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Abstract 
Either success or failure of sports projects is one of the most important urban public 

utilities, which has a variety of impacts on the environment and society. 

Unfortunately, it has failed in many cases in our country and has led to the loss of 

huge budgets. The aim of this study was to analyze the key success factors for the 

construction of sports venue projects. The statistical population of this study 

included all employers, consultants and contractors who participated in designing, 

constructing, monitoring and exploiting the second phase of the Naghsh-e-Jahan 

Stadium in Isfahan. To do so, about 200 people were chosen as the statistical 

sample through random sampling. The research measuring tool was a researcher-

made questionnaire whose formal and content validity was confirmed by experts 

after careful examination of the research literature. Moreover, its reliability was 

calculated using Cronbach's alpha (0.873). In addition to the descriptive statistics, 

the Pearson correlation coefficient, exploratory factor analysis and second-order 

confirmatory factor analysis were utilized to analyze the data. The computational 

results showed that the most important key success factors of sports projects were 

management factors (0.95), environmental factors (0.83), project characteristics 

(0.81) and organizational factors (0.78), respectively. In general, it can be claimed 

that the success of sports projects depends on several factors that are of great 

importance for the coordination between them. The project management must 

mediate between these factors through its skills and capabilities so that the working 

teams believe in their tasks, and the success of the project is a success for them. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose  
The success or failure of sports projects as major urban public uses has different 

effects on the environment and society (3). Given the changing and dynamic 

sporting environment and the intense competition between sports organizations 

and clubs, their ultimate success and even sometimes their survival depend on 

their ability to attract and apply new information and technologies (1). 

Unfortunately, despite spending a lot of money to build sports projects in Iran, 

most of them have failed and even stopped before operation (2). The existence of 

incomplete and unsuccessful projects and the loss of high costs, on the one hand, 

and the importance of sports projects and their numerous consequences, on the 

other hand, indicate the need for identifying key factors for the success of sports 

projects. Therefore, identifying key factors for the success of a major sports 

project, Naghsh-e- Jahan, as an objective example, from the perspective of those 

who have been directly involved in its construction and operation, can be a 

solution for other sport project managers. In this regard, The aim of this study was 

to analyze the key success factors for the construction of sports venue projects. 

The study was conducted using the descriptive-analytical method and the field 

method and was purposive. The statistical population consisted of all 248 

employers, consultants and contractors involved in the design, construction, 

supervision and operation of the second phase of Naghsh-e- Jahan Stadium in 

Isfahan, ranging from very small to very large projects. Since the questionnaire 

contained 27 questions, 200 contractors and project managers were randomly 

selected to meet the minimum sample size and above formula. Furthermore, the 

sample adequacy was approved by the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Data were 

collected from interviews and questionnaires. After the research background and 

literature review of reputable journals, 57 success factors of different projects 

were extracted; and some factors were combined and the obtained points along 

with literature basics were designed as a 31-item questionnaire based on a 5-point 

Likert scale after designing questions and interviews with experts of the statistical 

population. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by 

experts (n= 10). Based on the Waltz-Bausell index, questions with coefficients of 

>0.79 remained in the questionnaire (27 questions). Moreover, its reliability was 

calculated using Cronbach's alpha test (0.873). Descriptive statistics (tables, 

percentages, mean, and standard deviation) and inferential statistics (exploratory 

factor analysis, and second-order factor analysis) were used to analyze data. All 

analyses of the study were performed using SRSS 22 and LISREL. 

Bartlett's Test of Sphericity was utilized to determine the correlation between 

studied indices in the questionnaire. Its results indicated the adequacy of sample 

size and relationships of variables. At the first stage of exploratory factor analysis, 
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coefficients of determination of questions S 5 and S13 were not in desired 

conditions and their factor loadings were less than 0.5. Therefore, questions S5 

and S13 were first removed, and the factor analysis was re-performed. The 

measurement model test was then repeated with 25 indices. According to the 

results of the exploratory analysis, the total eigenvalues of four factors were 

greater than 1 (12.008, 8.013, 4.806, and 1.547) and all four factors explained 

55.637% of the total variance. The factor loadings of variables were determined 

after the varimax rotation. In fact, the matrix determined which variables were 

related to which factor. After identifying items of each of the key factors of 

success of sports projects, second-order confirmatory factor analysis was used to 

identify the factors, and it was performed based on relationships of variables. In 

addition, the models did not confirm the construct validity of the research 

instrument. The Absolute, Comparative and Parsimonious Fit Indices were then 

applied to evaluate the model fit. The research findings indicated that chi-square 

per degrees of freedom (CMIN/DF) was 1.98, the Root mean square residual 

(RMR) was <0.05, Comparative Fit Index (CFI) and incremental fit index (IFI) 

were >0.90, standardized Parsimonious Normed Fit Index (PNFI) was 0.79, and 

the Root mean square error of approximation (RMSEA) was 0.081 which were at 

acceptable levels. Therefore, the research model had a good fit, and its factor 

structure was acceptable. The following table presents gamma and lambda 

parameters or the same factor loadings and their significance values that rank key 

success factors of sports projects through t-value. 
 

The Rank of Key Success Factors in Sports Projects 

Rank P-value t Standard factor loading factor 

3 0.001* 6.85 0.81 Project Characteristics 

4 0.001* 6.42 0.78 Organizational Factors 

2 0.001* 8.12 0.83 Environmental Factors 

1 0.001* 2.83 0.95 Managerial Factors 
 

The research results indicated that the most important key factors of success of 

sports projects were managerial (0.95), environmental (0.83), project (0.81) and 

organizational (0.78) factors, respectively. In general, it can be acknowledged that 

the success of sports projects is due to many factors that are important to be 

coordinated. The project management should make a connection between the 

factors by tact and abilities so that work teams should believe in their duties and 

consider the overall success of the project as their own success. Attracting expert 

teams with relationships with donors and relevant institutions to reduce costs and 

obtaining necessary licenses, appropriate location and attention to documents and 
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mini contracts, using organizational flat structures, forecast and measurement of 

real, optimistic and pessimistic time of project completion, and consideration of 

facilities, current and allocated budget, project size and so on are practical 

suggestions for preventing problems and constraints. 
 

Keywords: Project Management, Success, Sports Projects, Naghsh-e Jahan 

Sports 
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 چکیده
مختلفی اثرات  ،های عمومی شهریترین کاربریعنوان یکی از مهمهای ورزشی بهپروژهموفقیت یا شکست 

و  است مواجه شدها شکست ب موارد متعددیسفانه این مقوله در کشور ما در متأ و جامعه دارد کهمحیط  بر

 ساخت عوامل کلیدی موفقیت تحلیل این پژوهش با هدفهای عظیم شده است. بودجه رفتموجب هدر

که  ندکارفرمایان، مشاوران و پیمانکارانی بودپژوهش همة ری ماآجامعة . ورزشی انجام شد اماکن هایپروژه

که از بین  داشتندجهان اصفهان همکاری ورزشگاه نقشفاز دوم برداری در طراحی، ساخت، نظارت و بهره

یری پژوهش پرسشنامة گاندازهابزار . آماری به روش تصادفی انتخاب شدند عنوان نمونةنفر به 611ها آن

پژوهش، پس از ی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات ایای بود که روایی صوری و محتوساختهمحقق

( محاسبه 071/1ی کرونباخ )پایایی آن با استفاده از آزمون آلفایید شد. همچنین نظرخواهی از متخصصان تأ

ضریب همبستگی پیرسون، های آزمون از ،های آمار توصیفیروشاستفاده از  برعالوهها تحلیل داده شد. برای

ترین همنشان داد مپژوهش استفاده شد. نتایج نیز دوم  ل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبةتحلی

-(، ویژگی01/1)عوامل محیطی (، 39/1)عوامل مدیریتی ترتیب به های ورزشیامل کلیدی موفقیت پروژهعو

های که موفقیت پروژه کرداذعان  تواندرمجموع می ( بودند.70/1( و عوامل سازمانی )01/1های پروژه )

مدیریت پروژه با درایت و و دارد اهمیت ها بسیار ورزشی مرهون عوامل متعددی است که هماهنگی بین آن

های کاری به وظایف خود اعتقاد و که تیمایگونهبین این عوامل ارتباط برقرار کند؛ بههای خود باید توانایی

 و موفقیت کلی پروژه را موفقیت خود بدانند. داشته باشندباور الزم را 
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 مقدمه
نهادها و ساختارهای اجتماعی دارد؛ وار با مجموعه، ای اجتماعی است که پیوندی اندامورزش پدیده

توان از رو میاینطورکلی یک شاخص عمومی است؛ ازهای آن بهدستاوردهای ورزش و فعالیت یعنی

(. 22، 2112سطح پیشرفت اجتماعی و فرهنگی یک جامعه داوری کرد )قدیمی،  طریق آن دربارۀ

های ورزشی است ورزش و برگزاری رویدادهای ورزشی نیازمند اماکن و استادیوم دادنانجام ،شکبدون

ند. اموجب ایجاد برند مکان برای آن منطقه شده حتی هاکه در بسیاری از شهرهای دنیا این استادیوم

های های مناسبی را برای رشد عاطفی، شناختی، ادراکی و اجتماعی گروهاماکن ورزشی فرصتاین 

(. 111، 2112دوست قهفرخی و گنجائیان، کنند )اقتداری بروجنی، علیمختلف جامعه ایجاد می

های عمومی شهری ترین کاربریعنوان یکی از مهمبههای ورزشی پروژه اماکن ووجود و ساخت  ،واقعرد

 بررا پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توان بر پیرامون خود اثرگذارند که در این میان می

 نتایج پژوهش. (56، 2112حسینی، سلیمی، سلیمی و لطفی، نام برد )سلطانن آن منطقه ساکنا

ابی، یددسترسی بیشتر به امکانات ورزشی، استعداکه  بودحاکی از این ( 2113رنجبر، خستو و پیرو )

از جمله پیامدهای اجتماعی  جذب جوانان به ورزش، افزایش سرانۀ ورزشی، ایجاد هویت محلی و...

مل افزایش روحیه میان شا های ورزشیپروژه. همچنین پیامدهای فرهنگی اندهای ورزشیپروژه

 جتماعی وفرهنگ با افزایش تبادل فرهنگی و تعامالت ا فراغت اهالی، ارتقایجوانان، پرکردن اوقات

 جدید در اطراف پروژه، افزایش کسبۀزایی، ایجاد مشاغل شامل اشتغال نیز پیامدهای اقتصادی آن

از  تمامی این موارد مثبت ؛استاطراف پروژه و آبادی منطقه با ازدحام جمعیت و گردش مالی 

 روژه، اتالفپ نبودنکاربری مواردی همچوندر صورت شکست پروژه  اما موفقیت پروژه است، پیامدهای

 را در بر خواهد داشتهای بعدی در پروژهمجدد گذاری سرمایه به تمایلنبود  و سرمایه ،هزینه، وقت

 (.11، 2112، 1گالسر)

 مفهوم اصلی درو  پروژه هر متخصص ۀترین کلممحبوب «موفقیت»، پژوهشگرانطبق نظر  کهازآنجا

 گذشته معیارها و عوامل مختلفی را برای موفقیت پروژه در نظر هایپژوهشمدیریت پروژه است، 

از عوامل کلیدی موفقیت  برخیممکن است . (3، 2112، 2، ایگر، باگیا و نیبکر)هاوساوی اندگرفته

جه به ویژگی پروژه، یکتا و یکسان باشد، اما عواملی وجود دارد که با توهای گوناگون پروژه در پروژه
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-عوامل کلیدی موفقیت مطابق با ویژگی واقع،(. در222، 2111، 1)تور و اوگانالنا هستندفرد هبمنحصر

همچنین ممکن  (.1121، 2112، 2سانتوس، تاوارس و واراجائو ،سانتوسد )نکنپروژه تغییر میهر های 

سود است،  ها کسبآن های خصوصی که هدفسازمان مربوط بههای در پروژه نتایج مورد انتظار است

ین معیارها ترمهممثال، عنواننباشد؛ به شبیه غیرانتفاعیهای سازمانیافته در های توسعهپروژهنتایج به 

ودجه، تحویل در زمان مقرر و افزاری شامل انطباق بنرم های خصوصیشرکت هایدر موفقیت پروژه

، 2113، 3)مارکوسا، واراجوا، سوسا و پرسا است برای افزایش کسب سود افزارپوشش نرمحوزۀ زیر 

هدف اصلی عنوان یک سازمان غیرانتفاعی، به( 2111) 2های سالمت اتحادیه اروپادر برنامهاما  (،112

. است سالمت و افزایش طول عمر در میان کل جمعیت یها، ارتقاپیشگیری از بیماری، هاپروژه

ه ارتباط محصوالت یا خدمات ایجادشده، کیفیت فنی و بی غیرانتفاعی هاهمچنین موفقیت این پروژه

 یزن ورزشی یک پروژۀ در .استوابسته  یندامدیریت این فر ۀو نحوحاصل از این خدمات شناختی روش

ولی پس  ،اندهای ورزشی که در ظاهر موفق بودهبسا پروژهدر گرو اهداف بلندمدت است. چه موفقیت

-کانم ی به دسترسی مشتریان و نبودتوجهبیعوامل بسیاری از جمله دلیل از گذشت اندک زمانی به

اند. ورزشگاه شهید مفتح همدان که یکی از و حتی با شکست مواجه شدهاند بودهیابی صحیح ناموفق 

ی یا مل تنها هیچ مسابقۀاست، با وجود امکانات بسیار زیاد نههای بسیار مدرن و مجهز کشور ورزشگاه

ز پس از گذشت یک فصل ا در آن زمانمیزبانی نکرده است، بلکه تیم پاس همدان نیز المللی را بین

 هایهزینهطوالنی این ورزشگاه از شهر و  فاصلۀدلیل وجود قات خود، دیگر این ورزشگاه را بهمساب

 22های غدیر بیرجند و عنوان میزبان مسابقات خود اعالم نکرد. ورزشگاهسنگین رفت و برگشت به

ای سطحی ههدایت آبترتیب بهیابی )به مکان یتوجهنگری و بیآیندهنبود دلیل اصفهان نیز بهبهمن 

 (.21-21، 2112حسینی، و مشکالت ترافیکی( با شکست مواجه شدند )سلیمی و سلطان

نمونه،  برای ها به عوامل مختلفی مربوط است؛پروژه نبودنبودن یا موفقباید اذعان کرد که موفق البته

به سه معیار زمان، هزینه و مدت های کوتاهموفقیت پروژه مبین این است که گذشته هایپژوهش

 مدیریت اولین مدل موفقیت ،معروف است 6است. این سه معیار که به مدل مثلث آهنوابسته کیفیت 

مشخص شد این سه معیار تنها  هابعدالبته  (؛512، 2112، 5)رادوجکویج و اسجکاویکا پروژه است
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ها آنرا به  پروژه ( دو اصل سازمان و محدودۀ2116) 1و ترنر و مولر استبخشی از موفقیت پروژه 

عوامل حیاتی موفقیت پروژه را  خود پژوهشدر  (1122) 2پینتو و اسلویناز طرفی . اضافه کردند

مایت ح موریت پروژه،مأشامل  بندی کردند. عوامل استراتژیکو تاکتیکی دسته صورت استراتژیکبه

تریان شم استفاده از مشاورۀ که عوامل تاکتیکی شاملحالیشود؛ درمی ریزی پروژهبرنامه مدیران عالی و

( نیز 2111) 3. گروه استندیششودمیو توانایی رفع مشکل  آموزشنفعان، تخصص تیم پروژه، و ذی

واضح و مشخص، بلوغ کنندگان، حمایت مدیران اجرایی، اهداف کاری استفاده از مشاورۀ استفاده

-کاری مدیریت پروژه، تخصیص منابع و ابزار و زیرساخت سازی، چابکی فرایندها، تجربۀعاطفی، بهینه

حاکی از این ( 2112) 2گالسر پژوهشمقابل، نتایج دانند. درهای مناسب را عوامل موفقیت پروژه می

شده از پروژه، حمایت ای کسبمزایپروژه، مدارک و شواهد ناچیز از  محدودۀضعیف بود که تعیین 

ای هناکافی مدیریت عالی، ناکارایی سازمانی، مقاومت در برابر تغییر، کمبود صداقت، کمبود انگیزه

ا هپروژه نشدنچیدگی بسیار زیاد پروژه موجب موفقگذشت در حوادث ناگوار و پی نبودسازمانی، 

تنظیم مهلت یا انتظارات ان داد که ( نش2111) 6های پژوهش سیمپسوند شد. همچنین یافتهنخواه

 شدننموفقترین عوامل پروژه مهمو حوزۀ  تغییر در دامنهف قوانین و مقررات و تعریف ضعی، غیرواقعی

 .پروژه هستند

یت موفق» یکی ها شامل دو مفهوم اصلی در زمینۀ موفقیت است:کلی، موفقیت در اجرای پروژهطوربه

 درخورترین تفاوت (. مهم16، 2112، 5وایر)شنهر، دی «پروژهموفقیت مدیریت » دیگری و «پروژه

ابی به نتایج و اهداف کلی و با دستی «موفقیت پروژه»که  استمربوط مالحظه در این دو مورد به این 

امل های مرسوم شگیریبه اندازه «موفقیت مدیریت پروژه»که حالیشود؛ درمدت پروژه ارزیابی میبلند

، 2112، 2؛ جاج دو و مولر125، 2112، 2دیویس)کوک استمربوط زمان، هزینه و کیفیت عملکرد 

از قبیل زمان، توان از طریق معیارهایی موفقیت مدیریت پروژه را میواقع، در(. 11، 2111، 1؛ آیکا22

توان (. همچنین می212، 2111، 11)کرزنر کردها ارزیابی کاری، منابع و فعالیت هزینه، کیفیت، حوزۀ

                                                           
1. Turner & Müller 

2. Pinto & Slevin 

3. The Standish Group 

4. Glaser 

5. Simpson 

6. Shenhar & Dvir 

7. Cooke.Davies 

8. Jugdev & Müller 

9. Ika 

10. Kerzner 



 173                                                       ..های.پروژه ساخت موفقیت کلیدی عوامل تحلیلحسینی: سلطان

 

گیری موفقیت از قبیل مدل ارزیابی عملکرد های اندازهاز طریق مدلرا « موفقیت مدیریت پروژه»

 کردارزیابی  2سازمانی مانند مدل تعالی پروژههای بلوغ مدیریت درونیا مدل 1مدیریت پروژه

امل محسوس و نامحسوس بسیار عودلیل به «موفقیت پروژه»اما سنجش  (،212، 2113، 3)وسترولد

 موفقیت پروژه وجود ندارد بارۀدر دقیقی هیچ تعریف(. 215، 2112است )توماس و مواللی، دشوار 

 هپروژ موفقیت بر این مطلب توافق دارند که پژوهشگراناما ، (21، 2112، 2دلونالئود، دولین و مک)مک

، 5؛ جوانالل و بکر36، 2111، 6و ناهود بزاک)آید به دست میریق اقدامات خوب مدیر پروژه از ط

سازماندهی، نظارت و کنترل بر همۀ جوانب پروژه است؛  ریزی،(. مدیریت پروژه شامل برنامه32، 2116

دجه ها، بوبا برنامهمطابق صورت ایمن و رد موجب رسیدن به اهداف پروژه بهکه تمامی این مواایگونهبه

یک  ،اینباوجود (؛2115، 2المللی مدیریت پروژهشوند )انجمن بین شدهو معیارهای عملکرد پذیرفته

 که مدیریت پروژهحالیدلیل دستیابی به اهداف عالی و بلندمدت موفق باشد؛ درتواند بهپروژه می

که مدیر پروژه با شکست مواجه شود و متوقف شود، ممکن است اهداف  زمانی ،واقعناموفق باشد. در

اشد؛ زیرا آمیز بتواند با مدیریت جدید پروژه موفقیتمدت می، ولی نتایج بلندندمدت ناموفق شوکوتاه

)مونس و  استمدت تر از اهداف کوتاهبخشوسیعی از اهداف بلندمدت رضایترسیدن به مجموعۀ 

دهد. نتایج موفقیت مدیر پروژه موفقیت پروژه را افزایش می ،این(؛ باوجود23، 1115، 2جیمیبی

 معنادار بین این دو بود.  ( نیز حاکی از رابطۀ2112) 1میر و پینینگتون پژوهش

های ورزشی است؛ زیرساخت ، توسعۀترین وظایف وزارت ورزش و جوانانیکی از مهماز طرفی، 

این وزارت صرف  زیادی از بودجۀ و بخش بسیار های مختلف استکه همواره درگیر پروژهطوریبه

های هنگفت برای ساخت با وجود صرف هزینهالبته  شود؛های ورزشی میپروژه وسعۀساخت، ترمیم و ت

 اند؛هبرداری متوقف شدو قبل از بهره اندپایانی نرسیده ها حتی به نقطۀبسیاری از آن ،های ورزشیپروژه

بسیاری وجود داشت که در کشور تمام ورزشی نیمه پروژۀ چهار هزاربیش از  1312که در سال طوریهب

ای بالغ بر دوازده هزار میلیارد ها به بودجهو برای تکمیل آناند صورت ناتمام متوقف شدهبهها از آن

                                                           
1. Project Management Performance Assessment (PMPA) 

2. Project Excellence Model 

3. Westerveld 

4. McLeod, Doolin & MacDonell 

5. Bezak & Nahod 

6. Gewanlal & Bekker 

7. International Project Management Association 

8. Munns & Bjeirmi 

9. Mir & Pinnington 
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شده های ورزشی تکمیلاین، بسیاری پروژهبر. عالوه(بهمن 11، 2111)خبرگزاری مهر، بود نیاز تومان 

  اند.دهموفق نبو الیل گوناگونبسیار به دهای رغم صرف هزینهاند و بهوری الزم را نداشتهکارایی و بهره

که در ابتدا به  بود جهانطرح ورزشگاه نقشهای مهم و بزرگ کشور، در این زمینه یکی از پروژه

تعریف و کلنگ آن  1352در سال  و المپیک( معروف بود ۀدهکد) ورزشگاه بزرگ یا ورزشگاه المپیک

 1352منظور پیگیری مراحل ساخت آن، در سال به «ورزشگاه بزرگ»ای به نام پس از ایجاد مؤسسه

های آغازین ساخت این ورزشگاه از سال توسط مدیرعامل وقت این مؤسسه به زمین زده شد. فعالیت

عملیات اجرایی  1326مرداد  21ادامه پیدا کرد و در  1322برداری در سال شروع شد و با خاک 1322

و فقط برای مسابقات فوتبال  افتتاح شد 1321شگاه در سال فاز نخست این ورز .این ورزشگاه آغاز شد

ا در این های خانگی خود ربازی 1325تا  1321های در سالن سپاها فوتبال که تیم شدمیتفاده اس

 فازالبته  ؛این ورزشگاه برای ساخت فاز دوم تعطیل شددوباره  1325در سال که  کردورزشگاه برگزار 

 شد غازآ 1313آذر هشتم در  ،نبودنو موفق سال تعطیلی نُهدوم این ورزشگاه پس از گذشت بیش از 

یکی از اعضای است گفتنی شد.  برداریو بهره افتتاح با موفقیت 1316آبان ماه دوازدهم در تاریخ و 

ز فا برداریو بهره ساختمدیریت وی ورزشی بود که  ، مدیر ارشد اجرایی این پروژۀپژوهشاین گروه 

ا ب ،استاندارد ایران هایپروژه ترینو موفق ترینعنوان یکی از مدرناین ورزشگاه به. را انجام داد دوم

 .استه احداث شد هزار نفر جمعیت در شمال شهر اصفهان 26گنجایش 

 زابا توجه به ادراکات گوناگون  های ورزشی،خصوص پروژههب هاپروژه ۀموضوع موفقیت در زمینالبته 

ه(، پروژ های پروژه )برای مثال، اندازۀهمچنین ویژگی، نفعان(وابستگی به ذی ،مثال )برای موفقیت

عمر پروژه  ها که نیاز است در طول چرخۀسپاری( و دیگر جنبهعوامل محیطی پروژه )مانند برون

های مختلفی از جنبهبر نیز العات گذشته (. مط1112، 2115)واراجاو،  دشوار است ،مدیریت شوند

های (، موفقیت561، 2111، 1موفقیت پروژه مانند مفاهیم موفقیت پروژه )پاپکه، بیس و کوان

ها )هیسگومز، (، علل شکست پروژه21، 2115، 2ون هیلگرزبرگ و کوننها )شده در پروژهکسب

های (، جنبه111، 2112، 2موفقیت )دیویس(، عوامل 32، 2113، 3اسنوئک، دِدن، گودریس و استمپ

شده در ارزشیابی پروژه ( و معیارهای استفاده253، 2112، 6موفقیت )ساولینن، اوهنن و ریچاردسون

 اند.( تمرکز کرده11، 2112، 5)پانکراتس و بستن

                                                           
1. Papke.Shields, Beise & Quan 

2. Van Hillegersberg & Koenen 

3. Huysegoms, Snoeck, Dedene, Goderis & Stumpe 

4. Davis 

5. Savolainen, Ahonen & Richardson 

6. Pankratz & Basten 
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به موفقیت یک پروژه توجهی در تالش برای درک آنچه درخور ، نگرانی پژوهش ادبیاتبا توجه به 

 معیارهای گوناگون وجود دلیلبه موفقیت پروژه یند ارزیابی، وجود دارد. از طرفی فراکندکمک می

این موارد . (212، 2112، 1)واراجاو، ماگالهاس، فریتاس، ربرو و راموسچندان عمیق و دقیق نیست 

ر ثیرات بسزایی بکنند و تأهای ورزشی که اهداف چندگانه را دنبال میپروژهعوامل موفقیت  در زمینۀ

های بسیار زیاد با وجود صرف هزینه ،که ذکر شدطورهمان کند.میپیدا جوامع دارند، بیشتر نمود 

قبل از حتی و  اندها با شکست مواجه شدههای ورزشی در کشور، بسیاری از آنبرای ساخت پروژه

و  سوهای بسیار از یک اتالف هزینهتمام و ناموفق و های نیمهوجود پروژه اند.برداری متوقف شدهبهره

گر بیان، دیگر سویاز  شمار آن در صورت شکست یا موفقیتهای ورزشی و پیامدهای بیاهمیت پروژه

جهان ورزشگاه نقشاین، برعالوه. است های ورزشیپروژهموفقیت شناسایی عوامل کلیدی ضرورت 

های متمادی طی سالبرداری آن بهره ساخت وورزشی است که  ای عینی از یک پروژۀنمونهاصفهان 

؛ شده است تبدیل موفقیتاین شکست به زمانی کوتاه مدت  در بازۀو  شده استمواجه  شکست با

مستقیم  طوررگ ورزشی از دیدگاه افرادی که بهبز ایی عوامل کلیدی موفقیت این پروژۀشناس بنابراین

های ورزشی تواند راهکاری برای دیگر مدیران پروژهمیاند، برداری آن فعالیت داشتهدر ساخت و بهره

 ۀپروژ ساخت عوامل کلیدی موفقیتو تحلیل  شناساییبا هدف  پژوهشاین باشد؛ بر این اساس، 

 .انجام شدجهان ورزشگاه نقشورزشی 

 

 پژوهش روش
 جزو از لحاظ هدف وشد ا اجر که به روش میدانی بود تحلیلی -توصیفیحاضر  پژوهشروش 

، مدیر ارشد اجرایی این پروژه پژوهشهمچنین یکی از اعضای این گروه  .بودکاربردی  هایپژوهش

پژوهش همۀ ری ماآجامعۀ . م را انجام دادفاز دو برداریو بهره ساختمدیریت  ایشانکه  بودورزشی 

گاه ورزش فاز دوم برداریکه در طراحی، ساخت، نظارت و بهره ندو پیمانکارانی بود ، مشاورانکارفرمایان

ه ک همکاری کردند -های بسیار بزرگهای بسیار کوچک گرفته تا پروژهاز پروژه-جهان اصفهان نقش

 مورد 211را  پژوهشیابی معادالت ساختاری حداقل حجم نمونه بیشتر منابع در مدل. ندنفر بود 222

 شود:استفاده مییا برای تعیین حداقل حجم نمونه از فرمول زیر کنند بیان می

 
Q16 ≥ n ≥ Q6 

                                                           
1. Varajão, Magalhães, Freitas, Ribeiro & Ramos 
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-)رامین حجم نمونۀ آماری است nهای پرسشنامه( و شده )گویهتعداد متغیرهای مشاهده Qکه در آن 

شرط  برای اینکه، تا بود 22های پرسشنامه با توجه به اینکه تعداد گویه(. 112، 2115مهر و چارستاد، 

عنوان مدیران پروژه بهپیمانکاران و نفر از  211، حداقل حجم نمونه و فرمول یادشده نیز رعایت شود

-مونه با استفاده از آزمون کایسرکفایت ن ،اینبرعالوه صورت تصادفی انتخاب شدند.نمونۀ آماری به

آوری شد. از دو ابزار کلی مصاحبه و پرسشنامه جمع پژوهشهای این دادهد. تأیید ش 1اولکین-مایر

های مختلف موفقیت پروژه عامل 62، از مجالت معتبر پژوهش پیشینۀپس از مطالعۀ ادبیات موضوع و 

 ها و عوامل موفقیتماری، چالشآ مصاحبه با خبرگان جامعۀو  هاسؤال استخراج شد که پس از طراحی

 و برخی از عوامل یکی شدند ،پوشانیبا توجه به هم . در پایانندمشخص شد صورت کلیها بهپروژه

اساس طیف بر یسؤال 31 صورت یک پرسشنامۀموضوع بههمراه مبانی ادبیات نکات حاصل به

ه ی استفادیا. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتودطراحی شلیکرت  یادرجهجپن

د و شپرسشنامه تهیه  نویس اولیۀپیش ها،بعد از طرح سؤال ،ییاد. در بررسی روایی صوری و محتوش

بودن، وضوح و نفر( قرار گرفت تا مربوط 11) های ورزشیپروژه در زمینۀ نمتخصصا دوباره در اختیار

، 2اساس شاخص والتس و باسلبررسی شود. بعد از بررسی نظرهای متخصصان و برال سادگی هر سؤ

ال(. بعد از سؤ 22در پرسشنامه باقی ماندند ) د،را کسب کردن 21/1 هایی که ضریب بیشتر ازسؤال

ها و کل پرسشنامه گویان قرار گرفت و پایایی سؤالنفر از پاسخ 31پرسشنامه در اختیار این مرحله، 

 . ( برخوردار بود223/1) مرحله پرسشنامه از پایایی زیادی که در اینبررسی شد 

)جداول، درصد، میانگین و انحراف  آمار توصیفی یهااز روش پژوهش یهاداده و تحلیلیه برای تجز

تمام تجزیه  .د( استفاده ش2دوم عاملی مرتبۀ تحلیلو  3تحلیل عاملی اکتشافی) استنباطی آمار و معیار(

 .انجام گرفت 5افزار لیزرلو نرم 22نسخۀ  6.اس.اس.پی.اس افزارنرم در پژوهشها در این یلتحلو 
 

 نتایج
بررسی  برای توصیفی از آمار ابتدا شردهآوریجمع هایداده تحلیل و تجزیه برای حاضرر، پژوهش در

 ، نوع فعالیت و مدرک تحصیلیشرکت سابقۀ کاری، رتبۀ شامل پژوهش شرناختیجمعیت متغیرهای

 شده است.  استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارۀ یک ارائه

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

2. Waltz, Bausell 
3. Exploratory Factor Analysis 

4. Second Order Factor Analysis 

5. SPSS  

6. Lisrel 
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 پژوهش آماری شناختی نمونةمتغیرهای جمعیت -1جدول 

Table 1- Demographic Variables of the Statistical Sample of the Research 
 شناختیمتغیرهای جمعیت

Demographic Variables 
 سطوح متغیرها

Levels of Variables 
 نسبیفراوانی 

Relative Frequency 

 سابقۀ کاری

Work Experience 

 سال 6کمتر از 

Less than 5 years 
11.12 

 سال 11-5

10-6 years 
22.32 

 سال 16-11

11-15 years 
32.65 

 سال 21-15

16-20 years 
12.21 

 21بیشتر از 

More than 20 
11.52 

 رتبۀ شرکت

Company Rank 

 6پایۀ 

Grade 5 
5.22 

 2پایۀ 

Grade 4 
11.52 

 3پایۀ 

Grade 3 
32.52 

 2پایۀ 

Grade 2 
22.12 

 1پایۀ 

Grade 1 
16.25 

 نوع فعالیت

Type of Activity 

 پیمانکاری

Contractor 
23.52 

 مشاور
Consultant 

13.23 

 دفتر فنی کارفرما

Employer Technical Office 
2.6 
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 پژوهش آماری شناختی نمونةمتغیرهای جمعیت -1جدول ادامه 

Continuation of Table 1- Demographic Variables of the Statistical Sample 

of the Research 
 شناختیمتغیرهای جمعیت

Demographic Variables 
 سطوح متغیرها

Levels of Variables 
 نسبیفراوانی 

Relative Frequency 

 مدرک تحصیلی

Degree of Education 

 کارشناسی
Expert 

22.35 

 ارشدکارشناسی

Masters 
32.25 

 دکتری

Ph. D 
12.12 

 

ات یسسبرق و تأسیسات الکتریکی، تأهای ابنیه، معماری، آماری در زمینه ذکر شود که نمونۀ استزم ال

ای هسیسات مکانیکی )سیاالت و فاضالب(، مشاور شبکه و دیتا، تیممکانیکی )حرارتی و برودتی(، تأ

از درصد  23/13فعالیت داشتند. همچنین از ی، کشاورزی، نیروی انسانی و... شناسبرداری، زمیننقشه

 درصد ناظر مقیم بودند.  22/3درصد ناظر و  1/2درصد سرناظر،  65/3درصد طراح،  3/2مشاوران، 

استفاده  1در پرسشنامه از آزمون کرویت بارتلت شدهمطالعههای تعیین میزان همبستگی شاخص برای

ش از همبستگی بیباید در حد معینی با یکدیگر همبستگی داشته باشند و وجود ها . این شاخصشد

شود. های مستقل میج عاملاین امر مانع از استخراکه شود خطی چندگانه میحد موجب ایجاد هم

اد ایجمشکل ماتریس اتحاد  ،ها از حد معینی کمتر شودشاخصاگر همبستگی بین  ،دیگر از سوی

-های ماتریس صفر مینهماتریسی است که قطر اصلی آن یک و سایر خا ماتریس اتحادخواهد شد )

 همبستگی کافی اندازۀ به هاداده ماتریس در کهدهد می نشان بارتلت کرویت آزمون داریمعنا .(شود

کفایت حجم نمونه از آزمون تعیین  . همچنین برایدامه دادا را عوامل تحلیل بتوان که دارد وجود

قابل پرسشنامه  هایالؤآیا سکه  کندآزمون بررسی می . ایناولکین استفاده شد-مایر-کایسر

بین اعداد صفر و  این شاخص، مقادیر یا خیر؟هستند کوچکتر از عوامل ۀ بندی به یک مجموعدسته

ها برای اجرای تحلیل عاملی دهند که تعداد دادهنشان می 6/1تر از مقادیر بزرگگیرد. یک را در بر می

-کایسرزمون کرویت بارتلت و شاخص بیانگر خروجی آ (. جدول شمارۀ دو1، 2112)وکیلی، اند مناسب

 .اولکین است-مایر

 
 

                                                           
1. Bartlett's Test of Sphericity 
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 و بارتلتاولکین -مایر-کایسرنتایج آزمون  -6جدول 

Table 2 - Results of the Kaiser-Meyer-Ulkin and Bartlett tests  

 آزمون بارتلت 

Bartlett's Test 

 گیری شاخص کفایت نمونه

(KMO) 
2 2297.000 

1.213 df 528 

P_value 0.001 

 

. در وضعیت مناسبی قرار نگرفتند هاسؤالضرایب تعیین  ،تحلیل عاملی اکتشافیدر اولین مرحله از 

باشد، باید آن متغیر )سؤال( را  6/1تر از الی( کوچکچه ضریب تعیین عددی در متغیری )سؤچنان

ت بدان معنی اسبودن این مقدار ؛ زیرا کوچکتحلیل عاملی اکتشافی را انجام داد حذف کرد و بار دیگر

(. مطابق با 125، 2115مهر و چارستاد، عوامل ارتباط زیادی ندارد )رامینیک از که این سؤال با هیچ

 6/1کمتر از ها و بار عاملی آن نددر وضعیت مناسبی قرار نگرفت 13Sو  6S السؤدو  ،پژوهشنتایج 

آزمون  سپس. بار دیگر انجام شد شدند و تحلیل عاملیحذف  13Sو  6S هایابتدا سؤال بود؛ بنابراین

، درمجموع مطابق با نتایج تحلیل اکتشافی. سازی شدشاخص پیاده 26با  دوبارهگیری مدل اندازه

( بود که این چهار عامل 622/1،  215/2، 113/2، 112/12عامل بیشتر از یک ) چهار ارزش ویژۀ

 متغیرها از هریک عاملی بارهای شمارۀ سهجدول کردند. میدرصد از واریانس کل را تبیین  532/66

ال( شود که کدام متغیر )سؤدر این ماتریس مشخص می دهد.می نشان واریماکس چرخش از بعد را

اول حذف  در مرحلۀ  13Sو  6S های، سؤالذکر شد ترپیشکه طوربه کدام عامل مربوط است. همان

 شدند.
 

 سشنامههای پربارهای عاملی گویهنتایج تحلیل عاملی اکتشافی و  -1جدول 

Table 3- Results of Exploratory Factor analysis and Factor loads of Questionnaire 

items 
 گویه

Question 
items 

 مدیریت پروژه

Project 
Management  

 یعوامل سازمان

Organizational 
Factors 

 عوامل محیطی

Environmental 
Factors 

 پروژههای ویژگی

project 
Characteristics 

Q1 0.381 0.232 0.513 0.265 
Q2 0.382 0.168 0.662 0.142 
Q3 0.203 0.722 0.093 0.172 
Q4 0.615 0.269 0.082 0.107 
Q6 -0.063 0.154 0.725 0.004 
Q7 0.316 0.257 0.547 0.207 
Q8 -0.316 0.428 0.517 0.287 
Q9 0.091 0.271 0.298 0.349 
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 های پرسشنامهنتایج تحلیل عاملی اکتشافی و بارهای عاملی گویه -1ادامه جدول 

Continuation of Table 3- Results of Exploratory Factor Analysis and Factor loads 

of Questionnaire items 
 گویه

Question 
items 

 مدیریت پروژه

Project 
Management  

 یعوامل سازمان

Organizational 
Factors 

 عوامل محیطی

Environmental 
Factors 

 های پروژهویژگی

project 
Characteristics 

Q10 0.091 0.503 0.508 0.005 
Q11 0.644 0.306 0.301 0.255 
Q12 0.613 0.381 -0.082 0.237 
Q14 0.094 0.512 0.264 0.129 
Q15 0.462 0.194 0.568 0.194 
Q16 0.128 0.619 0.384 0.166 
Q17 0.413 0.569 0.316 0.005 
Q18 0.578 -0.068 0.288 0.079 
Q19 0.547 0.215 0.04 0.047 
Q20 0.397 0.67 0.272 0.139 
Q21 0.523 0.396 0.092 -0.195 
Q22 0.217 0.017 -0.116 0.676 
Q23 0.696 0.051 0.198 0.259 
Q24 0.194 0.297 0.232 0.652 
Q25 0.203 0.17 0.266 0.717 
Q26 0.517 0.098 -.327 0.022 
Q26 0.182 0.0006 0.142 0.692 

 

 هایعوامل کلیدی موفقیت پروژههای هریک از شدن گویهمطابق با جدول شمارۀ سه، پس از مشخص

کل ر شاستفاده شد که د این عواملکردن ، از تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم برای مشخصورزشی

 .ندنیز هست پژوهشییدی بر روایی سازه ابزار های زیر تأمدل ،ضمنشمارۀ یک نشان داده شده است. در
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 های ورزشیعوامل کلیدی موفقیت پروژهمقیاس  استانداردشدۀ مدل ضرایب -1شکل 

Figure 1- Model of Standardized Coefficients of the Scale of Key Factors for the 

Success of Sports Projects 
 

ده شد که استفا 1های برازش مطلق، تطبیقی و مقتصدسپس برای سنجش برازش مدل از شاخص

 ذکر شده است. نتایج آن در جدول شمارۀ چهار

                                                           
1. Absolute, Comparative and Parsimonious Fit Indices 
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 پژوهشهای برازش مدل ابزار شاخص -0جدول 

Table 4- Fits of Research tool Model 
Indicator Value Optimal Value Status 

 دوخی

2 
590.90 - - 

 شاخص نیکویی برازش

GFI 
0.92 ≤ 0.90 Optimal 

 شدهشاخص نیکویی برازش تعدیل

AGFI 
0.91 ≤ 0.90 Optimal 

 نشدهشاخص برازش هنجار

NNFI 
0.91 ≤ 0.90 Optimal 

 شدهشاخص برازش هنجار

NFI 
0.90 ≤ 0.90 Optimal 

 شاخص برازش تطبیقی

CFI 
0.92 ≤ 0.90 Optimal 

 برازش افزایشیشاخص 

IFI 
0.92 ≤ 0.90 Optimal 

 ماندهمیانگین مربعات باقی ریشۀ

RMR 
0.00016  ≥ 0.5 Optimal 

 شدهشاخص برازش مقتصد هنجار

PNFI 
0.79 ≤ 0.50 Optimal 

 میانگین مربعات خطای برآورد ریشۀ

RMSEA 
0.081  ≥ 0.5 Optimal 

 شدهدوی بهنجارخی

CMIN/DF 
1.98 1 - 3 Optimal 

 

 آزادی برابر با دو به درجۀهای نسبت خیگویای این مطلب است که شاخص نتایج جدول شمارۀ پنج

 های برازش تطبیقی، شاخص16/1کمتر از  ماندهریشۀ میانگین مربعات باقی، شاخص برازش مطلق 12/1

 شده، شاخص برازش مقتصد هنجار11/1بیشتر از  (شاخص برازش افزایشیو  شاخص برازش تطبیقی)

قبولی قرار در سطح قابل 121/1برابر با  ریشۀ میانگین مربعات خطای برآوردو شاخص  21/1برابر با 

رای شده بزش مطلوبی است و ساختار عاملی درنظر گرفتهدارای برا پژوهشبدین معنی که مدل  دارند؛

معناداری متغیرهای  مقدارو  شدهدر جدول شمارۀ پنج نیز بارهای عاملی استانداردقبول است. آن قابل

 مدل نشان داده شده است.
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 معناداری متغیرهای مدل  مقدارشده و بارهای عاملی استاندارد -9جدول 
Table 5 - Standardized factor loads and significant values of model variables 

 متغیر پنهان

Latent 

Variables 

 سواالت

Question 
 عوامل کلیدی
Key factors 

بار عاملی 

 شدهاستاندارد

Factor 

Loading 

انحراف 

 استاندارد

S.D 

t 
مقدار 

 معناداری
P_value 

 های  پروژهویژگی

Project 

Characteristics 

S9 

وضوح ماهیت و 

 پروژه ۀمحدود
Clarity of the 

nature and 

scope of the 

project 

1 - - - 

S22 
 پروژه ۀانداز

Project size 
1.62 1.15 2.61 1.111* 

S24 

ی هاهمتایی فعالیتبی

 پروژه
Uniqueness of 

project 

activities 

1.22 1.21 2.21 1.111* 

S25 

متراکم  ۀطراحی شبک

و ایجاد ارتباط بین 

 هاآن
Design a dense 

network and 

make 

connections 

between them 

1.21 1.11 2.21 1.111* 

S27 

عمر پروژه  ۀچرخ

بندی ن زمان)تعیی

گرایانه و واقع

 (شدنیاجرا
Project life 

cycle 

(determining 

realistic and 

executable 

scheduling) 

1.22 1.62 2.22 1.111* 
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 معناداری متغیرهای مدل  مقدارشده و بارهای عاملی استاندارد -9جدول ادامه 
Continuation of Table 5 - Standardized Factor loads and significant values of 

Model Variables 

 متغیر پنهان

Latent 

Variables 

 سواالت

Question 
 عوامل کلیدی

Key Factors 

بار عاملی 

 استانداردشده

Factor 

Loading 

انحراف 

 استاندارد

S.D 

t 
مقدار 

 معناداری
P_value 

ی
مان

ساز
ل 

وام
ع

 o
rg

an
iz

at
io

n
al

 

fa
ct

o
rs

 

S3 

حمایت مدیران 

عالی از پروژه و 

 اندرکاراندست

Support of 

senior project 

managers and 

stakeholders 

1 - - - 

ی
مان

ساز
ل 

وام
ع

 

o
rg

an
iz

at
io

n
al

 f
ac

to
rs

 

S14 

ساختار سازمانی 

ای )داشتن پروژه

چابکی و 

 بودن(ماتریسی

Organizational 

structure of 

projects 

(having agility 

and matrix) 

 

1.62 1.32 3.22 1.111* 

S16 

حمایت مدیران 

 عملکردی

Support for 

performance 

managers 

1.52 1.22 2.22 1.111* 
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 معناداری متغیرهای مدل  مقدارشده و بارهای عاملی استاندارد -9جدول ادامه 
Continuation of Table 5 - Standardized Factor loads and significant values of Model 

Variables 

 متغیر پنهان

Latent 

Variables 

 سواالت

Question 

 عوامل کلیدی
Key Factors 

بار عاملی 

 استانداردشده

Factor 

Loading 

انحراف 

 استاندارد

S.D 

t 

مقدار 

 معناداری
P_value 

ی
مان

ساز
ل 

وام
ع

 

o
rg

an
iz

at
io

n
al

 f
ac

to
rs

 

S17 

های تخصص تیم

کاری )داشتن 

کاری و  ۀتجرب

 معتبر( ۀگواهینام

Specialization 

of work teams 

(having work 

experience 

and valid 

certification) 

1.21 1.33 3.15 1.111* 

S20 

های وجود سیستم

-پشتیبانی تصمیم

 گیری

Existence of 

decision 

support 

systems 

1.25 1.12 2.22 1.111* 

ی
یط

مح
ل 

وام
ع

 en
v

ir
o

n
m

en
ta

l 

fa
ct

o
rs

 

S1 

ث اقتصادی مباح

)هزینه، بودجه، 

 ...(تورم و

Economic 

issues (cost, 

budget, 

inflation, etc.) 

1 - - - 
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 معناداری متغیرهای مدل  مقدارشده و بارهای عاملی استاندارد -9جدول ادامه 
Continuation of Table 5 - Standardized Factor Loads and Significant Values of 

Model Variables 

 متغیر پنهان

Latent 

Variables 

 سواالت

Question 
 عوامل کلیدی

Key Factors 

بار عاملی 

 استانداردشده

Factor 

Loading 

انحراف 

 استاندارد

S.D 

t 
مقدار 

 معناداری
P_value 

 عوامل محیطی

environmental 

factors 

S2 
 مسائل اجتماعی

Social Issues 
1.51 1.22 6.22 1.111* 

S3 

مسائل و تجهیزات 

 تکنولوژیک

Technological 

issues and 

equipment 

1.52 1.23 2.51 1.111* 

S7 

رضایت مشتریان و 

 مشکل نبودنفعان )ذی

با همسایگان، موقعیت 

 مکانی مناسب(

Customer and 

stakeholder 

satisfaction (no 

problems with 

neighbors, 

convenient 

location) 

1.22 1.11 2.65 1.111* 

S8 

 رقابت بین پیمانکاران

Competition 

between 

contractors 

1.22 1.63 6.12 1.111* 

S10 

دادهای فرعی قرار

)ریزقراردادهای 

 نیاز(پیش

Subcontracts 

(Prerequisite 

Minor 

Contracts) 

1.23 1.12 3.12 1.111* 
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 معناداری متغیرهای مدل  مقدارشده و بارهای عاملی استاندارد -9جدول ادامه 
Continuation of Table 5 - Standardized factor Loads and significant Values of 

Model Variables 

 

 

 

 

 

 

 متغیر پنهان

Latent 

Variables 

 سواالت

Question 
 عوامل کلیدی
Key factors 

بار عاملی 

 استانداردشده

Factor 

Loading 

انحراف 

 استاندارد

S.D 

t 
مقدار 

 معناداری
P_value 

 عوامل محیطی

environmental 

factors 
S15 

مباحث سیاسی )موانع 

ی دولت، تغییر از سو

 ...(ها وشرایط، تحریم

Political issues 

1.21 1.13 6.11 1.111* 

 عوامل مدیریتی 

management 

factors 

S4 

 تعهد مدیر پروژه

Project Manager 

Commitment 
1 - - - 

S11 

توانایی هماهنگی 

پیمانکاران، مشاورین 

و تیم پروه توسط 

 مدیر

Ability to 

coordinate 

contractors, 

consultants and 

the project team 

by the manager 

1.21 1.12 6.12 1.111* 

S12 

توانایی انتخاب صحیح 

گیری صحیح( )تصمیم

 در مسائل بحرانی

Ability to make 

the right choices 

(correct 

decisions) in 

critical issues 

1.52 2.62 6.12 1.111* 
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 معناداری متغیرهای مدل  مقدارشده و بارهای عاملی استاندارد -9جدول ادامه 
Continuation of Table 5 - Standardized factor Loads and Significant Values of 

Model Variables 

 متغیر پنهان

Latent 

Variables 

 سواالت

Question 
 عوامل کلیدی
Key factors 

بار عاملی 

استانداردشد

 ه

Factor 

Loading 

انحراف 

 استاندارد

S.D 

t 

مقدار 

 معناداری
P_valu

e 

 S18 

مدیر از نقش و  درک

های خود در مسئولیت

 پروژه

The manager 

understands 

his/her role and 

responsibilities in 

the project 

1.21 1.23 2.21 1.111* 

ی 
ریت

دی
ل م

وام
ع

 

m
an

ag
em

en
t 

fa
ct

o
rs

 

S19 

طات و قدرت توانایی ارتبا

سیاسی مدیر )نهادهای 

 ...(ن واربط، خیریذ

Communication 

ability and 

political power of 

the manager 

(relevant 

institutions, 

charities, etc.) 

1.22 1.23 2.22 1.111* 

S21 

توانایی مدیریت 

 مدیرریسک

Ability to manage 

risk 

1.23 1.32 2.65 1.111* 
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 معناداری متغیرهای مدل  مقدارشده و بارهای عاملی استاندارد -9جدول ادامه 
Continuation of Table 5 - Standardized factor Loads and significant Values of 

Model Variables 

 متغیر پنهان

Latent 

Variables 

 سواالت

Question 

 عوامل کلیدی
Key factors 

بار عاملی 

استانداردشد

 ه

Factor 

Loading 

انحراف 

 استاندارد

S.D 

t 

مقدار 

 معناداری
P_Valu

e 

 عوامل مدیریتی 

management 

factors 

S23 

انگیزه توانایی ایجاد 

)سیستم پاداش و 

موقع و پرداخت به

 مناسب(

Ability to 

motivate (reward 

and timely 

payment system) 

1.51 1.16 3.15 1.111* 

S26 

 مدیریت دانش

knowledge 

management 
1.61 1.12 2.21 1.111* 

  11/1معناداری در سطح خطای 

 

دهند. ها یا همان عامل ها را نشان میان بارهای عاملی، ارتباط بین سازهپارامترهای گاما و المدا یا هم

تغیر پنهان ارتباط بین م (ارتباط بین متغیر پنهان بیرونی و درونی و پارامتر المدا ) (پارامتر گاما )

ها که ساس این ضرایب و مقدار معناداری آندهد. برادرونی را نشان می شدۀدرونی و متغیر مشاهده

 هایعوامل کلیدی موفقیت پروژهیک از بندی هرتوان به رتبهگیرد، میانجام می tبا استفاده از مقدار 

 بندی شده است.های ورزشی رتبهعوامل کلیدی موفقیت پروژه شش در جدول شمارۀپرداخت.  ورزشی
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 های ورزشیعوامل کلیدی موفقیت پروژهبندی رتبه -6جدول 

Table 6 - Ranking of Key Factors for the Success of Sports Projects 

 ردیف

Row 
 عامل

Factors 
 شدهبار عاملی استاندارد

Standardized Factor load 
t 

مقدار 

 معناداری

P-value 

 رتبه
Rank 

1 
 های پروژهویژگی

Project 

characteristics 

1.21 5.26 1.111* 3 

2 
 عوامل سازمانی

Organizational 

factors 
1.22 .5.22 1.111* 2 

3 
 عوامل محیطی

Environmental 

factors 
1.23 2.12 1.111* 2 

4 
  عوامل مدیریتی

Management 

factors 
1.16 2.23 1.111* 1 

عوامل ترتیب عوامل کلیدی موفقیت پروژه به تریندهد مهمنشان مینتایج جدول شمارۀ شش 

 . ( هستند22/1( و عوامل سازمانی )21/1)های پروژه (، ویژگی23/1)عوامل محیطی (، 16/1)مدیریتی 

 

 گیریبحث و نتیجه
؛ ی شهری بر پیرامون خود اثرگذارندهای عمومترین کاربریعنوان یکی از مهمهای ورزشی بهپروژه

پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری بر ها اثرات و یا شکست آنموفقیت  کهطوریبه

کلیدی تحلیل عوامل و  شناسایی پژوهشاین  شدنمحیط و جامعه خواهد داشت. هدف از انجام

  بود.های اماکن ورزشی موفقیت ساخت پروژه

ترتیب پروژه بهترین عوامل کلیدی موفقیت مهماین مطالعه، ماری آ طبق نتایج پژوهش، از دیدگاه نمونۀ

 (22/1) و عوامل سازمانی( 21/1)های پروژه ، ویژگی(23/1) ، عوامل محیطی(16/1) عوامل مدیریتی

چراکه رسیدن به اهداف پروژه بدون او  ی از عوامل مهم موفقیت پروژه است؛یکمدیر پروژه بودند. 

تنها مسئول زمان، (. مدیر پروژه نه13، 2112، 1بسیار دشوار خواهد بود )هام، یوسف، اسماعیل و اون

اطات، انسانی، ارتبفعالیت، منابع  کردن حوزۀیکپارچههزینه و مدیریت کیفیت است، بلکه مسئول 

                                                           
1. Han, Yusof, Ismail & Aun 
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( 2115) 2شوالب پژوهشنتایج (. 2113، 1یت پروژهمدیر نیز است )مؤسسۀمدیریت ریسک و تدارکات 

های که دارای توانایی استترین شخص در موفقیت پروژه مدیر پروژه پرمسئولیت کهز این بود حاکی ا

 هنر و علم شناخت، تحلیل و پاسخ نیز ریسک پروژه مدیریتتوانایی  .وضعیت بحرانی استدر  ایویژه

. تاسممکن  وضعیتدر بهترین یک پروژه برای رسیدن به اهداف پروژه  عمر چرخۀبه ریسک در طول 

و  ندبیفتپروژه اتفاق که ممکن است بر  است ایمدیریت ریسک پروژه درک مشکالت بالقوه ،درواقع

الهواری، کارادچ، تالت و و  (2112) 3باکارینی، سالم و الو هایپژوهشنتایج . دنشو آنموفقیت  مانع

با مشکل  ،ها ضعیف استپذیری آنای که ریسکپروژهحاکی از این بود که مدیران  (2112) 2منصور

که مدیریت ریسک خود نشان داد  پژوهشدر  (2115شوالب ) .خوردشکست خواهند  شوند ومی مواجه

حلیل یل کیفی ریسک، تجزیه و تریزی مدیریت ریسک، شناسایی ریسک، تحلبرنامهیند شامل شش فرا

-متصمیاز طرفی  .است نظارت و کنترل ریسکهمچنین و  ریزی خطرات ریسکبرنامهریسک،  یکمّ

 بمراتسلسله تمام در تقریباً گیریتصمیم مشکالت و است پروژه مدیریت از مهمی بخش گیری

ای هپروژه مانند تکنیکوجود ابزارهای مدیریت  رغمبه .دارد وجود پروژه بر مبتنی هایسازمان مدیریت

یری گها هنوز از مشکالت تصمیمها، بسیاری از سازمانگیری، با افزایش روزافزون پیچیدگیتصمیم

 2وِن و اویانگو ( 2112) 5اِویج، ترنر و مولر هایپژوهشنتایج  (.211، 2115، 6)لومابرند رنج می

 أثیرت موقعبه هایگیریتصمیم ،مبتنی بر پروژهی هابیشتر سازمانحاکی از این بود که در ( 2115)

( 2112) 2ون، اویانگ و گلور پژوهشنتایج  .ها داردسازمان استراتژیک توسعۀو  اثربخشی بر بسزایی

گیری موجب های تصمیمهای اجتماعی در گروهمایهرروابط همکاری قوی و توزیع سنشان داد که نیز 

 موفقیت پروژه خواهد شد.موقع و گیری بهتصمیم

مجوزهای بسیار از نهادهای گوناگون است  های بزرگ ورزشی نیازمند کسباحداث پروژه ،شکبدون

پروژه زمان واقعی و  کنندایجاد محدودیت می ،در صورت ناآشنایی با نهاد مرتبطها کدام از آنکه هر

ربط، یدیر پروژه و مراودات با نهادهای ذارتباطات سیاسی متوانایی د انداخت. نخیر خواهرا به تأ

پروژه،  دادنتسریع زمان انجاممجوزها،  دریافتدر  ،نیز مبین آن است پژوهشگونه که نتایج همان

خواهد داشت. تورم( و موفقیت پروژه نقش بسزایی جویی در مسائل اقتصادی )در زمان وجود صرفه

                                                           
1. Project Management Institute 

2. Schwalbe 

3. Baccarini Salm & Love 

4. Alhawari, Karadech, Talet & Mansour 

5. Luoma 

6. Eweje, Turner & Müller 

7. Wen & Qiang 

8. Wen, Qiang & Gloor 



 1011خرداد و تیر،  11مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                                            130

 

توان در مسائل اقتصادی ن و نیروهای داوطلب میر صورت ارتباط مدیر پروژه با خیراهمچنین د

 از طرفی جهان نیز نمود عینی داشت.نقش کرد. این موضوع در ساخت پروژۀ یجویی بیشترصرفه

که  استهای خود در پروژه برای موفقیت امری ضروری از نقش و مسئولیتو درک مدیر تعهد مدیر 

 (2116( و جوانالل و بکر )2111بزاک و ناهود ) هایپژوهشدر این زمینه با  پژوهشن نتایج ای

آوردن امکانات الزم برای پروژه فقط در مراحل ابتدایی و فراهمنههمخوانی دارد. تعهد مدیریت ارشد 

ون پینینگتمیر و  پژوهشنتایج اهمیت دارد، بلکه در تمام مراحل پیشرفت پروژه بسیار مهم است. 

به  به خود وزمان، به سابه مشتری، شامل تعهد به پروژه، مدیر نیز حاکی از این بود که تعهد  (2112)

نظارت مدیران ارشد پروژه باید  همچنین. عهد یکی از عوامل موفقیت پروژه استو این ت مردم است

د بر بهبو. این کار عالوهپروژه انجام دهندهای الزم را دربارۀ پروژه داشته باشند و راهنمایی برمستمر 

اد نایی ایجدر زمینه توا حاضر پژوهشنتایج . های کاری نیز خواهد شدموجب انگیزش تیم ،پروژهروند 

 .دارد( همخوانی 2112) 1کویست، فرشاه و توماسبلوم پژوهشانگیزش مدیر با نتایج 

دومین عامل مهم  23/1، عوامل محیطی با بار عاملی برابر با آماری طبق نتایج پژوهش از دیدگاه نمونۀ

 پژوهشعوامل محیطی با نتایج  حاضر در زمینۀ پژوهشنتایج . های ورزشی هستنددر موفقیت پروژه

-نیز عوامل محیطی یکی از عوامل موفقیت پروژهها آن پژوهش( همخوانی دارد. در 2115واراجاو )

اقتصادی آن است. هر  مباحثسنجی پروژه، یکی از محورهای مهم مطالعات امکاناز طرفی  هاست.

 بکس ،ادی داشته باشد. وجاهت اقتصادی یک پروژهاقتصباید صرفۀ  نظر از نوع و اندازهپروژه صرف

. کندو موجبات پایداری و ماندگاری آن را فراهم می گذاری آن استاطمینان از سودمندی سرمایه

ها افزایش کسب های آنکه هدف پروژه های خصوصیسازمانهای ورزشی با ارزیابی اقتصادی پروژه

آوردن بستر رشد تالش برای فراهمها که هدف آن های ورزشیدر پروژه .است، متفاوت سود است

تر بیش ،خصوص نسل جوان استسالمت در بین آحاد جامعه بهعالی، شادی و نشاط، فرهنگ ورزش و ت

و تحلیل اقتصادی  ارزیابی شود؛ بنابراینتوجه میمردم  ضرات عمومی و رفاه حال عامۀبه منافع و م

از  هامحدودیتمسائل و دیگر  این،وجودبا گیرد؛منافع و مضرات صورت می از مقایسۀ مجموعۀآن 

ود. ند بثیرگذار خواهشک در موفقیت پروژۀ بزرگ ورزشی تأهای سیاسی، بدونقبیل تورم و تحریم

، توانایی ارتباطات سیاسی مدیر پروژه پژوهش حاضرآماری  شده با نمونۀمطابق با نتایج مصاحبۀ انجام

ب کس بهبخشیدن سرعت درتواند های پویا میدر محیطهای تخصصی تیمگیری یمو سرعت تصم

تور و  هایپژوهشدر نتایج مؤثر باشد. های ناشی از تورم و کاهش هزینهمجوزها از نهادی دولتی 

عوامل کلیدی ( نیز 2112)سانتوس و همکاران  ( و2113)سا و همکاران مارکو(، 2111اوگانالنا )

                                                           
1. Blomquist, Farashah & Thomas 
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صی نهادهای دولتی با خصوو این عوامل در بین  فرد هستندارزیابی اقتصادی پروژه منحصربهت و موفقی

  .اندمتفاوت

های ورزشی و سازمان میان شدید رقابت نیز متحول و پویای ورزشی و محیط توجه به با امروزه

 ناییبه توا هاآن بقای گاهی نهایی و حتی و موفقیت انددگرگونی و تحول درمعرض هاها، سازمانباشگاه

زیت م بتوانند نوعی تا دارد بستگی جدید هایفناوری اطالعات و دانش کارگیریبه و جذب در سازمان

های جدید ساختمانی تغییر روزافزون سازههمچنین (. 23، 2112کنند )سلیمی و طیبی،  رقابتی خلق

های اقتصادی مدرن و کاهش هزینههای فناوریو ورزشی در سراسر دنیا، بیانگر اهمیت استفاده از 

 عیتوضموارد سعی شد با توجه به  ، در بیشترجهانورزشی نقش است. مطابق با نظرهای مدیران پروژۀ

سر بِ پژوهشنتایج  برداری استفاده شود.ها برای ساخت و بهرهترین ابزار و روشمحیطی پروژه از مدرن

طور مستقیم به شایستگی تیم پروژه، ابزار پروژه بهی از این بود که موفقیت ( حاک2112) 1و هوپز

 2و بارنز کو، کاووسیریسوم بونساک، چینگ پژوهشبستگی دارد. نتایج  فناوریجدید مدیریت پروژه و 

مثبت وجود دارد. همچنین بین  اطالعات و موفقیت پروژه رابطۀ فناورینشان داد که بین نیز ( 2112)

و مدیریت عملکرد با سه بعد عملکرد  هاتنظیم استراتژی، تحویل ارزش اطالعات شامل فناوریسه بعد 

 دهی رابطۀرسانی و گزارشپروژه شامل هدایت پورتفولیو، حمایت اثربخشی و کارایی پروژه و اطالع

 مثبت وجود دارد.

و  ، یکی از مشکالتحاضر پژوهشمدیران ارشد اجرایی  مطابق با نظرهایدر بحث عوامل محیطی 

پروژه و شکایت همسایگان  جهان محل استقرارنقش عمده در پیشروی ساخت پروژۀ هایمحدودیت

بر سند ملکی معتعلت نبود بهعلت بحث مالکیت زمین بود. به ورزش و جوانان استان اصفهان از ادارۀ

ار خسارات بسی های جعلی به دریافتقولنامه فاز اول پروژه، همسایگان با ارائۀدر ابتدای کار و ساخت 

گیری از تیم بودند که در اجرای فاز دوم با بهره کردهاقدام ورزش و جوانان استان اصفهان  از ادارۀ

-بنابراین همان شدند؛موفق به برگشت سرمایه  ،های مدیر ارشد اجراییحقوقی تخصصی و پیگری

رار موقعیت مکانی محل استققراردادها و پیگیری ، توجه به ریزنیز مبین آن است پژوهشکه نتایج طور

یابی، چه از نظر مسائل مالکیت و چه از نظر مواردی مانند دسترسی، سازگاری، جمعیت، مکان

اقتداری بروجنی،  .سایش همسایگان در موفقیت یک پروژۀ ورزشی حائز اهمیت استنیازسنجی و آ

ترین مشکالت در شهرهای خود یکی از مهم پژوهش( نیز در 2112دوست قهفرخی و گنجائیان )علی
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-امهو برن های شهری بیان کردندکشورمان را استقرار نامناسب فضاهای ورزشی در میان سایر کاربری

 دانند.حل آن میابی و ساماندهی فضاهای ورزشی راهیمکان ریزی و مدیریت در زمینۀ

ر با برابپروژه با بار عاملی های ویژگی مطالعۀ حاضر، آمده از دیدگاه نمونه آماریدستنتایج به طبق

یکی از  های پروژههمتایی فعالیتبی. های ورزشی استپروژهسومین عامل مهم در موفقیت  ،21/1

 و همکاران سانتوسو ( 2111تور و اوگانالنا ) هایپژوهشنتایج  های ذاتی هر پروژه است.ویژگی

 مجموعۀ از پروژه عمر چرخۀطرفی . از فرد استپروژه منحصربهنیز حاکی از این است که هر ( 2112)

. وندش دهیسامان انجامدردست پروژۀ نیازهای با متناسب باید فازها این. شودمی تشکیل پروژه فازهای

 پروژه، آغاز و ادراک اصلی فاز پنج از پروژه مدیریت (،2113) پروژه مدیریت مؤسسۀ تعریف طبق

د یر پروژه و تیم تخصصی بایشود. مدمی پروژه تشکیل بستن و عملکرد بر نظارت اجرا، ریزی،برنامه

نیاز هر فاز را با تعیین باشند و بتوانند ابزار و تجهیزات موردکامل از فازهای پروژه داشته ادراک 

شامل  نیز پروژه ۀمدیریت محدود. بینی و مهیا کنندپیششدنی اجراگرایانه و بندی واقعزمان

برای تکمیل کارهای موردنیاز  صرفاً که پروژه شاملاست  اطمینان از این براییندهای موردنیاز افر

رابطه با تعریف و کنترل آنچه در پروژه  پروژه در ۀ. اساسًا مدیریت محدوداستآمیز پروژه موفقیت

پروژه  معرفی محدودۀ یندهای مدیریت محدوده شاملارف درواقع، .وجود دارد و آنچه وجود ندارد، است

پژوهش آماری  مطابق با نظرهای نمونۀ (.212، 2115گومز و رومئو، ) محدودۀ پروژه استیریت و مد

تر و های کوچکلفهؤقسیم دستاوردهای اصلی پروژه به متپروژه  ۀمحدوداز تعیین  هدفحاضر، 

 هایپژوهشدر نتایج . است مدت زمان و منابع ،وردهای هزینهآبر منظور بهبود دقتتر بهپذیرمدیریت

وژه یکی پر نیز تعیین صحیح و واضح محدودۀ( 2112رادوجکویج و اسجکاویکا )و  (2112ترنر و مولر )

( 2111)سیمپسون و ( 2112گالسر ) هایهای پژوهشهمچنین یافته .از عوامل موفقیت پروژه است

 دننشفقموضعیف محدودۀ پروژه از عوامل  تعیینپروژه و  و حوزۀ تغییر در دامنهحاکی از این بود که 

 اشتر و تعیین محدودهعمر آن طوالنی تر باشد، چرخۀپروژه بزرگ ، هرچه اندازۀشکبدون. هاستپروژه

 دشوارتر خواهد بود.

عوامل سازمانی یکی از عوامل کلیدی پژوهش حاضر، آماری  آمده از دیدگاه نمونۀدستبهطبق نتایج 

رتبۀ آخر را کسب  22/1عاملی برابر با  موفقیت با بار بین عواملکه اند های ورزشیدر موفقیت پروژه

 است ادهد نشان هستند. مطالعات گذشته بوروکراتیک بسیار و سخت ،سنتی سازمانی ساختارهای .کرد

 اسخپ پروژه محیط مداوم تغییرات به دقیق طوربه و سرعتبه توانندنمی این ساختارهای سازمانی که

ها شکل ها و تیمحول پروژه های موفقی در پروژهسازمانساختار (. 221، 2115، 1دهند )گومز و زومئو

                                                           
1. Gomes & Romão 



 611                                                       ..های.پروژه ساخت موفقیت کلیدی عوامل تحلیلحسینی: سلطان

 

 .اصلی پروژه است ۀشود و این مشخصف، پروژه تمام میبا نیل به هد هااین سازماندر گیرند. می

ا هآن است که این سازمان ،کندمحور متمایز مییک سازمان پروژهعنوان ، آنچه یک سازمان را بهواقعدر

سمت نگ سازمانی و استراتژی خود را بهکار، فرههای ها و روشو سیاست دانندمحور میخود را پروژه

 (2112) 1پینگچامتونگ و بونجینگپژوهش  نتایجدهند. عملکردهای مرتبط با مدیریت پروژه سوق می

که درحالی ؛گذاردمیدر تمامی ابعاد تأثیر  هانشان داد که تفاوت در انواع سازمانی بر موفقیت پروژه

 یرثأتنهایی پروژه عملکرد محصول  ۀبرحسب جنب هاهای سازمانی بر موفقیت پروژهاندازه در تفاوت

  گذارد.می

تجربه که دارای  های تخصصی باوجود تیمآماری،  از دیدگاه نمونۀ پژوهشهای این طبق یافته

 دریافت گواهینامۀرا در عوامل سازمانی دارد. ( 21/1بار عاملی ) ینبیشتر هستند،گواهینامه معتبر 

سرعت در حال افزایش است. های اخیر بهپیمانکاران در دههدیریت پروژه توسط مدیران پروژه و م

 ای وجود دارد که تجربیاتحرفه هایانجمن عملی، مسائل حل در پروژه مدیران به کمک امروزه برای

مواقع ضروری و در  کنندمی انباشته چندین استاندارد و دانش ایمجموعه قالب در را 2«عمل بهترین»

  (.613، 2112، دهند )بلوم کویست و همکاراندر اختیار مدیر قرار می

 ستند وه مدیریت پروژه اولیۀ اصول به پایبند کهخبره  هایپروژه مدیران ،پژوهشمطابق با نتایج این 

 سطوح ارائۀ بهتوانند می کنند،می گواهینامه دریافتو  شوندتأیید می ایحرفه هایانجمن توسط

حاکی نیز ( 2111) 3کویستبلومفرشاه، توماس و  پژوهشنتایج  کنند.کمک  پروژه عملکرد از باالتری

تباط ارها آنثر مؤمعتبر و عملکرد  گواهینامۀدارای  انتخاب و استخدام مدیران پروژۀاز این بود که بین 

 گواهینامه نقش میانجی دارد.  دریافتو ، اما این رابطه مستقیم نیست دوجود دار

جود وها، ساختارهای سازمانی بلند و محدودیت بسیار عمده در اجرای پروژهیکی از مشکالت و 

ها روژهگیری در پ. با توجه به اهمیت سرعت تصمیمگیری استتصمیممنظور مراتب طوالنی بهسلسله

شود از ساختارهای سازمانی پیشنهاد می هایی از قبیل تورم و...جود بحرانو خصوص در وضعیتهب

( 2112)ج و همکاران یوا هایپژوهشنتایج های تخصصی و مجرب استفاده شود. تخت و کوتاه و تیم

 دسترسیگیری موجب های تصمیموجود تیمنشان داد که گیری مدل تصمیم ( با ارائۀ2115و لوما )

نیز ( 2115ون هیلگرزبرگ و کونن )د شد. گیری در پروژه خواهو بهبود روند تصمیم به اطالعات مفید

 و بینی مشکالت آیندههای تخصصی در پروژه موجب پیشکه وجود تیم ندخود نشان داد پژوهشدر 

( بیان کردند 2112)ون و همکاران  ،اینبراست. عالوه مشکالترویارویی با برای  پروژه آمادگی مدیریت

                                                           
1. Pimchangthong & Boonjing 

2. Best Practice 

3. Farashah, Thomas & Blomquist 
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 گیری یکی از عواملهای تصمیمای از تیمشبکه وسیلۀبهگیری در محیط پروژه سرعت تصمیمکه 

های کاری ( نیز وجود تیم2112اسجکاویکا )رادوجکویج و  پژوهشدر نتایج  .ژه استموفقیت پرو

 شایسته و متخصص یکی از عوامل موفقیت پروژه بود. 

ا های متخصص و آشنورزشی سعی شود با استفاده از تیم شود هنگام آغاز پروژۀدر پایان پیشنهاد می

 ودگیری شاتمام پروژه اندازه بینانه و بدبینانۀمحیطی و سازمانی، زمان واقعی، زمان خوش به وضعیت

به اجرای پروژه یافته، اندازۀ پروژه و... ه به عواملی همچون امکانات، بودجۀ جاری و تخصیصو با توج

دت منفعان را کسب کرد و به اهداف بلندکه بتوان در پایان اجرای پروژه رضایت ذیطوریبه اقدام شود؛

ربط برای یهای متخصص و دارای ارتباط با خیران و نهادهای ذجذب تیمهمچنین پروژه دست یافت. 

استفاده ریزقرادادها و نیاز، جایابی مناسب و توجه به اسناد و ها و دریافت مجوزهای موردکاهش هزینه

 است. هبرای پیشگیری از مشکالت و محدودیت ، از دیگر پیشنهادهااز ساختارهای سازمانی تخت

 

عوامل موفقیت  ی دربارۀهای علمی معتبر، پژوهشجو در سایتوو جست پژوهشبا توجه به ادبیات 

 فناوری اطالعاتساختمانی و های پروژه و مقاالت مرتبط در زمینۀ های ورزشی وجود نداشتپروژه

 . بود

 ن( کهجهااه نقش)ورزشگ عینی یک مورد مطالعۀ بررسیتوان به می پژوهشاین  هایقوتاز جمله 

حضور یکی از اعضای و و موفق شد و در مدت کوتاهی تکمیل چند سال با شکست مواجه شد 

جهان ورزشی نقش برداری پروژۀساز و بهرهوان مدیر ارشد اجرایی در امر ساختعنوبه پژوهشگروه 

ین همچنهای ورزشی و عوامل کلیدی موفقیت پروژه زمینۀ در یپژوهش نبود ،اینبر. عالوهاشاره کرد

پروژه از احداث  های ورزشی در منطقۀاهمیت و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پروژه

 .بود پژوهشاین  هایقوتدیگر 

 

 تقدیر و تشکر
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، مدیران محترم وسیله از بدین

و مجموعه ورزشگاه نقش جهان و کلیه افرادی که در انجام تحقیق حاضر، گروه اجرایی پژوهش را 

 یاری رساندند، تشکر و قدردانی می گردد.
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