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  دهیچک
 نهيهز زمان، اساس بر کشور انيدانشجو یورزش ادیالمپ یبرگزار یهاسکير یبندتياولو و يیشناسا پژوهش نيا هدف

 هامخاطره و گونه نيا از زبانیم ةجامع کردنآگاه منظور به یفاز ةچندمعیاری ریگمیتصم کیتکن از استفاده با تیفیک و

. ته اسانجام شد( یکم  ـ  یفیک) ختهیآم به صورت اطلاعات، یگردآور ةنحو برحسبو  یفیتوص روش به پژوهش نيابود. 

که با  بود نفر 91 یآمار ةنمون بود. دانشجويان یورزشالمپیادهای  يیاجرا عواملو  رانيمد شامل پژوهش یآمار ةجامع

 و شد يیشناسا پژوهش ةنیشیپ یبررس و مصاحبه طريق از هاريسک ابتدا پژوهش اين در. ندشد انتخابروش هدفمند 

 یدادهايرو و تيريمد ةحوز نظرانصاحب از نفر را ده پرسشنامه يیمحتوا و یصور يیروا. پرسشنامه طراحی گرديد سپس

 نيثرترؤم نشان داد پژوهش جينتا. شد محاسبه 31/8 کرونباخ یآلفا روش از زین پرسشنامه يیايپا. کردند ديیتأ یورزش

همچنین  ؛بودندی مال و یتيريمد هایسکير کردند،را تهديد می برگزاری المپیاد ورزشی تیفیک و زمان نه،يهز خطراتی که

 یهاسکير و هستند رگذاریثأت یتیامنـ  یاسیس و رساختيزـ  امکاناتمديريتی،  هایسکير نشان داد پژوهشنتايج اين 

د و ندار وجود رانهیگشیپ دگاهيددر مديريت المپیادهای ورزشی از آنجا که  .هستند ريرپذیثأت یتيريمد و یحقوق ،یمال

  شود.نگاهی راهبردی  هاپروژهاين  در سکير تيريمد به لازم است ،های مقطعی هستندحلمديران به دنبال راه
 

 المپیاد ورزشی دانشجويان، يمتل فازید، یورزش یدادهايرو ،چندمعیاره یریگمیتصم سک،ير تيريمد :یدیکل گانژوا
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 مقدمه
 اتقاض شیافزا موجب گذشته، یهادهه در جوامع توسعة در یورزش یدادهایرو یبرگزار لیبدیب نقش

 توانیم آن ناملموس و ملموس منافع از. است شده یالمللنیب و یمل یورزش یدادهایرو یزبانیم یبرا

 ،یگردشگر شیافزا شهر، یالمللنیب وجهة شیافزا ها،رساختیز توسعة ،یشهر امکانات توسعة به

 بهبود ،یخارج و یداخل روابط ةتوسع تجارت، یهافرصت بهبود اشتغال، توسعة ،یعموم رفاه بهبود

 یهاارزش شیافزا د،یجد یهادهیا خلق جامعه، در یشاداب و هیروح یایاح ،یابیبازار یهافرصت

 و دیجد اتیتجرب کسب ،یآموزش یهافرصت جادیا ،یجهان ةصحن در شهر شدن ادمانی ،یفرهنگ

 و یمل سطح در بزرگ یدادهایرو جمله از(. 2002 ، وسیپر) کرد اشاره یعموم دانش شیافزا

 ارتوز ییدانشجو یادهایالمپ به یاجمال ینگاه که است ییدانشجو یورزش یادهایالمپ یالمللنیب

 از شیب آنها انیم از ها،دانشگاه ادیز اریبس تعداد وجود با که دهدیم نشان یفنارو و قاتیتحق علوم،

 برای را هادانشگاه و شهرها در موجود مناسب یهانهیزم و لیپتانس ،یتوانمند هادانشگاه از یمین

 یبرگزار و یزبانیم حق گرفتن یبرا آنها شتریب یول ،دارند مذکور یورزش یدادهایرو یزبانیم

 یزبانیم گرفتن یبرا شدهشناخته استان و دانشگاه چند معمولاً و شوندینم داوطلب ،یورزش یدادهایرو

 یهاسکیر به توانیم هاآن ةجمل از که باشد داشته یمهم لیدلا تواندیم مسئله نیا که کنندیم رقابت

 . کرد اشاره هادانشگاه رانیمد یریپذسکیر زانیم نیهمچن و یورزش دادیرو یبرگزار

 سکیر مقابل در واکنش و لیوتحلهیتجز ،ییشناسا یبرا ازیموردن یندهایفرا مجموعه سک،یر تیریمد

(. 1931 ر،رنجب) دادهاستیرو ناگوار یامدهایپ کردننهیکم و مثبت جینتا کردننهیشیب منظوربه پروژه،

 که ییهاریسک دسته آن یعنی است؛ یبحران یهاسکیر بر تمرکز است مهم آنچه سکیر تِیریمد در

 ن،یرابناب. هستند تیفیک کاهش و زمان نه،یهز شیافزا جهینت در و پروژه یاجرا در ریتأخ یاصل عامل

 نیتریعواق و نیترمهم ویژهبه ،یبحران یهاسکیر ییشناسا سک،یر تیریمد در یاساس مسائل از یکی

 تیریمد جینتا و ندیفرا( 1330) رنیکا و پیلیف(. 1932 همکاران، و یخاتم) است پروژه یهاسکیر

 سکیر تیریمد لیدل به که دندیرس جهینت نیا به و یبررس را 1322 یزمستان کیالمپ سکیر

 قضاوت ی،واقع سکیر کنار در. دیگرد برگزار سودبخش و زیآمصلح نسبتاً هایباز از دوره نیا کاررفته،به

 سکیر شود موجب است ممکن که است یمهم موضوع هم سکیر ادراک ای سکیر به راجع یذهن

 جهینت نیا به یپژوهش در( 2010) گو نیم هو و بوونگیسو. گردد برآورد یواقع حد از کمتر ای و شتریب

 پنج( 1330) کید و یلدوسکیو. دارد دادیرو از تیرضا بر یدیشد اثر کم، سکیر ادراک که دندیرس

 ر،یکر .کردند یمعرف فرهنگ و استیس اقتصاد، ت،یشخص دانش، را سکیر ادراک بر مؤثر عوامل دسته

 ،تیعالف به لیم ای تیجذاب و جهینت از انتظار تجربه، که دندیرس جهینت نیا به( 2009) اورس و راس

 . دارند اثر یحیتفر یهاتیفعال در مشارکت سکیر ادراک بر
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 عنوانبه یموارد آنها در که اندبوده دادهایرو یزبانیم بر مؤثر عوامل بر متمرکز هایپژوهش یبرخ

 زادهمحرم ،یوحدان. کرد یتلق سکیر یجهت از را آنها فقدان توانیم که است شده مطرح اثرگذار عوامل

 واملع ،یارتباط ـ یاسیس عوامل ،یبانیپشت منابع و یافزارسخت عوامل بیترت به( 1931) ییطلا و

 کوشا. انددانسته مؤثر یزبانیم کسب در را یاجتماع عوامل و یمحور یهاجاذبه و منابع ،یافزارنرم

 رانیا در یورزش بزرگ یدادهایرو یبرگزار و یزبانیم درخواست یهاضعف خود پژوهش در( 1931)

 ضعف و میتحر ها،ومیاستاد و هاسالن و اسکان ونقل،حمل یهارساختیز تیفیک و تیکم شامل را

 دک،ان یالمللنیب نفوذ دولت، تیحما نبودنکافی ،یتیریمد و یانسان یروین در ضعف ،یاقتصاد

 یزیربرنامه فقدان و فیضع دهندةدرخواست میت داد،یرو یبرگزار و یزبانیم درخواست در یتجربگیب

 توسعة عامل شش ،(1931) همکاران و اندام. کرد ییشناسا یورزش بزرگ یدادهایرو یبرا بلندمدت

 یرهنگف توسعة و رفاقت و یهمدل ارتقای و توسعه ،یاجتماع ةیسرما ،یاقتصاد ،یتیریمد و یرساختیز

 رساختیز توسعة عامل ،پژوهش نیا در. کردند یمعرف یورزش یدادهایرو یبرگزار در مؤثر عوامل را

 اثرات حوزة در عامل نیترتیاهمکم عنوانبه یاقتصاد توسعة و ،عوامل نیترتیبااهم ،تیریمد و

 عوامل ضعف که افتی دست جهینت نیا به( 1939) یعبد. شدند شناخته یورزش یدادهایرو یبرگزار

 یرزشو بزرگ یدادهایرو یزبانیم کسب موانع نیترمهم از یرساختیز و ییربنایز امکانات و یاقتصاد

 در را ریتأث نیشتریب یفرهنگ ـ یاجتماع و یطیمح مشکلات و موانع آنها، از پس و هستند

 . دارند یورزش یالمللنیب بزرگ یدادهایرو یزبانیم نیاوردندستبه

 رد ورزشی المللیبین بزرگ رویدادهای میزبانی کسب یهاضعف از یبرخ( 1931) همکاران و کشاورز

 هوایی، ونقلحمل) شهری موردنیاز هایزیرساخت فقدان کافی، و مناسب هایهتل فقدان را ایران

 کوشا و عیدی یوسفی،. دانندیم کافی و استاندارد ورزشی اماکن کمبود( رهیغ و خدمات زمینی،

 اب مقایسه در ورزشی رویدادهای موفق برگزاری برای تهران شهر که دندیرس جهینت نیا به( 1931)

 فضاهای و اسکان ونقل،حمل زیرساختی، مشکلات جمله از ؛دارد مشکلاتی میزبانی، استانداردهای

. انددهنش ریزیبرنامه ورزشی کلان رویدادهای با متناسب ،مدیریتی و انسانی منابع همچنین،. ورزشی

 میزبانیِ  موفقیت در کنندهتعیین هایعامل دیگر و تهران وهوایآب و اجتماعی اقتصادی، وضعیت

 در( 1929) رتاشیام. بودند میزبانی بر اثرگذار هایشاخص دیگر از نیز ورزشی بزرگ رویدادهای

 ه،یتغذ وآمد،رفت مشکل نامناسب، زمان امکانات، کمبود ،یرساناطلاع ضعف جمله از یعوامل یپژوهش

 . کرد یمعرف انیدانشجو ادیالمپ نیپنجم مشکلات نیترمهم از را بودجه و اسکان مشکل ،یداور ضعف
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  لاو و سلم ،ینیباکار. هستند هاسکیر یمعرف و ییشناسا بر متمرکز هایپژوهش از مجموعه سومین

 قیدق یهامصاحبه لهیوسبه اطلاعات، یفناور یهاپروژه در را سکیر 22 شانهایپژوهش در( 2001)

 کردند ییشناسا اتیادب مرور زین و ایاسترال غرب در شرویپ یهاشرکت از اطلاعات یفناور متخصصان با

 به( 1931) همکاران و یخاتم. بودند یرواقعیغ بودجة و یبندزمان و پرسنل کمبود آنها نیترمهم که

 در. ددانستن هاپروژه ریسک عوامل ترینمهم را یسازمان و یتیریمد ،یفن ،یرونیب یهاسکیر بیترت

 ،یتیریمد ةدست در ؛یفناور با مرتبط یهاسکیر ،یفن دستة در ؛یمیتنظ نیقوان سکیر ،یرونیب دستة

 تبةر در پروژه یهایوابستگ با مرتبط یهاسکیر ،یسازمان دستة در و نیتخم با مرتبط یهاسکیر

 یورزش بزرگ یدادهایرو در سکیر تیریمد عامل شانزده( 2003) پرنت و یلئوپک. بودند تیاهم اول

 ه،رسان ،یحقوق متقابل، یوابستگ ،یرساختیز ،یانسان منابع ،یمال ،یطیمح یها سکیر شامل را

( 2001) زنهاوریآ. دانستند یداریپد و دیتهد ،یورزش ،یارتباط ،یاسیس ،یمشارکت ،یسازمانده ،ییاجرا

 یمعرف یحقوق و یمنیا یاستانداردها را یورزش یدادهایرو یهاسکیر مهم دستة دو خود پژوهش در

 یپزشک سوابق اماکن، یدارنگه شامل را وانیتا یآب مراکز یهاسکیر یپژوهش در( 2003) ائویهس. کرد

 که دندیرس جهینت نیا به( 2002) همکاران و دریاشنا. دانست تعهدنامه یهافرم و کنندگاناستفاده

 کنندگان،شرکت یپزشک ناتیمعا تعهدنامه، یهافرم ه،یاول یهاکمک امکانات ر،یمد انتصاب

 یفضاها در سکیر تیریمد بر مؤثر عوامل از مجوزها و هانامهیگواه ،یارتباط و اخطار یهاستمیس

 . هستند یدانشگاه روباز یحیتفر

 سطح در چه ـ یورزش یدادهایرو یبرگزار دارد، یفراوان یایمزا یورزش یدادهایرو یزبانیم اگرچه

 دهندگانسازمان دگاهید از. باشد سکیر از یخال تواندینم ـ کشور و شهر سطح در چه سازمان،

 در تواندیم نکهیا یبرا است؛ دادیرو تیریمد یاساس بخش سکیر تیریمد ،یورزش یدادهایرو

 یحت تواندیم سکیر تیریمد ملاحظات ن،یبنابرا. باشد مؤثر میمستق طوربه دادیرو شکست و تیموفق

 هر یبرا سکیر البته(. 2010گو نیم هو و بو ونگیسو) باشد دادیرو یطراح و یزیربرنامه از ترمهم

 یهاسکیر شناخت ن،یبنابرا باشد؛ متفاوت مکن استم گرید شهر ای سازمان به نسبت شهر ای سازمان

 نظر به یضرور و لازم یامر ،یزبانیم درخواست از قبل هادانشگاه در یورزش یدادهایرو یبرگزار

 سکیر مطالعات یبندجمع گر،ید یسو از. گیرد صورت خصوص نیا در متناسب اقدام تا رسدیم

 مشکلات و موانع مورد در یورزش یدادهایرو تیریمد عرصة در هاپژوهش نیا شتریب که دهدیم نشان

 یانزبیم و دادیرو یبرگزار یطیمح و یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع اثرات و یورزش یدادهایرو یزبانیم

 لزوم ن،یبنابرا. است بوده شدهادراک سکیر به محدود هم سکیر مطالعات ن،یهمچن. اندشده انجام

 یهاسکیر یبررس به مطالعه نیا رو،ازاین شد؛یم احساس یورزش دادیرو یبرگزار یهاسکیر یبررس

 . است داختهپر یفاز یریگمیتصم یهاکیتکن کردیرو با انیدانشجو یورزش ادیالمپ یبرگزار با مرتبط
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 پژوهش روش

 یفیک بعد در. است( یکم ـ یفیک) ختهیآم روش به اطلاعات، یگردآور نحوة حسب بر پژوهش نیا 

 عوامل ییشناسا منظور به و پژوهش موضوع ةدربار موجود یهایتئور و اتیادب تیمحدود لیدل به

 هنُ با بخش نیا در. شد انجام نظرصاحب افراد با قیعم مصاحبة ،یورزش یدادهایرو یبرگزار سکِیر

 ییاجرا معاونان از نفر چهار ،ییاجرا رانیمد از نفر دو شامل یورزش یدادهایرو نظرانصاحب از نفر

 یورزش یهاکاروان یسرپرست سابقة که هادانشگاه استادان از نفر سه و ادهایالمپ گذشتة ادوار

 روش به هامصاحبه اطلاعات استخراج. شد مصاحبه اند،داشته گذشته یادهایالمپ در را هادانشگاه

 و خوانش قیطر از آنها لیتحل ها،مصاحبه یسازادهیپ از پس. شد انجام یقرارداد یمحتوا لیتحل

 آمدهدستبه یکدها عیتجم با ،یبعد مرحلة در. بود باز کد 14 آن، حاصل که شد انجام هیاول یکدگذار

 یمشخص یبنددسته ش،یپ از که آنجا از. شد حاصل یینها کد 90 موجود، محدود اتیادب با آنها ادغام و

 رد مشابه یکدها ل،یتحل یینها مرحلة در نداشت، وجود یورزش یدادهایرو یبرگزار یهاسکیر یبرا

 تهدس پنج مرحله، نیا حاصل. شدند یگذارنام هادسته نیا سپس و گرفتند قرار کسانی یهادسته

 یاصل یهامؤلفه که بود یحقوق و یمال ،یتیریمد امکانات،ـ  هارساختیز ،یتیامنـ  یاسیس یهاسکیر

. دیگرد یطراح پرسشنامه دو پژوهش نیا انجام یبرا و دادند لیتشک زین را پژوهش ةپرسشنام

 زمان، بر سکیر عوامل ریتأث زانیم ،یارزشپنج کرتیل روش به که هیگو 90 شامل اول ةپرسشنام

 یبرا کسیر ةگانپنج یهامؤلفه ،دوم ةپرسشنام و کردرا بررسی می ادیالمپ یبرگزار تیفیک و نهیهز

 10 دبه تأیی هاپرسشنامه ییمحتوا و یصور ییروا. دیگرد یطراح یزوج ةسیمقا قیطر از یبندتیاولو

 در. دیگرد محاسبه 32/0 کرونباخ یآلفا از استفاده با پرسشنامه ییایپا و رسید نظرانصاحب از نفر

 نفر 91 نیب در هاپرسشنامه هدفمند یبردارنمونه روش از استفاده با و یشیمایپ روش با یکمّ بخش

 ندیفرا اساس بر پژوهش نیا. شد یآورجمع و عیتوز یورزش یادهایالمپ یبرگزار عوامل و رانیمد از

 .است شده انجام یکشماره  شکل
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 پژوهشاجرای  فرايند -2شکل 

 

 متقابل ابطرو این گرفتن نظر در یبرا ،نددار یکدیگر بر یمتقابل تأثیرهای ،پروژه هایریسک که آنجا از

 رایز .شد گرفته بهره یفاز دیمتل روش از ،ریسک هایدسته ترینمهم تعیین برای و ومعلولیعلّت و

 . کرد لیتحلوهیتجز را دهیچیپ روابط توانیم روش نیا در

  :است ریز شرح به متلید روش یهاگام

وسیله ها بههای مختلف پروژة برگزاری المپیاد ورزشی دانشگاهشناسایی ریسک

 مصاحبه و مطالعة ادبیات پژوهش

ها از نظر تأثیرگذاری روی هزینه، زمان و کیفیتبندی ریسکارزیابی و رتبه  

آمدهدستزمان نتایج بههمتحلیل   

دیمتل ها به روش فازیارزیابی روابط درونی ریسک  

 

بودن مناسب تأیید  

، ساختار هاریسک  

در ساختار  بندیدستهو   

 شکست ریسک

و تهیة ساختار شکست ریسک پژوهش موضوع با متناسب هاریسک بندیدسته و گزینش  

 خیر
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 نتیجه، در. است تصمیم اهداف شناسایی قدم، اولین: هدف خبرگان و تصمیم شناسایی ،اول گام

  .است ضروری مسئله حل منظور به گروهی دانش آوریجمع برای خبرگان کمیتة تشکیل

 کردنمشخص ضمن مرحله، این در: فازی زبانی مقیاس طراحی و ارزیابی معیارهای توسعة دوم، گام

 آوریجمع فازی و کلامی صورت به خبرگان قضاوت اهداف، ارزیابی منظور به استاندارد معیارهای

 نشان ریز در فازی، کلامی مقیاس و آن معادل کلامی هایعبارت با همراه مثلثی، فازی اعداد. شودمی

  (.دوشماره  شکل و یکشماره  جدول) است شده داده
 

 هاعبارات کلامی و معادل فازی آن -2جدول 

 ر فازیديامق عبارت کلامی

 (00/0, 00/0 .,21/0) بدون تأثیر

 (00/0 , 21/0  ,21/0) تأثیر خیلی کم

 (21/0  ,10/0 , 21/0) کم تأثیر

 (10/0  ,21/0,  00/1) تأثیر زیاد

 (21/0  ,00/1,  00/1) خیلی زیاد تأثیر
                          

 

 

 

 

 

 

 
 

 هاآن معادل کلامی هایعبارت با همراه مثلثی، فازی اعداد -1شکل 
 

 وهگر از معیارها، بین ةرابط گیریاندازه برای: اولیه ارتباط مستقیم ماتریس تشکیل ،سوم گام

 صورتبه را نظرشان شودمی درخواست است، خبره و کارشناس P شامل که گیرندگانتصمیم

 از هک است مثلثی فازی اعداد نیز ماتریس این ةدهندتشکیل عناصر. کنند بیان کلامی هایعبارت

 ماتریس از اولیه، مستقیم ارتباط ماتریس گیریشکل برای آن، از پس. آیدمی دست به دو ةرابط

 .شد استفاده رابطة یک در که( Zماتریس) میانگین
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 (1رابطه )

 

        

 

 (2)رابطه 

 
 

    

 

 (9رابطه )

 

 

 آمده،دستبه کردن ماتریسنرمال برای: شدهنرمال مستقیم ارتباط ماتریس آوردندستبه، چهارم گام

 . کنیممی استفاده زیر ةرابط از

را بر  iعامل  تأثیر غیرمستقیم ماتریس، این در tijعنصر : کل روابط ماتریس آوردندستبه، پنجم گام

تواند روابط کل بین زوج عوامل سیستمی را منعکس می Tماتریس  ،بنابراین دهد؛نشان می jمؤلفه 

 :آیدمی دست به چهار تا هفت هایرابطه از فازی کل روابط کند. ماتریس

 (1رابطه )

   
 

  شود.های زیر محاسبه میفازی است و از رابطه یک عدد آن درایه هر که

 
1

1

1

( )

( )

( )

t

ij l l

t

ij m m

t

ij u u

l H I H

m H I H

u H I H







     

     

     

       

 

ترتیب  های آن بههستند که درایه n×nهریک ماتریس  Hi ،Hm ،Huماتریس یکه و  Iها در این رابطه

  دهند.را تشکیل می Hماتریسِ  مثلثیِ فازیِ اعداد بالاییِ عدد و میانی عدد پایین، عدد

 (1)رابطه 

 (4)رابطه 

(2)رابطه   
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 هاشاخص و تعیین میزان اهمیت Tهای ماتریسستونآوردن مجموع سطرها و دستبه، گام ششم

 و سطرها مجموع آوردندستبه بعدی، گام: قطعی و فازی اعداد صورتبه معیارها بین ةرابط و

 نه و هشت هایفرمول به با توجه هاستون و سطرها مجموع. است فازی کل روابط ماتریس هایستون

 .شودمی حاصل

                

 (2رابطه )

 

 

 (3رابطه )

 

1nترتیب ماتریس به Rو Dکه    1و n .هستند 

ها )پس از آن، میزان اهمیت شاخص
i iD Rبین معیارها ) ة( و رابط

i iD R ) مشخص

0iشود. اگر می iD R  ،0ی( است و اگر )علّ اثرگذار ،معیار مربوط به آنباشدi iD R 

 اعداد فازی ،اثرپذیر )معلول( است. در گام بعدی ،باشد، معیار
i iD R  و

i iD R آمده دستهب

 کنیم.فازی میدی 11 ةرابطاساس  قبلی را بر ةاز مرحل

 

(                                        10رابطه )
1 3 2( 2 )

4

a a a
B

  


                               

B 1عدد  ةشددیفازی 2 3( , , )A a a a است. 
 

 نتایج

  فرايندکاربرد 

این پژوهش به دنبال  زیرا ؛هدف از اجرای این روش باید مشخص گردد ه،در اولین مرحل اول: ةمرحل

مراجعه به منابع با  ،که بدین منظور ه استبودالمپیاد ورزشی دانشجویان  ةهای پروژبندی ریسکرتبه

هدف مراجعه  ةجامع به برخی خبرگان ،شده در آنهاشناسایی گوناگونِهای مختلف و استخراج ریسک

 دولج) دشانتخاب  هستند،ریسک که هرکدام شامل چند زیر مجموعه  پنجو با برگزاری جلساتی  شد

  خبره بهره گرفته شده است. 91ها از نظر بندی ریسک. در نهایت برای رتبه(شماره دو
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 منتخب هایگذاری ريسکنام -1جدول

 عنوان علامت اختصاری شماره

1 1C هاامکانات و زیرساخت 

2 2C سیاسی امنیتی 

9 3C مالی 

1 4C حقوقی 

1 5C مدیریتی 

 

تعیین  یک جدول شماره طبقلامی و اعداد فازی متناظر با آنها در این مرحله عبارات ک دوم: ةمرحل

     .گرفت اررارزیابی معیارها در اختیار خبرگان ق برایشد و 

 ؛کردندالب طیف مذکور بیان ق ها درنظرات خود را در مورد ریسک خبرگان در این مرحله سوم: ةمرحل

 این دراست.  نظرات آنها مکتوب گردیده و هشد طراحی 1×1به این منظور برای هر خبره ماتریس 

اماتریس )ه , , )i j i j i j i jX l m u  و ندهست مثلثی فازی اعداد ( 1,2,3,..., )ijX i n  

و این ترتیب ماتریس ارتباط مستقیم تشکیل شود می گرفته نظر در( 0،0،0) فازی عدد صورتبه

دوم حاصل  ةجدول میانگین که از مرحل ،شدهآوریهای جمعدلیل حجم بالای داده به گردد.می

  شده است. ارائه ،شودمی
 

  میمستق ارتباط سيماتر -9جدول

C5 C4 C3 C2 C1 
میانگین نظر 

 تمام خبرگان

 (32/0 ،22/0 ،12/0)   (11/0 ،24/0 ،01/0)   (32/0 ،22/0 ،42/0)   (20/0 ،40/0 ،94/0)  (00/0 ،00/0 ،00/0) C1 

 (31/0 ،22/0 ،12/0)   (00/1 ،30/0 ،41/0)   (32/0 ،22/0 ،42/0)  (00/0 ،00/0 ،00/0) (22/0 ،21/0 ،14//0)  C2 

 (32/0 ،23/0 ،41/0)   (32/0 ،22/0 ،12/0)  (00/0 ،00/0 ،00/0)  (20/0 ،11/0 ،92/0)   (33/0 ،32/0 ،42/0)  C3 

 (32/0 ،32/0 ،42/0)  (00/0 ،00/0 ،00/0)  (32/0 ،32/0 ،42/0)   (12/0 ،29/0 ،01/0)   (42/0 ،12/0 ،20/0)  C4 

(00/0 ،00/0 ،00/0)  (00/1 ،30/0 ،41/0)   (32/0 ،39/0 ،42/0)   (41/0 ،92/0 ،12/0)   (30/0 ،22/0 ،12/0)  C5 

 

جدول  مالایز شده و نتایج دررن سه، ةها در ماتریس ارتباط مستقیم طبق رابطداده چهارم: ةمرحل

 نمایش داده شده است.  چهار شماره
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 میمستق ارتباط سيماتر ةشدنرمال -8جدول

C5 C4 C3 C2 C1 
ماتريس نرمال 

 شده

 (21/0 ،21/0 ،11/0)   (11/0 ،02/0 ،01/0)   (24/0 ،29/0 ،14/0)   (21/0 ،14/0 ،10/0)  (00/0 ،00/0 ،00/0)  C1 

021/0 ،20/0 ،11/0)   (22/0 ،21/0 ،12/0)   (24/0 ،29/0 ،12/0)  (00/0 ،00/0 ،00/0)   (29/0 ،13/0 ،12/0)  C2 

 (24/0 ،21/0 ،12/0)   (21/0 ،13/0 ،19/0)  (00/0 ،00/0 ،00/0)   (21/0 ،11/0 ،02/0)   (24/0 ،21/0 ،12/0)  C3 

 (24/0 ،21/0 ،12/0)  (00/0 ،00/0 ،00/0)   (24/0 ،21/0 ،12/0)   (19/0 ،04/0 ،01/0)   (12/0 ،11/0 ،01/0)  C4 

(00/0 ،00/0 ،00/0)   (22/0 ،21/0 ،12/0)   (24/0 ،21/0 ،12/0)   (14/0 ،10/0 ،01/0)   (21/0 ،13/0 ،12/0)  C5 

 

 رآن د ةشود که نتیجماتریس روابط کل محاسبه میچهار تا هفت، های رابطه ةوسیلبه :نجمپ ةمرحل

 مشاهده است.قابل پنج جدول شماره
 

 کل روابط سيماتر -1جدول

C5 C4 C3 C2 C1 
ماتريس 

 روابط کل

 (91/0 ،20/0 ،21/0)   (11/2 ،12/0 ،11/0)  (011/2 ،21/0 ،22/0)  (21/1 ،11/0 ،11/0)  (00/2 ،14/0 ،10/0)  C1 

 (42/2 ،22/0 ،22/0)   (11/2 ،21/0 ،22/0)   (43/2 ،22/0 ،92/0)   (21/1 ،92/0 ،02/0)   (11/2 ،21/0 ،21/0)  C2 

 (13/2 ،21/0 ،90/0)   (93/2 ،42/0 ،29/0)   (11/2 ،41/0 ،14/0)   (32/1 ،12/0 ،11/0)   (12/2 ،29/0 ،22/0)  C3 

 (90/2 ،22/0 ،22/0)   (32/1 ،11/0 ،10/0)   (91/2 ،21/0 ،22/0)   (43/0 ،94/0 ،02/0)   (03/2 ،11/0 ،11/0)  C4 

 (22/2 ،13/0 ،11/0)  091/2 ،43/0 ،24/0)   (11/2 ،22/0 ،91/0)  024/1 ،19/0 ،10/0)   (91/2 ،42/0 ،22/0)  C5 

 

است. مجموع   Tهای ماتریسآوردن مجموع سطرها و ستوندستگام بعدی به: ششمة مرحل 

  .شدمحاسبه  نهو  هشتهای ها با توجه به فرمولسطرها و ستون

) هامرحله میزان اهمیت شاخص: در این هفتم ةمرحل
i iD R ) بین معیارها  ةو رابط                      

(
i iD R گردید( مشخص.  

در گام بعدی اعداد فازی : هشتم ةمرحل
i iD R  و

i iD R طبق  ،قبلی ةآمده از مرحلدستبه

 (.شماره شش جدول) شده استفازی دی 11 ةرابط
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 هفت ةنتايج مرحل ةشدفازیدی -1جدول

(�̃�𝒊 − �̃�𝒊)
𝒅𝒆𝒇 (�̃�𝒊 + �̃�𝒊)

𝒅𝒆𝒇 معیار 

 یکمعیار  31/2 91/0

 دومعیار  11/2 13/1

 سهمعیار  24/3 -11/0

 چهارمعیار  10/2 -34/0

 پنجمعیار  21/10 -01/0

 
 

 
 هامیزان اهمیت و تأثیرگذاری ريسک -9شکل 

 

های مدیریتی و مالی ریسک ،شودمشاهده می سهشماره و شکل  هفت جدول شماره طور که درهمان

های سیاسی و امنیتی ریسک ،و از سوی دیگر انداز نظر اهمیت کسب کردهرا اول و دوم  هایهرتب

توان مشاهده کرد که ها هستند. در این قسمت میثیرگذارترین ریسکأهای اول و دوم ترتبه

های تری نسبت به ریسککمدارند از نظر خبرگان اهمیت  «علّی»ثیرگذار که حالت أهای تریسک

 اند.کسب کرده ،ثیرپذیر که حالت معلول دارندأت
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 ثیرگذاریأها از نظر اهمیت و تبندی ريسکاولويت -9جدول

 رتبه
علامت 

 اختصاری

ها بندی از نظر تأثیرات ريسکرتبه

 روی يکديگر

علامت 

 اختصاری

بندی از نظر اهمیت رتبه

 ريسک
 رتبه

1 2C 5 ریسک سیاسی امنیتیC 1 ریسک مدیریتی 

2 1C 3 ها و امکاناتریسک زیرساختC 2 ریسک مالی 

9 5C 1 ریسک مدیریتیC 9 ها و امکاناتریسک زیرساخت 

1 3C 2 ریسک مالیC 1 ریسک سیاسی امنیتی 

1 4C 4 ریسک حقوقیC 1 ریسک حقوقی 

 

 گیری هنتیجبحث و 

 یاسبمن یهانهیزم که است ریپذامکان یزمان هادانشگاه در یپژوهش و یآموزش ،یعلم یةروح ییشکوفا

 زرگب شیهما یبرگزار. باشد ایمه یتیترب ی ـفرهنگ تحرک و نشاط رشد، ،یروح ،یجسم سلامت از

 یروین مستلزم فعالیت که دادیرو نیا یاجرا. شودیم انجام کردیرو نیهم با یورزشی ـ فرهنگ ادیالمپ

 است مواجه هم ییهاچالش با همواره ،گذاردیم زبانیم دوش بر یادیز ةنیهز و فراوانی است یانسان

 انیدانشجو یورزش ادیالمپ سکیر یبندتیاولو و ییشناسا هدف با پژوهش نیا .دارد ییهاسکیر و

 ،یتیریمد شامل شدهییشناسا سکیر دسته پنج ،تیاهم نظر از. شد انجام خبرگان دگاهید اساس بر

 داد اننش پژوهش نیا یهاافتهی البته. بودند یحقوق و یتیامن ـ یاسیس امکانات، ـ هارساختیز ،یمال

 ملعا نیا که یستن یتوجهقابل مقدار ،یرگذاریثأت و یریرپذیثأت نظر از هاسکیر نیب ةفاصل

  .هاستسکیر نیا نیب کینزد ارتباط ةدهندنشان

 یگذارهدف ت،یریمد نداشتنثبات همچون یموارد ؛بود یتیریمد عوامل ،پژوهش نیا در اول تیاولو

 هجمل از ،یهماهنگنا و اریاخت نشدنضیتفو ناکارآمد، ساختار و یسازمانده نامناسب، یزیربرنامه و

 داد نشان پژوهش نیا. افزایش دهند را هاددایرو یبرگزار یهاسکیر مکن استم که هستند یموارد

 ةدهندنشان مورد نیا .(-01/0) اندشده واقع یعمود محور یرو باً یتقر یتیریمد یهاسکیر که

 مامت از یطرف از و ندرگذاریثأت هاسکیر تمام بر که ینحو به ؛است یتیریمد یهاسکیر تیحساس

م خوبی به چشبه یتیریمد یهاسکیر تیاهم و ظرافت ؛ از این منظر،بود خواهند متأثر زین هاسکیر

 هاکسیر دسته نیا کهیطوربه اند،کرده توجه یتیریمد یهاسکیر تیاهم به هاپژوهش اکثر. آیدمی

 همکاران، و یوسفی و1931 همکاران، و اندام ،1931 کوشا،) دادهایرو یزبانیم بر مؤثر عوامل از را
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 ،2003 پرنت، و یلئوپک ،1931 همکاران، و یخاتم) دادهایرو یبرگزار بر ثرؤم عوامل از یا و( 1931

 . انددانسته( 2002 همکاران و دریاشنا

 بودجه، موقعبه نیافتنِصیتخص ها،نهیهز نامناسب برآورد .است یمال یهاسکیر ،دوم تیاولو

 تندهس یموارد جمله از ،یمال منابع صیتخص در درستنا یبندتیاولو و نشدهینیبشیپ یهانهیهز

 و یمال عوامل که داد نشان پژوهش نیا جینتا. افزایش دهند را دادهایرو یبرگزار سکیر توانندیم که

 مهم عوامل از مختلف هایپژوهش در هاسکیر نیا. هستند ریرپذیثأت یهاسکیر جمله از ،یاقتصاد

 و یوسفی ،1939 ،یعبد ،1931 همکاران، و اندام ،1931 کوشا،) اندشده یمعرف دادهایرو یزبانیم در

 از یکی را یرواقعیغ ةبودج زین( 2001) لاو و سلم ،ینیباکار. (1929 رتاش،یام و 1931 همکاران،

 . نداهدانست پروژه یهاسکیر

 ورزشکاران اسکان محل فیضع امکانات ،یورزش اماکن و زاتیتجه نبودن استاندارد جمله از یعوامل

 استانداردِ  یشهر یهارساختیز ودِ نب داد،یرو یبرگزار یفضاها نبودن هم کنار و مجموعه کی در

 ییهاسکیر تواندیم دادیرو یبرگزار در نینو یهایفناور از نکردناستفاده و دادیرو یبرگزار ازیموردن

 یلیخ البته) یکم اختلاف با هارساختیز و امکانات یهاسکیر. باشد داشته دنبال به دادیرو یبرا را

ی هاسکیر بر آن یرگذاریتأث ةدهندنشان که گرفته قرار یافق محور یبالا( یتیریمد سکیر از شتریب

 فمختل محققان. دیایب عمل به یادیز دقت دیبا سکیر نیا رگروهیز مورد درروی، ایندیگر است. از

 همکاران، و یوسفی ،1931 همکاران، و کشاورز ،1939 ،یعبد ،1931 همکاران، و اندام ،1931 کوشا،)

 عوامل از هم و دادهایرو یزبانیم در مهم عوامل از را امکانات و هارساختیز (1929 رتاش،یام و 1931

 استفاده با فضاها یاستانداردساز. نداهدانست( 2003 ائو،یهس و 2003 پرنت، و یلئوپک) سکیر بر ثرؤم

 کاهش دستورالعمل نیتدو نیهمچن و حادثه یفرمانده ةسامان یاندازراه ن،ینو یهایفناور از

 را یریخطرپذ کاهش ةنقش و ییپاسخگو یهاتیظرف محتمل، حوادث مجموعه تواندیم یریخطرپذ

  .دکن یریشگیپ محتمل حوادث از و هدد قرار مراکز نیا تیریمد اریاخت در

 از یعوامل ،گرفت قرار تیاهم چهارم ةرد در نظرانصاحب نگاه از که یتیامن ـ یاسیس یهاسکیر

 حوادث وقوع اسکان، محل در یورزش یهامیت و ورزشکاران نیب یدشمن و خصومت جوّ جمله

 برخورد و اددیرو یبرگزار یبرا نامناسب یتیامن ریتداب از،یموردن یهاینیبشیپ نداشتن و غیرمترقبه

 یبرا تیامن نبود و هابرگزارکننده از یاسیس تیحما نبود م،یجرا با نکردنبرخورد ای نامناسب

 یورزش یدادهایرو یبرگزار در ییهاسکیر جادیا موجب توانندیم یباز نیح تماشاگران و ورزشکاران

. یستن مه انتظار از دور که است گرفته قرار یرگذاریثأت نیبالاتر سطح در هاسکیر از دسته نیا. شوند

 از یاریبس یرو که بوده یاسیس عوامل بر دیتأک شتریب مورد نیا در که است ذکرقابل نکته نیا اما

 ار یتیامنـ  یاسیس عوامل یمحدود هایپژوهش. دنگذاریم چشمگیری ریتأث یاپروژه هر یهاسکیر
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 از را آن هم هاپژوهش یبرخ و( 1931 همکاران، و یوحدان) اندکرده یمعرف مهم دادهایرو یزبانیم در

 همکاران و دریاشنا ؛2001 زنهاور،یآ ؛2003 پرنت، و یلئوپک) دادیرو یبرگزار سکیر بر ثرؤم عوامل

 ازندهس تعامل ،یانتظام یروین با یهماهنگ ،یتیامن یهانامهوهیش نیتدو و آموزش. اندبرشمرده( 2002

 خطرات یریشگیپ در تواندیم بحران تیریمد و رعاملیغ پدافند ةتیکم لیتشک و یاسیس نامسئول با

  .باشد سودمند سکیر تیریمد و

 و مجوزها موقعبه نکردندریافت جمله از یعوامل است؛ یحقوق عوامل پژوهش نیا در آخر تیاولو

 و انورزشکار نبودنمهیب و هانامهاجاره و تعهدات به هاسالن یاصل مسئولان نبودنبندیپا ها،هیدییتأ

 جینتا .باشند داشته دنبال به یورزش یدادهایرو یبرگزار یبرا را ییهاسکیر توانندیم یورزش اماکن

 هایپژوهش یبرخ. هستند ریرپذیثأت یهاسکیر جمله از یحقوق یهاسکیر داد نشان پژوهش نیا

 ائو،یهس ،2003 پرنت، و یلئوپک) دادیرو یبرگزار سکیر بر ثرؤم مهم عوامل از را هاسکیر دسته نیا

 در دانحقوق نامشاور از استفاده. انددانسته( 2002 همکاران، و دریاشنا و 2001 هاور،زنیآ ،2003

 از یکی با مهیب قرارداد انعقاد و دادیرو یبرگزار از قبل مجوزها دریافت دادها،رقرا نیتدو زمان

  .باشد مؤثر یقانون و یحقوق یهاسکیر کاهش در تواندیم مهیب معتبر یهاشرکت

 و یاسیس یهاسکیر و هارساختیز و امکانات یهاسکیر که داد نشان نیهمچن پژوهش نیا جینتا

 یهاسکیر ،انیم نیا در .هستند ریرپذیثأت یحقوق و یمال یهاسکیر و هستند رگذاریثأت یتیامن

 در رانهیشگیپ دگاهید که گرفت جهینت توانیم مطلب نیا از. رندیرپذیتأث هم و رگذاریتأث هم یتیریمد

 لولمع به علت، یرو تمرکز یجا به رایز ؛ندارد وجود یورزش ادیالمپ ةپروژ نامسئول به مربوط مسائل

 تسهاپروژه در سکیر تیریمد به توجه در ضعف ،کردیرو نیا لیدلا از یکی که شودیم داده تیاهم

  .رسانندیم جهینت به را خود یهاپروژه یمقطع یهاحلراه با رانیمد و

 یبرا هادانشگاه تیصلاح نییتع در ،یفناور و قاتیتحق ،علوم وزارت رانیمد شودیم شنهادیپ انیپا در

 مهم یاهسکیر از یریشگیپ به هادانشگاه توجه زانیم جمله از یعوامل به یورزش یادهایالمپ یزبانیم

 اقدامات داد،یرو یبرگزار یهارساختیز یسازآماده ،رانیمد یستگیشا بودجه، و یمال لئمسا جمله از

 انجام و نهیهز کاهش ضمن تا کنند توجه مسابقات با مرتبط یقانون و یحقوق موارد و یمنیا و یتیامن

  .گردد برگزار تیفیباک ییدادهایرو ،مقرر زمان در دادیرو مطلوب

 بر متمرکز شتریب یورزش یداهایرو سکیر ةنیزم در موجود هایپژوهش که گفت توانیم یطورکلهب

 .دنباش یواقع حد از کمتر ای و شتریب هابرداشت نیاممکن است  که اندبوده شدهادراک یهاسکیر
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 و ضعف و اندپرداخته یورزش یدادهایرو یزبانیم بر ثرؤم عوامل به موجود هایپژوهش گرِید ةدست

 . اندکرده لیتحلرا  یزبانیم و یبرگزار مشکلات

 نخست، ؛است داشته یدیجد نگاه یورزش یدادهایرو در سکیر ةحوز به جهت دو از پژوهش نیا

 یهاروش از استفاده دوم و ،مصاحبه قیطر از خبرگان نظرات هب توجه با یبرگزار یهاسکیر ییشناسا

 ظرن در هم را هاسکیر متقابل اثرات و است فردمنحصربه که هاداده یکمّ لیوتحلهیتجز یبرا یفاز

  .دهدیم نشان را یتریواقع جینتا ،نیبنابرا ؛است گرفته
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Abstract  
 

The aim of this study was to identify and prioritize risks of sport universities Olympiads 

according to cost, time and quality via fuzzy multi-criteria decision-making techniques 

to raise awareness of these risks is the host community .The method of research was 

survey and data collected via mixed methods (qualitative and quantitatve). Managers and 

enforcement agents that have held hosting sport Olympiads games were population of 

this research. 35 persons was selected as targeted sampling. In this research first, interm 

of reviews of literature and interviews, risk factors were identified and later the 

questionnaire has been designed. The content validity of questionnaire confirmed by 10 

experts and reliability verified by Cronbach’s alpha (0.92) respectively. The results 

showed managerial factors, financial have most important risks in university Olympiads. 

Also, political-security and facilities risks are effective and managerial factors, financial 

and juridical risks are impressible. Since there isn’t a preventive approach in athlete 

olymiads management and managers are looking for short term solutions, so viewpoint 

to risk management of this projects should be strategic. 
  

Keywords: Risk Management, Multi-Criteria Decision Making, Sport Event, Fuzzy 

DEMATEL, Sports Olympiad of Students. 
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