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 خالصه 

 برای يروانشناخت متعیرهای و استعدادیابيهای داده پایگاه طراحيهدف پژوهش حاضر  مقدمه:

 آبي بود. های ورزش اسیونفدر

کارشناسان و ، از طریق مصاحبه با روسابود که به صورت کیفي  پیمایشي روش تحقیق روش کار:

 جامعه ی آماریانجام گرفت.  و یا مشاهده اسناد و مدارک موجود در فدراسیونها مسئولین فدراسیون

 1398و  1397در سال   ایرانميالجمهوری اسآبي های فدراسیون ورزش 3شامل مسئولین و کارکنان  

نفر  30بوده است. نمونه آماری تحقیق را قایقراني(  –نجات غریق و غواصي –شنا، شیرجه و واترپلو)

نجات غریق و ، هر سه فدراسیون شنا  آی تيروسا، مسئولین کمیته آموزش، مسئول سایت و از 

های در شبكه ه اسناد و اطالعات مكتوبمشاهدتحقیق مصاحبه و های تشكیل دادند. ابزار قایقراني

بوده و فریم ورک الراول در  1بود. سیتم عامل مورد استفاده برای طراحي مدل لینوکس کامپیوتری

 این محیط طراحي گشت. 

مینه  ابعاد زورزشي آبي در های نتایج پژوهش حاضر حاکي از وضعیت نامطلوب در فدراسیون نتایج:

ی فن آور ی بینوانشناحتي است و از آنجایي که رابطه مثبت و معنا داراستعدادیابي و متغیرهای ر

 اده شده.ورزشي نشان دهای اطالعات با ابعاد استعدادیابي و متغیرهای روانشناحتي فدراسیون

عات توان نتیجه گرفت که با  تقویت و گسترش فن آوری اطالميبه طور کلي  نتیجه گیری:

 ایران ایجاد کرد.ميورزشي جمهوری اسالهای کور را در فدراسیونتوان زمینه تقویت ابعاد مذمي

 آبيهای ورزش فدراسیون روانشناختي، متعیرهای داده، استعدادیابي، پایگاهکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

ایجادشده برای اهداف های در مقایسه با تمام فناوری

آموزشي، فناوری هایي نیز به منظور مربیگری در ورزش به 

، 1970اند. استفاده از رایانه در ورزش به دهة جود آمدهو

زماني که دانشمندان و مربیان ورزشي برای تحلیل حرکات 

ورزشكاران نخبه و کمك به نمره گذاری از رایانه استفاده 

 2گردد. مي کردند، برمي

اطالعاتي این است که به طور های ترین ویژگي فناوریمهم

لوژیكي آنها افزایش و هزینة استفاده از تكنوهای پیوسته قابلیت

یابد. در حال حاضر سرمایه گذاری در این آنها کاهش مي

بخش با سرعت چشمگیری همراه است، به طوری که در 

 50آمریكا هزینة خرید محصوالت تكنولوژیكي بیش از 

 3 دهد.سازمان را به خود اختصاص ميهای درصد هزینه

اوری اطالعات و ابزارهای آن توسعه همانگونه که استفاده از فن

یابد و همانگونه که فناوری برای زنده ماندن در عرصة مي

رقابت، اساسي و مهم است، پس اهمیت مسائل و مشكالت 

ورزشي به ویژه های مربوط به فناوری اطالعات در سازمان

 4 یابد.ورزشي نیز افزایش ميهای فدراسیون

تحت های ان در اداره سازمانموفقیت مدیرهای یكي از شیوه

، رهبری اقتضایي است. یعني با توجه به شرایط، پوشش خود

مختلف موجود در سطح های و ویژگيها مقتضیات و موقعیت

دنیا و کشور بتواند سازمان خود را به بهترین شیوه مدیریت 

و مقتضیات قرن جاری پیشرفت و ها نماید. یكي از ویژگي

که با استفاده از فن آوری اطالعات باشد ميتوسعه علم 

( مجازی و...های شبكه، اینترنت، نرم افزار مختلفهای )سایت

های و صنعتها بصورت آنالین و آفالین مورد استفاده سازمان

های یكي از این صنعت 5 مختلف کشورها قرار گرفته است.

باشد که در چند ميصنعت ورزش ، بسیار مهم در سطح جهان

یر مورد توجه بسیاری از کشورها و یا در واقع مورد دهه اخ

                                                           
2 Hur Y, Ko Y, J.  ،2009 
3 Gokalp, M.  ،2011 
4 Australian coaching council  ،2000 
5 Hismanoglu, M.  ،2011 

کشورهای جهان قرار گرفته است. لذا به نظر ميتوجه تما

رسد موفقیت مدیران ورزشي در قرن کنوني فقط با استفاده مي

، نرم ها از امكانات و علم روز دنیا )طراحي و استفاده از سایت

بوده و فقط با  مجازی و ...( امكان پذیرهای افزارها، شبكه

استفاده و بهره برداری مناسب از توسعه علم و فن آوری 

 6خود موفق باشند. های توانند در رسیدن به اهداف سازمانمي

های از آنجائي که مدیران ورزشي بطور مداوم تحت ارزیابي

ها و تماشاگران( و داخلي )مدیران خارجي )رسانههای محیط

و  2006هستند )هاردویك،  های ورزشي(ها و تیمباشگاه

( بنابراین با استفاده از فن آوری اطالعات و ثبت 1988لالند، 

در نرم افزارهای کامپیوتری، آنها به ها عملكرد فدراسیون

توانند عملكرد واقعي و دقیق دوران ریاست و ميخوبي 

ورزشي را در معرض دید های مسئولیت خود در سازمان

باال های کنندگان و همچنین سازماناستفاده کنندگان و پیگیر

دستي قرار دهند. با توجه به اینكه از اهداف روسای 

مختلف از های ورزشي کسب موفقیت در زمینههای فدراسیون

، داوران، و کیفي مربیانميجمله پیشرفت وضعیت ک

ورزشكاران و همچنین توسعه ورزش قهرماني و همگاني 

عات استفاده نمایند؛ زیرا بایست از فناوری اطالميباشد؛ مي

استفاده از فن آوری اطالعات در ورزش  یكي از عوامل مهم 

صالحي  ، ایزدی ، آید.) محمدیدر موفقیت به حساب مي

( وآینده از آنِ سازمان هایي خواهد بود که خود را با  1391،

واقعیات و الزامات فناوری اطالعات هماهنگ کنند. 

( همچنین استفاده از 1390)موحدی،معتمدی و کتال، 

، دیداری نوین )اینترنتهای به ویژه رسانهها رسانههای ظرفیت

دیداری )تلویزیون و...( موجب توسعه های وب و...( و رسانه

( 1391، صابونچي و رهام، شود. )ظهرابيميورزش قهرماني 

در ضمن استفاده از فناوری اطالعات به منظور ارتقای سطح 

د مربیان به عنوان عاملي مهم و مؤثر در مربیگری و عملكر

لذا همان گونه که نگرش به سمت  7ورزش شناخته شده است.

                                                           
6  Vahedi, M. Farhad Nejad. A.  ،2011 
7 Bradley, J.  ،2008 
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فناوری خیلي سازنده است، الزم است راهبردهایي را پیدا کرد  

موجود در های و فناوریتا مربیان را به استفاده از دانش علمي

توانند روی کار عملي ترغیب کند. همچنین مربیان مي

موجود تأثیر بگذارند. های شكاران در استفاده از فناوریورز

در های متخصصان ورزشي از اینكه دانش، تحقیقات و تالش

حال توسعه شان بي نتیجه و غیرقابل استفاده باشد، نگرانند 

 . 8اسمیت ( و1391صالحي ، ، ایزدی ، )محمدی

اگرچه اعتقاد بر این است که همه، کارهای درستي )اثربخش( 

دهند، مسئله این است که در نبود الگوی کارساز در انجام مي

توان ادعا کرد که همة بكارگیری فناوری اطالعات آیا مي

 9گیرد؟کارها به درستي انجام مي

و  در حال حاضر تعداد زیادی اماکن آبي و استخرهای دولتي

و ها خصوصي در کشور وجود دارد که توسط سازمان

یس و احداث گردیده و در حال مختلف تاسهای ارگان

آبي های باشند؛ اما هیچ یك از فدراسیونميسرویس دهي 

ر ا دکشور آمار و تعداد دقیق اماکن آبي و استخرهای کشور ر

درس توانند به راحتي به آميشهروندان نسایت خود ندارند و 

و تلفن و قیمت و دیگر اطالعات استخرها و اماکن آبي 

زیاد های علي رغم تالش، عالوه بر این دسترسي داشته باشند.

های ورزشهای اندرکاران فدراسیونمسئولین، مدیران و دست

 آمار دقیق و جامعي از تعداد، گذشتههای آبي در طي سال

وجه داوران و ورزشكاران )با ت، مربیان، مدرسانو کیفي ميک

ها پراکندگي در شهرها و استان، سن، جنسیت، درجه، به سطح

وجود ندارد . ها و نرم افزارهای فدراسیونها .( نیز در سایتو..

و ها لهاز طرفي تعداد زیادی از مربیان و داوران به دلیل مشغ

های مشكالت فردی و اجتماعي، دسترسي آساني به فدراسیون

ی یادمربوطه را برای پیگیری امورات خود را ندارند و خیل ز

مختلف نیز با این های از ورزشكاران در موادها و رشته

 مواجه هستند.ها چالش

                                                           
8 Smith, R., Galloway, M., Patton, R. and Spinks, W. 

 ،1994 
9 Akaba, S. and Krubacak, G.  ،1998 

درصد( مدیران  88در حال حاضر تحقیقات نشان داده بیشتر )

ارشد فدراسیونهای ورزشي و مدیران ستادی وزارت ورزش و 

ساعت در هفته از کامپیوتر استفاده  10کمتر از ، جوانان

ها کنند. همچنین بیشترین میزان استفادة این مدیران از مؤلفهمي

ورزشي های و ابعاد فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان

متنوع  استفاده از نرم افزارهای پاورپوینت و ورد است. 

صورت گرفته های ( طبق پژوهش1389، )احمدپور، مولود

ورزشي کشور در زمینه استفاده و بهره برداری های فدراسیون

ند که این امر از فن آوری اطالعات در حد متوسطي قرار دار

ورزشي خارجي نویدبخش های برای رقابت با  فدراسیون

( 1392احمدی و سبحاني ، شهالالیي، نخواهد بود. )هنری

ورزشي جمهوری های دهد که فدراسیونميمطالعات نشان 

ایران تا سطح بسیار خوب فاصله دارند. بنابراین اسالمي

ن زمینه کلیة فدراسیونهای ورزشي باید برای پیشرفت در ای

کارکنان و کارشناسان خود را به عنوان نیروی محرکة سازمان 

های موجود در دنیا آشنا کرده و با ارائة آموزشهای با فناوری

الزم به آنها، موجبات پیشرفت و رقابت خارجي را فراهم کنند 

رسد ( به نظر مي1392احمدی و سبحاني ، شهالالیي، )هنری

مطلوب و موجود فناوری اطالعات در که شكاف بین وضعیت 

را در زمینة بهره گیری ها ورزشي، این سازمانهای فدراسیون

از مدیریت دانش با مشكالتي مواجه ساخته که ارائة خدمات 

مطلوب و رقابت در محیط بسیار متحول و متغیر دنیای ورزش 

امروز را با مشكل مواجه خواهد کرد. هنری نیز در مقالة خود 

فول جایگاه تربیت بدني بر اثر عدم به کارگیری به ا

( 1389واسدنژاد،  اطالعاتي اشاره میكند.) عزیزیهای فناوری

لذا فدراسیونهای ورزشي، به عنوان متولیان اصلي ورزش حرفه 

روز دنیا در زمینة فناوری های ای کشور باید همگام با پیشرفت

ان برای استفادة مناسب به کارکنهای اطالعات و ارائة آموزش

بهینه از این ابزار قدرتمند، فناوری اطالعات را به عنوان نیروی 

محرکه و عامل مؤثر در پیشرفت و موفقیت مدیریت دانش و 

احمدی و ، شهالالیي، به کار گیرند. )هنریها غلبه بر چالش

(. در پژوهشي به بررسي رابطه ی فن آوری 1392سبحاني 
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بعاد سازمان یادگیرنده در اطالعات با درجه تحقق ا

ایران پرداخته شد که ميورزشي جمهوری اسالهای فدراسیون

به طور کلي مشاهده شد که درجه تحقق ابعاد سازمان 

ورزشي در حد مطلوبي قرار های یادگیرنده در فدراسیون

( لذا موارد زیر به 1388، حمیدی و  راشد، ندارد. )سجادی

 ردید:ورزشي پیشنهاد گهای فدراسیون

ورزشي به سیستم فن آوری های لیه فدراسیونکتجهیز  -1

 اطالعات.

اندازی سیستم شبكه داخلي اطالعات در ایجاد و راه -2

 ورزشي.های فدراسیون

اکسس و نرم افزارهای ، هایي چون اکسلآموزش برنامه -3

در انجام امور ها تخصصي و گرافیكي و استفاده از این برنامه

 جاری .

ورزشي جهت های در سازمان 10پي پرلس جاد  سیستم ای -4

 سرعت و دقت در انجام امور.

 یجاد سایت اینترنتي مخصوص هر فدراسیون. ا -5

 (1388، حمیدی و  راشد، و..... )سجادی

به  ایجهمچنین در زمینه یادگیری سازماني، با عنایت به نت

های ها موارد زیر در فدراسیوندست آمده از توصیف داده

 ایران پیشنهاد گردیده است:ميورزشي جمهوری اسال

با مفاهیم ابعاد ها موزش رؤسا و کارکنان فدراسیونآ -1

 سازمان یادگیرنده.

های رای ثبت مهارتاندازی پایگاه اطالعاتي کارکنان براه -2

هتر ه بآنها و نیز سایر اطالعات مورد نیاز برای همكاری هر چ

 کارکنان در توسعه سازمان. 

 (1388، راشد  حمیدی و، و... )سجادی -3

های ورزشهای فدراسیوندر این پژوهش برای هر یك از 

تخصصي شان یك مدل های با توجه به نیازمندی آبي کشور

فناوری  با استفاده ازتوانند ميپایگاه داده طراحي گردیده که 

 .مختلف مدیریتي برسندهای اطالعات به موفقیت در بخش

                                                           
1 0 paperless   

مذکور های در فدراسیونپایگاه داده رد نیاز اطالعات مو

  .وجود داردبصورت پراکنده و دستي 

نوین در های توجه به پیشرفت علم و فناوری بادر این پژوهش 

های سطح دنیا و با مشورت مسئولین و کارشناسان فدراسیون

آبي کشور و همچنین مشورت با کارشناسان حوزه های ورزش

استفاده از و ها ی مهندسي دادهتالش شد تا بجا 11آی تي

موجود، یك مدل پایگاه داده جدید برای های مدل

تا مسئولین  شودآبي کشور طراحي های ورزشهای فدراسیون

آبي بتوانند با های ورزشهای اندرکاران فدراسیونو دست

هزینه پائین و در واقع با بهره وری باال به دقیق ، سرعت باال

و از این  کنند.فدراسیون دسترسي پیدا  ترین اطالعات ورزشي

های اطالعات در تدوین اهداف آتي و همچنین برنامه ریزی

کوتاه مدت، بلند مدت و راهبردی استفاده بهینه و مطلوبي 

 داشته باشند.

آبي های ورزشهای فدراسیونهای بیشترین اطالعات و داده

 :بخش 4کشور در 

 مربیان و مدرسان، داوران 

 ن و قهرمانان ورزشكارا

 استخرها ، اماکن آبي

 قهرماني های و پایگاهها باشگاه

  باشد؛ميآبي های در رشته

موجود های اطالعاتي و مدلهای مهندسي دادهاز آنجائیكه 

اطالعاتي به های همانند طراحي مدل داده توانستنمي

؛ در این پژوهش با کندورزشي کمك شایاني های فدراسیون

، و همچنین کمك ها تربیت بدني در دانشگاه کمك اساتید

آبي کشور و های ورزشهای کارشناسان و مسئولین فدراسیون

با استفاده از تجربیات کارشناسان حوزه فناوری اطالعات و 

های نیازهای فدراسیونميتما، 12آی تي متخصصان حوزه

مورد اشاره، با نوآوری های بخشميآبي را در تماهای ورزش

                                                           
1 1 Information Technology 
1 2 Information Technology 
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راحي و مدل سازی ورزشي پیش بیني، تامین و رفع در ط 

 د.یگرد

های سازمان، با توجه به توسعه علم و فناوری در سطح جهان

ده از خود با استفاهای موفق، اقدام به مكانیزه نمودن فعالیت

اند . حال این نموده آی تيپیشرفت علم و فناوری در حوزه 

و یا از طریق مدل  هامكانیزه نمودن یا از طریق مهندسي داده

ورد نهادینه گشته و مها اطالعاتي در سازمانهای سازی داده

وژی گیرند. لذا در قرن حاضر که عصر تكنولمياستفاده قرار 

بایست خود ميباشد؛ پژوهش هایي که در حال انجام است مي

، تعارا با متدهای جدید و به روز دنیا از جمله فناوری اطال

 اطالعاتي وقف دهند.های و بانكداده های پایگاه

روز های بر اساس علم و فناوریمدل سازی این پژوهش نیز 

ن الگو و تواند به عنوامياجرا گردید. که این مدل پایگاه داده 

ار ورزشي کشور قرهای فدراسیونميپایلوت مورد استفاده تما

 گیرد.

و ها دادهميیكسان سازی و یكپارچه سازی تما، جمع آوری

 ورزشي در یك مدل وهای اطالعات مورد استفاده فدراسیون

نرم افزار که جزو نیازهای ضروری و اساسي جامعه ورزش 

رای تواند زمینه مناسب و مسیر روشني را بميباشد؛ ميکشور 

های و مقدمات موفقیت نمایدپیشرفت ورزش کشور ایجاد 

 .ورزشي کشور را به ارمغان بیاوردهای بیشتر فدراسیون

ورزشي را های طراحي مدل پایگاه داده برای فدراسیون اهمیت

 توان به شرح زیر بیان نمود: مي

اطالعاتي این است که به طور های مهمترین ویژگي فناوری

تكنولوژیكي آنها افزایش و هزینة استفاده از های پیوسته قابلیت

یابد. در حال حاضر سرمایه گذاری در این آنها کاهش مي

با سرعت چشمگیری همراه است، به طوری که در  بخش

 50آمریكا هزینة خرید محصوالت تكنولوژیكي بیش از 

 13دهد. سازمان را به خود اختصاص ميهای درصد هزینه

همانگونه که استفاده از فناوری اطالعات و ابزارهای آن توسعه 

                                                           
1 3 Gokalp, M.  ،2011 

یابد و همانگونه که فناوری برای زنده ماندن در عرصة مي

اساسي و مهم است، پس اهمیت مسائل و مشكالت  رقابت،

ورزشي به ویژه های مربوط به فناوری اطالعات در سازمان

 14یابد.ورزشي نیز افزایش ميهای فدراسیون

تحت های موفقیت مدیران در اداره سازمانهای یكي از شیوه

، رهبری اقتضایي است. یعني با توجه به شرایط، پوشش خود

مختلف موجود در سطح های و ویژگيها یتمقتضیات و موقع

دنیا و کشور بتواند سازمان خود را به بهترین شیوه مدیریت 

و مقتضیات قرن جاری پیشرفت و ها نماید. یكي از ویژگي

باشد که با استفاده از فن آوری اطالعات ميتوسعه علم 

مجازی و... های شبكه، اینترنت، نرم افزار مختلفهای )سایت

و ها ورت آنالین و آفالین مورد استفاده سازمان( بص

یكي از این  15مختلف کشورها قرار گرفته است.های صنعت

باشد ميصنعت ورزش ، بسیار مهم در سطح جهانهای صنعت

که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها و یا در 

کشورهای جهان قرار گرفته است. لذا ميواقع مورد توجه تما

رسد موفقیت مدیران ورزشي در قرن کنوني فقط با مينظر  به

استفاده از امكانات و علم روز دنیا )طراحي و استفاده از 

مجازی و ...( امكان پذیر بوده های ، نرم افزارها، شبكهها سایت

و فقط با استفاده و بهره برداری مناسب از این توسعه علم و فن 

خود موفق های داف سازمانتوانند در رسیدن به اهميآوری 

 16باشند.

های از آنجائي که مدیران ورزشي بطور مداوم تحت ارزیابي

ها و تماشاگران( و داخلي )مدیران خارجي )رسانههای محیط

و  2006های ورزشي( هستند )هاردویك، ها و تیمباشگاه

( بنابراین با استفاده از فن آوری اطالعات و ثبت 1988لالند، 

در نرم افزارهای کامپیوتری، آنها به ها راسیونعملكرد فد

توانند عملكرد واقعي و دقیق دوران ریاست و ميخوبي 

ورزشي را در معرض دید های مسئولیت خود در سازمان

                                                           
1 4 Australian coaching council ،2000 
1 5  Hismanoglu, M ،2011 
1 6 Vahedi, M. Farhad Nejad. A ،2011 
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باال های استفاده کنندگان و پیگیرکنندگان و همچنین سازمان

های دستي قرار دهند. یكي از اهداف روسای فدراسیون

مختلف از جمله پیشرفت های موفقیت در زمینهورزشي کسب 

و کیفي مربیان و داوران و ورزشكاران و ميوضعیت ک

باشد. استفاده از ميهمچنین توسعه ورزش قهرماني و همگاني 

فن آوری اطالعات در ورزش یكي از عوامل مهم در موفقیت 

( آینده 1391ایزدی و  صالحي  ، )محمدی آید.به حساب مي

مان هایي خواهد بود که خود را با واقعیات و از آنِ ساز

الزامات فناوری اطالعات هماهنگ کنند. )موحدی،  معتمدی 

به ویژه ها رسانههای ( استفاده از ظرفیت1390، و کتال

های وب و...( و رسانه، دیداری نوین )اینترنتهای رسانه

دیداری )تلویزیون و...( موجب توسعه ورزش قهرماني 

( استفاده از فناوری 1391، ظهرابي ،صابونچي و رهامشود. )مي

اطالعات به منظور ارتقای سطح مربیگری و عملكرد مربیان به 

لذا  17عنوان عاملي مهم و مؤثر در ورزش شناخته شده است.

همان گونه که نگرش به سمت فناوری خیلي سازنده است، 

اده از الزم است راهبردهایي را پیدا کرد تا مربیان را به استف

موجود در کار عملي ترغیب کند. های و فناوریدانش علمي

توانند روی ورزشكاران در استفاده از همچنین مربیان مي

موجود تأثیر بگذارند. متخصصان ورزشي از اینكه های فناوری

در حال توسعه شان بي نتیجه و های دانش، تحقیقات و تالش

ایزدی و  صالحي  ، دیغیرقابل استفاده باشد، نگرانند )محم

رسد که شكاف بین وضعیت به نظر مي 18اسمیت ( و1391

ورزشي، های مطلوب و موجود فناوری اطالعات در فدراسیون

را در زمینة بهره گیری از مدیریت دانش با ها این سازمان

مشكالتي مواجه ساخته که ارائة خدمات مطلوب و رقابت در 

ی ورزش امروز را با مشكل محیط بسیار متحول و متغیر دنیا

مواجه خواهد کرد. هنری نیز در مقالة خود به افول جایگاه 

اطالعاتي های تربیت بدني بر اثر عدم به کارگیری فناوری

                                                           
1 7 Bradley, J ،2008 
1 8 Smith, R., Galloway, M., Patton, R. and Spinks, 

W ،1994 

( لذا فدراسیونهای 1389اشاره میكند.)عزیزی و اسدنژاد،

ورزشي، به عنوان متولیان اصلي ورزش حرفه ای کشور باید 

روز دنیا در زمینة فناوری اطالعات و های همگام با پیشرفت

مناسب به کارکنان برای استفادة بهینه از این های ارائة آموزش

ابزار قدرتمند، فناوری اطالعات را به عنوان نیروی محرکه و 

عامل مؤثر در پیشرفت و موفقیت مدیریت دانش و غلبه بر 

احمدی و سبحاني، ، شهالیي، به کار گیرند. )هنریها چالش

1392) 

، به عمل آمدههای با توجه به مطالب ذکر شده و بررسي

ورزشي کشور از جمله: های مشخص گردید که در فدراسیون

، نيفدراسیون نجات غریق و فدراسیون قایقرا، فدراسیون شنا

ورزش ، آمار و اطالعات دقیق و جامع و کاملي از مربیان

یا  اشت. واماکن آبي و... وجود ند، مدرسان، داوران، کاران

فردی و گروهي در انبارها نگهداری های بصورت پرونده

ز اشده است؛ بطوریكه دسترسي به آن راحت و آسان نبود. مي

آموزشي اعم از های طرفي فرآیندهای برگزاری دوره

و  مدرسي و برگزاری رویدادها و مسابقات، داوری، مربیگری

، بصورت ها يو آمادگها و بازآموزیهای سمینارها و کلینیك

را اج وسنتي و با بروکراسي اداری زیادی در حال برنامه ریزی 

، ها بوده است. این بروکراسي مازاد باعث افزایش هزینه

، کاهش سرعت فرآیند صدور کارت و مدارک مربیگری

 ارسال چندین باره مدارک، مدرسي و احكام و ...، داوری

کننده به  مراجعات حضوری بسیار زیاد و خسته، شخصي

یت استاني و.... شده بود و در نهاهای و هیاتها فدراسیون

 ،داوران، مدرسان، منجر به عدم رضایت کارکنان فدراسیون

 مربیان و ورزشكاران گشته بود.

ها همچنین سیستم آنالیني برای اخذ گزارشات عملكرد استان

 ،مهنوع برنا، رده سني، شهر، استان، رشته، به تفكیك جنسیت

ته سطح و ... وجود نداشت و عدم وجود این قابلیت باعث گش

الت آتي خود با مشكهای در برنامه ریزیها بود تا فدراسیون

ها تاندقیق در سطح اسهای زیادی از جمله نداشتن آمار و داده

 و کشور  مواجه شده بودند.
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 روش کار 

ته گرفبصورت کیفي انجام بود و  تحقیق پیمایشي )زمینه یابي(

های با انجام توصیف وضعیت موجود، اطالعات و داده است.

را از ها مورد نیاز برای طراحي مدل پایگاه داده برای فدراسیون

و یا ها طریق مصاحبه با روسا، کارشناسان و مسئولین فدراسیون

جمع آوری ها مشاهده اسناد و مدارک موجود در فدراسیون

ا، کارشناسان و مسئولین در انجام مصاحبه با روسگردید. 

آبي سواالت مورد نیاز بصورت های ورزشهای فدراسیون

بررسي مدارک و  گرفت. درمتنوع انجام های منظم و به شیوه

و اطالعات موجود ها داده، ها ای( فدراسیوناسناد )کتابخانه

و با کمك های موجود، و با بهره گیری از داده شد استخراج

ها این داده اولیه گردید. مدل داده طراحي ، یك برنامه نویس

واقعیت را به درستي بیان  بوده و به نحو مطلوب موثقکامال 

انتخاب باشد. ميبدور نیز . و از جهت گیری نمایدمي

انجام بصورت غیرتصادفي )منتخب و هدفمند( نیز ها فدراسیون

فدراسیون  3آبي  هر های که در عرصه فعالیت گرفت

نجات غریق و  –آبي کشور ) شنا، شیرجه و واترپلوی هاورزش

این تحقیق  جامعه ی آماریشدند. قایقراني( انتخاب  –غواصي

آبي های فدراسیون ورزش 3شامل مسئولین و کارکنان  

) شنا، شیرجه و  1398و  1397در سال   ایرانميجمهوری اسال

وجه با تبوده است. قایقراني(  –نجات غریق و غواصي –واترپلو

؛ این  بودبه اهدافي که برای این تحقیق در نظر گرفته شده 

محقق با  گرفت.تحقیق بصورت میداني و کاربردی انجام 

ضمن انجام مصاحبه با مسئولین و ها حضور در فدراسیون

مذکور نسبت به مشاهده اسناد و های کارشناسان فدراسیون

های دیتمام نیازمن واطالعات موجود در فدراسیون اقدام 

فدراسیون را در طراحي مدل پایگاه داده پیش بیني نمود. 

های همچنین بخشي دیگر از اطالعات را از طریق بانك

های اطالعاتي موجود در ادارات ورزش و جوانان استان

های ورزشي مربوطه در استانهای مختلف کشور و هیئت

این اطالعات که بصورت گشت. مختلف کشور گرداوری 

، 19و نرم افزارهای وردها تبي و یا بصورت فایلاسناد ک

و یا ها و کامپیوترهای فدراسیونها و... در سیستم 20اکسل

اطالعاتي در ادارات ورزش و جوانان و های بصورت بانك

مختلف کشور موجود های ورزشي مربوطه در استانهای هیئت

جمع آوری گشت و سپس توسط  اکسل، در نرم افزار ورد بود

طراحي و   22الراول 21فریم ورک در کت برنامه نویسشر

 قابل بهره برداری 23ام. وی. سيسپس در پیاده سازی گردید. 

 گردید.

 

 ابزار پژوهش

 بوده است.ابزار مورد استفاده در این تحقیق مصاحبه و مشاهده 

آی مسئول سایت و ، مسئولین کمیته آموزش، مصاحبه با روسا

ات غریق و قایقراني که مجموعا نج، هر سه فدراسیون شنا  تي

و مشاهده اسناد و اطالعات مكتوب در  بودند انجام شدنفر  30

فدراسیون و همچنین مشاهده اسناد و اطالعات ثبت شده  3هر 

ها فدراسیون که در قالب برنامه 3کامپیوتری هر های در شبكه

... درج  و ورد و اکسلو نرم افزارهای مختلف از جمله 

های اطالعات از شبكه برخيهمچنین  .دندبوگردیده 

اطالعاتي ادارات ورزش و جوانان های کامپیوتری و بانك

مختلف کشور که به عنوان متولي ورزش در های استان

در ضمن بخشي دیگر  ؛ دریافت شد.نمایندميفعالیت ها استان

های اطالعاتي هیئتهای از طریق بانكها از اطالعات و داده

مختلف و های مربوطه در استانهای راسیونورزشي فد

گردید. مختلف دیگر جمع آوری های و سازمانها شهرداری

و ها اطالعات که بصورت اسناد کتبي و یا بصورت فایلميتما

و کامپیوترهای ها و... در سیستم 25اکسل، 24نرم افزارهای ورد

اطالعاتي در ادارات های و یا بصورت بانكها فدراسیون

                                                           
19 word Microsoft 

20 Excel Microsoft 

21 Ferime worke 
22 laravel 
23 M.v.c (model view contoroler) 
24 word Microsoft 

25 Excel Microsoft 
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های ورزشي مربوطه در استانهای ورزش و جوانان و هیئت

جمع  در نرم افزار ورد، اکسل بودمختلف کشور موجود 

 26فریم ورک در شرکت برنامه نویسآوری و سپس توسط 

سیتم عامل مورد  طراحي و پیاده سازی گردید.  27الراول

بوده و فریم ورک  28استفاده برای طراحي مدل لینوکس

محیط طراحي گشت. همچنین پایه زبان در الراول در این 

زبان طراحي سایت ، )پي اچ پي  29الراول بر حسب پي اچ پي

دیگری مانند ورد های محیط باشد( بوده است.ميدر لینوکس 

گیرد ولي ميمورد استفاده قرار ها برای طراحي سایت  30پرس

برای استفاده از الراول در این پژوهش ميدالیل منطقي و مه

 د داشت که مهمترین آن عبارتند از :وجو

های یازنالراول دارای استراکچر)قابلیت بازنگری با توجه به  -

تخصصي هر فدراسیون( قوی تر است هر چند دارای پكیج 

باشد. )در ميکمتری برای توسعه مدل نسبت به ورد پرس 

 )ود.فاده نمنیز است« یا»میتوان از « و»الراول بجز استفاده از 

 باشدميارای سرعت باالتری الراول د -

 باشدميدست برنامه نویس بازتر  31برای توسعه و دوالپ -

 گردید. قابل بهره برداری 32ام. وی. سيدر  در نهایت مدل

 شامل:ها باشد که این الیهميام وی سي دارای سه الیه اصلي 

الیه اول : ذخیره داده است که دیتابیس مورد استفاده مای  -

 است. بوده  33اس کیو ال

است که منطق برنامه در این   34الیه دوم: بي زینس الیر -

محیط کار شده است و به دیتا بیس )الیه اول( و همچنین 

 باشد.ميالیه سوم متصل 

باشد که مدل مي 35الیه سوم: فرانت )ظاهر کار( یا همان ویو -

دهد. در واقع در ویو مشخص ميرا برای کاربران نمایش 

                                                           
2 6 Ferime worke 
2 7 laravel 
2 8 linox 
2 9 P.h.p 
3 0 word press 
3 1 develop 
3 2 M.v.c (model view contoroler) 
3 3 mysql 
3 4 Besiness layer 

برای کاربران نمایش داده شود. شود که مدل چگونه مي

 ، گزارشات و... (ها رنگ، نمودارها، )جداول

های به علت داشتن قابلیت مدلاین ، بعد از پایان پژوهش

شنا و های فدارسیون  آی تيتوسط مسئولین سایت و ، فراوان

 قرار گرفته است.مورد استفاده  نجات غریق بصورت آنالین

ه گشته مورد نیاز آمادهای یرساختدر فدراسیون قایقراني نیز ز

ل ین مدز ااتا انشاهلل این فدراسیون نیز بتواند در آینده نزدیك 

 بهره برداری و استفاده نماید.

 

 نتایج

رای بشناسایي و تعیین الزامات پیاده سازی پایگاه داده با 

و  و تعیین ارتباطات مورد نیاز آبيهای ورزشهای فدراسیون

 از طریق نرم افزارهای کاربردی و با هاضروری بین داده

ز اداده موجود )بیشتر با استفاده های پایگاههای کمك مدل

مدل پایگاه مدل رابطه ای( و با هدف یكپارچه سازی، یك 

آبي کشور های ورزشهای فدراسیوناستعدادیابي داده برای 

انان داوران، ورزشكاران و قهرم، مدرسان، مربیانهای در بخش

، شناهای فدراسیونهای و پایگاهها باشگاه کن، استخرها،اماو 

 نجات غریق و غواصي، قایقراني طراحي، شیرجه و واترپلو

 نمودیم.

قهرماني کشور از طریق های و پایگاهها مسئوالن باشگاه

کارتابل نسبت به ارسال درخواست تأییدیه برای ثبت مجموعه 

ادیابي از طریق سامانه خود به عنوان پایگاه قهرماني و استعد

نمایند و بعد از کلیك نمودن دکمه ميبانك اطالعاتي اقدام 

درخواست آنان بصورت آنالین به هیات استان ، ثبت نهایي

 شود.ميمربوطه ارسال 

نسبت به ، استان مربوطه بعد از بررسي درخواستهای هیات

نمایند. در صورت ميتأیید یا عدم تأیید درخواست اقدام 

تأیید، درخواست صدور مجوز پایگاه قهرماني و استعدادیابي 

گردد. فدراسیون بعد از مياز هیات استاني به فدراسیون ارسال 

                                                                                       
3 5 view 
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بررسي نهایي نسبت به صدور مجوز پایگاه قهرماني اقدام  

 نماید.مي

های بالفاصله دسترسي، بعد از تأیید نهایي توسط فدراسیون

در کارتابل شخصي ایشان  الزم برای مدیر پایگاه قهرماني

و ها فعالیتميتواند تماميگردد و ایشان ميایجاد 

مربوط به پایگاه قهرماني را از طریق سامانه )مدل های نیازمندی

 پایگاه داده( انجام دهد.

مجوز صادر نگشته و برای ایشان ، در صورت عدم تأیید

 شود. ميهیچگونه دسترسي ایجاد ن

 باشد:ميیگاه قهرماني به شرح زیر نحوه ورود اطالعات پا

مختلف به همراه مربیان و های در سطوح و رشتهها تیممياسا

 سطح و جنسیت و...، و .... به تفكیك استانها باشگاه

 قهرمانان در مسابقات مختلف مياسا

معرفي متغیرهای روانشناختي و استعدادیابي در زمینه 

 آبيهای ورزش

مربیگری های ت مجوز و برگزاری دورهاندازی بخش دریافراه

استاني از فدراسیون بصورت های و... توسط هیات

 الكترونیكي.

 
 مودار سامانه عضویتن -1نمودار 

 

 
 مودار سیستماتیك فدراسیونن -2نمودار 

 

با ها قهرماني استانهای و پایگاهها همچنین مسئوالن باشگاه

آنالین به سامانه  بصورت، استاني خودهای هماهنگي هیات

فدراسیون قایقراني )مدل پایگاه داده فدراسیون( وارد شده و 

، پس از پرداخت حق عضویت به حساب فدراسیون قایقراني

نام کاربری و پسورد اختصاصي خود را با رعایت نكات ایمني 

نمایند. سپس برای آنان یك کارتابل ميو امنیتي دریافت 

ه نسبت به ثبت مشخصات گردد. در ادامميشخصي ایجاد 

و ميو تخصصي خود و همچنین ثبت مشخصات عموميعمو

تخصصي باشگاه یا پایگاه قهرماني در اختیار خود از طریق 

 نمایند.ميکارتابل شخصي اقدام 

قهرماني و استعدادیابي کشور های و پایگاهها مسئوالن باشگاه

رای ثبت از طریق کارتابل نسبت به ارسال درخواست تأییدیه ب

مجموعه خود به عنوان پایگاه قهرماني از طریق سامانه بانك 

نمایند و بعد از کلیك نمودن دکمه ثبت مياطالعاتي اقدام 

درخواست آنان بصورت آنالین به هیات استان مربوطه ، نهایي

 شود.ميارسال 

نسبت به ، استان مربوطه بعد از بررسي درخواستهای هیات

نمایند. در صورت ميدرخواست اقدام تأیید یا عدم تأیید 

تأیید، درخواست صدور مجوز پایگاه قهرماني از هیات استاني 

گردد. فدراسیون بعد از بررسي ميبه فدراسیون قایقراني ارسال 

 نماید.مينهایي نسبت به صدور مجوز پایگاه قهرماني اقدام 

بالفاصله ، بعد از تأیید نهایي توسط فدراسیون قایقراني

الزم برای مدیر پایگاه قهرماني در کارتابل های رسيدست

ها فعالیتميتواند تماميگردد و ایشان ميشخصي ایشان ایجاد 
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مربوط به پایگاه قهرماني را از طریق سامانه های و نیازمندی

 )مدل پایگاه داده( انجام دهد.

آبي های ورزشهای فدراسیونهای بیشترین اطالعات و داده

 :بخش 4کشور در 

 مربیان و مدرسان، داوران 

 ورزشكاران و قهرمانان 

 استخرها ، اماکن آبي

 قهرماني های و پایگاهها باشگاه

  باشد؛ميآبي های در رشته

این پژوهش پیمایشي )زمینه یابي( و از نوع کاربردی 
36 بوده که بصورت میداني و کیفي انجام گرفته است. 

طالعات و با انجام توصیف وضعیت موجود، ا
داده مورد نیاز برای طراحي مدل پایگاه داده برای های 
ها فدراسیون کارشناسان و ، را از طریق مصاحبه با روسا
و یا مشاهده اسناد و مدارک ها مسئولین فدراسیون
ها موجود در فدراسیون گردید.جمع آوری   

های فدراسیون ورزش 3این تحقیق شامل  جامعه ی آماری

) شنا،  1398و  1397در سال   ایرانمياسال جمهوریآبي 

که بوده قایقراني(  –نجات غریق و غواصي  –شیرجه و واترپلو 

و ها بصورت اسناد کتبي و یا بصورت فایل رااطالعات محقق 

و کامپیوترهای ها و... در سیستم 38اکسل، 37نرم افزارهای ورد

ارات اطالعاتي در ادهای و یا بصورت بانكها فدراسیون

های ورزشي مربوطه در استانهای ورزش و جوانان و هیئت

در نرم افزار  دیتاهامختلف کشور جمع آوری و 

قرار داده تجزیه و تحلیل مورد  22نسخه  39اس.پي.اس.اس

بصورت یك مدل طراحي  40و سپس در نرم افزار اکسس شد

 گردید.و ارائه 

 بوده است.ه بزار مورد استفاده در این تحقیق مصاحبه و مشاهدا

                                                           
3 6 Usage Research 
3 7 word Microsoft 
3 8 Excel Microsoft 
3 9 spss 
4 0 Access Microsoft 

آی. مسئول سایت و ، مسئولین کمیته آموزش، مصاحبه با روسا

نجات غریق و قایقراني که مجموعا ، هر سه فدراسیون شنا تي

و مشاهده اسناد و اطالعات مكتوب در  بودند انجام شدنفر  20

فدراسیون و همچنین مشاهده اسناد و اطالعات ثبت شده  3هر 

ها فدراسیون که در قالب برنامه 3کامپیوتری هر های در شبكه

و ... درج  ورد و اکسلو نرم افزارهای مختلف از جمله 

 .بودندگردیده 

، استانيهای تعداد کاربران در فدراسیون شنا به تفكیك: هیات

جات داوران و ورزشكاران و در فدراسیون ن، مربیان، مدرسان

نجات غریق و ، غریق و غواصي به تفكیك رشته غواصي

 رمان. آبد

  نفر 6646نفر عضو در فدراسیون شنا  500/18از مجموع 

 10، ها نفر روسای هیات استان 31، نفر مدرس 50، مربي

نفر( ورزشكار 763/11نفر اعضای فدراسیون و مابقي)

 باشند.مي

    نفر عضو در فدراسیون نجات غریق  500/19از مجموع

، اننفر آبدرم 000/5، نفر منجیان غریق 000/12حدود 

 باشند.مينفر غواص  500/2

سامانه بانك اطالعاتي فدراسیون شنا بصورت مستقل و  -

ن استا 32آنالین در اختیار کاربران فدراسیون در سطح 

توانند مياستاني های کشور قرار گرفته است. و هیات

ی و استان خود را از طریق سامانه پیگیرهای فعالیتميتما

 اجرا نمایند.

 امانه کل فدراسیون به تفكیك هر استانتعداد اعضای س -

 باشد.ميقابل رصد و گزارش گیری 

 با تعداد دقیق اعضای سامانه هر فدراسیون بصورت آنالین -

توجه به نقشي که دارند قابل تحلیل و تفكیك و 

نوع رشته ، باشد. )بر حسب جنسیتميگزارشگیری 

، سطح مدرسي، سطح داوری، سطح مربیگری، ورزشي

 رده سني و...(، اریسطح ورزشك

، تأیید شده، برگزار شده، درخواست شدههای دورهميتما -

، رشته، لغو شده و ... به تفكیك هر استان، تأیید نشده
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باشد. مثال ميجنسیت و ... قابل مشاهده و پیگیری و بررسي  

برگزار شده در فدراسیون شنا تا شهریور ماه های دوره

 باشد:ميبشرح زیر  1398

 دوره مخصوص  174دوره برگزار شده  324ع از مجمو

وره د 21دوره مخصوص آقایان انجام گرفته و  72بانوان و 

 نیز ادغام گردیده بود. 

 و ددوره، درجه  198برگزار شده درجه سه های تعداد دوره

دوره برگزار گردیده  12دوره و ملي  2و درجه یك  20

 است.

 ا در رشته شن برگزار شده به تفكیك رشتههای تعداد دوره

دوره  15و واترپلو  2، شیرجه 15دوره، شناهنری  206

 است.

 استان تهران با ها درخواست کننده دورههای در بین استان

 درخواست بیشترین فراواني را داشته است. 114

 با تعداد دقیق اعضای سامانه هر فدراسیون بصورت آنالین -

كیك و توجه به تحصیالتي که دارند قابل تحلیل و تف

باشد. مثال تحصیالت کاربران در ميگزارشگیری 

 باشد:ميبشرح زیر  1398فدراسیون شنا تا شهریور ماه 

  ،نفر فوق 803نفر دیپلم و  2796از نظر مدرک تحصیلي 

 ونفر کارشناس ارشد  1041نفر کارشناس و  2904دیپلم، 

 باشد. مينفر  84دکتری 

ده ولي از وجود جمعیت جوان به عنوان یك فرصت بو

در وضعیت ها نظر سطح تحصیالت، کارکنان فدراسیون

یت مناسبي قرار ندارند که با توجه به جوان بودن اکثر

 .وردآتوان در این رابطه برنامه ریزی الزم را به عمل مي

بانكي اعضای های فرآیندهای مالي و تراکنشميتما -

گزارشگیری و ، بررسي، سامانه و فدراسیون قابل رصد

توانند مياعضای سامانه ميباشد. ضمن اینكه تماميگیری پی

مالي خود را با جزئیات دقیق در صفحه و های تراکنش

 کارتابل شخصي خود مشاهده نمایند.

  لي تراکنش ما 230/27به عنوان نمونه در فدراسیون شنا

 صورت پذیرفته است

، )مدرسانها مربوط به همه نقشميبخش اطالعات عمو -

مدیران ، بازرسان، قهرمانان، ورزشكارن، و داوران مربیان

، و...( شامل: مشخصات شناسنامه ایها اماکن و باشگاه

اطالعات تحصیالتي، اطالعات تلفن و آدرس، آپلود مدارک 

 مدرک تحصیالتي و ...(. –کارت ملي  –) شناسنامه 

خش اطالعات تخصصي شامل: اطالعات تخصصي ب -

اطالعات تخصصي ، مربیان مدرسان، اطالعات تخصصي

 داوران و اطالعات تخصصي ورزشكاران.

 

 بحث و نتیجه گیری

 و استعدادیابيهای داده پایگاه طراحيهدف از این تحقیق 

 ابي بود.های ورزش فدراسیون برای روانشناختي متعیرهای

شناسایي و تعیین الزامات پیاده سازی که برای رسیدن به آن 

، داوران، مدرسان، یگاه داده برای مربیانطراحي پا، پایگاه داده

های پایگاه استخرها،، آبي اماکن، ورزشكاران و قهرمانان

، شیرجه و واترپلو، شنا های فدراسیونهای قهرماني و باشگاه

صورت گرفت و سپس برای  قایقرانيو  نجات غریق و غواصي

 یكپارچه سازی مدل پایگاه دادههر فدراسیون بصورت مجزا 

و ها بزرگي و وسعت مقدار دادهامروزه به دلیل  شد. انجام

ورزشي های مختلف مانند سازمانهای در سازمان اطالعات

جمع آوری، ضرورت دارد که با هزینه پایین و سرعت باالیي 

برای انجام نگهداری، تولید، پردازش، بازیابي و تحلیل شوند. 

نویني به نام  فناوریاستفاده و بهره گیری از  بهاین هدف نیاز 

استفاده از فن آوری اطالعات و   باشد.ميفناروی اطالعات 

در نرم افزارهای کامپیوتری، ها ثبت عملكرد فدراسیون

مختلف فدراسیون های بخشتوانند عملكرد واقعي و دقیق مي

را در معرض دید استفاده کنندگان و پیگیرکنندگان و همچنین 

و ميپیشرفت وضعیت ک. دباال دستي قرار دههای سازمان

ورزشكاران و همچنین توسعه ورزش ، داوران، کیفي مربیان

امكان پذیر از فناوری اطالعات با استفاده قهرماني و همگاني 

 .آیدیكي از عوامل مهم موفقیت به حساب مي است که این

مدیران و مسئولین و لذا الزم است راهبردهایي را پیدا کرد تا 
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، ورزشكاران، داوران، مربیان، ، مدرسانا هکارکنان فدراسیون

فن آوری اطالعات را به استفاده از مدیران اماکن ورزشي و.. 

 در کار عملي ترغیب کند. 

های ورزشهای فدراسیوندر این پژوهش برای هر یك از 

تخصصي شان یك مدل های با توجه به نیازمندی آبي کشور

ه تفاداس با حي گردید تاپایگاه داده قهرماني و استعدادیابي طرا

ي مختلف مدیریتهای فناوری اطالعات به موفقیت در بخش از

موجود، یك مدل های مدلاستفاده محض از جای ه ب .برسند

آبي کشور های ورزشهای پایگاه داده جدید برای فدراسیون

های اندرکاران فدراسیونتا مسئولین و دست گردیدطراحي 

ا بواقع  هزینه پائین و در، سرعت باالآبي بتوانند با های ورزش

بهره وری باال به دقیق ترین اطالعات ورزشي فدراسیون 

 تي وو از این اطالعات در تدوین اهداف آ کننددسترسي پیدا 

ی کوتاه مدت، بلند مدت و راهبردهای همچنین برنامه ریزی

 استفاده بهینه و مطلوبي داشته باشند.

 

 نتیجه گیری

 جه به نتایج به دست آمده در این پژوهشدر ادامه با تو

های توان از مهمترین عواملي که باعث شد فدراسیونمي

 ورزشي در حرکت به سوی طراحي مدل پایگاه داده اقدام و

 عمل کنند؛ به موارد زیر اشاره کرد:

 ها فدراسیون و اطالعاتها بزرگي و وسعت مقدار داده

لید، پردازش، است که باید جمع آوری، نگهداری، تو

 .بازیابي و تحلیل شوند

 تمام سطوح فعالیت هاى قرار داشتن  تحت سیطره

 اطالعات و فناوری هاى زیر نظر انسانى

، ، نرم افزار مختلفياینترنتهای )سایتاتارتباط

ر با سرعتي غیر قابل تصو که مجازی و... ( های شبكه

های است. و مستثني نبودن فدراسیونپیشرفت نموده 

 شي از این قاعده.ورز

  فناوری اطالعات در باالی استفاده از اهمیت

ورزشي های ورزشي به ویژه فدراسیونهای سازمان

 ورزشي. موفقیت مدیرانهای یكي از شیوهبعنوان 

 درها فدراسیونواقعي و فوری ، دقیقعملكرد  ارائه 

که ورزشي های دوران مسئولیت خود در سازمان

د استفاده کنندگان و در معرض دی تواندمي

 باال دستي قرارهای پیگیرکنندگان و همچنین سازمان

 گیرد.

 داوران، و کیفي مربیانميپیشرفت وضعیت ک ،

 .ورزشكاران 

  توسعه ورزش قهرماني و همگاني. 

  آمار و تعداد دقیق اماکن آبي و استخرهای نداشتن

 .کشور

  و کیفي ميآمار دقیق و جامعي از تعداد کنبودن

 داوران و ورزشكاران )با توجه به، مربیان، انمدرس

پراکندگي در شهرها و ، سن، جنسیت، درجه، سطح

 .و...( در فدراسیون هاها استان

  داوران  مدرسان،، مربیانعدم دسترسي راحت و آسان

برای پیگیری مربوطه های به فدراسیونو ورزشكاران 

و مشكالت فردی و ها به دلیل مشغلهامورات خود 

 و... . جتماعيا

 کشور. خارجموفق در ورزشي های رقابت با  فدراسیون 

  موجودهای اطالعاتي و مدلهای دادهعدم کارایي 

به دلیل تخصصي بودن نیاز هر ها برای فدراسیون

 خود.های فدراسیون برای پیشبرد فعالیت

  اجرای راهبرد وزارت ورزش و جوانان در حوزه

ه بت و ارتباطات و اتصال استفاده از فن آوری اطالعا

 سامانه مبین وزارت ورزش و جوانان ج.ا.ا.

  تاثیرگزاری بر تراز تجاری کشور و کمك به تولید

 ناخالص داخلي.

 رها شدن آموزش از قید زمان و مكان 
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 جدید آموزشهای بكارگیری روش 

 امكان دسترسي از راه دور به منابع آموزش 

 آموزشي هایافزایش مشارکت بین افراد و گروه 

 آموزشهای کاهش هزینه 

 یياستفاده از نرم افزارهای جدید در هنر و پویا نما 

  حصول دستاوردهای اجتماعي با فراهم کردن سریع و

و ها دقیق اطالعات که نقش کلیدی در تصمیم گیری

 نماید.ميمدیریت صحیح ایفا 

 فدراسیون  عملیاتيهای وحدت ذخیره سازی کل داده

 ها.

 مجاز  دهد که کاربرانامكان ميها ن دادهاشتراکي شد

ذخیره شده به طور های از داده از نظر فدراسیون،

 .اشتراکي اسـتفاده کنند

  حذف بروکراسي زائد از جمله جمع آوری مدارک

مدرک تحصیلي و...( ، عكس، کارت ملي، )شناسنامه

، داور، )مدرس ،مربيها از اعضای فدراسیون

 ورزشكار(

 ها اعضای فدراسیون ي اطالعاتحفظ محرمانگ

با قرار دادن سطح  ورزشكار(، داور، )مدرس ،مربي

 دسترسي برای کاربران.

 های مشاهده و ثبت نام دوره، ایجاد عدالت در دسترسي

مختلف کشور توسط کاربران مجاز. )مشاهده و ثبت 

 نام آنالین دوره ها(

 ها گیری تصمیم در سرعت افزایش ضرورت 

 ارزیابي دقیق و سریع.های معدم وجود سیست 

(، 1382که این موارد با نتایج تحقیقات انجام شده توسط باغي)

(، 2003(، کاشینگ )1998( الیس اشتاینر )1386صفاری )

 ( همخواني دارد.2004کنتوکیورکس، سوزان اوبری )

( با عنوان موانع 1379این پژوهش با تحقیق شافعي)های یافته

در ایران، همخواني دارد. ضعف  ایجاد سازمان یادگیرنده

و ميغیر رقابتي، تفكر غیر سیستهای دانش مدیریتي، محیط

توان از موانع  یادگیری سازماني در ميجزیي نگری را نیز 

ورزشي به شمار آورد این موارد با نتایج های فدراسیون

(، 1384(، الهي،وصالي )1384(، یاری)1382تحقیقات باغي)

 ( همخواني دارد.2003اشینگ ) ( و ک2001هافتستد )

 (1381این پژوهش با تحقیق خورشیدی )های همچنین یافته 

بر  ژیكنیز همخواني دارد، عدم توجه به راهبرد و تفكر استرات

ورزشي موجب رکود یادگیری در این های فدراسیون

 ورزشي خواهد شد.های سازمان

ن فن بی از آنجایي که در این پژوهش رابطه مثبت و معني داری

ست اآوری اطالعات و ابعاد سازمان یادگیرنده به دست آمده 

 پورتوان گفت  نتایج بدست آمده تا حدودی با تحقیق زارعمي

 ات با( مبني بر عدم وجود رابطه بین تكنولوژی اطالع 1386) 

ابعاد یادگیری مداوم، جستجو و گفت و شنود، یادگیری 

 ارد. . با سیستم مغایرت دادغام شده و پیوند های تیمي، سیستم

نتیجه پژوهش حاضر حاکي از وضعیت نامطلوب 

است  ورزشي در زمینه  ابعاد سازمان یادگیرندههای فدراسیون

و از آنجایي که رابطه مثبت و معنا داری بین فن آوری 

ورزشي های اطالعات با ابعاد سازمان یادگیرنده در فدراسیون

ا  بتوان نتیجه گرفت که مينشان داده شده؛ پس به طور کلي 

توان زمینه تقویت ميتقویت و گسترش فن آوری اطالعات 

ری ورزشي جمهوهای ابعاد سازمان یادگیرنده را در فدراسیون

 ایران ایجاد کرد.مياسال

ز ي ادر نهایت بعد از انجام این پژوهش، نتایج بسیار مطلوب

به  میتوانبدست آمد که ها پیاده سازی این مدل در فدراسیون

 موارد زیر اشاره نمود:

 یك سامانه بصورت آنالین برای فدراسیون شكل گرفت. -

 سامانه بصورت تخصصي برای هر فدراسیون آماده شد. -

حذف ها از نظر ساختاری، بروکراسي زائد در فدراسیون -

 گردید.

های اعم از دورهها فدراسیونهای در روند اجرای فعالیت -

تمام ي و ... تسهیل ایجاد شد. و داوری، مدرس، مربیگری

ات اطالع فناوری هاى کاربران فدراسیون از طریقهای فعالیت

 ات انجام میگیرد.ارتباط و



 

 62سال  ویژه نامه،  98اسفند-بهمن جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -479

بزرگي و وسعت بسیار باال رفت. و ها سرعت پیگیری فعالیت -

جمع آوری،  به راحتيها فدراسیون و اطالعاتها مقدار داده

 .شوندميتحلیل نگهداری، تولید، پردازش، بازیابي و 

 صرفه جویي زیادی صورت گرفت.ها در بخش هزینه -

ر شنا و نجات غریق دهای برای فدراسیون، در بخش درآمدها -

 میلیون تومان از محل حق 500طول یكسال درآمدی بیش از 

 عضویت حصول شد.

 ،انداور، خدمات دهي به خانواده و اعضای فدراسیون )مربیان -

آبي و های ان استخرها و مجموعهمدیر، مدرسان، ورزشكاران

صدور ، ... ( بسیار سریع و فوری صورت گرفت )صدور کارت

 و ...(ها گواهینامه

 فدراسیون ثبت گردید.های آمار و اطالعات دقیق فعالیت -

ت تر بیشتر و راح، استاني با فدراسیون بهترهای ارتباط هیات -

 شد

 فراهم شد.بصورت الكترونیكي ها قابلیت صدور گواهینامه -

ها ناستراتژیك فدراسیوهای اطالعات دقیق برای برنامه ریزی -

 ایجاد شد.

 ،مدرسان، استانيهای قابلیت گزارش گیری از عملكرد هیات -

 و بطور دقیق فراهم شد.ميمربیان و ... بصورت سیست

ار برای قر فدراسیون واقعي و فوری، دقیقعملكرد  قابلیت ارائه-

 ستفاده کنندگان و پیگیرکنندگان ودر معرض دید اگرفتن 

 گرفته است.باال دستي قرار های همچنین سازمان

 مدرسانو کیفي ميآمار دقیق و جامعي از تعداد ک ،

، هدرج، داوران و ورزشكاران )با توجه به سطح، مربیان

و...( در ها پراکندگي در شهرها و استان، سن، جنسیت

 ایجاد شد.ها فدراسیون

 ری و ورزشكاران برای پیگیداوران  سان،مدر، مربیان

امورات خود به آساني به فدراسیون دسترسي مجازی 

 دارند.

  موفق در ورزشي های با  فدراسیونقابلیت رقابت

کشور در بخش استفاده از فن آوری اطالعات  خارج

 ایجاد شده است.

  راهبرد وزارت ورزش و جوانان در حوزه استفاده از

ارتباطات مورد اجرا قرار گرفته فن آوری اطالعات و 

است و اتصال به سامانه مبین وزارت ورزش و جوانان 

 ج.ا.ا انجام گرفته است.

 از قید زمان و مكان ها رها شدن آموزش فعالیت

جدید های خاص برای کاربران و بكارگیری روش

 آموزش )آنالین و از راه دور(

 آموزش با آموزش مجازی های قابلیت کاهش هزینه

 کاربران فدراسیون.

 ده.دا پویا نمایي فدراسیون با استفاده از مدل پایگاه 

  حذف بروکراسي زائد از جمله جمع آوری مدارک

مدرک تحصیلي و...( ، عكس، کارت ملي، )شناسنامه

، داور، )مدرس ،مربيها از اعضای فدراسیون

 ورزشكار(

 مشاهده و ثبت نام ، ایجاد عدالت در دسترسي

لف کشور توسط کاربران مجاز. مختهای دوره

 )مشاهده و ثبت نام آنالین دوره ها(

 ارزیابي دقیق و سریع ازهای به وجود آمدن سیستم 

ن مدرسان و مربیان و داورا، استانيهای عملكرد هیات

 و ورزشكاران در سطح کشور.

 و.... -

ری ن آوبا توجه به اینكه بین ف فن آوری اطالعاتدر رابطه با 

ارتباط و ها فدراسیونهای لیه فرآیندها و فعالیتاطالعات با ک

زشي تواند به مدیران  ورمياین موضوع ، داردميتاثیر مستقی

ورزشي کمك کند تا برای افزایش کارایي و های فدراسیون

 عملكرد ورزش همگاني و قهرماني با استفاده از فن آوری

 اطالعات و ارتباطات اقدام نمایند.

 گردد:مينهادات زیر ارائه در همین راستا پیش

ورزشي کشور به سیستم فن های مام فدراسیونتتجهیز  -1

 آوری اطالعات )مدل پایگاه داده تخصصي(

اندازی سیستم شبكه داخلي اطالعات بین ایجاد و راه -2

 ورزشي با یكدیگر.های فدراسیون
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مختلف ورزشي بصورت مجازی با های انجام آموزش -3 

ات و نرم افزارهای تخصصي و به روز استفاده از تجهیز

 دنیا. 

ورزشي جهت های در سازمان  paperlessایجاد  سیستم  -4

 سرعت و دقت در انجام امور.

 ینترنتي مخصوص هر فدراسیون و استفاده ازاایجاد سایت  -5

داخلي های سرور داخلي برای حفظ محرمانگي و حمایت

 و همخواني با شرایط ملي کشور.

 و.....

ت ه دسبا عنایت به نتایج ب، زمینه توسعه پایگاه داده در

ورزشي های ها موارد زیر در فدراسیونآمده از توصیف داده

 شود:ميایران پیشنهاد ميجمهوری اسال

پایگاه های با مدلها موزش رؤسا و کارکنان فدراسیونآ -1

 داده ورزشي موجود.

های ی ثبت مهارتن برااندازی پایگاه اطالعاتي کارکناراه -2 

هتر ه بآنها و نیز سایر اطالعات مورد نیاز برای همكاری هر چ

 کارکنان در توسعه سازمان. 

ر به برای افراد مبتكر و خالق و تفویض اختیا تعیین پاداش -3

 کارکنان با توجه به سطح بلوغ آنها.

جام کارها به صورت گروهي و تشكیل تیم تشویق به ان -4

 . برای انجام کارها

ورزشي جهت های رنامه ریزی استراتژیك در فدراسیونب -5

 دقیق و صحیح.های اداره امور با استفاده از داده

ض د جایزه یادگیری، شناسایي مبتكرین، تفویتوجه به وجو -6

 حق انتخاب وظایف کاری، ارزیابي آموزش بر مبنای وقت و

 هزینه و توجه به روحیه کارکنان.

طراحي مدل پایگاه داده قهرماني و گردد که ميپیشنهاد 

ورزشي کشور که فاقد های فدراسیونمياستعدادیابي برای تما

 .باشندميمدل پایگاه داده 
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 Abstract 
Introduction: The aim of the present study was to design a database of 

talent search and psychological metrics for the Water Sports Federation. 

Methods: The research method was a qualitative survey conducted through 

interviews with the heads, experts and officials of the federations or 

observation of the documents available in the federation. The statistical 

population included officials and employees of the three federations of water 

sports of the Islamic Republic of Iran in 1397 and 1398 (swimming, diving 

and water polo - lifeguard and diving - sailing). The statistical sample 

consisted of 30 heads, heads of education committees, site and IT officials 

from all three swimming, lifeguard and rowing federations. The research 

tools were interviewing and viewing written documents and information on 

computer networks. The operating system was used to design the Linux 

model, and the Laravel framework was designed in this environment. 

Results: The results of the present study indicate an unfavorable situation in 

water sports federations in terms of dimensions of talent identification and 

psychological variables, and since a positive and significant relationship 

between information technology with dimensions of talent identification and 

psychological variables of sports federations has been shown. 

Conclusion: In general, it can be concluded that by strengthening and 

expanding information technology, it is possible to create the ground for 

strengthening the mentioned dimensions in the sports federations of the 

Islamic Republic of Iran. 

Key words: database, talent search, psychological metrics, water sports 

federation 

 


