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بررسی ریسکهای مرتبط با برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان با رویکرد
تکنیکهای تصمیمگیری فازی
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چکیده
هدف اين پژوهش شناسايی و اولويتبندی ريسکهای برگزاری المپیاد ورزشی دانشجويان کشور بر اساس زمان ،هزينه
و کیفیت با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چندمعیارة فازی به منظور آگاهکردن جامعة میزبان از اين گونه و مخاطرهها
بود .اين پژوهش به روش توصیفی و برحسب نحوة گردآوری اطلاعات ،به صورت آمیخته (کیفی ـ کمی) انجام شده است.
جامعة آماری پژوهش شامل مديران و عوامل اجرايی المپیادهای ورزشی دانشجويان بود .نمونة آماری  91نفر بود که با
روش هدفمند انتخاب شدند .در اين پژوهش ابتدا ريسکها از طريق مصاحبه و بررسی پیشینة پژوهش شناسايی شد و
سپس پرسشنامه طراحی گرديد .روايی صوری و محتوايی پرسشنامه را ده نفر از صاحبنظران حوزة مديريت و رويدادهای
ورزشی تأيید کردند .پايايی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ  8/31محاسبه شد .نتايج پژوهش نشان داد مؤثرترين
خطراتی که هزينه ،زمان و کیفیت برگزاری المپیاد ورزشی را تهديد میکردند ،ريسکهای مديريتی و مالی بودند؛ همچنین
نتايج اين پژوهش نشان داد ريسکهای مديريتی ،امکانات ـ زيرساخت و سیاسی ـ امنیتی تأثیرگذار هستند و ريسکهای
مالی ،حقوقی و مديريتی تأثیرپذير هستند .از آنجا که در مديريت المپیادهای ورزشی ديدگاه پیشگیرانه وجود ندارد و
مديران به دنبال راهحلهای مقطعی هستند ،لازم است به مديريت ريسک در اين پروژهها نگاهی راهبردی شود.
واژگان کلیدی :مديريت ريسک ،تصمیمگیری چندمعیاره ،رويدادهای ورزشی ،ديمتل فازی ،المپیاد ورزشی دانشجويان
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مقدمه
نقش بیبدیل برگزاری رویدادهای ورزشی در توسعة جوامع در دهههای گذشته ،موجب افزایش تقاضا
برای میزبانی رویدادهای ورزشی ملی و بینالمللی شده است .از منافع ملموس و ناملموس آن میتوان
به توسعة امکانات شهری ،توسعة زیرساختها ،افزایش وجهة بینالمللی شهر ،افزایش گردشگری،
بهبود رفاه عمومی ،توسعة اشتغال ،بهبود فرصتهای تجارت ،توسعة روابط داخلی و خارجی ،بهبود
فرصتهای بازاریابی ،احیای روحیه و شادابی در جامعه ،خلق ایدههای جدید ،افزایش ارزشهای
فرهنگی ،یادمان شدن شهر در صحنة جهانی ،ایجاد فرصتهای آموزشی ،کسب تجربیات جدید و
افزایش دانش عمومی اشاره کرد (پریوس  .)2002 ،از جمله رویدادهای بزرگ در سطح ملی و
بینالمللی المپیادهای ورزشی دانشجویی است که نگاهی اجمالی به المپیادهای دانشجویی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناروی نشان میدهد که با وجود تعداد بسیار زیاد دانشگاهها ،از میان آنها بیش از
نیمی از دانشگاهها توانمندی ،پتانسیل و زمینههای مناسب موجود در شهرها و دانشگاهها را برای
میزبانی رویدادهای ورزشی مذکور دارند ،ولی بیشتر آنها برای گرفتن حق میزبانی و برگزاری
رویدادهای ورزشی ،داوطلب نمیشوند و معمولاً چند دانشگاه و استان شناختهشده برای گرفتن میزبانی
رقابت میکنند که این مسئله میتواند دلایل مهمی داشته باشد که از جملة آنها میتوان به ریسکهای
برگزاری رویداد ورزشی و همچنین میزان ریسکپذیری مدیران دانشگاهها اشاره کرد.
مدیریت ریسک ،مجموعه فرایندهای موردنیاز برای شناسایی ،تجزیهوتحلیل و واکنش در مقابل ریسک
پروژه ،بهمنظور بیشینهکردن نتایج مثبت و کمینهکردن پیامدهای ناگوار رویدادهاست (رنجبر.)1931 ،
در مدیریتِ ریسک آنچه مهم است تمرکز بر ریسکهای بحرانی است؛ یعنی آن دسته ریسکهایی که
عامل اصلی تأخیر در اجرای پروژه و در نتیجه افزایش هزینه ،زمان و کاهش کیفیت هستند .بنابراین،
یکی از مسائل اساسی در مدیریت ریسک ،شناسایی ریسکهای بحرانی ،بهویژه مهمترین و واقعیترین
ریسکهای پروژه است (خاتمی و همکاران .)1932 ،فیلیپ و کایرن ( )1330فرایند و نتایج مدیریت
ریسک المپیک زمستانی  1322را بررسی و به این نتیجه رسیدند که به دلیل مدیریت ریسک
بهکاررفته ،این دوره از بازیها نسبتاً صلحآمیز و سودبخش برگزار گردید .در کنار ریسک واقعی ،قضاوت
ذهنی راجع به ریسک یا ادراک ریسک هم موضوع مهمی است که ممکن است موجب شود ریسک
بیشتر و یا کمتر از حد واقعی برآورد گردد .سویونگبو و هو مین گو ( )2010در پژوهشی به این نتیجه
رسیدند که ادراک ریسک کم ،اثر شدیدی بر رضایت از رویداد دارد .ویلدوسکی و دیک ( )1330پنج
دسته عوامل مؤثر بر ادراک ریسک را دانش ،شخصیت ،اقتصاد ،سیاست و فرهنگ معرفی کردند .کریر،
راس و اورس ( )2009به این نتیجه رسیدند که تجربه ،انتظار از نتیجه و جذابیت یا میل به فعالیت،
بر ادراک ریسک مشارکت در فعالیتهای تفریحی اثر دارند.
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برخی پژوهشهای متمرکز بر عوامل مؤثر بر میزبانی رویدادها بودهاند که در آنها مواردی بهعنوان
عوامل اثرگذار مطرح شده است که میتوان فقدان آنها را از جهتی ریسک تلقی کرد .وحدانی ،محرمزاده
و طلایی ( )1931به ترتیب عوامل سختافزاری و منابع پشتیبانی ،عوامل سیاسی ـ ارتباطی ،عوامل
نرمافزاری ،منابع و جاذبههای محوری و عوامل اجتماعی را در کسب میزبانی مؤثر دانستهاند .کوشا
( )1931در پژوهش خود ضعفهای درخواست میزبانی و برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران
را شامل کمیت و کیفیت زیرساختهای حملونقل ،اسکان و سالنها و استادیومها ،تحریم و ضعف
اقتصادی ،ضعف در نیروی انسانی و مدیریتی ،کافینبودن حمایت دولت ،نفوذ بینالمللی اندک،
بیتجربگی در درخواست میزبانی و برگزاری رویداد ،تیم درخواستدهندة ضعیف و فقدان برنامهریزی
بلندمدت برای رویدادهای بزرگ ورزشی شناسایی کرد .اندام و همکاران ( ،)1931شش عامل توسعة
زیرساختی و مدیریتی ،اقتصادی ،سرمایة اجتماعی ،توسعه و ارتقای همدلی و رفاقت و توسعة فرهنگی
را عوامل مؤثر در برگزاری رویدادهای ورزشی معرفی کردند .در این پژوهش ،عامل توسعة زیرساخت
و مدیریت ،بااهمیتترین عوامل ،و توسعة اقتصادی بهعنوان کماهمیتترین عامل در حوزة اثرات
برگزاری رویدادهای ورزشی شناخته شدند .عبدی ( )1939به این نتیجه دست یافت که ضعف عوامل
اقتصادی و امکانات زیربنایی و زیرساختی از مهمترین موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی
هستند و پس از آنها ،موانع و مشکلات محیطی و اجتماعی ـ فرهنگی بیشترین تأثیر را در
بهدستنیاوردن میزبانی رویدادهای بزرگ بینالمللی ورزشی دارند.
کشاورز و همکاران ( )1931برخی از ضعفهای کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بینالمللی ورزشی در
ایران را فقدان هتلهای مناسب و کافی ،فقدان زیرساختهای موردنیاز شهری (حملونقل هوایی،
زمینی ،خدمات و غیره) کمبود اماکن ورزشی استاندارد و کافی میدانند .یوسفی ،عیدی و کوشا
( )1931به این نتیجه رسیدند که شهر تهران برای برگزاری موفق رویدادهای ورزشی در مقایسه با
استانداردهای میزبانی ،مشکلاتی دارد؛ از جمله مشکلات زیرساختی ،حملونقل ،اسکان و فضاهای
ورزشی .همچنین ،منابع انسانی و مدیریتی ،متناسب با رویدادهای کلان ورزشی برنامهریزی نشدهاند.
ی
وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و آبوهوای تهران و دیگر عاملهای تعیینکننده در موفقیت میزبان ِ
رویدادهای بزرگ ورزشی نیز از دیگر شاخصهای اثرگذار بر میزبانی بودند .امیرتاش ( )1929در
پژوهشی عواملی از جمله ضعف اطلاعرسانی ،کمبود امکانات ،زمان نامناسب ،مشکل رفتوآمد ،تغذیه،
ضعف داوری ،مشکل اسکان و بودجه را از مهمترین مشکلات پنجمین المپیاد دانشجویان معرفی کرد.
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سومین مجموعه از پژوهشهای متمرکز بر شناسایی و معرفی ریسکها هستند .باکارینی ،سلم و لاو
( )2001در پژوهشهایشان  22ریسک را در پروژههای فناوری اطلاعات ،بهوسیله مصاحبههای دقیق
با متخصصان فناوری اطلاعات از شرکتهای پیشرو در غرب استرالیا و نیز مرور ادبیات شناسایی کردند
که مهمترین آنها کمبود پرسنل و زمانبندی و بودجة غیرواقعی بودند .خاتمی و همکاران ( )1931به
ترتیب ریسکهای بیرونی ،فنی ،مدیریتی و سازمانی را مهمترین عوامل ریسک پروژهها دانستند .در
دستة بیرونی ،ریسک قوانین تنظیمی؛ در دستة فنی ،ریسکهای مرتبط با فناوری؛ در دستة مدیریتی،
ریسکهای مرتبط با تخمین و در دستة سازمانی ،ریسکهای مرتبط با وابستگیهای پروژه در رتبة
اول اهمیت بودند .لئوپکی و پرنت ( )2003شانزده عامل مدیریت ریسک در رویدادهای بزرگ ورزشی
را شامل ریسک های محیطی ،مالی ،منابع انسانی ،زیرساختی ،وابستگی متقابل ،حقوقی ،رسانه،
اجرایی ،سازماندهی ،مشارکتی ،سیاسی ،ارتباطی ،ورزشی ،تهدید و پدیداری دانستند .آیزنهاور ()2001
در پژوهش خود دو دستة مهم ریسکهای رویدادهای ورزشی را استانداردهای ایمنی و حقوقی معرفی
کرد .هسیائو ( )2003در پژوهشی ریسکهای مراکز آبی تایوان را شامل نگهداری اماکن ،سوابق پزشکی
استفادهکنندگان و فرمهای تعهدنامه دانست .اشنایدر و همکاران ( )2002به این نتیجه رسیدند که
انتصاب مدیر ،امکانات کمکهای اولیه ،فرمهای تعهدنامه ،معاینات پزشکی شرکتکنندگان،
سیستمهای اخطار و ارتباطی ،گواهینامهها و مجوزها از عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک در فضاهای
تفریحی روباز دانشگاهی هستند.
اگرچه میزبانی رویدادهای ورزشی مزایای فراوانی دارد ،برگزاری رویدادهای ورزشی ـ چه در سطح
سازمان ،چه در سطح شهر و کشور ـ نمیتواند خالی از ریسک باشد .از دیدگاه سازماندهندگان
رویدادهای ورزشی ،مدیریت ریسک بخش اساسی مدیریت رویداد است؛ برای اینکه میتواند در
موفقیت و شکست رویداد بهطور مستقیم مؤثر باشد .بنابراین ،ملاحظات مدیریت ریسک میتواند حتی
مهمتر از برنامهریزی و طراحی رویداد باشد (سویونگ بو و هو مین گو .)2010البته ریسک برای هر
سازمان یا شهر نسبت به سازمان یا شهر دیگر ممکن است متفاوت باشد؛ بنابراین ،شناخت ریسکهای
برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاهها قبل از درخواست میزبانی ،امری لازم و ضروری به نظر
میرسد تا اقدام متناسب در این خصوص صورت گیرد .از سوی دیگر ،جمعبندی مطالعات ریسک
نشان میدهد که بیشتر این پژوهشها در عرصة مدیریت رویدادهای ورزشی در مورد موانع و مشکلات
میزبانی رویدادهای ورزشی و اثرات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و محیطی برگزاری رویداد و میزبانی
انجام شدهاند .همچنین ،مطالعات ریسک هم محدود به ریسک ادراکشده بوده است .بنابراین ،لزوم
بررسی ریسکهای برگزاری رویداد ورزشی احساس میشد؛ ازاینرو ،این مطالعه به بررسی ریسکهای
مرتبط با برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان با رویکرد تکنیکهای تصمیمگیری فازی پرداخته است.
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روش پژوهش
این پژوهش بر حسب نحوة گردآوری اطلاعات ،به روش آمیخته (کیفی ـ کمی) است .در بعد کیفی
به دلیل محدودیت ادبیات و تئوریهای موجود دربارة موضوع پژوهش و به منظور شناسایی عوامل
ریسکِ برگزاری رویدادهای ورزشی ،مصاحبة عمیق با افراد صاحبنظر انجام شد .در این بخش با نُه
نفر از صاحبنظران رویدادهای ورزشی شامل دو نفر از مدیران اجرایی ،چهار نفر از معاونان اجرایی
ادوار گذشتة المپیادها و سه نفر از استادان دانشگاهها که سابقة سرپرستی کاروانهای ورزشی
دانشگاهها را در المپیادهای گذشته داشتهاند ،مصاحبه شد .استخراج اطلاعات مصاحبهها به روش
تحلیل محتوای قراردادی انجام شد .پس از پیادهسازی مصاحبهها ،تحلیل آنها از طریق خوانش و
کدگذاری اولیه انجام شد که حاصل آن 14 ،کد باز بود .در مرحلة بعدی ،با تجمیع کدهای بهدستآمده
و ادغام آنها با ادبیات محدود موجود 90 ،کد نهایی حاصل شد .از آنجا که از پیش ،دستهبندی مشخصی
برای ریسکهای برگزاری رویدادهای ورزشی وجود نداشت ،در مرحلة نهایی تحلیل ،کدهای مشابه در
دستههای یکسان قرار گرفتند و سپس این دستهها نامگذاری شدند .حاصل این مرحله ،پنج دسته
ریسکهای سیاسی ـ امنیتی ،زیرساختها ـ امکانات ،مدیریتی ،مالی و حقوقی بود که مؤلفههای اصلی
پرسشنامة پژوهش را نیز تشکیل دادند و برای انجام این پژوهش دو پرسشنامه طراحی گردید.
پرسشنامة اول شامل  90گویه که به روش لیکرت پنجارزشی ،میزان تأثیر عوامل ریسک بر زمان،
هزینه و کیفیت برگزاری المپیاد را بررسی میکرد و پرسشنامة دوم ،مؤلفههای پنجگانة ریسک برای
اولویتبندی از طریق مقایسة زوجی طراحی گردید .روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها به تأیید 10
نفر از صاحبنظران رسید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  0/32محاسبه گردید .در
بخش کمّی با روش پیمایشی و با استفاده از روش نمونهبرداری هدفمند پرسشنامهها در بین  91نفر
از مدیران و عوامل برگزاری المپیادهای ورزشی توزیع و جمعآوری شد .این پژوهش بر اساس فرایند
شکل شماره یک انجام شده است.
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شناسایی ریسکهای مختلف پروژة برگزاری المپیاد ورزشی دانشگاهها بهوسیله
مصاحبه و مطالعة ادبیات پژوهش

گزینش و دستهبندی ریسکها متناسب با موضوع پژوهش و تهیة ساختار شکست ریسک

تأیید مناسببودن
ریسکها ،ساختار
و دستهبندی در ساختار
شکست ریسک

خیر

ارزیابی روابط درونی ریسکها به روش فازی دیمتل

ارزیابی و رتبهبندی ریسکها از نظر تأثیرگذاری روی هزینه ،زمان و کیفیت

تحلیل همزمان نتایج بهدستآمده

شکل  -2فرايند اجرای پژوهش

از آنجا که ریسکهای پروژه ،تأثیرهای متقابلی بر یکدیگر دارند ،برای در نظر گرفتن این روابط متقابل
و علّتومعلولی و برای تعیین مهمترین دستههای ریسک ،از روش دیمتل فازی بهره گرفته شد .زیرا
در این روش میتوان روابط پیچیده را تجزیهوتحلیل کرد.
گامهای روش دیمتل به شرح زیر است:
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گام اول ،شناسایی تصمیم و خبرگان هدف :اولین قدم ،شناسایی اهداف تصمیم است .در نتیجه،
تشکیل کمیتة خبرگان برای جمعآوری دانش گروهی به منظور حل مسئله ضروری است.
گام دوم ،توسعة معیارهای ارزیابی و طراحی مقیاس زبانی فازی :در این مرحله ،ضمن مشخصکردن
معیارهای استاندارد به منظور ارزیابی اهداف ،قضاوت خبرگان به صورت کلامی و فازی جمعآوری
میشود .اعداد فازی مثلثی ،همراه با عبارتهای کلامی معادل آن و مقیاس کلامی فازی ،در زیر نشان
داده شده است (جدول شماره یک و شکل شماره دو).
جدول  -2عبارات کلامی و معادل فازی آنها
عبارت کلامی
بدون تأثیر
تأثیر خیلی کم
تأثیر کم
تأثیر زیاد
تأثیر خیلی زیاد

مقادير فازی
()0/00, 0/00 ,.0/21
()0/00 , 0/21 , 0/21
()0/21 , 0/10 , 0/21
()0/10 , 0/21 , 1/00
()0/21 , 1/00 , 1/00

شکل  -1اعداد فازی مثلثی ،همراه با عبارتهای کلامی معادل آنها

گام سوم ،تشکیل ماتریس مستقیم ارتباط اولیه :برای اندازهگیری رابطة بین معیارها ،از گروه
تصمیمگیرندگان که شامل  Pکارشناس و خبره است ،درخواست میشود نظرشان را بهصورت
عبارتهای کلامی بیان کنند .عناصر تشکیلدهندة این ماتریس نیز اعداد فازی مثلثی است که از
رابطة دو به دست میآید .پس از آن ،برای شکلگیری ماتریس ارتباط مستقیم اولیه ،از ماتریس
میانگین (ماتریس )Zکه در رابطة یک استفاده شد.
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رابطه ()1

رابطه ()2

رابطه ()9

گام چهارم ،بهدستآوردن ماتریس ارتباط مستقیم نرمالشده :برای نرمالکردن ماتریس بهدستآمده،
از رابطة زیر استفاده میکنیم.
گام پنجم ،بهدستآوردن ماتریس روابط کل :عنصر  tijدر این ماتریس ،تأثیر غیرمستقیم عامل  iرا بر
مؤلفه  jنشان میدهد؛ بنابراین ،ماتریس  Tمیتواند روابط کل بین زوج عوامل سیستمی را منعکس
کند .ماتریس روابط کل فازی از رابطههای چهار تا هفت به دست میآید:
رابطه ()1
که هر درایه آن یک عدد فازی است و از رابطههای زیر محاسبه میشود.
رابطه ()1

l ijt   H l  (I  H l ) 1

رابطه ()4

 m ijt   H m  (I  H m ) 1

رابطه ()2

u ijt   H u  (I  H u ) 1

در این رابطهها  Iماتریس یکه و  Hu ،Hm ،Hiهریک ماتریس  n×nهستند که درایههای آن به ترتیب
عدد پایین ،عدد میانی و عدد بالاییِ اعداد فازیِ مثلثیِ ماتریسِ  Hرا تشکیل میدهند.
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گام ششم ،بهدستآوردن مجموع سطرها و ستونهای ماتریس  Tو تعیین میزان اهمیت شاخصها
و رابطة بین معیارها بهصورت اعداد فازی و قطعی :گام بعدی ،بهدستآوردن مجموع سطرها و
ستونهای ماتریس روابط کل فازی است .مجموع سطرها و ستونها با توجه به فرمولهای هشت و نه
حاصل میشود.
رابطه ()2

رابطه ()3
که  Dو  Rبهترتیب ماتریس  n 1و  1 nهستند.
پس از آن ،میزان اهمیت شاخصها (  ) Di  R iو رابطة بین معیارها (  ) Di  R iمشخص
میشود .اگر  D i  R i 0باشد ،معیار مربوط به آن ،اثرگذار (علّی) است و اگر D i  R i 0
باشد ،معیار ،اثرپذیر (معلول) است .در گام بعدی ،اعداد فازی  Di  R iو  Di  R iبهدستآمده
از مرحلة قبلی را بر اساس رابطة  11دیفازی میکنیم.

رابطه ()10

) (a1  a3  2  a2
4

B 

 Bدیفازیشدة عدد )  A  (a1 , a2 , a3است.
نتایج
کاربرد فرايند
مرحلة اول :در اولین مرحله ،هدف از اجرای این روش باید مشخص گردد؛ زیرا این پژوهش به دنبال
رتبهبندی ریسکهای پروژة المپیاد ورزشی دانشجویان بوده است که بدین منظور ،با مراجعه به منابع
مختلف و استخراج ریسکهای گوناگونِ شناساییشده در آنها ،به برخی خبرگان جامعة هدف مراجعه
شد و با برگزاری جلساتی پنج ریسک که هرکدام شامل چند زیر مجموعه هستند ،انتخاب شد (جدول
شماره دو) .در نهایت برای رتبهبندی ریسکها از نظر  91خبره بهره گرفته شده است.
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جدول -1نامگذاری ريسکهای منتخب
شماره

علامت اختصاری

عنوان

1

C1

امکانات و زیرساختها

2

C2

سیاسی امنیتی

9

C3

مالی

1

C4

حقوقی

1

C5

مدیریتی

مرحلة دوم :در این مرحله عبارات کلامی و اعداد فازی متناظر با آنها طبق جدول شماره یک تعیین
شد و برای ارزیابی معیارها در اختیار خبرگان قرار گرفت.
مرحلة سوم :در این مرحله خبرگان نظرات خود را در مورد ریسکها در قالب طیف مذکور بیان کردند؛
به این منظور برای هر خبره ماتریس  1×1طراحی شده و نظرات آنها مکتوب گردیده است .در این

ماتریس jه)iا  X i j  ( l i ,j m i,j uاعداد فازی مثلثی هستند و ) X ij  (i  1, 2,3,..., n
بهصورت عدد فازی ( )0،0،0در نظر گرفته میشود و این ترتیب ماتریس ارتباط مستقیم تشکیل
میگردد .به دلیل حجم بالای دادههای جمعآوریشده ،جدول میانگین که از مرحلة دوم حاصل
میشود ،ارائه شده است.
جدول -9ماتريس ارتباط مستقیم
C5

C4

C3

C2

C1

()0/12 ،0/22 ،0/32

()0/01 ،0/24 ،0/11

()0/42 ،0/22 ،0/32

()0/94 ،0/40 ،0/20

()0/00 ،0/00 ،0/00

میانگین نظر
تمام خبرگان
C1

()0/12 ،0/22 ،0/31

()0/41 ،0/30 ،1/00

()0/42 ،0/22 ،0/32

()0/00 ،0/00 ،0/00

()0//14 ،0/21 ،0/22

C2

()0/41 ،0/23 ،0/32

()0/12 ،0/22 ،0/32

()0/00 ،0/00 ،0/00

()0/92 ،0/11 ،0/20

()0/42 ،0/32 ،0/33

C3

()0/42 ،0/32 ،0/32

()0/00 ،0/00 ،0/00

()0/42 ،0/32 ،0/32

()0/01 ،0/29 ،0/12

()0/20 ،0/12 ،0/42

C4

()0/00 ،0/00 ،0/00

()0/41 ،0/30 ،1/00

()0/42 ،0/39 ،0/32

()0/12 ،0/92 ،0/41

()0/12 ،0/22 ،0/30

C5

مرحلة چهارم :دادهها در ماتریس ارتباط مستقیم طبق رابطة سه ،نرمالایز شده و نتایج در جدول
شماره چهار نمایش داده شده است.
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جدول -8نرمالشدة ماتريس ارتباط مستقیم
C5

C4

C3

C2

C1

()0/11 ،0/21 ،0/21
)0/11 ،0/20 ،0/021
()0/12 ،0/21 ،0/24
()0/12 ،0/21 ،0/24
()0/00 ،0/00 ،0/00

()0/01 ،0/02 ،0/11
()0/12 ،0/21 ،0/22
()0/19 ،0/13 ،0/21
()0/00 ،0/00 ،0/00
()0/12 ،0/21 ،0/22

()0/14 ،0/29 ،0/24
()0/12 ،0/29 ،0/24
()0/00 ،0/00 ،0/00
()0/12 ،0/21 ،0/24
()0/12 ،0/21 ،0/24

()0/10 ،0/14 ،0/21
()0/00 ،0/00 ،0/00
()0/02 ،0/11 ،0/21
()0/01 ،0/04 ،0/19
()0/01 ،0/10 ،0/14

()0/00 ،0/00 ،0/00
()0/12 ،0/13 ،0/29
()0/12 ،0/21 ،0/24
()0/01 ،0/11 ،0/12
()0/12 ،0/13 ،0/21

ماتريس نرمال
شده
C1
C2
C3
C4
C5

مرحلة پنجم :بهوسیلة رابطههای چهار تا هفت ،ماتریس روابط کل محاسبه میشود که نتیجة آن در
جدول شماره پنج قابلمشاهده است.
جدول -1ماتريس روابط کل
C5

C4

C3

C2

C1

()0/21 ،0/20 ،0/91
()0/22 ،0/22 ،2/42
()0/90 ،0/21 ،2/13
()0/22 ،0/22 ،2/90
()0/11 ،0/13 ،2/22

()0/11 ،0/12 ،2/11
()0/22 ،0/21 ،2/11
()0/29 ،0/42 ،2/93
()0/10 ،0/11 ،1/32
)0/24 ،0/43 ،2/091

()0/22 ،0/21 ،2/011
()0/92 ،0/22 ،2/43
()0/14 ،0/41 ،2/11
()0/22 ،0/21 ،2/91
()0/91 ،0/22 ،2/11

()0/11 ،0/11 ،1/21
()0/02 ،0/92 ،1/21
()0/11 ،0/12 ،1/32
()0/02 ،0/94 ،0/43
)0/10 ،0/19 ،1/024

()0/10 ،0/14 ،2/00
()0/21 ،0/21 ،2/11
()0/22 ،0/29 ،2/12
()0/11 ،0/11 ،2/03
()0/22 ،0/42 ،2/91

ماتريس
روابط کل
C1
C2
C3
C4
C5

مرحلة ششم :گام بعدی بهدستآوردن مجموع سطرها و ستونهای ماتریس  Tاست .مجموع
سطرها و ستونها با توجه به فرمولهای هشت و نه محاسبه شد.
مرحلة هفتم :در این مرحله میزان اهمیت شاخصها (  ) Di  R iو رابطة بین معیارها
(  ) Di  R iمشخص گردید.
مرحلة هشتم :در گام بعدی اعداد فازی  Di  R iو  Di  R iبهدستآمده از مرحلة قبلی ،طبق
رابطة  11دیفازی شده است (جدول شماره شش).
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جدول -1دیفازیشدة نتايج مرحلة هفت
𝑹 ̃𝒊 −
𝒇𝒆𝒅) 𝒊 ̃
𝑫(

𝑹 ̃𝒊 +
𝒇𝒆𝒅) 𝒊 ̃
𝑫(

معیار

0/91

2/31

معیار یک

1/13

2/11

معیار دو

-0/11

3/24

معیار سه

-0/34

2/10

معیار چهار

-0/01

10/21

معیار پنج

C5
12

11/5

11

10/5

10

9/5

C3

9

8/5
C4

تاثیر گذاری/تاثیر پذيری

C1

C2

10
8
6
4
2
0
8
-2
-4
-6
-8
-10

اهمیت ريسکها
شکل  -9میزان اهمیت و تأثیرگذاری ريسکها

همانطور که در جدول شماره هفت و شکل شماره سه مشاهده میشود ،ریسکهای مدیریتی و مالی
رتبههای اول و دوم را از نظر اهمیت کسب کردهاند و از سوی دیگر ،ریسکهای سیاسی و امنیتی
رتبههای اول و دوم تأثیرگذارترین ریسکها هستند .در این قسمت میتوان مشاهده کرد که
ریسکهای تأثیرگذار که حالت «علّی» دارند از نظر خبرگان اهمیت کمتری نسبت به ریسکهای
تأثیرپذیر که حالت معلول دارند ،کسب کردهاند.
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جدول -9اولويتبندی ريسکها از نظر اهمیت و تأثیرگذاری
رتبه

علامت

رتبهبندی از نظر تأثیرات ريسکها

علامت

رتبهبندی از نظر اهمیت

اختصاری

روی يکديگر

اختصاری

ريسک

رتبه

1

C2

ریسک سیاسی امنیتی

C5

ریسک مدیریتی

1

2

C1

ریسک زیرساختها و امکانات

C3

ریسک مالی

2

9

C5

ریسک مدیریتی

C1

ریسک زیرساختها و امکانات

9

1

C3

ریسک مالی

C2

ریسک سیاسی امنیتی

1

1

C4

ریسک حقوقی

C4

ریسک حقوقی

1

بحث و نتیجهگیری
شکوفایی روحیة علمی ،آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها زمانی امکانپذیر است که زمینههای مناسبی
از سلامت جسمی ،روحی ،رشد ،نشاط و تحرک فرهنگی ـ تربیتی مهیا باشد .برگزاری همایش بزرگ
المپیاد فرهنگی ـ ورزشی با همین رویکرد انجام میشود .اجرای این رویداد که مستلزم فعالیت نیروی
انسانی فراوانی است و هزینة زیادی بر دوش میزبان میگذارد ،همواره با چالشهایی هم مواجه است
و ریسکهایی دارد .این پژوهش با هدف شناسایی و اولویتبندی ریسک المپیاد ورزشی دانشجویان
بر اساس دیدگاه خبرگان انجام شد .از نظر اهمیت ،پنج دسته ریسک شناساییشده شامل مدیریتی،
مالی ،زیرساختها ـ امکانات ،سیاسی ـ امنیتی و حقوقی بودند .البته یافتههای این پژوهش نشان داد
فاصلة بین ریسکها از نظر تأثیرپذیری و تأثیرگذاری ،مقدار قابلتوجهی نیست که این عامل
نشاندهندة ارتباط نزدیک بین این ریسکهاست.
اولویت اول در این پژوهش ،عوامل مدیریتی بود؛ مواردی همچون ثباتنداشتن مدیریت ،هدفگذاری
و برنامهریزی نامناسب ،سازماندهی و ساختار ناکارآمد ،تفویضنشدن اختیار و ناهماهنگی ،از جمله
مواردی هستند که ممکن است ریسکهای برگزاری رویدادها را افزایش دهند .این پژوهش نشان داد
که ریسکهای مدیریتی تقریب ًا روی محور عمودی واقع شدهاند ( .)-0/01این مورد نشاندهندة
حساسیت ریسکهای مدیریتی است؛ به نحوی که بر تمام ریسکها تأثیرگذارند و از طرفی از تمام
ریسکها نیز متأثر خواهند بود؛ از این منظر ،ظرافت و اهمیت ریسکهای مدیریتی بهخوبی به چشم
میآید .اکثر پژوهشها به اهمیت ریسکهای مدیریتی توجه کردهاند ،بهطوریکه این دسته ریسکها
را از عوامل مؤثر بر میزبانی رویدادها (کوشا ،1931 ،اندام و همکاران1931 ،و یوسفی و همکاران،
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 )1931و یا از عوامل مؤثر بر برگزاری رویدادها (خاتمی و همکاران ،1931 ،لئوپکی و پرنت،2003 ،
اشنایدر و همکاران  )2002دانستهاند.
اولویت دوم ،ریسکهای مالی است .برآورد نامناسب هزینهها ،تخصیصنیافتنِ بهموقع بودجه،
هزینههای پیشبینینشده و اولویتبندی نادرست در تخصیص منابع مالی ،از جمله مواردی هستند
که میتوانند ریسک برگزاری رویدادها را افزایش دهند .نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل مالی و
اقتصادی ،از جمله ریسکهای تأثیرپذیر هستند .این ریسکها در پژوهشهای مختلف از عوامل مهم
در میزبانی رویدادها معرفی شدهاند (کوشا ،1931 ،اندام و همکاران ،1931 ،عبدی ،1939 ،یوسفی و
همکاران 1931 ،و امیرتاش .)1929 ،باکارینی ،سلم و لاو ( )2001نیز بودجة غیرواقعی را یکی از
ریسکهای پروژه دانستهاند.
عواملی از جمله استاندارد نبودن تجهیزات و اماکن ورزشی ،امکانات ضعیف محل اسکان ورزشکاران
در یک مجموعه و کنار هم نبودن فضاهای برگزاری رویداد ،نبو ِد زیرساختهای شهری استانداردِ
موردنیاز برگزاری رویداد و استفادهنکردن از فناوریهای نوین در برگزاری رویداد میتواند ریسکهایی
را برای رویداد به دنبال داشته باشد .ریسکهای امکانات و زیرساختها با اختلاف کمی (البته خیلی
بیشتر از ریسک مدیریتی) بالای محور افقی قرار گرفته که نشاندهندة تأثیرگذاری آن بر ریسکهای
دیگر است .ازاینروی ،در مورد زیرگروه این ریسک باید دقت زیادی به عمل بیاید .محققان مختلف
(کوشا ،1931 ،اندام و همکاران ،1931 ،عبدی ،1939 ،کشاورز و همکاران ،1931 ،یوسفی و همکاران،
 1931و امیرتاش )1929 ،زیرساختها و امکانات را از عوامل مهم در میزبانی رویدادها و هم از عوامل
مؤثر بر ریسک (لئوپکی و پرنت 2003 ،و هسیائو )2003 ،دانستهاند .استانداردسازی فضاها با استفاده
از فناوریهای نوین ،راهاندازی سامانة فرماندهی حادثه و همچنین تدوین دستورالعمل کاهش
خطرپذیری میتواند مجموعه حوادث محتمل ،ظرفیتهای پاسخگویی و نقشة کاهش خطرپذیری را
در اختیار مدیریت این مراکز قرار دهد و از حوادث محتمل پیشگیری کند.
ریسکهای سیاسی ـ امنیتی که از نگاه صاحبنظران در ردة چهارم اهمیت قرار گرفت ،عواملی از
جمله جوّ خصومت و دشمنی بین ورزشکاران و تیمهای ورزشی در محل اسکان ،وقوع حوادث
غیرمترقبه و نداشتن پیشبینیهای موردنیاز ،تدابیر امنیتی نامناسب برای برگزاری رویداد و برخورد
نامناسب یا برخوردنکردن با جرایم ،نبود حمایت سیاسی از برگزارکنندهها و نبود امنیت برای
ورزشکاران و تماشاگران حین بازی میتوانند موجب ایجاد ریسکهایی در برگزاری رویدادهای ورزشی
شوند .این دسته از ریسکها در سطح بالاترین تأثیرگذاری قرار گرفته است که دور از انتظار هم نیست.
اما این نکته قابلذکر است که در این مورد بیشتر تأکید بر عوامل سیاسی بوده که روی بسیاری از
ریسکهای هر پروژهای تأثیر چشمگیری میگذارند .پژوهشهای محدودی عوامل سیاسی ـ امنیتی را
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در میزبانی رویدادها مهم معرفی کردهاند (وحدانی و همکاران )1931 ،و برخی پژوهشها هم آن را از
عوامل مؤثر بر ریسک برگزاری رویداد (لئوپکی و پرنت2003 ،؛ آیزنهاور2001 ،؛ اشنایدر و همکاران
 )2002برشمردهاند .آموزش و تدوین شیوهنامههای امنیتی ،هماهنگی با نیروی انتظامی ،تعامل سازنده
با مسئولان سیاسی و تشکیل کمیتة پدافند غیرعامل و مدیریت بحران میتواند در پیشگیری خطرات
و مدیریت ریسک سودمند باشد.
اولویت آخر در این پژوهش عوامل حقوقی است؛ عواملی از جمله دریافتنکردن بهموقع مجوزها و
تأییدیهها ،پایبندنبودن مسئولان اصلی سالنها به تعهدات و اجارهنامهها و بیمهنبودن ورزشکاران و
اماکن ورزشی میتوانند ریسکهایی را برای برگزاری رویدادهای ورزشی به دنبال داشته باشند .نتایج
این پژوهش نشان داد ریسکهای حقوقی از جمله ریسکهای تأثیرپذیر هستند .برخی پژوهشهای
این دسته ریسکها را از عوامل مهم مؤثر بر ریسک برگزاری رویداد (لئوپکی و پرنت ،2003 ،هسیائو،
 ،2003آیزنهاور 2001 ،و اشنایدر و همکاران )2002 ،دانستهاند .استفاده از مشاوران حقوقدان در
زمان تدوین قراردادها ،دریافت مجوزها قبل از برگزاری رویداد و انعقاد قرارداد بیمه با یکی از
شرکتهای معتبر بیمه میتواند در کاهش ریسکهای حقوقی و قانونی مؤثر باشد.
نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که ریسکهای امکانات و زیرساختها و ریسکهای سیاسی و
امنیتی تأثیرگذار هستند و ریسکهای مالی و حقوقی تأثیرپذیر هستند .در این میان ،ریسکهای
مدیریتی هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیرند .از این مطلب میتوان نتیجه گرفت که دیدگاه پیشگیرانه در
مسائل مربوط به مسئولان پروژة المپیاد ورزشی وجود ندارد؛ زیرا به جای تمرکز روی علت ،به معلول
اهمیت داده میشود که یکی از دلایل این رویکرد ،ضعف در توجه به مدیریت ریسک در پروژههاست
و مدیران با راهحلهای مقطعی پروژههای خود را به نتیجه میرسانند.
در پایان پیشنهاد میشود مدیران وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،در تعیین صلاحیت دانشگاهها برای
میزبانی المپیادهای ورزشی به عواملی از جمله میزان توجه دانشگاهها به پیشگیری از ریسکهای مهم
از جمله مسائل مالی و بودجه ،شایستگی مدیران ،آمادهسازی زیرساختهای برگزاری رویداد ،اقدامات
امنیتی و ایمنی و موارد حقوقی و قانونی مرتبط با مسابقات توجه کنند تا ضمن کاهش هزینه و انجام
مطلوب رویداد در زمان مقرر ،رویدادهایی باکیفیت برگزار گردد.
بهطورکلی میتوان گفت که پژوهشهای موجود در زمینة ریسک رویداهای ورزشی بیشتر متمرکز بر
ریسکهای ادراکشده بودهاند که ممکن است این برداشتها بیشتر و یا کمتر از حد واقعی باشند.
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دستة دیگرِ پژوهشهای موجود به عوامل مؤثر بر میزبانی رویدادهای ورزشی پرداختهاند و ضعف و
.مشکلات برگزاری و میزبانی را تحلیل کردهاند
،این پژوهش از دو جهت به حوزة ریسک در رویدادهای ورزشی نگاه جدیدی داشته است؛ نخست
 و دوم استفاده از روشهای،شناسایی ریسکهای برگزاری با توجه به نظرات خبرگان از طریق مصاحبه
فازی برای تجزیهوتحلیل کمّی دادهها که منحصربهفرد است و اثرات متقابل ریسکها را هم در نظر
. نتایج واقعیتری را نشان میدهد،گرفته است؛ بنابراین
تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از دانشگاه صنعتی شاهرود برای حمایت مالی از انجام این پژوهش در قالب طرح
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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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