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تاریخ دریافت مقاله1399/12/9 :
تاریخ پذیرش مقاله1400/1/25:

افزایش مدت زمان اجرای پروژه های عمرانی ورزشی می تواند سبب بروز آثار منفی متعددی در جهت توسعه
ورزش و ب��ه تب��ع آن توسعه کش��ور گردد .از این رو ه��دف از تحقیق حاض��ر ،ارزیابی عوامل مؤثر ب��ر تأخیر در
پروژه ه��ای عمرانی ورزشی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی بود .روش تحقیق آمیخته کیفی -کمی و از
نوع تحقیقات کاربردی است .جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان حوزه پروژه های عمرانی ورزشی بودند که در
مجموع تعداد  30نفر از آنها به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.
در بخ��ش کیف��ی با روش نمونه گیری هدفمن��د و تکنیک گلوله برفی به تعداد  13نف��ر از این خبرگان ( 4نفر
از اساتی��د دانشگاه��ی 4 ،نفر از مدی �ران و مهندسان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزش��ی و  5نفر از مدیران و
کارشناس��ان دفت��ر فنی و نظارت بر طرح ها و اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان) مراجعه و با انجام مصاحبه
نیمه ساختارمن��د به شناسایی عوامل مؤث��ر بر تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی اقدام گردید .سپس این عوامل
در قال��ب یک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی در اختی��ار نمونه های تحقیق قرار داده شد و با استفاده از نرم افزار
 Expert choiceو ب��ر مبن��ای روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPتجزیه و تحلیل گردید .نتایج تحقیق نشان داد
ک��ه عوامل مدیریتی ( ،)0/298مهندس��ی ( ،)0/219نظارتی ( )0/202و مالی ( )0/117بیشترین اهمیت را در
بی��ن ای��ن عوامل دارند .لذا مدیران و برنامه ریزان پروژه های عمرانی ورزش��ی می توانند با لحاظ این عوامل زمینه
کاهش تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی را فراهم آورند.
واژگان کلیدی :پروژه های عمرانی ورزشی ،عوامل مالی ،عوامل مدیریتی و تأخیر
 .1دکترای مدیریت ورزشی ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
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 .3استادیار ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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ام��روزه ورزش به عنوان یک ابزار ارزشمند ،تأثیرات شگرفی بر وضعیت جوامع دارد .از ورزش می توان برای
افزای��ش سالمت عمومی جامعه ،جامعه پذیری کودکان ،نوجوان��ان و بزرگساالن ،تحکیم ارزش های اجتماعی،
تحقق صلح ،تقویت روح همبستگی و حل تعارضات استفاده نمود .همچنین ،ورزش به دلیل ارتباط با بسیاری
از فرصت ه��ای اقتصادی می توان��د گزینه مناسبی برای حرک��ت کشورها به سمت توسعه پای��دار باشد .بنابراین
می توان با توسعه ورزش از مزایای متعدد آن در ابعاد مختلف اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی بهره برد.
در «سن��د جام��ع توسعه ورزش کشور» ،ابعاد توسعه ورزش شام��ل رویکردهای نرم (توسعه نهاده ها ،توسعه
فنآوری و ارتباطات ،توسعه منابع انسانی ،توسعه محیط حقوقی ،توسعه منابع مالی ،توسعه مدیریت برنامه ریزی
و )...و رویکرده��ای سخ��ت (توسع��ه امکانات ،زیرساخت ه��ا و تأسیسات و تجهی �زات) ،توصیف شده است
(سوادی و همکاران .)1394 ،یکی از شاخص های مهم در توسعه ورزش ،توجه به بعد زیرساخت است (مالهی
کوهی و همکاران .)1393 ،بدون شک ،فقدان زیرساخت های اولیه ورزشی از جمله اماکن و تأسیسات ورزشی
نق��ش مهمی بر ع��دم توسعه ورزش دارد (کومار و همکاران .)2018 ،1توسعه عمرانی و زیرساختی درحوزه های
مختل��ف ،بودجه گست��رده ای را به خود اختصاص داده است و به عنوان یکی از معیارهای مهم مدیریتی کشورها
همواره مد نظر قرار دارد (میتال و همکاران .)2020 ،2توجه به بعد زیرساخت از جمله در حوزه ورزش از منظر
اقتص��ادی ،اجتماع��ی ،فرهنگی و حتی سیاسی اهمیت باالیی دارد و می تواند ب��ه روند توسعه شهرها و کشورها
کم��ک نماید .بنابراین مدیران تأکید خاص��ی بر اتمام به موقع این پروژه ها دارند (عزیز و عبدالحکیم.)2016 ،3
ه��ر چند که توسعه زیرساخت های ورزشی می تواند نق��ش مهمی در رفع نیازهای ورزشی کشورها داشته باشد،
ام��ا تأخیر در روند اجرای ای��ن پروژه ها می تواند مشکالتی در این حوزه ایجاد نمای��د (آبراهام .)2019 ،4تأخیر
در رون��د اجرایی پروژه های عمرانی و زیرساختی یکی از مشکالت مهم است و سبب بروز آسیب های متعددی
می گردد (مالهی کوهی و همکاران .)1393 ،حوزه ورزش هم از این امر مستثنی نخواهد بود .در واقع ،اجرای
به موقع طرح های عمرانی ورزشی ،فرصتی است برای توسعه ورزش کشور و تأخیر در اجرای آن ها این فرصت
را ب��ه تهدیدی ب �رای توسعه ورزش تبدیل می کند .از بین رفتن توجیه پذیری طرح ،افزایش قیمت تمام شده طرح،
تحمی��ل ن��رخ تورم بر کش��ور ،زیان حاصل از ع��دم بهره برداری و  ...هم��ه از نتایجی منفی هستن��د که با تأخیر
طرح های عمرانی از جمله طرح ها و پروژه های ورزشی منتج می گردند (خانزادی ،دبیریان و پیروزفر)1390 ،؛
بنابرای��ن ل��زوم توجه به بعد زیرساخت��ی و عمرانی در ح��وزه ورزش ،به لحاظ توسعه و در نتیج��ه برخورداری از
تأثی �رات آن در ام��ر توسعه یافتگ��ی جامعه ام��ری مهم و ضروری اس��ت .تحقیقات متع��ددی در زمینه تأخیر در
پروژه ه��ای عمران��ی و علل این تأخیرها ص��ورت گرفته است .حنیفه و قاسمی ( )1399بی��ان نمودند که افزایش
زمان تکمیل پروژه ،افزایش هزینه های پروژه و عدم رسیدن به کیفیت موردنیاز از جمله عواقب بروز تأخیر است.
1. Kumar et al.
2. Mittal et al.
3. Aziz & Abdel-Hakam
4. Abraham
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فتح��ی و علیپ��ور ( )1398دریافتند که چالش ه��ای عمده پیش روی این پروژه ها ک��ه می تواند سبب بروز تأخیر
گ��ردد عب��ارت اند از -1 :تغییرات نرخ تورم -2،تغییر نرخ بهره -3 ،تغییر در قوانین و آئین نامه ها -4 ،عدم اتمام
همزمان بخش های مختلف پروژه -5 ،اشتباه در زمان بندی و توالی فعالیت های پروژه -6 ،تغییر بهای مصالح،
 -7چالش ه��ای اضط �راری سیاسی (جنگ ،اعتصاب ها ،تظاهرات ها و  -8 ،)...ت��وان مالی ناکافی پیمانکار و
عدم برآورد صحیح جهت پیشنهاد قیمت مناقصه -9 ،عدم ارائه اطالعات کافی و تعریف کامل پروژه در هنگام
مناقصه و  -10تغییر در سیاست های سرمایه گذاری و قطع پرداخت ها توسط کارفرما.
حقیق��ت و قربان��ی ( )1389اش��اره داشتند که مشک�لات مالی یکی از مشکالت عم��ده در شکل گیری این
تأخیرهاست .اوکورو و همکاران )2020( 1بیان نمودند مشکالت انسانی و نبود نیروی ماهر مهم ترین عامل تأخیر
در پروژه های ساخت وساز کشور نیجریه است .گوندوز و تهمار )2019( 2تجربه مشاور ،تجربه پیمانکار ،کمبود
مصالح و مشکالت تأمین اعتبار را به عنوان مهم ترین عوامل تأخیر در پروژه های ورزشی نام بردند .تهمار)2018( 3
 8گ��روه شام��ل تأخیر مربوط به دامنه کار ،مدت زمان پروژه ،مدیریت پ��روژه ،مشاور ،پیمانکار ،فدراسیون های
بین المللی ،مقامات محلی و تأخیر مربوط به گروه را به عنوان مهم ترین علل تأخیر در تأسیسات ورزشی قطر نام
ب��رد .اگیوکوممنساه و نایت ،)2017( 4کمبود دان��ش و شایستگی ،تصمیمات تجاری ضعیف ،مدیریت ریسک
ضعی��ف و مدیریت پشتیبانی نامناسب را به عنوان مهمترین دالیل ب��روز تأخیر در پروژه های ورزشی یاد کردند.
هرچن��د تحقیقات متعددی در حوزه پروژه های عمران��ی در کشور ما و سایر کشور ها انجام شده ،ولی حوزه
پروژه ه��ای عمرانی ورزشی در کشور ما مغفول مانده و تحقیقات اندکی در این حوزه انجام شده است .از طرف
دیگر با توجه به شرایط خاص حاکم بر ورزش ما مانند وجود مدیران سیاسی در ورزش ،شرایط اقتصادی خاص
و غی��ره ،نمی ت��وان نتایج تحقیق��ات انجام شده در سایر کشورها را به صورت کامل ب��ه ورزش کشور تعمیم داد.
بنابرای��ن ب��ا توجه به آمار قابل مالحظه پروژه های عمرانی ورزش��ی دارای تأخیر در کشور که با مراجعه حضوری
محقق به مراجع ذیصالح قریب به  4000پروژه برآورد گردید و با عنایت به خأل تحقیقاتی و نبود شواهد علمی
در این زمینه و لحاظ این نکته که توسعه ورزش در بعد همگانی و قهرمانی منوط به اقدامات زیرساختی مناسب
در این حوزه است ،باید با بررسی علمی به شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر تأخیر در این پروژه ها پرداخت و
با ایجاد آگاهی و دانش در این مورد ،زمینه برنامه ریزی مناسب در راستای کاهش تأخیر در این پروژه ها را فراهم
آورد .لذا تحقیق حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی با روش
تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفت.

روش شناسی پژوهش

روش تحقی��ق حاض��ر آمیخته کیفی -کمی و از ن��وع تحقیقات کاربردی است .جامع��ه آماری تحقیق شامل
1. Okoro et al.
2. Gunduz & Tehemar
3. Tehemar
4. Agyekum-Mensah & Knight

307

( یبتارم هلسلس لیلحت شور اب یشزرو ینارمع یاه هژورپ رد ریخأت رب رثؤم لماوع یبایزرازراا

خبرگان حوزه پروژه های عمرانی ورزشی در دانشگاه ها ،وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و تجهیز اماکن
ورزشی بودند که در بخش کیفی با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی به تعداد  13نفر از این خبرگان
( 4نف��ر از اساتی��د دانشگاه��ی 4 ،نف��ر از مدیران و مهندسان شرک��ت توسعه و تجهیز اماک��ن ورزشی و  5نفر از
مدی �ران و کارشناس��ان دفتر فنی و نظارت بر طرح ها و اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان) مراجعه و با انجام
مصاحب��ه نیمه ساختارمن��د و با استفاده از روش پدیدار شناختی و کدگذاری باز ،محوری و گزینشی به شناسایی
عوام��ل مؤث��ر بر تأخیر در پروژه های عمرانی ورزش��ی اقدام شد .سپس در بخش کمی ،تع��داد  30نفر از آنها با
روش در دست��رس به عن��وان نمونه انتخاب گردیدند ( 13نفر از اساتید دانشگاه��ی 7 ،نفر از مدیران و مهندسان
شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و  10نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق در وزارت ورزش
و جوان��ان) .عوام��ل در قالب یک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتب��ی در اختیار نمونه های تحقیق قرار داده شد و با
استف��اده از نرم اف �زار  Expert choiceو بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPتجزیه و تحلیل گردید .در
روش تحلی��ل سلسل��ه مراتبی ( )AHPهدف مسئله در باالترین مرحله ق �رار می گیرد و در مرحله بعد ،معیارها و
در پایی��ن آن زیر معیارها و در انتها نی��ز گزینه های تصمیم گیری قرار می گیرند .اساس این روش را که در تحقیق
حاض��ر نی��ز استفاده شد ،مقایسه زوجی بین معیارها تشکیل می دهد .در ای��ن فرایند ،عناصر هر سطح نسبت به
عنص��ر مربوط��ه خود در سطح باالتر به صورت زوجی مقایسه ش��ده و وزن آن حساب می شود که این وزن ها را
«وزن نسبی» گویند .سپس با تلفیق وزن های نسبی ،وزن نهایی یا وزن مطلق هر گزینه مشخص می شود.
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خبره 2
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عامل 4

خبره 3

شکل  :1نمونه مدل سلسله مراتبی
شکل  :1نمونه مدل سلسله مراتبی

کلیه مقایسهها در این فرایند به صورت زوجی انجام میگیرد؛ به نحوی که اگر عنصر  iام با عنصر  jام مقایسه گردد ،تصمیم گیرنده
ایندازبهحاالت
یکی
ها بردر  jبه
ت i
که اهمی
است:انجام می گیرد؛ به نحوی که اگر عنصر  iام با عنصر  jام مقایسه
زیرزوجی
صورت
این فر
مقایسه
خواهد گفتکلیه
گردد ،اتصمیم گیرنده اخواهد گفت ا
اهمیتترi؛ بر  jبه یکی از حاالت زیر است:
کامالکهمطلوب
• کامال مرجح یا کامال مهمتر یا
•

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی؛

•

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی؛
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ً
ً
ً
•کامال مرجح یا کامال مهم تر یا کامال مطلوب تر؛
•ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی؛
•ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی؛
•کمی مرجح یا کمی مهم تر یا کمی مطلوب تر؛
•ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان.
این قضاوت ها با مقادیر کمی بین  1تا  9به شرح جدول  ،1تبدیل می گردند:
جدول  :1مقادیر ترجیحات عددی برای مقایسه های زوجی
ترجیحات

مقدار عددی

ً
ً
ً
کامال مرجح یا کامال مهم تر یا کامال مطلوب تر

9

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

7

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی

5

کمی مرجح یا کمی مهم تر یا کمی مطلوب تر

3

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

1

ترجیحات بین فواصل

2،4،6،8

یکی از مزایای اصلی روش تحلیل سلسله مراتبی به دست آوردن نرخ ناسازگاری ( )CRاست .نرخ سازگاری،
شاخصی است که سازگاری شاخص ها را نشان می دهد و نشان دهنده درجه صحت و دقت ارزش گذاری ها در
مقایس��ات زوجی است .اگر این ن��رخ کمتر از  0/1باشد می توان ارزش گذاری ها و مقایسات را خوب و صحیح
دانست .علی رغم آسانی و رواج روش تحلیل سلسله مراتبی در میان افراد تصمیم گیرنده ،انتقاداتی بر این روش
وج��ود دارد که می توان به عدم قابلیت محاسبه عدم قطعی��ت داده ها و همچنین عدم قطعیت وزن معیارها اشاره
نمود .در روش تحلیل سلسله مراتبی قضاوت های فرد خبره به صورت اعداد قطعی بیان می شود ،ولی در برخی
از مقایسات زوجی نمی توان این مقایسه را به صورت یک عدد قطعی بیان نمود.

یافتههایپژوهش

ویژگی های جمعیت شناختی نمونه ها ی تحقیق در جدول  2بیان شده است:
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جدول  :2ویژگی های جمعیت شناختی نمونه های تحقیق
متغیر
جنسیت

سن

310

تحصیالت

شغل

گروه

تعداد

درصد فراوانی

زن

11

36/66

مرد

19

63/33

کمر از 40

4

13/33

بین  40تا 50

17

56/66

بیشتر از 50

9

30

کارشناسی

5

16/66

کارشناسی ارشد

6

20

دکتری

19

63/33

هیئت علمی

13

43/33

شاغل در وزارت ورزش و جوانان

10

33/33

شاغل در شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی

7

23/33

پ��س از مصاحب��ه نیم��ه ساختار یافته ب��ا نمونه های تحقیق و پ��س از اشباع نظری ،تعداد  51ک��د باز 19 ،کد
مح��وری و  10ک��د گزینش��ی به عنوان عوام��ل مؤثر بر تأخی��ر در پروژه ه��ای عمرانی ورزشی شام��ل مدیریتی،
مهندسی ،نظارتی ،مالی ،حقوقی ،پشتیبانی ،انسانی ،زیرساختی ،طبیعی و برآوردی مشخص گردید.
جدول  :3عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی (کدهای گزینشی)
ردیف

عنوان

تعداد ارجاعات

تعداد منابع

1

عوامل مالی

12

8

2

عوامل مهندسی

13

8

3

عوامل برآوردی (تخمینی)

9

7

4

عوامل زیرساختی

11

8

5

عوامل انسانی

10

9

6

عوامل حقوقی

10

8

7

عوامل پشتیبانی

11

10

8

عوامل نظارتی

14

7

9

عوامل طبیعی

9

9

10

عوامل مدیریتی

17

9
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پ��س از جم��ع آوری نظرات خبرگان و کارشناسان توسط پرسشنامه ای که به صورت ماتریس طراحی شده بود
و بررسی نمرات پرسشنامه ها ،نظرات زوجی متخصصان به صورت یک ماتریس (جدول  )4جهت وزن دهی به
مؤلفه ها از طریق تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی وارد نرم افزار  Expert choiceگردید.
مهندسی برآوردی
6/93
3/69
3/78
2/23
2/11
0/88
4/68
2/79
2/89
0/63
1/21
0/29
1/14
0/21
1/62
0/27
0/24

جدول  :4ماتریس زوجی عوامل  10گانه

طبیعی زیرساختی انسانی
5/38
6/11
6/24
3/29
4/11
4/16
1/23
1/02
2/76
5/22
4/23
4/28
0/93
1/36
2/24
0/89
1/10
1/04

پشتیبانی
6/32
3/78
1/12
4/78

نظارتی
3/89
2/26
0/31

مالی
4/26

حقوقی
5/93
5/32

مدیریتی مؤلفه
مدیریتی
مالی
حقوقی
نظارتی
پشتیبانی
انسانی
زیرساختی
طبیعی
برآوردی
مهندسی

در مرحله بعد برای وزن دهی به مؤلفه ها و تعیین اهمیت هر کدام از نرم افزار  choice Expertاستفاده گردید
که نتایج به صورت زیر ثبت شد .نرخ ناسازگاری این مقایسه برابر با  0/04است که چون این مقدار باید در یک
قضاوت سازگار ،کوچک تر و یا مساوی  0/1باشد ،قابل قبول است.
جدول  :5وزن مؤلفه های مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی
عامل

وزن نهایی

اولویت

مدیریتی

0/298

1

مالی

0/117

4

حقوقی

0/024

8

نظارتی

0/202

3

پشتیبانی

0/028

7

انسانی

0/034

6

زیرساختی

0/042

5

طبیعی

0/013

10

برآوردی

0/023

9

مهندسی

0/219

2
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شکل  :2وزن مؤلفه های مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی

با توجه جدول  5و شکل  ،2میزان وزن و اهمیت عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی به ترتیب
عبارت اند از :مدیریتی ،مهندسی ،نظارتی ،مالی ،زیرساختی ،انسانی ،پشتیبانی ،حقوقی ،برآوردی و طبیعی.
بحث و نتیجهگیری
افزای��ش مدت زمان اجرای پروژه ه��ای عمرانی موجب معطل شدن منابع انسان��ی و سرمایه ای کشور و عدم
تخصی��ص بهین��ه منابع می گردد (حنیفه و قاسمی .)1399 ،این امر عالوه بر زیان های اقتصادی و اتالف منابع،
باع��ث می شود دول��ت نتواند مطاب��ق برنامه ریزی های خ��ود عمل نماید (آشفت��ه ،تق��ی زاده و ناطقی.)1398،
پروژه های عمرانی ورزشی هم از این امر مستثنی نخواهند بود .بنابراین لزوم توجه به عواملی که باعث تأخیر در
ای��ن پروژه ها می گ��ردد ،حیاتی است .از این رو ،تحقیق حاضر با هدف شناسای��ی و ارزیابی این عوامل صورت
پذیرفت.
هرچن��د ک��ه با توجه به نتایج تحقیق حاض��ر 10 ،عامل عمده می تواند زمینه عدم ب��روز و یا کاهش تأخیر در
پروژه های عمرانی ورزشی را فراهم آورند ،ولی دراین بین  4عامل مدیریتی ،مهندسی ،نظارتی و مالی از اهمیت
بیشتری برخوردارند .در ابتدای امر به نظر می رسید که عوامل مالی مهم ترین عامل در بروز تأخیر در پروژه های
عمرانی ورزشی باشد ،اما بر اساس نتایج تحقیق این عامل در اولویت چهارم قرار گرفت.
عوامل��ی همچ��ون :جلوگیری از تغیی �رات مدیریتی در سطوح مختل��ف پروژه ،ثبات مدیری��ت ،برنامه ریزی
مناس��ب و دقیق اجرایی پروژه ،واکنش مطلوب به تحریم ه��ای بین المللی ،عدم تعجیل در افتتاح پروژه ،کاهش

فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان
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حساسیت ه��ای غیرمنطقی رسان��ه ای ،اطالع رسانی به موقع پیمانکار به مش��اور و کارفرما ،کاهش میزان توقف
پ��روژه از س��وی نهادها و سازمان های دولت��ی ،کاهش میزان بروکراسی اداری ،در زم��ره عوامل مدیریتی مؤثر بر
کاهش تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی به شمار می آیند.
اگر مدیران و افراد صاحب صالحیت در جایگاه مناسب خود قرار نگیرند نه تنها از تجربه آنان در امور استفاده
نمی ش��ود ،بلک��ه مشکالت پیچیده ای در کار پیش خواهد آمد و این موضوع مصداق همان خشت اول است که
ک��ج قرارگرفته باشد .به رغم وجود متخصص��ان باتجربه در نظام فنی و اجرایی کشور ،از تمام ظرفیت های آن ها
استف��اده نمی شود .بامطالعه وضعیت بسی��اری از پروژه ها در کشور می توان چنین نتیجه گرفت که مسئله اصلی
در وج��ود منابع انسانی نیست ،بلک��ه در مدیریت این منابع است .سازماندهی مناسب ،تعریف درست وظایف
و اختی��ارات ،انتخ��اب صحیح افرد و رعای��ت اصول مدیریتی در طول کار ،از نکات مه��م در روند پروژه است.
اختص��اص جایگاه مدیریتی به اف �راد نظرکرده ،اشتباه رایجی است که در پروژه ه��ا رخ می دهد .مدیر باید منافع
اجتم��اع را به منافع خود مق��دم بداند ،به رشد سازمان خود بیندیشد و از احس��اس مسئولیت مناسبی برخوردار
باش��د .در واقع ،عزم به اتم��ام پروژه های عمرانی مستلزم احساس مسئولیت در قب��ال جامعه است ،اما مالحظه
می ش��ود ک��ه اهتمام مدیران و سازمان ها بیشتر معطوف به اتمام ک��ار با هزینه کمتر و بدون توجه به کیفیت است
(سپهرپور .)1383 ،جای تأسف این که در برخی موارد ،راه اندازی سریع تر طرح های معوق از طریق میانبرهایی
همچ��ون :افتتاح صوری ،راه اندازی نابهنگام تأسیسات زیربنایی و  ...صورت می گیرد .از دیگر موارد مدیریتی،
ثب��ات در مدیری��ت است .بدیهی است که پس انتخاب و انتصاب مدیران الی��ق ،تغییر و تعویض آنان تا تحویل
موقت طرح ،به صالح نیست .لذا باید ضوابطی نیز برای جابه جا کردن مدیران طرح های بزرگ ،تعیین و تصویب
گردد تا از ایجاد خلع مدیریتی و تعلل در اجرای طرح جلوگیری به عمل آید .تعویض مدیر پروژه در طول مرحله
ساخ��ت سب��ب مشکالت زیادی می گردد .به عن��وان مثال ،مدیر پروژه جدید باید ب �رای آشنایی با عوامل پروژه،
مشکالت اجرایی و محدودیت های پروژه ،مدت زمان زیادی وقت صرف کند که این امر سبب کندی روند اجرا
می گ��ردد .ای��ن نتایج با نتایج تحقیق اگیوکوممنساه و نایت ( )2017و رضایی ( )1394که اعالم نمودند یکی از
علل تأخیر در پروژه های عمرانی عامل مدیریتی است ،همخوانی دارد.
دومی��ن عامل مهم تأخی��ر در پروژه های عمرانی ورزشی ،عامل مهندسی اس��ت .از جمله این عوامل عبارت
ان��د از :ایجاد قراردادهای نوین مهندسی ،بهبود مه��ارت کنترل و نظارت فنی کارفرما ،انتخاب مناسب و علمی
پیمانکار ،بررسی فنی طرح اولیه پروژه ،تهیه به موقع نقشه های پروژه ،بهره گیری از مهندسی هم زمان در پروژه،
بهبود وضعیت دسترسی به محل پروژه ،یکپارچگی میان ساخت و طراحی مراحل مختلف پروژه.
ب��ه نظ��ر می رسد می توان با تهیه و تنظیم قرارداد های ایده آل -به طوری ک��ه قرارداد توانایی پیش بینی و کنترل
ریسک های پیش رو را داشته باشد و حرکت از سمت قراردادهای سنتی که تنها متکی بر حداقل قیمت هستند به
سم��ت قراردادهای نوین که تمامی جوانب را مد نظر ق �رار می دهند -انتخاب پیمانکارانی مناسب که هم دارای
توان تخصصی الزم و هم حافظ منافع ملی و عمومی باشند و رعایت سایر عوامل مهندسی ،زمینه کاهش تأخیر
در پروژه های عمرانی ورزشی را فراهم نمود.
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ب��ر اس��اس نظام فنی اجرایی کنونی ،شرکتهای مهندس مشاور ملزم ب��ه شناسایی نیازمندی ها ،ملزومات و
مشک�لات پروژه پیش از مرحله ساخت می باشند تا در طراحی ه��ای خود این مسائل را لحاظ نمایند .در واقع،
استف��اده از اطالعات پای��ه به شکل صحیح و کارا نقش مهم��ی در موفقیت یک پروژه دارد .اگ��ر مطالعات اولیه
به ص��ورت پای��ه ای و توسط اف �راد باتجربه و متخصص انجام گی��رد ،خیلی از عوامل بازدارن��ده آتی پروژه که اثر
مستقی��م ب��ر زمان اج �را دارد ،از بین می رود .اما به دلیل ع��دم آشنایی مهندسان مشاور با شرای��ط اجرا و کارگاه،
در بسی��اری از م��وارد مقادیر برآورده شده از جمله :حجم کار ،مصالح ،ماشی��ن آالت ،زمان پروژه ،اعتبار مالی
و جری��ان نقدینگ��ی موردنیاز با واقعیت همخوانی ن��دارد .حتی پس از اجرای پروژه نیز ب��ه دلیل ضعف سیستم
مستندس��ازی اغلب بازخورد مناسبی از مسائل و مشکالت پروژه تهیه نمی شود و در پروژه های مشابه بعدی نیز
همی��ن مشک�لات تکرار می گردد .یکی دیگر از عوامل مهندسی ،تهی��ه و تنظیم قراردادهای شفاف است که حق
پیمانک��ار و کارفرما به خوبی و وضوح در آن مشخص ش��ده باشد .عدم تنظیم مناسب قراردادها در کنار نگرش
بدبینان��ه به پیمانکاران سب��ب گردیده است که اخذ مطالبات پیمانکاران با مشکل هم �راه شود .نتیجه این مسئله
تضعیف پیمانکار و اختالل در روند اجرای پروژه است .به ناچار پیمانکار برای اینکه بتواند کارگاه را تأمین نماید
مجب��ور می ش��ود که با حداقل هزینه ممکن ادامه دهد و از سرعت کار بکاهد .در هر حالت این امر سبب از بین
رفتن توان بهینه پیمانکار و اختالل در روند کار می گردد (ره انجام و کوچکی .)1397 ،این نتایج با نتایج تحقیق
جعفری ( )1389مبنی بر نقش عوامل مهندسی در کاهش تأخیر در پروژه های عمرانی همخوان است.
سومی��ن عامل مهم در تأخی��ر در پروژه های عمرانی عامل نظارتی است .از جمل��ه این عوامل عبارت اند از:
کنت��رل درج قیمت در مناقصه ،کنترل مناسب زمان بندی پروژه ،نظ��ارت دقیق دستگاه های اجرایی ،رسیدگی به
موقع به اسناد و گزارش های پیمانکار ،جلوگیری از اعمال نفوذ ذینفعان در پروژه ،جلوگیری از انحصاری نمودن
برخی مصالح مورد نیاز در پروژه ،جلوگیری از نفوذ گروه ها و افراد سیاسی و شناسایی به موقع عیوب تجهیزات.
نظ��ارت بای��د هم توسط مدیریت پروژه و ه��م از طرف نهادهای نظارتی بر مراح��ل مختلف کار انجام شود.
ه��ر چند که نظارت زی��ر مجموعه عامل مدیریت است ،ولی در تحقیق حاضر ب��ه لحاظ اهمیت و جایگاه آن و
مش��ورت متخصص��ان ،به عنوان یک عامل مهم و جداگانه در نظر گرفته شد .با افزایش حجم پروژه های عمرانی
به خص��وص پروژه های عمرانی مل��ی و گسترده شدن ابعاد آنها ،روش های نظارت��ی گذشته دیگر جوابگو نیست
و نمی توان��د ضامن کیفی��ت مطلوب باشد .ضعف نهاده��ای نظارتی در بسیاری موارد سب��ب افزایش هزینه ها،
انتصاب��ات غیرمنطق��ی ،تصمیم های خسارت بار و در نهایت ،دور ش��دن از آرمان های اصلی طرح می گردد (ره
انج��ام و کوچک��ی .)1397 ،از دیگر م��واردی که باید بر آن نظارت گردد دخالت گروه ه��ا و افراد سیاسی است.
ب��ه عنوان مثال ،رواب��ط سیاسی و البی گری برخی از نمایندگان و دولتمردان سب��ب می گردد پروژه های متعددی
در بودج��ه گنجان��ده شود بدون آنکه منابع کاف��ی برای اجرای همه آن ها وجود داشته باش��د .این پروژه ها ممکن
اس��ت در اولوی��ت اجرا نباشند و درنتیجه پس از اتمام دوره فعالیت سیاس��ی نمایندگان ،به صورت نیمه تمام رها
می گردند .اغلب این پروژه ها توجیه اقتصادی ندارند و با ظرفیتی بیشتر از نیازمندی های منطقه ساخته می شوند
و هیچ گ��اه ب��ه بهره برداری کامل نمی رسن��د .فشارهای سیاسی ب �رای تصویب پروژه های عمران��ی به نمایندگان
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مجلس محدود نمی شود ،خود دولت هم در سفرهای استانی حجم زیادی از پروژه های عمرانی مانند پروژه های
عمران��ی ورزشی را شتاب زده و گاهی بدون کار کارشناسی و مطالعات توجیهی به تصویب می رساند .لذا نقش
سازمان های نظارتی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان تنها مرکز تصمیم گیری طرح های عمرانی ،در
ای��ن مباحث باید بسیار پررنگ تر باشد .این نتایج با نتای��ج تحقیق هادی زاده ( )1398که بیان نمود در کشور ما
فق��دان بانک اطالعاتی فنی و نظارتی مناسب و به روز نب��ودن اطالعات ،سبب می شود نتوان به معنای واقعی بر
پروژه ها نظارت نمود و همچنین نتایج تحقیق گورگانی ،محمدی و ثابت ( )1398مبنی بر نقش عوامل نظارتی
بر کاهش تأخیر در پروژه های عمرانی همخوانی دارد.
چهارمین عامل اثرگذار بر تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی ،عامل مالی است .از جمله این عوامل عبارت
اند از :کاهش میزان بدهی های مالی گذشته ،پرداخت به موقع منابع مالی در حین انجام پروژه ،بیمه یا حمایت
مال��ی جهت مدیریت آثار ناشی از افزایش شدی��د تورم ،تخصیص منابع مالی مورد نیاز پروژه ،پیش پرداخت به
موقع به پیمان کار و بهبود نقدینگی مناسب.
ب��ه نظر می رسد یکی از دالیل مشکالت مالی و عدم تحقق بودجه طرح های عمرانی ،برآورد نادرست میزان
تحق��ق بودجه باشد .برآورد نادرس��ت بودجه ،وابستگی بودجه کشور به درآمده��ای نفتی و همچنین نرخ باالی
تورم باعث گردیده که بودجه اختصاصی به پروژه های عمرانی ورزشی متغیر باشد .اگر قیمت نفت در بازارهای
جهانی کاهش یابد ،دولتمردان ملزم به کاهش اعتبارات عمرانی شده و پروژه های عمرانی نیمه کاره رها می شوند.
زمان��ی ک��ه قیمت نفت افزایش یابد ،بودجه تزریقی نیز افزایش یافت��ه و دولتمردان با تصویب شتاب زده پروژه ها
سع��ی ب��ر هزینه بیشتر دالرهای نفتی می کنند (دودانگه .)1397 ،بنابرای��ن می توان با برآورد صحیح درآمدهای
بودج��ه ای ،می �زان تحقق اعتب��ارات واگذاری به بخش های عمران��ی ورزشی را افزای��ش داد و از این طریق زمینه
کاهش و حذف تأخیر در این پروژه ها را رقم زد.
ب��ا توجه به عوام��ل شناسایی شده در این تحقیق پیشنهاد می گردد مدی �ران و دست اندرکاران حوزه پروژه های
عمران��ی ورزش��ی با تأکید بر عوامل مهم تر و همچنین لحاظ سایر عوام��ل در مراحل زیر زمینه کاهش تأخیر در
پروژه های عمرانی ورزشی و در نتیجه بهره مندی از آثار مثبت آن در ورزش و جامعه را فراهم آورند:
 -1پی��ش از ساخت شامل انتخ��اب زمین مناسب و بدون معارض ،توجه به شرایط طبیعی منطقه مانند گسل
زلزل��ه ،اخ��ذ مجوز های مورد نی��از از ارگان های ذیصالح ،انتخ��اب پیمانکاران و نی��روی انسانی متخصص
از طری��ق مناقصه ه��ای واقعی ،انتخاب تی��م مدیریتی متخصص و توانمند ،انتخاب مش��اوران حقوقی خبره،
ب��رآورد مناسب هزینه ها و مناب��ع تأمین آن  ،پیش بینی درست نرخ تورم ،تعیین زمان مناسب پایان کار ،تنظیم
قراردادهای مهندسی به روز و بدون ابهام و پرهیز از کلنگ زنی بدون حساب و سیاسی
 -2موارد حین ساخت شامل نظارت منظم و مداوم بر مراحل مختلف کار توسط یک تیم نظارتی متخصص،
عمل به مفاد قرارداد ،پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار ،تأمین به موقع مصالح و سایر امور پشتیبانی.
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