
Sport Management Studies                               Volume 14, No 72, 2022, Page 179-206 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

Research Paper 

Identifying and Analyzing the Factors Affecting the 
1Reduction of Delays in Sports Construction Projects 

 

Fahimeh Ebrahimi1, Zinat Nikayin2, Mohammad Reza Esmaili3, 

Seyed Hamid Sajjadi Hazaveh4 

 

1. Ph.D. Student in Strategic Management in Sports Organizations, Azad 

University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran 

2. Assistant Professor in Sports Management, Azad University, Central Tehran 

Branch Tehran, Iran (Corresponding Author) 

3. Associate Professor in Sports Management, Azad University, Central 

Tehran Branch Tehran, Iran  

4. Assistant Professor in Sports Management, Azad University, Central Tehran 
 

Received: 2020/11/27                    Accepted: 2021/02/11 
 

Abstract 
The aim of this study was to identify and analyze the factors affecting the reduction of 

delays in sports construction projects, which was conducted qualitatively and 

phenomenologically. The study population included experts aware of the research in the 

Ministry of Sports and Youth, Sports Facilities Development and Equipping Company, 

and sports management professors, 13 of whom were selected as a sample using the 

snowball sampling method. In order to have a deep and comprehensive understanding of 

the factors affecting the reduction of delays in sports development projects, the semi-

structured interview method was used. To ensure the validity of research, measures 

include; Participatory research, adaptation by members, and to confirm the reliability of 

the research, the researcher himself recoded, the percentage of agreement within the topic, 

and the use of qualitative analysis software using NVivo 10 software. According to the 

research results and based on the initial and axial coding, 53 factors in 10 groups; financial, 

engineering, estimation, infrastructure, human, legal, support, supervising, natural and 

managerial were identified as effective factors in reducing delays in sports development 

projects. Among these factors, managerial, engineering, supervising and financial factors 

were more important. Therefore, by view of these important factors, the officials in this 

field can provide the reducing delays in construction projects and developing sports and 

its benefits at the community. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
Today, civil development, as one of the goals of countries, demands a large budget 

in national planning and has a high status and importance (1). Sports construction 

projects are considered as one of the most important projects in the community. 

Because sport has always been under the meticulous look of its audience, due to 

attracting wide audience, and its important role and position in various aspects of 

development (2), extensive efforts are being made to develop and expand it. One 

of the important indicators of sports development is paying attention to sports 

infrastructure (3). Therefore, it can be said that one of the important issues for 

development of sports is paying attention to construction projects. Considering 

the important role of sports on various aspects of development and the important 

role of sports construction projects on sports development, the purpose of this 

study was to identify and analyze the factors affecting the reduction of delays in 

sports construction projects. 

 

Materials and Methods  
In terms of purpose, the present study is applied research, which was conducted 

qualitatively and phenomenologically. The study population consisted of experts 

aware of the subject of research in the Ministry of Sports and Youth, including 

experts and managers of the technical office and supervision on sports projects 

and places, specialists and engineers of the company of development and 

equipment of sports place, and university professors, 13 of whom were selected 

as the sample by snowballs sampling method, including 4 university professors, 4 

specialists and engineers of the company of development and equipment of sports 

places, and 5 managers and experts of the technical office and supervision on 

plans and sports places of the Ministry of Sports and Youth. The research tool was 

the semi-structured interviews, which continued until reaching the theoretical 

saturation. Some measures including participatory research and compliance by 

members were used to ensure the credibility and transferability (validity) of the 

study, and recoding methods by the researchers themselves and the percentage of 

inter-subject agreement by using Nvivo10 quality analysis software were done to 

confirm the reliability of the study. In the present study, it was attempted to 

discover dimensions and components affecting the reduction of delays in sports 

construction projects and to describe and explain its various aspects, so one of the 

methods of qualitative content analysis was used. On the other hand, because the 
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priority of the study was the in-depth description of the various components and 

aspects of delay in sports construction projects, the customary or conventional 

content analysis method was used as it was relevant to the purpose of the study. 

After recording the interviews with consent of the samples, each one was carefully 

reviewed and implemented. The in-depth analysis of these data began when 

theoretical saturation became somewhat certain. 
 

Findings 
Based on the initial and pivotal coding, the factors affecting the reduction of 

delays in the country's sports construction projects were classified into 10 factors: 

1) Financial factors: Reduction of past financial debts, timely payment of financial 

resources during the project, insurance or financial support to manage the effects 

of severe inflation, allocation of financial resources required, timely advance 

payment to the contractor, improving liquidity; 2) Engineering factors: Creating 

new engineering contracts, improving the control and technical supervision skills 

of the employer, selecting the appropriate and scientific contractor, technical 

review of the initial project plan, timely preparation of project plans, utilizing 

simultaneous engineering in the project, improving access to the project site, 

integration between construction and design of different stages of the project; 3) 

Estimating factors: Accurate estimation of the time required to complete the 

project and also the amount of cost required for the construction project; 4) 

Infrastructural factors: Timely preparation of required land, conducting basic 

studies at the beginning of the project, accelerating land acquisition and creating 

a suitable project structure; 5) Human factors: Improving the scientific status of 

project staff, attracting and retaining the human resources required by the project, 

preventing the right contractors from moving to more profitable activities and 

attracting appropriate advisers and specialists in the project; 6) Legal factors: 

Clarification of laws and regulations related to referral of work to contractors, 

timely identification of project opponents, timely notification of directives to 

prevent legal problems in the project, increasing advisers' awareness of contract 

documents and obligations and rights of contract parties; 7) Support factors: 

Timely preparation of required resources and materials, utilization of new 

technologies, proper purchase of materials, management of increasing service 

rates, improving coordination between different parts of the project; 8) 

Supervising factors: Control of entry pricing in the tender, proper control of 

project schedule, close supervision of executive bodies, timely processing of 

contractor documents and reports, prevention of beneficiaries infiltration in the 

project, prevention of monopolization of some materials required in the project, 

prevention of infiltration of political groups and individuals, timely identification 
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of equipment defects; 9) Natural factors: Favorable response to floods, 

earthquakes and other unforeseen events, management of various geographical 

aspects; 10) Management factors: Preventing the managerial changes at different 

levels of the project, improving the stability of management in the country's sport, 

proper and accurate planning of the project implementation, favorable responding 

to international sanctions, preventing the project opening acceleration, reducing 

the irrational media sensitivities, timely notification of contractors to advisers and 

the employer to solve the problem, reducing the amount of project downtime by 

governmental institutions and organizations, reducing the amount of 

administrative bureaucracy in the project process.   
 

Conclusion 

According to the study’s results, the 10 mentioned factors can reduce delay in 

sports construction projects, but the 4 managerial, engineering, supervisory and 

financial factors had the most referrals, respectively, and the natural and 

estimating factors had the least referrals. At first, it seemed that financial factors 

were the most important factor in the occurrence of delays in sports construction 

projects, but managerial, regulatory and engineering factors had more references 

according to the study’s results, and these factors are more important than the 

financial factor. Therefore, it is suggested that managers and those involved in 

sports construction projects provide the basis to reduce delays in sports 

construction projects and to benefit from their positive effects in sports and society 

as well, by observing the items related to these factors in the pre-construction 

stages and during construction.  
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 مقالۀ پژوهشی 

 1های عمرانی ورزشی ژه عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پروشناسایی و تحلیل 
 

 4، سید حمید سجادی هزاوه3، محمدرضا اسمعیلی2نیک آیین، زینت 1فهیمه ابراهیمی 

 

    های ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایراندانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمان.  1

 مسئول(   ۀ)نویسند استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران .  2

 زشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران دانشیار مدیریت ور.  3

 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران .  4
 

 23/11/1399تاریخ پذیرش:                          07/09/1399تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

  صورت به،  های عمرانی ورزشیدر پروژه  ریتأخعوامل مؤثر بر کاهش    و تحلیل  شناسایی  ش با هدفهاین پژو

در وزارت ورزش و    مطالعهموضوع    ازخبرگان آگاه    پژوهشامعه  . جانجام شد  یدارشناختیپد  کیفی و به روش

برفی با استفاده از روش گلولهکه    بودندشی و اساتید مدیریت ورزشی  یز اماکن ورزجوانان، شرکت توسعه و تجه

عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در    جانبههمهدرک عمیق و   منظوربه  .شدندنمونه انتخاب    عنوانبه  هاآننفر از    13

از    برای.  دشاستفاده    ساختاریافتهنیمه  از روش مصاحبههای عمرانی ورزشی  پروژه و    یریاعتمادپذاطمینان 

اتکاپذیری    دییتأو برای    تطبیق توسط اعضاو   پژوهشبودن  شارکتیماقدامات    ، پژوهش)روایی(    پذیریانتقال

توسط    ، پژوهش)پایایی(   مجدد  توافق درون  و  پژوهشگرکدگذاری    افزار نرماز    و  انجام شدوضوعی  مدرصد 

عامل   53،  و براساس کدگذاری اولیه و محوری   پژوهشبا توجه به نتایج  .  استفاده شد  Nvivo10  تحلیل کیفی

مدیریتی گروه    10در   و  نظارتی، طبیعی  پشتیبانی،  انسانی، حقوقی،  زیرساختی،  برآوردی،  مهندسی،  مالی، 

پروژه  عنوانبه در  تأخیر  کاهش  بر  مؤثر  شناسایی  عوامل  ورزشی  عمرانی  مدیریتی،   شدهای  عوامل  که 

توانند با لحاظ  ن این حوزه میمسئوال  ؛ بنابراینبودند  شتری برخورداراز اهمیت بیمهندسی، نظارتی و مالی  

از مزایای آن در سطح    یمندبهرهو توسعه ورزش و  ای عمرانی  زمینه کاهش تأخیر در پروژه  ،مهم  این عوامل

 را فراهم آورند.  جامعه
 

 . پیمانکار، کارفرماعوامل مالی، عوامل مدیریتی، های عمرانی ورزشی، پروژه کلیدی: واژگان
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 مقدمه
های ملی به ریزیای را در برنامهکشورها، بودجه گستردهاز اهداف  یکی    عنوانبه امروزه توسعه عمرانی  

از جایگاه و  عمرانی    هایفعالیتاست تا روند توسعه    شدهله سبب  ئ. این مسدهدخود اختصاص می

(. مسائل عمرانی از 3،  2020  ،1ی و ساوهن   ی لی، رای، پل، رستمتالیم)  برخوردار باشد  بسیاراهمیت  

مدیران   اصلیبنابراین تمرکز    ؛دارد  بسیارمنظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی اهمیت  

و عمرانی  فرایندهای  اتمام  در  تسریع  عبدالحاکم ست  هاپروژهاین  موقع  به   برداریبهره  بر  و  ،  2)عزیز 

که زمان  صورتیبه  شود؛تمامی جوانب آن بررسی    باید  یک پروژه  یزیرطرحزمان  در    (.1517،  2016

یک پروژه    یزیربرنامهیکی از مسائل مهم در زمان    ،به عبارت دیگر  ؛شروع و اتمام آن مشخص باشد 

ل)آن است    یافتنپایانعمرانی، زمان   ژائو  ویچن، شان، چان،  یابه  نشدنتمام  (. 2،  2019،  3و    موقع 

  ؛(431،  2019،  4)القس و سووتی   است  جیرا  یک مشکل مدیریتی،   عنوانبهی،  عمران  یهاپروژهدر    ریتأخ

امر   نیو از ااند  بودهمواجه    دهیپد  نیهمواره با ا  یعمران  یهاپروژهاز    چشمگیریکه تعداد  ای گونهبه

 نیز در کشور ما  (.  3،  2017ی،  نی و خزا  یاهچیگت )شده اس  ها آن  بینص  درخور توجهی  ی هاخسارت 

گیر گریبانه  است ک  عمران و سازندگیهای حوزه  اقعیتدر زمان مقرر یکی از وها  پروژه  نشدنتمام

)حقیقت و قربانی،    کرده است وارد    نظام اقتصادی کشور  بررا   فشار مضاعفی  متعدد بوده و ی  هاپروژه

این  اما ماهیت متفاوت  ،اثرگذار استی عمرانی هاپروژه ریتأخر روند ب(. مشکالت مختلفی 75، 2009

، عمروف و  فیدورد)  شودبیشتر نمایان    ها طیمحاست تا این مشکالت در برخی    شده سبب    ها پروژه

متعددی در آثار روانی از یک پروژه سبب ایجاد  برداریبهرهشدن زمان (. طوالنی4، 2017 ،5لیاسماع 

و نگرش    یاعتمادیبایجاد    موجب( و  396،  2017،  6ندالیجوزفسون و لاتتآدام،  )  شودمیسطح جامعه  

 . ( 28، 2012، 7)اکینسیکو و اکینسولیری  شودمیمنفی به مدیریت 

علت  ورزش بهزیرا  اند؛  مطرح  در سطح جامعه  مهمی  هاپروژهیکی از    عنوانبهورزشی  عمرانی  ی  هاپروژه

ثابت شده    ر ابعاد مختلف توسعهد برخورداری از مخاطبان گسترده و همچنین نقش و جایگاه مهم آن  

؛  شودیمی رصد  اگستردهو از سوی مخاطبان  است  مخاطبان خود بوده    نیبذره همواره زیر    که  است
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  هایپژوهشدر  شده است. این امر  ای در راستای توسعه و گسترش آن  های گستردهتالش  بنابراین

بررسی نقش   دربارۀ  (2016)مقدم و سوری  سوری، شعبانی  مطالعات  مانندبررسی شده است؛    یمتعدد

ورزش برای توسعه و صلح، قائدی، غفوری و کارگر    دربارۀ   (2013)  1ر کیفیت زندگی، کید دورزش  

ورزش    درزمینۀ  (2015) نقش  شاخصدبررسی  اجتماعیر  توسعه  سیفکن   و  های  و    2شولنکورف 

   . مدیریت ورزش برای توسعه و سبک زندگی سالم دربارۀ (2019)

ی  ورنافوسعه  ها، تدهرویکردهای نرم )توسعه نها  شامل  در سند جامع توسعه ورزش، ابعاد توسعه ورزش

ی زیربرنامه، توسعه منابع مالی، توسعه مدیریت  محیط حقوقیو ارتباطات، توسعه منابع انسانی، توسعه  

جهیزات( توصیف شده است ها و تأسیسات و ت( و رویکردهای سخت )توسعه امکانات، زیرساختغیره  و

همتی قلی)سوادی،  گوهررستمینژاد،  و  عمرانیتوسعه  (.  88،  2015،  زاده  و  از   زیرساختی  یکی 

)مالهی    یهاشاخص است  ایران  ورزش  توسعه  بر  رمضانیمؤثر  جوادیکوهی،  یاسورینژاد،  و  ، پور 

بنابراین(42،  2014 گفت  می  ؛  در  توان  مهم  مسائل  از  ورزش،  راستای  یکی  بعد توسعه  به    توجه 

بدوناست  رساخت یز ورزشی  ی  هارساخت یزفقدان    ،شک.  از  اولیه  مانع  تأسیسات  و  اماکن  ازجمله 

  ؛ بنابراین(552،  2018،  3و داونوارد   نسونیهاجک  ، یکومار، مانول)  شودمیدر ابعاد مختلف    توسعه آن

ی عمرانی ورزش در توسعه ورزش  ها پروژههای ورزشی ازجمله تأسیسات و  لزوم توجه به بعد زیرساخت

 مهم و ضروری است.   ،ی جامعهافتگیتوسعهبر و درنتیجه برخورداری از تأثیر ورزش 

دارد  نقش مهمی دری ورزشی  هارساخت یزتوسعه   نیازهای ورزشی کشورها  اما  رفع  -پیش  تأخیر، 

اجرای    نشدهبینی روند  ایجا  تواند مشکالت متعددیمی  نیز  هاآندر  این حوزه  ،  4آبراهام )  کند د  در 

های  ازجمله پروژه  ی عمرانی و زیرساختیهاپروژهدر روند اجرایی    تأخیررسد  به نظر می  (. 6،  2019

  ،درواقع   .شود  در جامعه  ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هابیآسسبب بروز    تواند می  ورزشی

 ی تأخیر در اجرا و  است    کشورورزش    توسعه  یبرا  یفرصت  ی ورزشیعمران  یهاوقع طرحمبه   یاجرا 

ت  نیا  هاآن  به  را  ازبکند یم  لیتبد  ورزش  توسعه  یبرا  یدیدهفرصت  توجنی.  طرح،    یریپذه ی رفتن 

همه    ،غیرهو    یبرداربهره  نبودحاصل از    انینرخ تورم بر کشور، ز  لیشده طرح، تحمتمام  متیق  شیافزا

نتا تأخیر طرح   ی منفی جیاز  با  و  ازجمله طرح  یعمران  یهاهستند که  ورزشی  هاپروژهها    حاصلی 

های  موقع از پروژهبرداری به اتمام و بهره  ؛ بنابراین(6،  2011،  )خانزادی، دبیریان و پیروزفر  شوندمی
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های  پروژه  نیافتنتواند نقش مهمی در توسعه ورزش داشته باشد و از سوی دیگر پایانحوزه ورزشی می

بر   ناپذیری راهای جبرانآسیب تواندیمغیرفعال  تماممهینی  هاپروژهورزشی در موعد مقرر و افزایش 

 .آوردپیکره ورزش وارد 

با  نوعی  یکی از مشکالت حوزه ورزش است که کشور به   های عمرانی ورزشموقع پروژهبه  نشدنتمام

به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی،   پژوهشگرکه با مراجعه حضوری  نحوی به   ؛درگیر استآن  

ی زیادی در روند توسعه ورزش هاتیمحدود سبب ایجاد    ها پروژهاین    د.ش پروژه اعالم    4000  بیش از

و   یپژوهشخأل  از طرفی .اندبر وضعیت عملکردی ورزش در ابعاد مختلف گذاشته و آثار منفی  اندشده

است   شدهی ورزشی سبب  هاپروژهعوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در  بارۀ  مناسب در  نبود شواهد علمی

به نقش مهم ورزش در   توجهبا    بنابراین  ؛ردینگ  صورت  هاآن ی مناسبی در جهت تکمیل  زیربرنامهتا  

جامع ورزش  توسعه  توسعه  که  نکته  این  لحاظ  و  ازجمله ه  زیرساختی  اقدامات  به  توجه  به  منوط 

که با بررسی ، نیاز است  (98،  2014،  و همکاران  مالهی کوهی)  در این حوزه است  تماممهینی  هاپروژه

ه  های عمرانی و زیرساختی ورزش کشور پرداخت تأخیر در پروژهعلل کاهش    و تحلیل  علمی به شناسایی

 .شود

؛  شده استانجام  غیر ورزشی های عمرانیعلل تأخیر در پروژهمتعددی در زمینه بررسی  هایپژوهش

ضعیف،  تجاری    های خود کمبود دانش و شایستگی، تصمیم  پژوهشدر    (2017)  1اگیوکوممنساه و نایت

و مدیریت ریسک ضعیف  را  پشتیبانی    مدیریت  تأخیر در  مهمنامناسب  بروز  عمده  این ترین دالیل 

 نان یاطم  نبودو   یدگیچیپ که    کردندبیان    (،2020)  2ی، صالح و االنصاری، عل نیاسی   ها نام بردند.پروژه

مالکیت   ،(2016)  3، الگاتنی، کاشیواگیاالوی  های عمرانی است.فعالیتبخش    مشکل در  نیترعمده

ترین عوامل ایجاد پیمانکاران، طراحی مجدد و خدمات نامناسب پروژه را مهمنداشتن  زمین، تخصص

بهبود   که کردند بیان   (،2008) 4و وه ی ، براوییحیعبدالرحمن،   های عمرانی دانستند.پروژهتأخیر در 

  ر یزمان تأخ  ی باعث کاهش چشمگیرانسان   یروهایواسطه بهبود مهارت ندر پروژه به  یریادگی   یو ارتقا

  یهادر پروژه  ریعلل تأخ  یبررس»  خود با عنوان  پژوهش در    (2017پور )یو وال  فاتح   . شودمی  ها در پروژه

ها و  نحوه پرداخت  نیبردند که ب  ی پ  « یمنابع انسان  تیریبر مشکالت موجود در مد  د یبا تأک  یعمران

ی با  پژوهشدر  (  2019)گورگانی، محمدی و ثابت    پروژه رابطه معنادار وجود دارد.  یاجرا  در  ریتأخ
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  «مسکن مهر یمطالعه مورد :ها پروژهدر   نهیهز شیو افزا ریتأخدر بروز  مؤثرعوامل  ییشناسا» عنوان

موقع  به  نشدندقت کافی در انتخاب پیمانکار، رفعنبود  موقع کاال و مصالح،  به  نشدنمینأت  ها، کاریاضافه

نظارت کافی بر    نبودهای شهری،  ، تعلل بیش از حد کارفرما در هماهنگی با سایر دستگاه رضینامع

ها نام  را مهمترین علل تأخیر در این پروژهاعتبارات    نامناسب  عملکرد پیمانکار و مشاور و تخصیص

 بردند. 

در سایر    ی هایپژوهش  های عمرانی ورزشیدر زمینه شناسایی و تحلیل علل تأخیر در پروژه  همچنین

چندمعیاره و با    یریگمیتصم( که از طریق  2020)  1گندوز و تهمار   پژوهش؛  شده استانجام    کشورها

، تجربه مشاور، تجربه پیمانکار، کمبود مصالح و مشکالت  2مراتبیفرایند تحلیل سلسله   استفاده از روش

علت در   44(  2018)  3ی ورزشی نام بردند. تهمار هاپروژه عوامل تأخیر در    نیترمهمتأمین اعتبار را  

به  هشت   مربوط  تأخیر  شامل  مدتگروه  کار،  پیمانکار،  دامنه  مشاور،  پروژه،  مدیریت  پروژه،  زمان 

علل تأخیر در تأسیسات    نیترمهم، مقامات محلی و تأخیر مربوط به گروه را  یالمللنیبهای  فدراسیون

 ورزشی قطر نام برد.  

خاص حاکم بر    وضعیتبا توجه به  .  زمینه انجام نشده استدر این  جامعی    پژوهشاما در کشور ما  

های عمرانی ورزش توسط بخش دولتی  پروژه وسازساختالمللی،  های بینتحریم  رزش کشور ازجملهو

تمایل    ها پروژهبیشتر به افتتاح    شودیمفرهنگی حاکم بر ورزش کشور که سبب    وضعیتصوصی و  تا خ

اقتصادی و  هاآنباشد تا تکمیل   توانیم نتایج  نمی  ، غیره، وجود مدیران سیاسی در ورزش و شرایط 

 درخور به آمار  توجه  با  بنابراین  ؛  ها را به کشورمان تعمیم دهیمدر سایر کشور  شدهانجام  هایپژوهش

شده در این  انجام  هایپژوهشنیاز است با مطالعه  در کشور،    ریتأخبا  همراه    ی عمرانیهاپروژهمالحظه  

به بررسی ،  شرایط داخلی حاکم بر ورزش کشور  جانبههمهو بررسی کامل و    کشورهاحوزه در سایر  

ی عمرانی ورزشی در محیط فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی  هاپروژهعلل مؤثر بر کاهش زمان تأخیر  

ی  هاپروژهتکمیل    نظورمبهمناسب    یزیربرنامه  برایو از این رهگذر بستر الزم    ه شودکشور ایران پرداخت

کاهش    شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر  ،حاضر  پژوهش  رو هدف  ازاین  ؛شودعمرانی ورزشی فراهم  

   ورزشی کشور بود. عمرانی  یهاپروژهتأخیر در 
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 پژوهش روش
کی از  . یشد   انجامکیفی    روشبه    که  استکاربردی    های پژوهشبه لحاظ هدف از نوع    حاضر  پژوهش

ها  کیفی، پدیدارشناسی است. پدیدارشناسی پدیده   هایپژوهششده در  ترین مسیرهای استفادهمتداول

ساس تجارب انبال این است که بردکند. این روش بهرا از منظرهای گوناگون توصیف و شناسایی می

یانووا و شوارتز  )   را توصیف و تحلیل کندمدنظر    افراد و با رویکردی کیفی معنی یک مفهوم یا پدیده 

ها و  ها، دیدگاه صورت یکپارچه برداشتشود تا بهدر روش پدیدارشناسی تالش می.  ( 43  ،2006  ،1شی

  صرفاًبدون سوگیری و    پژوهشگر  و  شودپدیده یا مبحثی خاص بررسی    دربارۀتجربیات جامعه مدنظر  

کند را گردآوری، توصیف و بررسی    هاآن و با تعهد نظری  ود  شمواجه    هاپدیده صورت توصیفی با  به

ن اتا با فهم تجربیات متخصص  است  حاضر نیز تالش شده  پژوهشکه در  ازآنجا  .(352،  2013)توسلی،  

،  یابیم دست    شده جامعی از موضوع بررسی   نسبتاًورزشی به توصیف    های عمرانی پروژهحوزه ورزش و  

در    پژوهش موضوع    ازخبرگان آگاه    پژوهش  شده استفاده شد. جامعه مطالعهپدیدارشناسی    از روش

،  ها و اماکن ورزشیکارشناسان و مدیران دفتر فنی و نظارت بر طرحشامل    وزارت ورزش و جوانان

 صاحبه مبودند که    شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و اساتید دانشگاهیمتخصصان و مهندسان  

 این متخصصان نفر از    13  ،پژوهش  هایبرای انتخاب نمونه  تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.   هاآن  با

نفر از متخصصان و مهندسان شرکت توسعه و تجهیز اماکن   چهاراز اساتید دانشگاهی،  نفر    یعنی چهار

زارت ورزش ها و اماکن ورزشی ونفر از مدیران و کارشناسان دفتر فنی و نظارت بر طرحپنج ورزشی و  

حاضر ضروری بود به    پژوهش در    آنجاکهاز  . شدند  نمونه انتخاب  عنوانبهبرفی  روش گلوله  با و جوانان،  

یدا  پ های عمرانی ورزشی دست  از عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه  ایجانبهدرک عمیق و همه 

ازکنیم مصاحبه  ،  اینکه  به.  دشاستفاده    روش  بود هامصاحبهدلیل  به  ندرسمی  ساختارو   ینسبت 

محورهای   براساس  کنندگانمشارکتهای  تا پاسخ  در طی مصاحبه نیز تالش شد  و  داشتندمشخص  

ها در  مصاحبه  .دکار گرفته ش ساختاریافته بهجهت داده شود، روش مصاحبه نیمه   شدهپژوهشاصلی  

، وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه ها در محل دانشگاه   1399  مردادماه بازه زمانی اردیبهشت تا  

دقیقه برای هر مصاحبه انجام    30  تا  20زمان  در مدتبا تعیین وقت قبلی و  و تجهیز اماکن ورزشی،  

دقیق  منظوربهشد.   و  ظریف  از،  هامصاحبه  اجرای  انجام    ،ها داده  یآورجمع   به   شروع قبل  پروتکل 

و    ها مصاحبه  نکات  شامل  در  یهایژگیوکه  شد  ،بود  هامصاحبه ساختار  بارۀ  مهم  درخالل  .  تدوین 

بیشتر بین برداشت و   تکمیلی برای ایجاد قرابت  یهاسؤال نیز بسته به مورد و ضرورت،    ها مصاحبه 
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حاضر براساس   پژوهشر  د .پرسیده شد  شوندهمصاحبه توسط    شدهحمطر   با مطالب  گرمصاحبهذهنیت  

)روایی(    پذیری انتقالو    یریاعتمادپذ(، برای حصول از اطمینان از  2000)  1معیارهای کرسول و میلر 

در تحلیل    کنندگانمشارکت از    زمانهمطور  : بهپژوهشبودن  شارکتیم  انجام شد:  اقداماتاین    پژوهش

یند تحلیل  اافراد خبره مرحله نخست فر  تطبیق توسط اعضا: دو نفر از؛  کمک گرفته شد  ها دادهو تفسیر  

 آمده را بازبینی کردند. دستبه یهامقولهو 

   بهره گرفته شد: ها روشاین از  پژوهشاتکاپذیری )پایایی(   دییتأ  برای

توسط   از کدگذاری هر مصاحبه،  پژوهشگرکدگذاری مجدد  ماه  از یک    برای   دوباره  پژوهشگر: پس 

.  شدمجدد  یکدگذار هروزسی ینمونه در بازه زمان عنوانبه چند مصاحبه  .کرداقدام  هادادهکدگذاری 

  هادادهکدگذاری    بار دیگر برای  پژوهشگربه همین منظور پس از سی روز از کدگذاری هر مصاحبه،  

به اینکه میزان پایایی بیشتر از  با توجه. بوددرصد  72 با  برابر پژوهش . پایایی بازآزمون این کرداقدام 

 (. 35، 2009، 2و برینکمن )کوال شودمی د ییتأ ها د کدگذاریقابلیت اعتما  ،است درصد 60

 100 * (2  *شده )تعداد کل کدها/تعداد توافق حاصل  =  درصد توافق درون موضوعی

کیفی را    پژوهش رسیدن به پایایی در    یهاراهتحلیل کیفی: کرسول یکی از    یافزارهانرماستفاده از  

استفاده   Nvivo10  افزارنرم نظور از  مکه بدین  داندیمکیفی    یهادادهتحلیل    یافزارهانرماستفاده از  

   شد.

سوی یک نتیجه هدایت  به  پژوهشیند  اعبارت است از روشی که از طریق آن کل فر  لیتحلو    ه یتجز

های  مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه  یهامؤلفهتا به کشف ابعاد و    حاضر تالش شد  پژوهش . در  شودمی

بنابراین تعداد و    اقدام شود؛مختلف آن    یهاجنبه و به توصیف و تشریح  شود  پی برده  عمرانی ورزش  

بایست از یکی از  می  بنابراین  ؛اهمیت خاصی نداشتدر آغاز  کمیت تکرار مضامین و معانی در متن،  

تشریح و توصیف عمیق   دلیل که. از سوی دیگر، به این  شدمیتحلیل محتوای کیفی استفاده    یهاروش

، از روش  بود  پژوهشاولویت  های عمرانی ورزشی  تأخیر در پروژه گوناگون    یهاجنبهو    هامؤلفه قیق  و د

به قراردادی  یا  عرفی  محتوای  هدف    دلیلتحلیل  با  آن  ضبط   د. شاستفاده    پژوهشتناسب  از  پس 

  و  هیتجز.  شدی  سازادهیپ دقت بازشنوی و  ها بهآن  تکتکانجام شد،    هانمونهها که با رضایت  مصاحبه

 . د حدودی قطعی شااشباع نظری ت که  شروع شد یزمان هادادهعمیق این  لیتحل
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 نتایج 
 . شده است شمارۀ یک ذکردر جدول   پژوهشی  هاشناختی نمونه های جمعیتویژگی

 

 پژوهش های شناختی نمونهجمعیتهای  ویژگی -1جدول 

Table 1- Demographic Characteristics of Research Samples 

 متغیر
Variable 

 گروه

Group 
 تعداد 

N 

درصد  

 فراوانی

Frequency 
 جنسیت

Gender 

  Female 3 23.1 
Male 10 76.9 

 سن 

Age 

Less Than 40 3 23.2 
Between 40 to 50 5 38.4 

More than 50 5 38.4 

 تحصیالت 

Education 

BS 2 15.4 
MSc 4 30.8 
PhD 7 53.8 

 شغل 

Job 

Faculty Member at the University 4 30.7 
Employed in the Ministry of Sports and Youth 5 38.4 

Employed in the Development and Maintenance of 

Sports Facilities  4 30.7 

 

انتخاب شد که ممکن است یک کلمه تا چند جمله را    «موضوع»،  واحد معنایی   ، هادادهبرای تحلیل  

د و کدهای معنایی یکی پس از دیگری  شآغاز  هامصاحبهمتن  دقیق خوانش ،ترتیبنایهب ؛در برگیرد

شناسایی   و  بررسی  شدند استخراج  از  پس  شناسایی    53  ، هامصاحبه  همۀ.  اولیه   منظور بهد.  شکد 

بنابراین    ؛شده از کدگذاری محوری استفاده شدبازشناسایی  یکدها  انیمبندی و ایجاد ارتباط  دسته

 های عمرانی ورزشی کشور درکاهش تأخیر در پروژهبراساس کدگذاری اولیه و محوری عوامل مؤثر بر  

عامل مالی، مهندسی، برآوردی، زیرساختی، انسانی، حقوقی، پشتیبانی، نظارتی، طبیعی و مدیریتی    10

 د. ش یبنددسته 
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 شده، مقدار آنتروپی و ضریب اهمیت عوامل فراوانی کدهای شناسایی -2  جدول

Table 2- Frequency of Detected Codes, Entropy Value and Importance Coefficient 

of Factors 

 کدهای اولیه 

Primary Codes 
 فراوانی

Frequency 

 مقدار آنتروپی

Entropy 

value 

 ضریب اهمیت

Significance 

Factor 
 0.062148 0.524714 9 ایجاد قراردادهای نوین مهندسی 

 0.042519 0.415890 7 اتمام پروژه برآورد مناسب زمان 

 0.081479 0.695814 10 افتتاح پروژه  در جلوگیری از تعجیل

 0.042519 0.042519 7 از ین   موردموقع زمین تهیه به

 0.057418 0.475849 8 مختلف جغرافیایی  یهاجنبهمدیریت 

 0.094596 0.794419 11 بهبود وضعیت علمی کارکنان پروژه 

نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز در  جذب و 

 پروژه
8 0.475849 0.057418 

 0.057418 0.475849 8 کار ن مایپموقع به پرداخت بهپیش

 کار ارجاع به مربوط مقررات و قوانین یسازشفاف

 پیمانکاران  به
7 0.042519 0.042519 

 0.042519 0.042519 7 بهبود مهارت کنترل و نظارت فنی کارفرما 

جلوگیری از تغییرات مدیریتی در سطوح مختلف  

 پروژه
6 0.374796 0.039711 

 0.057418 0.475849 8 بهبود ثبات مدیریت در ورزش کشور 

 0.039711 0.374796 6 موقع منابع مالی در حین انجام پروژه پرداخت به

مدیریت آثار ناشی از   برای بیمه و حمایت مالی  

 افزایش شدید تورم 
6 0.374796 0.039711 

 0.042519 0.042519 7 ی پیمانکار هاگزارشموقع به اسناد و رسیدگی به

 0.062148 0.524714 9 موقع معارضین پروژه شناسایی به

 0.042519 0.042519 7 ی اجرایی هادستگاهنظارت دقیق 

 0.057418 0.475849 8 ها بخشنامهموقع  ابالغ به
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 شده، مقدار آنتروپی و ضریب اهمیت عوامل فراوانی کدهای شناسایی  -2جدول ادامۀ 

Table 2- Frequency of Detected Codes, Entropy Value and Importance 

Coefficient of Factors 

 کدهای اولیه 

Primary Codes 

 فراوانی

Frequency 

 آنتروپیمقدار 

Entropy 

value 

 ضریب اهمیت

Significance 

Factor 

 0.057418 0.475849 8 موقع منابع و مصالح مورد نیاز تهیه و تدارک به

 0.057418 0.475849 8 انتخاب مناسب و علمی پیمانکار 

 0.042519 0.042519 7 تخصیص منابع مالی مورد نیاز پروژه 

 0.057418 0.475849 8 ابتدای پروژه انجام مطالعات پایه در 

 به اصلح پیمانکاران افتنی سوقجلوگیری از 

 پرسودتر  یهاتیفعال
7 0.042519 0.042519 

 0.039711 0.374796 6 بررسی فنی طرح اولیه پروژه 

  و هاپیمان مدارک دربارۀ مشاوران آگاهی افزایش

 پیمان  طرفین حقوق و تعهدات
5 0.362581 0.036187 

 0.039711 0.374796 6 ی پروژه بندزمانکنترل مناسب  

 0.042519 0.042519 7 ی پروژه هانقشهموقع تهیه به

 0.057418 0.475849 8 جذب مشاوران و متخصصان در پروژه 

 0.057418 0.475849 8 برآورد مناسب هزینه مورد نیاز پروژه 

 0.042519 0.042519 7 پروژه ی مناسب و دقیق اجرایی زی ربرنامه

 0.042519 0.042519 7 نفعان در پروژهجلوگیری از اعمال نفوذ ذی

برخی مصالح مورد  کردن  جلوگیری از انحصاری

 نیاز در پروژه 
7 0.042519 0.042519 

 0.062148 0.524714 9 کنترل درج قیمت در مناقصه 

 0.062148 0.524714 9 ایجاد ساختار مناسب پروژه 

 0.062148 0.524714 9 ی المللنیب ی  هامیتحر واکنش مطلوب به 
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 شده، مقدار آنتروپی و ضریب اهمیت عوامل فراوانی کدهای شناسایی  -2جدول ادامۀ 

Table 2- Frequency of Detected Codes, Entropy Value and Importance 

Coefficient of Factors 

 0.081479 0.695814 10 دسترسی به محل پروژه بهبود وضعیت 

 0.094596 0.794419 11 یا رسانهی غیرمنطقی  هاتیحساسکاهش  

 0.057418 0.475849 8 ی مالی گذشته در ورزش هایبدهکاهش میزان  

 0.039711 0.374796 6 و افراد سیاسی  هاگروهجلوگیری از نفوذ 

 0.057418 0.475849 8 بهبود نقدینگی مناسب پیمانکار 

 0.098952 0.869847 12 مدیریت افزایش میزان نرخ خدمات 

 0.094596 0.794419 11 خرید مناسب مصالح 

پیمانکاران به مشاور و کارفرما   موقعی بهرسان اطالع

 جهت حل مشکل 
8 0.475849 0.057418 

کاهش میزان توقف پروژه از سوی نهادها و 

 دولتی یهاسازمان
13 0.914408 0.103587 

 0.062148 0.524714 9 ی در فرایند پروژهادارکاهش میزان بروکراسی 

 0.062148 0.524714 9 جلوگیری از بروز مشکالت حقوقی در پروژه

 0.081479 0.695814 10 تسریع در تملک اراضی 

مطلوب به سیل، زلزله و سایر حوادث  واکنش 

 غیرمترقبه
10 0.695814 0.081479 

 0.062148 0.524714 9 ی مختلف پروژههابخشبهبود هماهنگی میان 

یکپارچگی میان ساخت و طراحی مراحل مختلف  

 پروژه
9 0.524714 0.062148 

 0.057418 0.475849 8 در پروژه  زمانهمی از مهندسی ریگبهره

 0.057418 0.475849 8 موقع عیوب تجهیزات شناسایی به

 ی نوین هایفناوری از ریگبهره

 

 

 

 

 

9 0.524714 0.062148 
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 نتایج کدگذاری محوری  -3جدول

Table 3- Axial Coding Results 
ی  کدگذارعوامل ) 

 محوری( 

Factors (Axial 

Coding) 

 منابع 

Sources 

 تعداد ارجاعات

Number of 

References 

 ها )کدگذاری اولیه( گویه

Items (Initial Coding) 

 عوامل مالی 
Financial Factors 

8 12 

گذشته   یمال یهایبده  زانیم کاهش •

 در ورزش 

  ن یدر ح ی موقع منابع مالبه  پرداخت •

 انجام پروژه 

آثار   تی ری مدبرای   یمال تی حما و  مهیب  •

 تورم  دیشد   شی از افزا ی ناش

 پروژه  ازی مورد ن  یمنابع مال صیتخص •

 موقع به پیمانکار پرداخت بهشیپ •

 مانکار یمناسب پ ینگینقد   بهبود •

 عوامل مهندسی 

Engineering 

Factors 
8 13 

 ی مهندس نی نو ی قراردادها جادیا •

  یمهارت کنترل و نظارت فن بهبود •

 کارفرما 

 مانکار یپ یمناسب و علم انتخاب •

 پروژه  ه یطرح اول یفن یبررس •

 پروژه  ی هاموقع نقشهبه هیته •

 زمان در پروژه هم ی از مهندس ی ریگبهره •

 به محل پروژه  یدسترس تیوضع بهبود •

  ی ساخت و طراح ان یم ی کپارچگی •

 مراحل مختلف پروژه 

  عوامل برآوردی

 ( تخمینی)

Estimation 

Factors 

7 9 
 مناسب زمان اتمام پروژه  برآورد •

 پروژه  ازیمورد ن  نهیمناسب هز  برآورد •

 عوامل زیرساختی

Infrastructure 

Factors 
8 11 

 از یمورد ن  نیموقع زمبه هیته •

 پروژه  ی در ابتدا ه یمطالعات پا  انجام  •

 ی در تملک اراض عیتسر •

 ساختار مناسب پروژه  جادیا •
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 عوامل انسانی 

Human Factors 
9 10 

 کارکنان پروژه  ی علم تیوضع بهبود •

مورد   ی انسان   یرویو نگهداشت ن  جذب  •

 در پروژه  ازین 

یافتن پیمانکاران  از سوق یریجلوگ •

 پرسودتر  ی هاتیاصلح به فعال

 مشاوران و متخصصان در پروژه  جذب  •

 عوامل حقوقی 

Legal Factors 
8 10 

قوانین و مقررات مربوط به   ی سازشفاف •

 ارجاع کار به پیمانکاران 

 پروژه  نیموقع معارضبه  ییشناسا  •

 ها بخشنامهموقع  به  ابالغ •

در   ی از بروز مشکالت حقوق یریجلوگ •

   پروژه

مدارک   دربارۀ آگاهی مشاوران  شیافزا  •

  طرفین حقوق  و  تعهدات و  هاپیمان

 پیمان 

 عوامل پشتیبانی

Factors Support 
10 11 

منابع و مصالح  موقع بهو تدارک  هیته •

 از یمورد ن 

 ن ی نو یهایاز فناور ی ریگبهره •

 مناسب مصالح  دی خر •

 نرخ خدمات   زانیم شی افزا ت یر یمد •

  یهابخش ان یم یهماهنگ بهبود •

 مختلف پروژه 

 عوامل نظارتی 
Factors  

Supervising 
7 14 

 در مناقصه  مت یدرج ق کنترل •

 پروژه  ی بندمناسب زمان کنترل •

 یی اجرا  یهادستگاه ق یدق نظارت •

  یهابه اسناد و گزارشموقع  به  یدگیرس •

 مانکار یپ

در   نفعانیاز اعمال نفوذ ذ یریجلوگ •

   پروژه

  ی برخکردن  یاز انحصار یریجلوگ •

 در پروژه  از یمصالح مورد ن 

 ی اسیها و افراد ساز نفوذ گروه یریجلوگ •

 زات یتجه وب یموقع عبه  ییشناسا  •
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 عوامل طبیعی
Natural Factors 

9 9 

  ریزلزله و سا  ل،یمطلوب به س واکنش •

 رمترقبه یحوادث غ

 یی ا یمختلف جغراف یهاجنبه ت یر یمد •

 عوامل مدیریتی 

Managerial 

Factors 
9 17 

در   یتیریمد  رات ییاز تغ یریجلوگ •

 سطوح مختلف پروژه 

 در ورزش کشور  تی ریثبات مد  بهبود •

  یی اجرا قی مناسب و دق یزی ربرنامه •

 پروژه

  یهامیمطلوب به تحر  واکنش •

 ی المللنیب 

 افتتاح پروژه  در لیاز تعج یریجلوگ •

  یرمنطقیغ یهاتیحساس  کاهش •

 ی ارسانه

به    مانکارانیبه موقع پ  یرسان اطالع •

 حل مشکل  برایمشاور و کارفرما  

  یتوقف پروژه از سو زانیم کاهش •

 ی دولت یهانهادها و سازمان

در   ی ادار ی بروکراس  زانیم کاهش •

 پروژه  ند یفرا

 

 گیری بحث و نتیجه
های  به اینکه یکی از شععاخصنظر  یافتگی جوامع و با توجه به نقش و جایگاه مهم ورزش در توسعععه 

عوامل مؤثر  و تحلیل  شعناسعاییبا هدف    پژوهشاین  ،مهم توسععه ورزش، توسععه زیرسعاختی آن اسعت

 10کد اولیه در  قالب   53 ،در این راسععتا  .انجام شععد های عمرانی ورزشععیبر کاهش تأخیر در پروژه

، طبیعی و مدیریتی  عامل مالی، مهندسعی، برآوردی، زیرسعاختی، انسعانی، حقوقی، پشعتیبانی، نظارتی

 برخوردار بودند. یشترعامل مدیریتی، مهندسی، نظارتی و مالی از اهمیت بچهار که   شدشناسایی  

کاهش تأخیر  تواند نقش مهمی در  عوامل مالی یکی از عواملی است که می،  پژوهش نتایج    با توجه به

  های بدهی  زانیم  کاهش از:    اندعبارتاین عوامل    ۀهای عمرانی ورزشی داشته باشد. ازجملدر پروژه

 برای  یمال   ت یحما  و   مهیب،  انجام پروژه  نیدر ح  یموقع منابع مال به  پرداخت،  گذشته در ورزش  ی مال

موقع  پرداخت بهشیپ ،  پروژه  ازیمورد ن  یمنابع مال   صیتخص،  تورم  دی شد  شیاز افزا  یآثار ناش  تیریمد

از دالیلبه نظر می.  مناسب  ینگ ینقد  بهبودو    پیمانکار به     نیافتنتحقق  مشکالت مالی و  رسد یکی 
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باشد. برآورد نادرست بودجه،   برآورد نادرست از میزان تحقق بودجه  ، های عمرانیبودجه مورد نیاز طرح

  شده باعث    تورم  زیادو همچنین نرخ    نفتی و قیمت جهانی نفتوابستگی بودجه کشور به درآمدهای  

این نوسانات    های ورزشی نیز همراه باژههای عمرانی ازجمله پروکه بودجه تخصصی به پروژهاست  

یابدکندتغییر   بازارهای جهانی کاهش  در  نفت  قیمت  اگر  است    ، .  ثابتطبیعی  های  ماندن هزینهبا 

عمرانی  دولت  ،جاری اعتبارات  کاهش  به  میمردان  پروژه  شوندملزم  نیمهو  عمرانی  رها  های  کاره 

افزایشمی نفت  قیمت  که  زمانی  میبد یا  شوند.  افزایش  نیز  تزریقی  بودجه  قیمت،    د.یاب،  افزایش  با 

 وضعیت هزینه بیشتر دالرهای نفتی    ایربهای متعدد در بودجه  زده با تصویب پروژهمردان شتابدولت

میزان تحقق  ای  توان با برآورد صحیح درآمدهای بودجهمی  ؛ بنابراین(38،  2018دودانگه،  )ند  کنمی

  وموقع  های عمرانی ورزشی را افزایش داد و از این طریق با تخصیص به اعتبارات واگذاری به بخش

 پژوهشاین نتایج با نتایج    ها را رقم زد.زمینه کاهش و حذف تأخیر در این پروژه،  اعتبار مورد نیاز  یکاف 

  ( 2020گندوز و تهمار )  و  (2019) ، محمدی و ثابت  گورگانی (،  2017)، فالح و میرجلیلیجوادیانهای  

 .ی داردهمخوان

این عوامل    ۀهای عمرانی، عوامل مهندسی است. ازجملاز دیگر عوامل اثرگذار بر کاهش تأخیر در پروژه

بهمی فن  بهبودی،  مهندس  نینو  یقراردادها  جاد یا  توان  نظارت  و  کنترل   انتخاب ،  کارفرما   ی مهارت 

از   یریگبهره،  پروژه  ی هانقشه موقع  به  هیته،  پروژه  هیطرح اول  یفن  یبررس،  مانکاریپ   یمناسب و علم

  یو طراح  ساخت  انیم  یکپارچگ، ی به محل پروژه   یدسترس  تیوضع  بهبود،  در پروژه  زمانهم  یمهندس

های  زمینه کاهش تأخیر در پروژهاین کارها    توان بارسد میبه نظر می  .کرد، اشاره  مراحل مختلف پروژه

  بینی که قرارداد توانایی پیش نحوی آل، بهتهیه و تنظیم قراردادهای ایده کرد: عمرانی ورزشی را فراهم 

رو را داشته باشد، حرکت از سمت قراردادهای سنتی که تنها بر حداقل  های پیشو کنترل ریسک

پیشبه  ، هستندمتکی  قیمت   ازجمله  جوانب  تمامی  که  نوین  قراردادهای  مناسب  سمت   برای بینی 

پیمانکار بر  پیمانکارانی مناسب که    دهند، را مدنظر قرار می  نظارت کارفرما  توان هم  انتخاب  دارای 

رعایت سایر عوامل مهندسی در مراحل  ، حافظ منافع ملی و عمومی باشند باشند و هم تخصصی الزم 

با نتایج    طراحی و ساخت. بر نقش عوامل مهندسی مانند  ( مبنی2010جعفری )  پژوهش این نتایج 

 همخوانی دارد.های عمرانی خیر در پروژهمشاوران مهندسی متخصص در کاهش تأ  انتخاب استفاده از

های عمرانی ورزشی یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر کاهش تأخیر در پروژه  )تخمینی(  برآوردیعامل  

ساخت و طراحی یک پروژه عمرانی ورزشی برآورد مناسبی از مراحل مختلف  است. اگر در مراحل پیش

اتمام پروژه و همچنین میزان هزینه مورد نی از زمان مورد نیاز برای  از کار ازجمله برآورد صحیحی 

و    افتتاح توان انتظار داشت که پروژه مدنظر با کمترین تأخیر  می   ، شودپروژه عمرانی و سایر عوامل  
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نتایج    .شودبرداری  بهره با  نتایج  )  پژوهشاین  و جوهریان  آزادی  نقش 2019عنبرزاده،  زمینه  در   )

 های عمرانی همخوانی دارد.برآوردهای پیش از ساخت در کاهش زمان تأخیر پروژه

در   عیتسر،  پروژه  یدر ابتدا  هیمطالعات پا  انجام،  ازیمورد ن  نیموقع زمبه  هیتهامل زیرساختی مانند  عو

  ساختدر مرحله پیش  بایدکه    هستند  یعوامل  عنوانبه  ساختار مناسب پروژه  جاد یا  و  یتملک اراض

های ملی در ایران بسیاری از پروژه  ، مثالعنوان به  ؛ گیرند   مد نظر قرار جلوگیری از بروز تأخیر  منظوربه

دریافت  برای  با مشکالت معارض زمین مواجه هستند. کارفرما باید قبل از آغاز عملیات اجرایی پروژه  

مانند سازمان منابع طبیعی، مراکز نظامی و همچنین دریافت    یهایها و ارگانمجوزهای الزم از دستگاه

اقدام   حقیقی  افراد  مالکیت  در    کندحق  افزایش  تا  و  پیمانکار  عوامل  تأخیر  مسبب  ساخت  هنگام 

نینههز ( که عوامل زیرساختی 2016)و همکاران    االوی   پژوهشنتایج با نتایج    . اینشودهای پروژه 

ی های عمرانی نام بردند، همخوانهامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژمانند تملک زمین را یکی از عو

 .دارد

 ن یا  ۀجملای عمرانی ورزشی، عوامل انسانی است. ازههتأخیر در پروژ  از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش 

به  عوامل می پروژه  یعلم  تیوضع  بهبودتوان  ن  جذب،  کارکنان  ن  یانسان  یرویو نگهداشت   ازیمورد 

  مشاوران و متخصصان   جذب  و  پرسودتر  یهاتیفعالیافتن پیمانکاران اصلح به  از سوق   یریجلوگ،  پروژه

کارگیری نیروی انسانی متخصص و تالش در راستای ایجاد هب  ؛ بنابراینکرد، اشاره  در پروژه  مناسب

های عمرانی کارگیری افراد غیرمتخصص ولی دارای رانت در پروژهه انگیزه و حفظ آنان و پرهیز از ب

است که می  ،ورزشی عواملی  باشد.  ازجمله  مؤثر  تأخیر  کاهش  نتایج  تواند در  با  نتایج    پژوهشاین 

اوکرو  (2008)و همکاران    عبدالرحمن اوب  گوه یا  یی، حی، منصور،  و  بیان    (2020)  1فونایو    کردند که 

تا   شودها سبب میواسطه بهبود مهارت نیروهای انسانی در پروژهیادگیری در پروژه بهبهبود و ارتقای 

 .ی دارد، همخوانیابدشدت کاهش ها بهدر پروژه زمان تأخیر

، پروژهرضین  امعموقع  به  یی شناسا،  قوانین و مقررات مربوط به ارجاع کار به پیمانکاران  یسازشفاف

آگاهی مشاوران   ش یافزا،  در پروژه  یاز بروز مشکالت حقوق  یریجلوگ  برای  هاموقع بخشنامهبه  ابالغ

بر کاهش    اثرگذار  پیمان، ازجمله عوامل حقوقی   طرفدو    حقوق   و   تعهدات  ، ها مدارک پیمان  دربارۀ

ها و لحاظ موارد ادتوان با تنظیم مناسب قراردمی  بنابراین  ؛هستند  های عمرانی ورزشیتأخیر در پروژه

اولیه کار و شفاف  نامتخصصحقوقی توسط   دو  شدن اختیارات، وظایف و حقوق  حقوقی در مراحل 

 گورگانی  پژوهشاین نتایج با نتایج    .کردزمینه بروز تأخیرات ناشی از عوامل حقوقی را خنثی  ،  طرف

 
1. Koro, Mansur, Yahya, Igwe  & Obiefuna 
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رضین اهای عمرانی وجود مع یکی از عوامل بروز تأخیر در پروژه  کردند( که بیان  2019)  و همکاران

 ی دارد.  حقوقی است، همخوان

موقع و تدارک به  هاز: تهی  اندعبارتهای عمرانی ورزشی  عوامل پشتیبانی مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه 

 زانیم  شیافزا  تیریمد،  مناسب مصالح  دیخر،  نینو  یهایفناوراز    یریگبهره  ،ازیمنابع و مصالح مورد ن

تحویل مصالحی که   برای. کارفرما باید  مختلف پروژه  یهابخش  انیم  ی بهبود هماهنگ  و   نرخ خدمات 

  هاشیآزما ها، مشخصات فنی و ارسال نتایج  ، نقشهمبنا و همچنین تحویل کارگاه، نقاط    تعهد داده است

(. خرید و تدارکات 3،  2006مهیاری،  )  شودبه پیمانکار اقدام نماید تا از افزایش مدت اجرا جلوگیری  

 است های پروژه در ارتباط  یند با تمامی ارکان و بخشاپروژه است. این فرهای  ترین فعالیتیکی از مهم

های عمرانی و تأخیر در تحویل طرح روند اجرایی پروژه و هرگونه اختالل در آن به ایجاد اشکال در

از  یممنجر   قبل  غیره،  و  انسانی  منابع  آهن،  سیمان،  قبیل  از  منابع  محدودبودن  به  توجه  با  شود. 

در غیر این صورت   ؛شودهای موجود باید بررسی  محدودیت  ،اجرای هر طرحیبارۀ  درگیری  تصمیم

این نتایج    (. 12،  2018انجام و کوچکی،  شود )رهگیر روند اجرایی پروژه میمشکالت بسیاری گریبان

بر نقش عوامل پشتیبانی  ( مبنی2002(، اکبری و داوری )2020گندوز و تهمار ) هایپژوهشبا نتایج 

 .دارد یهمخوان  ،های عمرانیموقع مصالح بر کاهش تأخیر در پروژه تأمین به مانند 

درج   کنترلمانند    عوامل نظارتیهای عمرانی ورزشی  از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه

موقع  به  ی دگیرسیی،  اجرا  یهادستگاه  قیدق  نظارت،  پروژه  یبندزمانمناسب    کنترل،  در مناقصه  متیق

و   اسناد  ذ   یریجلوگ،  مانکاریپ   ی هاگزارش به  نفوذ  اعمال  پروژه  نفعانیاز  از   یریجلوگ،  در 

  یی شناسا و  ی اسیو افراد س  هاگروهاز نفوذ  یریجلوگ، پروژهدر   ازیمصالح مورد ن یبرخ کردنی انحصار

یک   از سویها  است. متأسفانه سیستم کنترل مضاعف در بسیاری از طرح   زاتیتجه  وبیموقع ع هب

  ،ریزی احترام قائل هستندن برای برنامهنظارت عالی وجود ندارد. همچنین مدیران و مسئوال  ۀ بامجموع 

کنند یا بیشتر در تعریف،  ریزی استفاده میهمواره از اصول برنامهکه آیا مدیران کرد  اما باید مالحظه 

ها با  چراکه برنامه  ؛گردد برمیها  در بسیاری از موارد، مشکل به برنامه  ؟دانند ن را الزم و محترم میآ

ها پویا  برنامه  ، دیگرسوی  ها اطمینان ندارند. از  ن اجرایی به برنامهاجرا فاصله دارند و درنتیجه، مسئوال

رخدادها موجب تغییر رویکرد و بهسازی شود یا اینکه  نمی توجه  ریزی به واقعیت  و در برنامه  یستن

خطرات نیز برمبنای    و   شدهریزی در پروژه انجاماز موارد، حتی برنامه  شود. در بسیاریها نمیبرنامه

اطالعات    دبازخور  دلیل ضعف ساختارهای ارتباطی، حلقهاما به  است،  شده  اصول مدیریت خطر ارزیابی

گورگانی و همکاران پژوهش  این نتایج با نتایج    (. 6،  2010  ها وجود ندارد )جعفری،برای تصحیح روش 

زاده  هادی  پژوهش نتایج  های عمرانی و  بر نقش عوامل نظارتی در کاهش تأخیر در پروژه( مبنی2019)
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در کشور ما فقدان بانک اطالعاتی فنی و نظارتی مناسب   کردبیان  زاده مخوانی دارد. هادی( ه2019)

ها را نشود شود که پروژهباعث می هاآنموقع و مستمر ارزیابی به برایها روزنبودن اطالعات پروژهو به

کنترل   واقعی  معنای  پروژه    کرد؛به  عوامل  درون  در  اطالعاتی  سیستم  نیازمند  اصولی  کنترل  زیرا 

ارتباط بین عوامل پروژه کنترل امکانبه  و  انکار( است)کارفرما، مشاور و پیم پذیر وسیله اطالعات و 

های کنترل پروژه  شود و ضعف در اطالعات و ارتباط بین عوامل باعث ناکارآمدی بسیاری از سرفصلمی

 . شودمی

پروژهپیش در  تأخیر  کاهش  بر  نیز  طبیعی  عوامل  مناسب  اثرگذار  بینی  ورزشی  عمرانی  . استهای 

س  واکنش به  سا  ل،یمطلوب  و  غ   ریزلزله  همچنین  رمترقبهیحوادث  مختلف    یهاجنبه  تیریمد  و 

  ،این عوامل در مراحل پیش از ساخت  کردنبا لحاظ  باید  بنابراین  ؛این عوامل هستند  ۀازجمل  ییایجغراف

حین و پس از ساخت   یعنی در  تا این عوامل در مراحل بعد  کردرا لحاظ    هاآن   بارۀتمهیدات الزم در

 .شودهای عمرانی ورزشی نباعث ایجاد مشکل در پروژه

  تیریثبات مد  بهبود،  در سطوح مختلف پروژه  یتیریمد  راتییاز تغ  یریجلوگعوامل مدیریتی مانند  

،  یالمللنیب  یهامیتحرمطلوب به    واکنش،  پروژه  ییاجرا  قیمناسب و دق  یزیربرنامه،  در ورزش کشور

  موقع به  یرساناطالعی،  ارسانه  یرمنطقیغ   یهاتیحساس  کاهش ،  افتتاح پروژه  در  لیاز تعج  یریجلوگ

  یهاسازماننهادها و    یتوقف پروژه از سو  زانیم  کاهش ،  حل مشکل  برایبه مشاور و کارفرما    مانکارانیپ 

ر کاهش تأخیر  باثرگذار    مهم و ، ازجمله عوامل  پروژه  ندیدر فرا  یادار  یبروکراس  زانیم  کاهش  و   یدولت

وساز در ابعاد مختلف اقتصاد کشور برای . هرگاه اهمیت ساختهستندهای عمرانی ورزشی  در پروژه

هایی را برای انتخاب مدیران اجرایی گیرندگان و راهبران مملکت روشن باشد، آنان باید شاخصتصمیم

های مهم مملکتی در دست کسانی باشد که  که سرنوشت طرحنحوی به  ؛ کنند های بزرگ تعیین  طرح 

ای را بر پیشبرد طرح ترجیح و هیچ مصلحت و مالحظه   داشته باشندتخصص، تعهد و مدیریت سالم  

دهند. بدیهی است پس انتخاب و انتصاب مدیران الیق، تغییر و تعویض آنان تا تحویل موقت طرح، نمی

های بزرگ تعیین و تصویب  جاکردن مدیران طرحباید ضوابطی نیز برای جابه بنابراین ؛صالح نیستبه

. اگر از ابتدا مدیران مشکل روی ندهد اجرای طرح  در تا شود و از ایجاد خلع مدیریتی جلوگیری شود

بسیاری از مشکالت ناشی از عوامل    ،شایسته برگزیده شوند و مدیریت با روابط به کسی ارائه نشود

نشدن مدیران شایسته و الیق است، بروز نخواهد کرد یا در صورت بروز از انتخاب   جکه منت یریتیمد

خواهد   با  شحل  متأسفانه  مدیریتی دستخوش   تغییرکردند.  پایین  مدیریتی، سطوح  باالی  سطوح 

 نهیکاب  تغییرکردنشود. همچنین با  شود که این مسئله باعث مشکالت و وقفه در کار میتغییرات می

انجام  شوند )رهشده میبینیروند پیش  ها دچار تغییر دربسیاری از طرح   ،دولت به کابینه دولت جدید 
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اگیوکوممنساه و نایت  (،  2019)و همکاران    چن  های پژوهشاین نتایج با نتایج    (. 35،  2018و کوچکی،  

های عمرانی عامل مدیریتی  یکی از علل تأخیر در پروژه  کردندکه اعالم    (2016و رضایی )  (2017)

 است، همخوانی دارد.

یا تأخیر    نیافتنتوانند زمینه بروزعواملی هستند که می عامل ذکرشده    10  ،پژوهش وجه به نتایج  با ت

مدیریتی، مهندسی، نظارتی    عامل  چهارولی    ،های عمرانی ورزشی را فراهم آورندکاهش تأخیر در پروژه

. ابتدا به را داشتندترتیب بیشترین ارجاعات و عوامل طبیعی و برآوردی کمترین ارجاعات  به  ،و مالی 

مالی مهمیرسنظر می پروژه د عوامل  تأخیر در  بروز  عمرانی ورزشی  ترین عامل در  ولی    ، د نباشهای 

این عوامل از و  داشتند  عوامل مدیریتی، نظارتی و مهندسی ارجاعات بیشتری    پژوهشاساس نتایج  بر

بابیشتری    اهمیت مقایسه  برخوردار    در  مالی  می.  بودندعامل  عوامل   شودپیشنهاد  به  توجه  با 

  ،شوندمیبندی  از ساخت و حین ساخت طبقه  دو دسته پیشبه  که    پژوهششده در این  شناسایی

با لحاظ    مراحل مختلف پیش از ساختدر  های عمرانی ورزشی  اندکاران حوزه پروژهمدیران و دست

ورزشی و درنتیجه بهرمندی از آثار مثبت آن در   های عمرانیزمینه کاهش تأخیر در پروژه ،موارداین 

نطقه لحاظ شرایط طبیعی م  انتخاب زمین مناسب و بدون معارض،:  ورزش و جامعه را فراهم آورند

پیمانکاران و نیروی  انتخاب  صالح،  های ذیاز ارگان  الزمهای  مجوزدریافت    مانند گسل زلزله و غیره،

  کهانتخاب تیم مدیریتی مناسب    ،های واقعی با برگزاری مناقصه  انسانی متخصص و با سابقه درخشان

مشاوران حقوقی مناسب  الت را در مراحل مختلف داشته باشد، انتخاب  ضتوانایی حل مشکالت و مع

تعارض  راستای حل  کار،    هایدر  روند  در  هزینهاحتمالی  آنبرآورد  تأمین  منابع  و  نیاز  مورد  ،  های 

مناسب  بینیپیش زمان  تعیین  تورم،  نرخ  مانند  زمینه  این  در  الزم  تنظیم    برایهای  کار،  پایان 

بینی و درج شده پیش وژه در آنپر شرایط و ضوابط همۀکه  و بدون ابهام روزقراردادهای مهندسی به

کلنگ  باشد از  پرهیز  و  و  سیاسی  و  بدون حساب  تبلیغزنی  یا شخص خاص  درراستای  گروه    .یک 

ساخت   حینهای عمرانی ورزشی در مراحل مختلف در  اندکاران حوزه پروژهمدیران و دستهمچنین  

ورزشی و درنتیجه بهرمندی از آثار مثبت   های عمرانی زمینه کاهش تأخیر در پروژه  ،موارداین  با لحاظ  

منظم و مداوم بر مراحل مختلف کار توسط یک تیم    نظارت:  آن در ورزش و جامعه را فراهم آورند

  موقع مصالح وها در موعد مقرر، تأمین بههزینه  نظارتی متخصص، عمل به مفاد قرارداد مانند پرداخت

  .ر امور پشتیبانی طبق مفاد قراردادسای

، مدیران هانتخاب جامعه آماری محدود به اساتید دانشگا   عبارت بودند از:حاضر    پژوهش های  محدودیت

های عمرانی  بین پروژهنشدن  تفکیک ،  و شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی  و جوانان  وزارت ورزش

شده  عوامل استخراج   نشدنآزمون   و   بلندمدت(  و   مدتمدت، میانبه لحاظ بازه زمانی ساخت )کوتاه
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که    ی دیگر پژوهشبا انتخاب جوامع    شودپیشنهاد می  های پژوهش . براساس محدودیتیصورت کمّبه

  مهندسان ناظر  مانند پیمانکاران، مشاوران،   های عمرانی ورزشی هستندصورت عملی درگیر پروژهبه

های عمرانی ورزشی و بررسی نتایج  جامعه و همچنین تفکیک بین پروژه  عنوانبهو کارفرمایان    ها پروژه

نتایج    پژوهشگران دیگر  ،های عصبی مصنوعیهای معتبر مانند شبکهبا استفاده از روش  صورت کمیبه
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