز است که هریک به زیرپایگاه دا

 مطرح پیشنهادي براي سیست. گرددمی فرعی تقسیمهاي ماژول
مدیریت اطالعات رویدادهاي ورزشی در این تحقیق طرحی چند 
 کاربره، شامل مدیر، کارکنان و شرکت کنندگان در رویداد ورزشی

پیشنهادي در طراحی سیستم هاي در واقع ماژول. باشدمی
است که هرسه این اي اطالعات مدیریت رویداد ورزشی به گونه

 شود.می کاربران را شامل

(برگرفته از مدل بچمن) لیه سیستم اطالعات مدیریت رویدادهاي ورزشیطرح او -6شکل  
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طرح اولیه سیستم اطالعات مدیریت رویدادهاي ، یکشکل 
ورزشی که حاصل مصاحبه با مدیران و کارکنان ادارات ورزش 

ماژول اصلی به  01دهد که از می باشد را نشانمی و جوانان
هر کدام از این  . یل شده استآن تشکهاي همراه زیر مجموعه

و گیري د که در تصمیمندر خود اطالعات جامعی دارها ماژول
. دنکنمی برگزاري رویداد ورزشی به مدیر و کارکنان کمک

رابطه بین اکثر  است مشخص یک همانگونه که در شکل
به عبارت دیگر در برگزاري  ؛باشدمی از نوع چند به چندها ماژول

در ارتباط با ها ی الزم است تمامی بخشیک رویداد ورزش
سیستم  افزارنرم این طرح مبناي طراحی. یکدیگر باشند

 در. گیردمی اطالعات مدیریت در بخش رویدادهاي ورزشی قرار
آن توضیح هاي ماژول اصلی به همراه زیر مجموعه 01ادامه این 

 شود:می داده

 ماژول اسناد باال دستی .6

در رابطه با برگزاري رویدادها و مسابقات و دستورات ها ابالغیه 
 ورزشی از سوي وزارت ورزش.

 هانامهماژول آیین .2

با  المللی و جهانی در رابطهنامه کشوري، بینشامل کلیه آیین 
 ها و رویدادهاي ورزشینحوه صحیح برگزاري رقابت

 .ماژول بخش ویژه ورزشکاران نخبه9
 ورزشکاران، رمانو د مهیدر مورد ب یبخش اطالعات نیدر ا 

اران ورزشک یلیتحص هیها و بورسالزحمه ورزشکاران، پاداشحق
 .ردیگمی يجا

 .ماژول هدف گذاری4 
 باشد:این ماژول در برگیرنده اطالعات زیر می

سطح مسابقات: تعیین کننده ماهیت رویداد است و سطح  -الف
وري، مسابقات کشه قصد برگزاري آن را داریم شامل مسابقاتی ک

 د.کنمی المپیک را مشخص انی واي، جهی، قارهالمللبین
سنی براي هر سطح از هاي سنی: تعیین گروههاي گروه -ب

مسابقات و براي هر رشته ورزشی، در نظر گرفتن سن قانونی 
المپیک که هاي بجز رقابت) هاافراد براي شرکت در رقابت

 محدودیت سنی ندارد(.
 شرکت کننده در مسابقات جنسیت: تعیین جنسیت افراد -ج

اي و ی، قارهالمللبینبه عنوان مثال در رویدادهاي ) ورزشی
تواند میزبان مسابقات شنا نمی کشور ایران ،جهانی و المپیک

بانوان باشد(، در این بخش جنسیت هر رشته ورزشی و 
 گردد.می ورزشی براي بانوان تعیینهاي محدودیت برخی رشته

 ن ماژول برنامه مدو. 5

 که در رابطه با عملیات برگزاريهایی کلیه فعالیتدر این ماژول  
 کی ازها گردد که در آن برنامهمی ثبت ،است مسابقات ورزشی

ها برنامه زمانی تداخل از و برخوردارند بنديزمان سیستم
 بودجه پیشنهادي  هم چنین در این بخش ؛شودمی جلوگیري

 . گرددمی مشخص دقیقاً برنامه هر

 ماژول ستاد. 1

ها شامل اطالعاتی در رابطه با  تعیین سمت افراد و وظایف آن
 . در برگزاري مسابقات و رویدادهاي ورزشی است

 هاماژول کمیته. 9

مورد نیاز در برگزاري هاي تعیین کمیته طراحی ساختار: -الف
 مسابقات و رویدادهاي ورزشی شامل:

یدادهاي ورزشی ثبت پذیرش افرادي که در رو کمیته مالی: -
ند، هزینه مالی کل مسابقات را بر اساس نفر و روز کنمی نام

هرفرد از بدو ورود تا هاي درواقع تمامی هزینه. دکنمی تعیین
گردد یم پایان مسابقات بر اساس تعداد روزهاي مسابقات تعیین

که این براساس آمار شرکت کنندگانی است که در رویداد ورزشی 
 اند.هثبت نام کرد

و  شرکت کنندگانهاي یابی: ثبت موفقیتکمیته استعداد -
بینی پیشدر مسابقات آتی، که این ها موفقیت آن بینیپیش
ریزي ورزشی آن فرد  در آینده و براي برنامهاي تواند زمینهمی

ریزي بخش ورزش و نخبه اداره ورزش و جوانان براي نیز برنامه
 وي باشد.

 ها، کشیعیین جداول مسابقات، وزنت) کمیته مسابقات -
 رقابت، فراخوانی داوران، اعالم نتایج(هاي سازي زمینآماده

تعیین برنامه روزهاي مسابقات هر رشته ورزشی،  ) کمیته فنی
تهیه و تدوین کتاب راهنماي مسابقات ورزشی دختران و پسران، 

 عمومی؛ فنی و انضباطی، ثبت و ضبط همههاي نامهتدوین آیین
 مختلف ورزشی(هاي رشتههاي سوابق فنی مربوط به بازي

ته - کان  کمی ــ ــان،       ) اسـ هانشـ کاران و همرا ــ پذیرش ورزشـ
ــازيآماده  ــراها،    ها،  اولیه فنی و عمرانی، هتل  هاي  سـ مهمانسـ

 سیساتی(أت –فنی هاي بررسی

کلیه خدمات حمل و نقل از بدو ورود، حین  کمیته حمل و نقل:-
 مسابقات و پایان مسابقات.

ري که مسئول برقراهایی کلیه ارگان کمیته حراست و امنیت:-
نظم و امنیت در برگزاري مسابقات و نیز امنیت شرکت کنندگان 

 در سراسر برگزاري رویداد و مسابقات ورزشی هستند.
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کمیته فرهنگی و گردشگري: گردشگري و تهیه سوغات  - 
 براي کشور مهمان، بررسی ورود و خروج افراد.

گهی تهیه آها، طراحی آرم بازي رسانی:تبلیغات و اطالع کمیته -
براي پخش در صدا و سیما، توزیع آرم ها تبلیغاتی  مناسب بازي

مهمانسراها و دیگر اماکنی که به نحوي با ها، بازي در هتل
برگزاري مسابقات همکاري دارند، نماسازي محیطی  و تزیین 

 و محل اسکان(ها سالن

هاي آماده باش، اکیپهاي یست بیمارستانل کمیته پزشکی: -
 درمان در محل برگزاري رقابت و اسکان ورزشکاران.

کمیته تشریفات و استقبال: استقبال از ورزشکاران، برگزاري  -
 افتتاحیه و اختتامیه.

 ها.پشتیبانی اجرایی از همه کمیته کمیته پشتیبانی: -

ري قیت برگزاموفقیت  یا عدم موف ؛کمیته نظارت و ارزیابی -
ي حاصل از برگزاري هاداده. دکنمی رویداد ورزشی را تعیین

رویداد ورزشی در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و 
 شود.می عملیاتی دادههاي براي بهبود برنامههایی برنامه

شرح عملیات و رویدادهاي ورزشی: شرح کامل وظایف هر  -ب
 ورزشی.هاي بت و رویدادبرگزاري رقاهاي یک از کمیته

 ماژول خروجی یا انتظارات. 1 
به طور کلی این ماژول به مدیر و ستاد برگزاري امکان بررسی 

، تعیین نقاط بنديزمانساختار، شرح وظایف، برآورد مالی و 
..( و سایر .مکانی: براي اسکان، گردش، حمل و نقل و) هدف

رگزاري رویداد و این ماژول قبل از ب. دهدمی راها نیازمندي
مسابقات ورزشی براساس اطالعات حاصل از مراحل قبل به ما 

با توجه به تعداد شرکت دهد که به عنوان مثال می هشدار
 نام شده در سیستم اطالعات مدیریت رویدادتکنندگان ثب

ها داد ستاد برگزاري رقابتکه مورد قرارهایی ورزشی، تعداد هتل
با توجه به ماهیت مسابقات که از نوع باشد و یا نمی است، کافی

باید در کادر پزشکی از یک پزشک  است مسابقات رزمی
یابی متخصص ستون فقرات نیز بهره برد و نیز در بحث مکان

براي  GPSو   GISهاي افزارنرم توان ازمی در این بخش
 بهتر بهره برد.یابی مکان

 ماژول آرشیو اطالعات. 7 
 مختلف و بخش جستجوي اطالعاتدر برگیرنده اطالعات  

این بخش شامل کلیه اطالعات پیشین در برگزاري  .است
 ورزشی جهت بهبود برگزاري مسابقات کنونی.هاي رقابت

 
 

 رسانیماژول خبر یا اطالع. 62
دهد که می این ماژول هم سه دسته اطالعات را در خود جاي 

ی اطالعات) هانرخ قیمت/، ورزشی نتایج مسابقات رویداد شامل:
اهدایی در مسابقات هاي در رابطه با ارزش جوایز اهدایی و مدال

مدیر یا ستاد هاي سایر اخبار، که پیام( و و رویدادهاي ورزشی
برگزاري رویداد و مسابقات ورزشی به شرکت کنندگان از جمله 

 باشد.می آن

 گیریبحث و نتیجه 
ت این تحقیق با عنوان طراحی سیستم اطالعات مدیری

در این  رزش و جوانان انجام شد؛رویدادهاي ورزشی در ادارات و
که در طراحی سیستم هایی ماژول شدتحقیق سعی بر آن 

اطالعات مدیریت رویداد ورزشی الزم است شناسایی و 
که بتوان از آن در طراحی این اي به گونه ،شوندبندي دسته

ماژول 06 دنتایج تحقیق نشان دا. سیستم در عمل، استفاده گردد
خود را دارند شامل: ماژول هاي اصلی که هرکدام زیرمجموعه

ها، هدف گذاري، ماژول برنامه مدون، ماژول ستاد، ماژول کمیته
ماژول خروجی یا انتظارات، ماژول بخش ویژه ورزشکاران نخبه، 

دستی، ، ماژول جستجو، ماژول اسناد باالماژول آرشیو اطالعات
ا ماژول خبر یها، ژول قیمت/نرخماها، نامهماژول آیین

رسانی در طراحی یک سیستم اطالعات مدیریت اطالع
به ها باشد، در واقع این ماژولمی رویدادهاي ورزشی الزم

مدیران و ستادهاي برگزار کننده رویدادها و مسابقات ورزشی 
ثر با یکدیگر، اطالعات کافی ؤد تا ضمن ارتباط مکنمی کمک

 حوزه را در اختیار داشته باشند. اینگیري جهت تصمیم
افزونی موفق به طور روزي هاسازمانتوان گفت می در واقع 

هاي یتند تا فعالکنمی اطالعاتی تکیهاي رایانههاي به سیستم
اند تومی کهیی هاسازمانیکی از . روزمره خود را مدیریت نمایند

که  اشدبمی بهره گیرد سازمان ورزش و جوانانها از این سیستم
زیاد در هاي به دلیل حجم باالي اطالعات و نیاز به هماهنگی

اي، برگزاري مختلف خود مانند بخش ورزش حرفههاي بخش
به یک . رویدادهاي ورزشی، ورزش همگانی، استعدایابی و..
و گیري سیستم جامع اطالعات جهت تسریع در تصمیم

 ادهاي ورزشینیاز دارد که در این بین مدیریت رویدها هماهنگی
به هماهنگی میان ها به دلیل ماهیت خود و اینکه برگزاري آن

ارگان و صدها نفر وابسته است نیاز بیشتري به یک سیستم ها ده
سیستم اطالعات مدیریت رویداد . اطالعات مدیریت دارد

ي است که در آن تمامی افزارنرم ورزشی شاملي هاسازمان
ا برگزاري یک رویداد ورزشی اطالعات اصلی موجود در رابطه ب
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ده با گیرنشده است و فرد تصمیمبندي به صورت ماژول طبقه
کلیک کردن بر روي هر ماژول به جزئیات اطالعات آن 

 کدنویسیهاي در واقع برنامهها ماژول. دکنمی دسترسی پیدا
ی سنویبرنامهو  رایانههستند که توسط متخصصین اي شده

 طراحیها تی که توسط آن ماژولشوند و اطالعامی طراحی
شوند باید از طریق مدیران ورزشی در اختیار متخصصین می

طح بندي در سی و کدنویسبرنامهبا ها قرار داده شود تا آن رایانه
به عنوان مثال در . این اطالعات را ذخیره نمایندها ماژول

و ها برگزاري یک رویداد ورزشی بخش مالی، ارزیابی، مجوز
باشند که در خود به می ي از این دست هرکدام یک ماژولموارد

اما آنچه مهم است . شوندمی دیگري تقسیمهاي مجموعهزیر
مختلف ارتباط برقرار کرد و در هاي که بتوان بین ماژول این

سیستم اطالعات مدیریت بتواند این  ،گیريهنگام تصمیم
ان مدیرري گیکه هرکدام یک عامل اثر گذار بر تصمیمها ماژول

براي این کار مدیران ورزشی  ؛ورزشی است را با هم ترکیب نماید
را به ها باید میزان اثر و ارتباط احتمالی هر یک از این ماژول

را در ها این اثر گذاريها تا آن رایانه اطالع دادهمتخصصین 
عات اطالهاي سیستم هرچه ی لحاظ کنند؛نویسبرنامهطراحی  و 

و با اطالعات و تجارب بیشتر مدیران ورزشی  ترمدیریت دقیق
مدیران و  ،گیريتواند در امر تصمیممی طراحی گردد بهتر

 ورزشی را یاري نماید.ي هاسازمانکارکنان 
همانگونه که از نتایج این تحقیق به دست آمد در یک سیستم 

 01 ( در رویدادهاي ورزشی نیازمندMIS) اطالعات مدیریت
 هستیم. آن هايراه زیر مجموعهاصلی به هم ماژول

ماژول اسناد باال دستی: باید در نظر داشت برگزاري یک رویداد 
ورزشی در یک شهر مطابق با تقویم ورزشی ساالنه برگزار رویداد 
ورزشی وزارت ورزش و جوانان و طبق قوانین و استانداردهاي 

ابطه ر و دستورات درها لذا در این ماژول باید ابالغیه ،باشدمی آن
با برگزاري رویدادها و مسابقات ورزشی از سوي وزارت ورزش 
قرار داده شود تا در تمامی مراحل برگزاري بدان استناد شود و 

 برگزاري رویداد براساس آن پیش رود.
 این ماژول در هماهنگی با ماژول اسنادها: نامهماژول آیین

ی در رابطه نی و جهاالمللبینباالدستی کلیه آیین نامه کشوري، 
و رویدادهاي ورزشی را در خود ها با نحوه صحیح برگزاري رقابت

مسئولیت به روز رسانی آن بر عهده مدیر برگزار که دهد می جاي
 باشد.می کننده رویداد

ماژول بخش ویژه ورزشکاران نخبه: دستاورد برگزاري 
رویدادهاي ورزشی در پایان تعیین افراد نخبه ورزشی در هر 

الزحمه باشد که باید قبل از برگزاري رویداد جوایز و حقمی رشته
نت بتواند به نحو احسورزشکاران تعیین گردد تا مدیریت رویداد 

هم چنین مورد مهم . ورزشکاران را اهدا نماید جوایز درخور
دیگري که در قبال ورزشکاران باید رعایت گردد بیمه ورزشی 

شرایط بیمه درمانی لذا در این ماژول جوایز،  ،آنان است
رسانی به ورزشکاران ورزشکاران باید بصورت واضح جهت اطالع

 . متقاضی شرکت در رویداد قرار داده شود

بخش  رانیمد يگذاردر ماژول هدفگذاري: ماژول هدف
توانند می برگزاري رویداد ورزشی در ادارات ورزش و جوانان

 تبقامانند مسا ؛ندینما فیرا تعر یو مسابقات ورزش دادیسطح رو
کار  نیا لیدل ک،یپارالمپ ای کیالمپ ،یجهان ،ياقاره ،یاللملنیب
 تیو جنس یسنهاي که با توجه به سطح مسابقات رده است نیا

 به عنوان مثال در سطحگردد،  نییتع دیافراد شرکت کننده با
مسابقات المپیک محدودیت سنی براي شرکت کنندگان وجود 

سنی و هاي ابقات ممکن است محدودیتندارد اما در دیگر مس
 ستیتوان لمی قسمت نیلذا در ایا حتی جنسیتی لحاظ گردد، 

 ا آنمتناسب ب تیو جنس یو رده سن یورزشهاي از رشته یکامل
در  ورزشی براي بانوانهاي و نیز محدودیت برخی رشته

ماژول  نیدر ا. ارائه نمود ،میآن را دار يکه قصد برگزار یمسابقات
 یکه طراح یورزش يدادهایرو تیریاطالعات مد ستمیساز 

ان شرکت کنندگ یدسترس ،باشدمی زیو تحت وب ن مینموده ا
که باید اطالعات خود را در آن ثبت کنند و به نوعی اي به صفحه

و ورزشکاران با  تآزاد اس ،نام کنندبراي حضور در رویداد ثبت
از تعداد  يرآما ستم،یقسمت از س نیثبت اطالعات خود در ا

توان در فرم می سازند، کهمی ایمه ریمد يورزشکاران را برا
 از زایو هرگونه اطالعات مورد ن ینام تعداد کادر سرپرستثبت

و بدین نحو این  کردست واتعداد همراهان ورزشکاران را درخ
در سیستم اطالعات مدیریت برگزاري رویداد ورزشی ها آمار

در واقع سیستم . گرددمی ثبتبعدي ها گیريبراي تصمیم
 طراحیاي اطالعات مدیریت رویدادهاي ورزشی به گونه

از آن براي کاربران یا هایی گردد که به اختیار مدیران بخشمی
همان افراد متقاضی شرکت در رویداد ورزشی قابل رویت باشد، 

ها، امهننییآ ،جستجو ،اطالعات ویآرشنام، مثل ثبتهایی بخش
یستم این سهاي ی، بقیه قسمترساناطالع ای خبرو ها /نرخمتیق

ا بر یت نیست و فقط بنؤتحت وب براي شرکت کنندگان قابل ر
توسط دیگر مدیران در برگزاري ها صالحدید مدیر مابقی بخش

گیري در تصمیمها یت است تا به آنؤرویداد ورزشی قابل ر
 در برگزاري رویداد کمک کند.وظایفشان 
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: قبل از آن که رویدادي برگزار گردد مدیران ه مدونماژول برنام
با مراجعه به اطالعات این ماژول در سیستم اطالعات مدیریت 

 شده قرار گرفته، بنديزمانآماده برگزاري آنچه در آن به صورت 
توانند می برگزار کننده رویدادهاي ورزشی رانیمد. شوندمی
 مدون وارد مهان برناخود را تحت عنو کسالهیهاي برنامه یتمام

 خیگردد در هر تار نییتا تع ندینما تیریاطالعات مد ستمیس
و  ردیانجام گ دیبا یتیو چه فعالاي چه مسابقه یمشخص

باشد تا می مسابقات به چه صورت نیاز ا کیهر  بنديزمان
از  .دیآن تدارک د ياز قبل برا یمناسب ییبتوان برنامه اجرا

 ادارات ورزش و جوانان نرنامه مدوب نکهیبا توجه به ا یطرف
ا بهتر لذ ،باشد ورزش کشور برنامه مدون يدر راستا دیباها استان

ه یکسال یورزش میتقو اطالعات آن بخش از  ماژول نیاست در ا
اقع در و. گنجانده شود در رابطه با برگزاري رویدادهاها ونفدراسی

یات ابطه با عملکه در رهایی کلیه فعالیت ،در ماژول برنامه مدون
 ثبت ،است برگزاري مسابقات و رویدادهاي ورزشی الزم

گردد ضمن مدنظر می داشتن یک برنامه مدون سبب. گرددمی
گذاري تعیین گردیده قرار دادن سطح رویداد که در ماژول هدف

 مورد نیاز براي برگزاري آنهاي است، فهرستی از کلیه فعالیت
 تنظیمها مکان مناسب انجام آن رویداد به همراه تعیین زمان و

توان برنامه برگزاري رویدادهاي ورزشی را در می چنینگردد، هم
ل که به عنوان مثال در فص کرد بنديزماناي گونهاین قسمت به

آموزان نباشد و یا تقارن زمانی با دیگر رویدادهاي امتحانات دانش
د ورزشی احساس ورزشی نداشته باشد تا از کیفیت برگزاري روید

 نديبزمان سیستم یک ازها مورد نظر کاسته نشود،  لذا برنامه
شود؛ می جلوگیريها برنامه زمانی تداخل از برخوردار شده و

 دقیقاً برنامه هر بودجه پیشنهادي  چنین در این بخشهم
برنامه مدون سازمان ورزشی بر اساس برنامه . گرددمی مشخص

 ون ورزشی استان تنظیممدون ورزشی کشور و برنامه مد
 . گرددمی

 ياست که برگزار يماژول ستاد متشکل از افرادماژول ستاد: 
در سطح ، رندیگمی را بر عهده یمسابقه ورزش ای دادیرو کی

و  باشد بجز مدیرانمی ی که ستاد برگزاري رویداد ورزشیاستان
کارکنان اداره ورزش و جوانان که مسئول برگزاري رویداد 

 نیاز ا ياستاندار عضو ایشهردار در اکثر موارد  .تندورزشی هس
به دلیل اینکه برگزاري یک رویداد ورزشی بسته به  هستندستاد 

تعداد شرکت کنندگان و تماشاچیانی ها، بزرگی آن، اهمیت رقابت
روند، ممکن است می به شهر میزبانها که براي دیدن رقابت

ن را براي برگزاري همکاري، شهرداري و استانداري شهر میزبا

مثل اسپانسرینگ، هایی هرچه بهتر رویداد جلب کند در زمینه
کنترل ترافیک، اجاره اماکن ورزشی در صورت نیاز، برقراري دائم 
آب و برق و گاز در طی رویدادها بدون قطعی، گردشگري  و 
مواردي از این دست به کمک شهرداري و استانداري محل 

لذا . گیردمی نحو بهتري صورت برگزاري رویداد ورزشی به
ورزشی در استان  برگزاري رویداد اطالعات کامل افراد ستاد

اد ست گردد هر نییآورده شود تا تع اژولم نیدر ا دیبا منتخب
 .تندهس یفیو وظا با چه تخصص يمتشکل از چه افرادبرگزاري 

و شرح ها تهیساختار کم یطراح يگام بعدها: ماژول کمیته
 تیاسو حس یگستردگ لیماژول به دل نیا ؛باشدها میآن اتیعمل

 يدر برگزار رایز، است قیاطالعات دق ازمندیاطالعات آن ن
 یوشانهم پ گریکدیبا ها تهیکم یبرخ فیوظا یورزشهاي رقابت

امل شها ماژول کمیته. است گریکدیبا  یهماهنگ ازمندیدارد و ن
احی بخش شرح عملیات و رویدادهاي ورزشی و بخش طر

ممکن است اندکی ها بسته به سطح رقابت. باشدمی ساختار
مورد نیاز براي برگزاري یک رویداد هاي تفاوت در تعداد کمیته

وجود داشته باشد اما طبق نتایج این تحقیق در برگزاري یک 
میته یابی، مسابقات، کمالی، استعدادهاي رویداد ورزشی به کمیته

و امنیت، فرهنگی و  فنی، اسکان، حمل و نقل، حراست
رسانی، پزشکی، نظارت و ارزیابی، گردشگري، تبلیغات و اطالع

 پشتیبانی و کمیته تشریفات و استقبال نیازمند است.

تا زمان  داز بدو ورود به رویدا هر فرد را نهیهز یمال تهیکم 
هر  هنکید،  اکنمی نییمسابقات تع يبر اساس روزها ترک آن

وسایل شخصی و ورزشی که مدیر ) اردالزم د یلیچه وسا يفرد
 نهیهز قیدق نییو تع دهد(می رویداد در اختیار ورزشکاران قرار

در واقع اطالعات ماژول . است یمال تهیبر عهده کم لیوسا نیا
اي هکمیته مالی مبناي دیگر تدارکات و اطالعات دیگر ماژول

 ادبرگزاري رویداد خواهد بود زیرا طبق آن مدیر برگزاري روید
تعداد محل اسکان، هتل، سالن ورزشی،  داند به چهمی ورزشی

  .داشتطی برگزاري رویداد نیاز خواهد . وسایل حمل و نقل و..
که وظیفه شناسایی استعدادهاي برتر و یابی کمیته استعداد

موفقیت این استعدادها در رویدادهاي آینده را بر عهده  بینیپیش
یفه آنالیز نتایج تک تک افراد را دارد در طی برگزاري رویداد وظ

در رویدادهاي ها برعهده خواهد گرفت و با  ثبت کردن نتایج آن
استانی یا کشوري میزان موفقیت آنان را در رویدادهاي ملی و 

زنند و در خالل و پایان رویداد با اطالعاتی می جهانی تخمین
ردد گیم که توسط این افراد در ماژول کمیته استعدادیابی ثبت

توانند تصمیمات بهتري در می ورزشیي هاسازمانمدیران 
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رابطه با آماده سازي افراد براي اعزام به رویدادهاي کشوري، 
ه این توانند با توجه بمی ی و جهانی اخذ نمایند و مدیرانالمللبین

اطالعات امکانات و تجهیزات مورد نیاز این افراد براي 
تر را فراهم نموده و از بزرگ سازي آنان جهت رویدادهايآماده

 د.نآنان حمایت کن
 يبراها ابترق جینتا قیبه ثبت دق زینیابی استعداد تهیدر کم

 هتیکم م،یدار نیاز ندهیبرتر در آ يهااستعداد بینیپیش
در رابطه با افراد مستعد در  یاطالعات نیهم چنیابی استعداد

 دیموارد با نیمختلف در خود دارد که همه ا یورزشهاي رشته
که در  يبه عنوان مثال ورزشکار ؛در ماژول مربوطه ثبت شود

 رتبه اول را کسب نموده احتمال يآموزبخش ورزش دانش
ونه گ نیا .آور باشدمدال زین. ..و یالمللبین مسابقاترود در می

 یرزشو رانیمد يزیربرنامه يتواند مبناها میبعدها بینیپیش
هم  گریدکیبا  فیاز وظا یدر بخش یفن هتیمسابقات و کم. گردد
 نیا رانیاطالعات مد ستمیس یدارند، لذا در طراح یپوشان

به عنوان مثال در ماژول . بازتاب داده شود دیباها ینهمپوشا
ه تمامی مسئول این کمیت ،کمیته فنی باید قبل از برگزاري رویداد

استانداردهاي مربوط به ابعاد هر زمین رقابت و دیگر 
هاي زمین رقابت ورزشی در هرشته را تعیین نماید تا تاندارداس

قابت رهاي کمیته مسابقات با استفاده از آن به آماده سازي زمین
ورزشی براي برگزاري رویداد ورزشی بپردازد و مسئول این 
کمیته موظف است تمامی گزارشات خود را در ماژول مربوطه 

امه ی کمیته فنی برناز طرف. بعدي ثبت نمایدهاي براي بررسی
 رشته ورزشی را در ماژول مربوطه ثبت مسابقه براي هر روزهاي

د و نیز کتاب راهنماي مسابقات ورزشی را به تفکیک کنمی
عمومی، فنی و هاي نامهجنسیت دختر و پسر  و نیز آیین

رسانی سامانه تحت وب انضباطی براي ثبت در ماژول اطالع
 نماید.می آماده

قات عالوه بر موارد ذکر شده با استفاده از کمیته مساب
 ،اطالعات ماژول کمیته فنی در سیستم اطالعات مدیریت

کشی در جداول مسابقات را طراحی و اطالعات مربوط به وزن
مربوطه را وارد ماژول خود نموده، هم چنین گزارش هاي رشته

ا رنهایی اینکه در نهایت چه تعداد زمین مسابقه و چه تعداد داور 
. دنمایمی را وارد سیستم ،براي رویداد موردنظر آماده کرده است

باید در نظر داشت اینکه اطالعات هر کمیته در ماژول مربوطه 
کدیگر به یها گردد به این دلیل است که وظایف کمیتهمی ثبت

ضمن اینکه  ؛یگر هستنددنیازمند یکگیري وابسته و براي تصمیم
ري رویدادهاي بعدي کمک خواهد ثبت این اطالعات به برگزا

ورد مهاي کرد که با دقت بیشتر و صرف زمان کمتري هماهنگی
 .نظر ایجاد گردد و در عوض کیفیت برگزاري رویداد باالتر رود

را در ا هدرپایان نیز کمتیه مسابقات وظیفه دارد نتایج رقابت
یا ابی یماژول مربوطه ثبت کند تا مورد استفاده کمیته استعدا

قات اسکان، مسابهاي تهیکم. مربوطه قرار گیرد يهایگر کمیتهد
به عنوان  ؛دارنداي فهیوظ یپوشانهم گریکدیهم  با ی نیزو پزشک
فاصله محل اسکان تا مسابقات ورزشکاران و فاصله  نکهیمثال ا

مسابقات چقدر باشد  يآماده باش براهاي مارستانیدو تا ب نیا
ان و از طرفی فاصله مک گذار استریتاث يبر روند برگزار اریبس

برگزاري رقابت تا مراکز درمانی هم براي انتقال آسیب دیدگان 
هاي افزارنرم مرحله از نیتوان در امی لذا  است؛ احتمالی مهم

و  هیبا استفاده از تجز یحت ای کرداستفاده یابی و مکان یابیجا
 ياسکان را براهاي مکان نیسلسله مراتب بهتر لیتحل

هاي کمیته اسکان موظف است مکان. دیورزشکاران تدارک د
مد  رامورد نظر خود براي اسکان ورزشکاران و همراهان آنان 

اطالعات ماژول کمیته مسابقات و نیز اطالعات  ننظر قرار داد
العات هم چنین اط. ماژول کمیته پزشکی در سیستم ثبت نماید

ه را جهت استفاده محل استقرار مهمانان ویژهاي مربوط به هتل
کمیته تبلیغات، فرهنگی و گردشگري باید در ماژول کمیته 

هاي کمیته پزشکی نیز باید لیست بیمارستان. اسکان ثبت گردد
درمان در محل برگزاري رقابت و اسکان هاي آماده باش، اکیپ

ورزشکاران را جهت استفاده کمیته مسابقات و اسکان در ماژول 
ه دارد ی وظیفرسانو اطالع غاتیتبل تهیکم. مربوطه ثبت نماید

 دگذاري مبنی بر تعداطبق آماري که در ماژول هدف
کنندگان در رویداد بدست آمده به صدور کارت شناسایی، شرکت

انتشار کتابچه راهنما طبق اطالعات ماژول ها، طراحی آرم بازي
جهت بازتاب رویداد و ها کمیته فنی و نیز هماهنگی با رسانه

تبلیغات پرداخته و اطالعات نهایی را در ماژول خود ثبت بحث 
 فیوظا زین يو گردشگر یفرهنگ تهیکم کمیته تبلیغات با. نماید

اطالعات مربوط به لوگو مسابقات و  یدارند، تمام یمشترک
که ورزشکاران حضور دارند هایی کانم یاستفاده از آن در تمام

که اجرایی  ستالزم ا يم از اسکان، مسابقات و گردشگرعا
از افراد که موفق به حضور در  ياریبه عنوان مثال بس. گردد
 د کنار هتل محل اسکانندهمی حیاند ترجنشدهها رقابت يتماشا

بقات مسا يلذا لوگو ،رندیبگ يادگاریعکس ها ورزشکاران با آن
 . شود بینیپیش دیمحل هم با نیدر ا یحت

 ییایچه هدا نکهیبه ا مربوط یاطالعات باید یماژول فرهنگ در
هم چنین اطالعات و  ؛گردد نییاهدا شود تع یبه چه کسان
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رابطه با حق ورود و خروج ورزشکاران با توجه به ضوابط در 
ر به عنوان مثال اگ ؛ذکر گردددر این ماژول  دیسطح مسابقات با

 مطرح نگیمسئله دوپ ،است کیالمپ ای یالمللها بینسطح رقابت
باشد ورود و خروج ورزشکاران  ازین دیشا هجیگردد در نتمی

 طیدر اطراف مح نگیگرفتار دالالن دوپها کنترل شود تا آن
 يستادها یمواقع برخ نیدر ا ینشوند، حت ها رقابت يبرگزار

ماژول ذکر کنند که ورزشکاران حق  نیدر ا دیبا دادیبرگزار رو
د ا دارنرقابت ر ياطراف محل برگزارهاي از کدام رستوران هیتغذ

از  که دو تن هیدر ترک سیپرسپول يمشابه بازاي تا مسئله
 نیکرده بودند که ا هیرستوران درجه دو تغذ کیاز  کنانیباز

کرد و سپس مثبت شدن می سرو یرستوران گوشت هورمون
 میو اخراج ت میت نیدو تن از ورزشکاران ا نگیدوپ شیآزما

به . دیاین شیران پورزشکا يشد، براها رقابت راز دو سیپرسپول
ه ک يدیمراکز خر لیاز قب یاطالعات، اطالعات دسته از نیجز ا

به همراه دفعات  دیقرار است ورزشکاران به آنجا برده شوند با
تواند سبب فراهم آوردن اسپانسر می کار نیا ،قید شود دیخر
 کمیته ماژول. شود ییزادرآمد زیمسابقات و ن يبرگزار يبرا

ی از ست کاملیبا کمیته فرهنگی شامل لگرشگري در ارتبط 
 و است مراکز خرید و گردشگري شهري میزبان رویداد ورزشی

چنین تنظیم روز و ساعت این بازدیدها طبق اطالعات ماژول هم
 . باشدها میمسابقات و زمابندي برگزاري رقابت

ذاري گکمیته حمل و نقل هم با توجه به اطالعات کمیته هدف
اران و همراهان را تعیین نموده و نیز اطالعات ورزشک دکه تعدا

زشی رویداد ور يکمیته اسکان و مسابقات مبنی بر محل برگزار
 و محل اسکان ورزشکاران باید تعداد و نوع وسایل نقلیه را با

مدیر برگزاري رویداد در ماژول مربوطه متناسب با این  تأیید
که مسئول  و افرادي همها کلیه ارگان. اطالعات ثبت نماید

حراست و ایمنی هستند باید به تفکیک اسم و حدود وظیفه در 
چنین اسامی و هم. ماژول کمیته حراست و امنیت ثبت گردد

ز ی نیت و استقبال و کمیته پشتیبانحدود وظیفه کمیته تشریفا
اختصاصی خود توسط مدیر برگزاري رویداد و هاي در ماژول

ارت و کمیته نظیان نیز پا در. گرددمی مسئوالن هر کمیته ثبت
ارزیابی اطالعات خود مبنی بر موفقیت  یا عدم موفقیت برگزاري 
رویداد ورزشی  را ثبت و علل را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل 

 عملیاتی ارائههاي براي بهبود برنامههایی دهد و برنامهمی قرار
یل به تفص د که همگی این اطالعات در ماژول مربوطه بایدکنمی

 آورده شود.

ماژول خروجی یا انتظارات: طراحی سیستم اطالعات مدیریت 
د دهمی قبل از برگزاري رویداد ورزشی به مدیران این امکان را

 .گذار بر برگزاري رویداد داشته باشندبرآوردي از همه جوانب اثر
هایی قع ماژول خروجی و انتظارات تمامی اطالعات ماژولادر و

از برگزاري رویداد بررسی و رفع نقص شوند که نیاز است قبل 
د که کنمی را به اصطالح یک کاسه کرده و به مدیر کمک

تشخیص دهد کدام بخش دچار کاستی یا ناهماهنگی با دیگر 
به عنوان مثال این ماژول قبل از برگزاري . باشدها میبخش

رویداد و مسابقات ورزشی براساس اطالعات حاصل از مراحل 
دهد با توجه به تعداد شرکت کنندگان می هشدار قبل به ما

که مورد هایی نام شده در سامانه تحت وب، تعداد هتلثبت
وجه باشد و یا با تنمی است، کافیها داد ستاد برگزاري رقابتقرار

ادر باید در ک است به ماهیت مسابقات که از نوع مسابقات رزمی
برد و  رهپزشکی از یک پزشک متخصص ستون فقرات نیز به

د قبل از برگزاري رویداد کنمی مواردي از این دست که کمک
 را بطرف نمود.ها ورزشی کاستی

رسانی براي مدیران و ماژول آرشیو اطالعات:  این ماژول کمک
 زیرا تمامی اطالعات، مسئوالن برگزاري رویداد خواهد بود

 لتوان در این ماژومی ین رامربوط به برگزاري رویدادهاي پیش
قرار داد و اگر براي اولین بار است که به طراحی سیستم 

توان تمامی دستاوردها را در می پردازیممی اطالعات مدیریت
 پایان در این ماژول ثبت تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

ت مورد نظر براي افراد وجود ادر این ماژول امکان جستجو اطالع
جوایز، حق ها، برگزاري رقابت يبندزماناطالعاتی مانند . دارد
 .. و..ها بیمه

قابل هاي رسانی: این ماژول که جزو ماژولماژول خبر یا اطالع
 دسترس شرکت کنندگان در سامانه اطالعات مدیریت تحت وب

ارتباطی بین مسئول برگزاري رویداد و  هايپیام لماست که شا
رگزاري تاد بمدیر یا سهاي باشد و شامل پیاممی کنندگانشرکت

کن مم. باشدمی کنندگانرویداد و مسابقات ورزشی به شرکت
ه به دالیل مختلفی عقب بیفتد کها است تاریخ برگزاري رقابت

در این صورت ضمن ارسال پیام به تک تک شرکت کنندگان 
تواند در این بخش از سیستم اطالعات می مدیر برگزاري رویداد
عقب افتادن رقابت را شرح  رسانی و دلیلمدیریت نیز اطالع

دهد، به همین صورت هر پیام دیگري که الزم است از طرف 
مدیریت برگزاري رویداد به اطالع شرکت کنندگان برسد از این 

تواند هنگام می هم چنین این ماژول. گرددمی طریق تسهیل
ود را در خها برگزاري رویداد گزارش لحظه به لحظه نتایج رقابت
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چنین در این ماژول در مورد قیمت/نرخ جوایز  هم . جاي دهد
این بخش  در . گیردمی اهدایی به ورزشکارن اطالعاتی جاي

هماهنگی با ماژول بخش ویژه ورزشکاران نخبه اطالعاتی در 
اهدایی در مسابقات و هاي رابطه با ارزش جوایز اهدایی و مدال

ه ب. آوردمی رویدادهاي ورزشی براي شرکت کنندگان فراهم
توان در این ماژول قیمت روز هرگرم طال، نقره می عنوان مثال

 اهدایی طال، نقره و برنز را ثبت نمود.هاي و برنز و نیز گرم مدال

 توان بیان داشت که وجود سیستممی با توجه به مطالب ذکر شده
اطالعات مدیریت براي برگزاري رویدادهاي ورزشی در کشور 

دیران ورزشی مشخص صاحبه از مبسیار ضروري است زیرا در م
ورزشی در کشور ما هاي در برگزاري رقابتشد، بحث بودجه 

ی ورزشهاي یعنی براي برگزاري رقابت ؛معناي مشخصی ندارد
از قبل بودجه مشخصی که همه موارد را پوشش دهد به ادارات 

شود و یا اگر هم نمی تخصیص دادهها ورزش و جوانان استان
م لذا داشتن یک سیست ،سیار ناچیز استتخصیص داده شود ب

 دکنمی اطالعات مدیریت رویدادهاي ورزشی به مدیران کمک
یین و را تعها تا با استفاده از خروجی این سیستم کم و کاستی

گ و یا اسپانسرینها نسبت به کسب بودجه مازاد از دیگر ارگان
 هاقدام نمایند و قبل از برگزاري رقابت ورزشی مطمئن شوند ک

 د و دچار کاستی و  بدهیکنمی را حمایتها بودجه کلیه فعالیت
 شوند.نمی

بجز بحث بودجه که با سیستم اطالعات مدیریت رویدادهاي 
توان بخوبی آن را مدیریت کرد بحث هماهنگی و می ورزشی

و بازتاب دادن آن در ها نیز بحث بازخورد گرفتن از فعالیت
 د ارزشمند این سیستم بیششود وجومی آتی سببهاي فعالیت

ورزشی احساس گردد زیرا عالوه بر ي هاسازماناز پیش در 
 بسیارمزایایی که ذکر شد این سیستم زمان انجام کارها را 

زیرا در پی هماهنگی بین بخش مختلف  ،کاهش خواهد داد
جلوگیري کرده و ها کاريبرگزاري یک رویداد ورزشی از دوباره

ات برگزاري یک رویداد درآن در آینده و هم چنین با ثبت اطالع
ه و جعتوان بدان مرامی هنگام برگزاري رویدادي دیگر به راحتی

 رسانی و استفاده نمود.تنها اطالعات آن را به روز
ه ک مورد دیگري که در این سیستم اطالعات مهم است این

ط و نقاها خروجی حاصل از اطالعات این سیستم کم و کاستی
شود که این مبناي خوبی می ا به مدیران یادآورضعف و قوت ر

ستم چنین این سیهم. باشدمی با کیفیتگیري براي تصمیم
 خواهد داشت که نوعی ماژول طراح CMSبخشی به نام 

باشد و هرکاستی که در سیستم اطالعات مدیریت بعد از می
توان ها میی آن وجود داشته باشد را از این طریق بعدنویسبرنامه

در این تحقیق هدف ارائه . تر کردبدان اضافه نمود و آن را کامل
شمایی کلی از یک سیستم اطالعات مدیریت رویدادهاي 

داره ا يهادر دیگر بخشها ورزشی کشور بود، قطعا این سیستم
باشد.می ورزش و جوانان نیاز
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