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 چكيده

روش تحقيق توصيفي و از . هاي فوتبال كشور بودهدف از اين تحقيق، بررسي وضعيت مديريت خطرهاي احتمالي در استاديوم
هايي بودند كه در هاي فوتبال كشور و نمونة تحقيق مديران استاديومجامعة مورد نظر، تمامي مديران استاديوم. نوع پيمايشي است

ابزار تحقيق شامل دو .  مدير استاديوم بود50نمونة اين تحقيق شامل . شدهايشان بازي ليگ برتر فوتبال برگزار مياستاديوم
بود كه ضريب پايايي آن با استفاده از روش كودر ) ي و پرسشنامة مشخصات فرديپرسشنامة مديريت خطرهاي احتمال(پرسشنامه 

در اين پژوهش،  . هاي آماري توصيفي استفاده شدها از روشبراي تجزيه و تحليل داده. محاسبه شد) α = 87/0( ريچاردسون –
.  مديريت خطرهاي احتمالي استفاده شد شاخص10هاي فوتبال، از براي بررسي وضعيت مديريت خطرهاي احتمالي در استاديوم

براساس نتايج اين تحقيق، پيشنهاد . ها وضعيت مناسبي از نظر مديريت خطرهاي احتمالي نداشتندنتايج نشان داد كه استاديوم
 براي تر كردن محيط استاديوممنظور امناي مديريت خطر احتمالي و حقوق ورزشي را بهشود كه مديران استاديوم دانش پايهمي

 .تمامي تماشاگران كسب كنند
 

 هاي كليديواژه
 . مديريت خطرهاي احتمالي، استاديوم، فوتبال
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 مقدمه

توانند از حوادث و صدمات ها هم هرگز نميترين برنامهخطرها ذاتاً در ورزش وجود دارند و حتي ايمن
 1 خسارت و مديريت خطرهاي احتماليهايقوانين از مديران ورزشي انتظار دارد كه برنامه). 14(جلوگيري كنند 

 ).3(كنندگان در ورزش ايجاد شود، تدوين كنند را براي اطمينان از اينكه محيط ايمن براي تمامي شركت

مديريت خطرهاي . گرددپيدايش مديريت خطرهاي احتمالي به مقتضيات انساني، قانوني و سياسي برمي
كارگيري در مقابل تهديدات هايي براي بهناسايي و تعيين روشبراي شاست احتمالي در زمينة ورزش، مسئوليتي 

در اوايل قرن هجدهم ميالدي، ). 13، 11، 10(اي كه ممكن است تأثير منفي روي رويداد ورزشي بگذارند بالقوه
علت به. ها و معادن شروع شدجنبش كارگري در اياالت متحده با هدف نشان دادن خطرهاي كار در كارخانه

قوانيني كه . ها و معادن و افزايش اعتصابات، قوانيني در اين باره تصويب شدشكالت ايمني در كارخانهوجود م
ها ها تصويب شده بود، موجب شد مديران معادن و كارخانهبراي پشتيباني و حمايت از كارگران در كارخانه

طوري كه اگر به. ها و معادن تدوين كنندها و مقرراتي براي حفظ ايمني و امنيت كارگران در كارخانهدستورالعمل
-هاي سنگيني ميشد، مالكان و مديران جريمهها و معادن وارد مياي در حين كار به كارگران در كارخانهصدمه

. هاي بيمه بودندكار بردند، شركتهاي مديريت خطرهاي احتمالي را بههايي كه روشترين سازمانقديمي. شدند
شده توسط گرفتند، بعدها به شكل اصالحكار ميها بههاي احتمالي كه اين شركتهاي مديريت خطرروش

 ).14(كار گرفته شد ها بهها، مدارس و دانشگاههاي مختلف مانند بيمارستانسازمان

ها طول كشيد تا اين با اين همه، سال. مديريت خطرهاي احتمالي در صنايع مورد توجه قرار گرفته است
، اطالعات محدودي 1960بررسي سوابق ورزشي در پيش از دهة . جه مديران ورزش قرار گيردموضوع مورد تو

هاي قانوني مورد بحث هاي مربوط به ايمني، تعهدات و مسئوليتموضوع. مربوط به مديريت ورزشي را نشان داد
 .قرار گرفته بود، ولي به مشكالت خاص صنعت ورزش چندان توجهي نشده بود

. بينندهاي تفريحي آسيب مين نفر در حين شركت يا تماشاي رويدادهاي ورزشي و يا فعاليتهر ساله هزارا
ديدند، بر اين كنندگان يا تماشاگران كه در حين رويداد ورزشي آسيب مي، بيشتر شركت1970پيش از دهة 

                                                           
1  - Risk management 
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از طريق قانون ندرت درصدد دادخواهي ديدگي از خطرهاي ذاتي فعاليت است و بهگمان بودند كه اين آسيب
، اين نظريه كه با تفسيرهاي قانوني حق آنان براي دادخواهي در مورد خطر 1970با اين همه، دهة . آمدندبرمي

علت افزايش موارد دادخواهي و به. شود، از بين رفت و اقدام قانوني براي جبران خسارت متداول شدلوث مي
اي به شكل تصاعدي  تعيين كرده بودند، هزينة پوشش بيمهمبالغ زيادي كه مقامات قضايي براي پرداخت غرامت

در ). 4(هاي خود را محدود كردند بنابراين بسياري از تشكيالت ورزشي و تفريحي به ناچار برنامه. افزايش يافت
عنوان اصطالح آشنايي از ، مديريت خطرهاي احتمالي، به1990 و 1980هاي ويژه در دهه و به1970اواسط دهة 

ويكم، مديريت خطرهاي در قرن بيست. هاي ورزشي مطرح بوده استرنامه براي مواجهه با دادخواهييك ب
توجهي هاي ناشي از بيهايش براي كاهش خسارات و زياناحتمالي رابطة تنگاتنگي با صنعت ورزش دارد و تالش

 ).14(به خطر صورت گرفته است 

هاي آن به شرح زير وجود دليل عمده براي توسعة برنامهدر زمينة مديريت خطرهاي احتمالي در ورزش، سه 
 :دارد

ة فراهم نها در زميهاي قانونگذاران و دادگاهافزايش نگراني. 2؛ افزايش وضعيت دادخواهي در ورزش دنيا. 1
هاي ها از دادخواهيعدم مصونيت دولت. 3؛كنندگانآوردن محيط ايمن و عاري از خطر براي تماشاگران و شركت

 ).9(راد به واسطة صدمات در ورزش اف

هاي قانوني را توانند دادخواهيمن، صاحبان كسب و كارها مييرو با فراهم كردن محيطي كارامد و ااز اين
مديريت خطرهاي احتمالي مؤثر بايد عوامل خطرزا و . هاي خود را افزايش دهندكاهش و جذابيت فعاليت

 ).14(ها و پيشنهادهاي مؤثري براي آنها ارائه دهد حلها را شناسايي كنند و راهدادخواهي

اي دارد ها و لزوم ايمني مشتريان، اهميت ويژهعلت دادخواهيمديريت خطرهاي احتمالي در قرن حاضر، به
 :شده براي اهميت مديريت ريسك اشاره شده استبينيكه در زير به بعضي از رويدادهاي پيش

ريت خطرهاي يآموزش در راهبردهاي مد. 2؛دهندكارتري خود را نشان ميصورت آشها بهپيامد دادخواهي.1
مديريت . 3؛ محيطي امن افزايش پيدا كرده استاحتمالي در تقاضاي مديران ورزشي و تفريحي براي فراهم كردن

 ؛خطرهاي احتمالي به عنوان عنصري كليدي در طراحي تأسيسات ورزشي و تفريحي جديد مطرح شده است
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هاي مديريت ورزشي را اي در مسئوليت و مديريت خطرهاي احتمالي براي دانشجوياني كه دوره حرفهآمادگي. 4
هاي مديريت خطرهاي احتمالي اهميت بيشتري در برنامه. 5؛نند، اهميت بيشتري پيدا كرده استكتعقيب مي

هاي مديريت خطرهاي نامههاي ورزشي، بربيشتر مجريان برنامه. 6؛هاي ورزشي تفريحي پيدا كرده استبرنامه
اي فعاليتي خاص افزايش يافته هتقاضا براي گواهي استخدام در برنامه. 7؛اندتري را توسعه دادهمالي جامعاحت

استفاده از تأسيسات تفريحي و . 9؛ اخير، محبوبيت بيشتري يافته استهايهاي پرخطر در سالفعاليت. 8؛است
 ).3(ورزشي، رشد زيادي داشته است 

يران رويدادها و تأسيسات ورزشي بايد با وظيفة قانوني مراقبت از تماشاگران، بازيكنان و مسئوالني كه مد
فهرست . يسات براي تأمين ايمني در قبال صاحبان تشكيالت و تماشاگران برعهده دارند، آشنا باشندسمديران تأ
 :سازدا نظارت دارند، مشخص ميهايي را كه مديران ريسك در ورزش و تسهيالت عمومي بر آنهزير حوزه

 هاي آموزشي منظمايجاد برنامه.1

 هاي تأسيسات را به تماشاگران تفهيم كندايجاد تابلوهاي ساده ليكن قابل فهم تا سياست. 2

نظارت بر كل . 5؛ هاي پرخطر و كم اهميتحذف فعاليت. 4؛مستندسازي امور براي كاهش مسئوليت. 3
حصول اطمينان از اينكه همة . 7؛ ل اطمنيان از كافي و مناسب بودن ميزان نظارتحصو. 6؛ تأسيسات و تجهيزات

ها و ديده به منظور درمان آسيبريزي براي تربيت كادر آموزشبرنامه. 8؛ اندكاركنان آموزش ديده و شايسته
هاي هاي برنامهريزي و اجراي طرحطرح. 10؛ هاي پزشكيهاي فوريتتهية طرح. 9؛ برخورد با هر گونه حادثه

 ).4(ديدگي و اخراج افراد خاطي تهية گزارش براي همة موارد آسيب. 11؛ تخلية افراد در مواقع اضطراري

قانونمند شدن . صورت امورزي در قرن نوزدهم در شهرهاي صنعتي انگلستان توسعه يافتندها بهاستاديوم
-آهن نيز تيمگسترش شبكة راه. سط تماشاگران كمك كرد توآنهاها و فهم آسان ها به برگزاري عادالنة بازيبازي

با افزايش . هاي جديد به سراسر كشور سفر كنندوجوي بازيها و طرفداران آنها را قادر ساخت تا در جست
وجود آمد كه به بازيكنان سطح هاي منظم بهها و ليگتر، كاپتر و رقابتيهاي مهيجخواست عمومي براي بازي

هاي ورزشي حصار كشيده به همين علت دور زمين. شدشت و به اين بازيكنان بايد پول پرداخت ميباال نياز دا
ها، ساختاري هستند كه افراد را براي تعامل با يكديگر استاديوم. شد تا در ورودي بتوان پول از تماشاگران گرفت
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ها اغلب اين ساختمان. دهند نشان ميعنوان يك واحد در مقابل رويداد واكنشكنند و افراد بهدر يكجا جمع مي
شك اتاق نشيمن بي. رسدسر ميرفته بهها رفتهاند، ولي عمر اين نوع از استاديومكنندهمواقع غيرجذاب و خسته

دهد، هايي كه انجام ميهاي آهسته و تكرار آنها و مصاحبهتلويزيون نيز با صحنه. هاستتر از اغلب استاديومراحت
دهد، اجتماع مردم براي گذارد، ولي چيزي كه تجربة زنده را به تلويزيون برتري ميتر به نمايش ميوقايع را به

اين احساس جمعي و روحي . آوردوجود مييك هدف و احساس جمع بودن و اجتماعي است كه استاديوم به
 ).4(كند محصولي است كه استاديوم عرضه مي

عنوان  فوتبال انگلستان بهشتوان در پيدايهاي فوتبال را ميوممشكالت مربوط به ايمني و امنيت استادي
ها ريخته شد، موضوع ايمني و هاي اولية استاديومدر قرن نوزدهم، زماني كه پايه. ورزش پرتماشاگر رديابي كرد

ها مهاي فوتبال توجهي به ايمني استاديومديران استاديوم. ها تا اين حد قابل اهميت نبودامنيت استاديوم
هاي چوبي ن نيز با حصارها و نردهآهزاران تماشاگر در استاديوم ناامن و پر از گل و الي كه اطراف . نداشتند

ثبت و ضبط رسمي حوادث . اي داردوقوع حوادث ناگوار ورزشي قدمت ديرينه. شدندكشيده شده بود، جمع مي
ستان در يك مسابقة فوتبال كه طي آن يك نفر انگل) والي پارد (1 در برافورد1888زاي ورزشي به سال بحران

 فقط در مسابقات فوتبال نزديك به هشت هزار 1996 تا 1888از سال . گرددكشته و سه نفر مصدوم شدند، برمي
 ).7(تماشاگر مصدوم و دو هزار نفر كشته شدند 

هاي  از روشهاي ورزشي شهر تهران درصد مديران مجموعه75دهد كه بررسي ادبيات موجود نشان مي
در تحقيق خود با عنوان توسعة ) 2002 (2همچنين استايلز). 5(مديريت خطرهاي احتمالي اطالع ندارند 

پيشنهادات مديريت خطرات احتمالي و راهنمايي براي تأسيسات تفريحي دانشگاه، به اين نتيجه رسيد تأسيسات 
هاي اين تحقيق نشان داد كه عدم يافته.  بودندكنندگان زيادي دارد، داراي بيشترين حوادثبزرگي كه استفاده

 3تحقيق هوتسكي). 3(وجود آمدن حوادث شده است كار بردن برنامة مديريت خطرات احتمالي موجب بهبه
هاي فوتبال در اياالت متحده عمليات مديريت خطرهاي  درصد از استاديوم70نشان داد كه بيشتر از ) 2006(

                                                           
1 - Braford 
2 - Styles, 2002 
3 - Lhotsky 
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 بر مديريت خطرهاي 2001 سپتامبر 11د كه در نتيجة تأثير مهم حملة تروريستي گيرنكار مياحتمالي را به
 .احتمالي در آمريكا بود

ها در زمينة مديريت خطرهاي احتمالي ديده بودند، دليل اي كه مديران استاديومهاي حرفههمچنين آموزش
ها نارهايي كه مديران استاديومها و سميكالس. ديگري بر انجام عمليات مديريت خطرهاي احتمالي صحيح بود

داد كه در برابر كردند، به مديران آموزش مياي در آنها شركت ميهاي حرفهها و چه در كنفرانسچه در دانشگاه
هاي شخصي و عمليات همچنين در اين تحقيق ارتباط كمي بين ويژگي. ايمني مشتريان وظيفة قانوني دارند

ها نشان داد كه ظرفيت استاديوم ارتباط زيادي با عمليات يافته. ده بودمديريت خطرهاي احتمالي مشاهده ش
تر نسبت به هاي بزرگهاي مديريت احتمالي صحيح در استاديوماقدام. مديريت خطرهاي احتمالي دارد

 ).14(شد تر بهتر انجام ميهاي كوچكاستاديوم

هاي فوتبال كشور از الي در استاديوم تا وضعيت مديريت خطرهاي احتمددر پژوهش حاضر سعي بر آن بو
-عنوان راهنمايي فرا روي برنامهاميد است نتايج حاصل از اين تحقيق به. ها بررسي شودديدگاه مديران استاديوم

هاي فوتبال در سراسر كشور قرار گيرد تا با تكيه بر آن بتوان مشكالت ناشي از نبود ريزان و مديران استاديوم
 .ها را كاهش داد زمينة استاديوماطالعات مناسب در

 

  تحقيقروش

ها آوري دادهدف، كاربردي و از نظر روش توصيفي از نوع پيمايشي و از نظر نوع جمعهتحقيق حاضر از نظر 
 .ميداني است

آوري ادبيات موضوع مديريت خطرهاي احتمالي شد، سپس به اين منظور ابتدا اقدام به مطالعه و جمع
.  خطرهاي احتمالي براي جامعة آماري مورد نظر از كار تحقيقي هوتسكي در نظر گرفته شدپرسشنامة مديريت

هاي حاصل از آنها، نتايج و ها و براساس تجزيه و تحليل دادهآوري پرسشنامهدر ادامه پس از توزيع و جمع
 .پيشنهادهايي ارائه شد
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 جامعه و نمونة آماري

ها، رؤساي ها، رؤساي هيأت فوتبال استان تربيت بدني استانجامعة آماري اين پژوهش شامل مديران كل
تعداد نمونة . هاي فوتبال كشور بودهاي فوتبال و مديران كلية استاديومها، مديران باشگاهتربيت بدني شهرستان

 . مدير بود50آماري اين پژوهش شامل 

 ابزار تحقيق

)  سؤال42حاوي (مديريت خطرهاي احتمالي ابزار تحقيق حاضر، پرسشنامة مشخصات فردي و پرسشنامة 
دهندگان خواسته شد تا سؤاالت مربوط به وضعيت در پرسشنامة مديريت خطرهاي احتمالي، از پاسخ. بود

پس از تهية .  خير مشخص كنند-هاي فوتبال با دو گزينة بليمديريت خطرهاي احتمالي را در استاديوم
نظران دهندگان و صاحب نفر از پاسخ11هاي تحقيق بين ا پرسشنامهپرسشنامه براي تعيين روايي محتوا، ابتد

پيشنهادهاي رسيده در . ريزي توزيع شدهاي تربيت بدني و علوم ورزشي در گرايش مديريت و برنامهدانشكده
در اين .  سؤال انتخاب شد42 فرهنگي، –ويرايش نهايي پرسشنامه لحاظ شد و با توجه به شرايط اجتماعي 

 –منظور ارزيابي پايايي براي تعيين پايايي پرسشنامة مديريت خطرهاي احتمالي، از روش كودر بهپژوهش 
، بر همساني يا )هاي همساني درونييكي از روش( ريچاردسون –در روش كودر . ريچاردسون استفاده شد

ون مورد نظر را يك بار با به اين منظور، آزم. شوددهندة يك آزمون تأكيد ميها يا اجزاي تشيكليكنواختي ماده
شوندگان در تعداد آزمون(شود كنند و به اصطالح مطالعة راهنما تهيه ميشوندگان اجرا ميگروه واحدي از آزمون

-كه باتوجه به اهميت آزمون مديريت خطرهاي احتمالي در استاديوم) مطالعة راهنما به نظر محقق بستگي دارد

ضريب پايايي اين پرسشنامه با ). اي شركت در مطالعة راهنما انتخاب شده بود مدير استاديوم بر15هاي فوتبال، 
 .دست آمدبه) α = 87/0( ريچاردسون در حد قابل قبولي –استفاده از فرمول كودر 

 روش آماري

صورت فراواني، ميانگين، آوري شده بههاي جمعدر اين تحقيق، از آمار توصيفي براي ارائه و سامان دادن داده
 .هاي مركزي در قالب رسم جداول و نمودارها استفاده شدرصدها و محاسبة شاخصد
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 هاي تحقيقيافتهنتايج و 

هاي مربوط به ها و توصيف شاخصهاي فردي مديران استاديومهاي پژوهش در دو بخش توصيف ويژگييافته
 .ها ارائه شده استمديريت خطرهاي احتمالي در استاديوم

 هافردي مديران استاديومهاي توصيف ويژگي

 .عنوان مدير استاديوم نشان داده شده است، وضعيت سابقة كار افراد به1در جدول 

 

 عنوان مدير استاديوم توزيع فراواني افراد جامعه براساس سابقة كار به– 1جدول 

 درصد فراواني سابقة كار
 72 36  سال5كمتر از 

6-10 5 10 

11- 15 6 12 

 6 3 سال 15بيشتر از 

 

 .دهندگان و نيز رشتة تحصيلي آنها ارائه شده است نوع مدرك تحصيلي پاسخ2در جدول 

 دهندگان و نيز رشتة تحصيلي آنها درصد فراواني نسبي نوع مدرك تحصيلي پاسخ– 2جدول 

 درصد فراواني نسبي رشتة تحصيلي درصد فراواني نسبي نوع مدرك تحصيلي

 غيرتربيت بدني تربيت بدني رشناسي ارشدكا كارشناسي كارداني ديپلم

8% 16% 66% 10% 24% 76% 
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در داخل شهر، )  استاديوم10 (يهاي مورد بررس درصد استاديوم6/55دهد،  نشان مي1شكل طور كه همان
 .در نواحي روستايي قرار دارند)  استاديوم2( درصد 1/11در حومة شهر و )  استاديوم6( درصد 3/33

55.6

33.3

11.1
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داخل شهر  حومه شهر  نواحی روستايی

 
 زيع فراواني موقعيت جغرافيايي استاديوم هاتو_  1شكل 

 

 هاهاي مربوط به وضعيت مديريت خطرهاي احتمالي در استاديومتوصيف شاخص

 شاخص مديريت 10هاي فوتبال كشور، از منظور بررسي وضعيت مديريت خطرهاي احتمالي در استاديومبه
هاي استاندارد، مديريت خطرهاي احتمالي لعملدستورا: ها عبارتند ازاين شاخص. خطرهاي احتمالي استفاده شد

-مكتوب براي بازرسي، جايگاه خاص تماشاگران معلول، تمهيداتي عليه بليت) هاي(ليست در استاديوم، چك

هاي هاي استاديوم، بيمه بودن تماشاگران در برابر حوادث، فرمگذاري صندليفروشي در بازار سياه، شماره
هاي مناسب در استاديوم و بازرسي تماشاگران ها و راهنماييصدمات عالمتمخصوص مستندسازي حوادث و 

شده براي بررسي وضعيت مديريت خطرهاي هاي تعيين در بيشتر شاخص3هنگام ورود، باتوجه به جدول 
 .دهد خالصة نتايج را نشان مي3جدول . ها وضعيت مناسبي نداشتنداحتمالي، استاديوم
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 هاهاي مربوط به وضعيت مديريت ريسك در استاديوم درصد فراواني نسبي شاخص– 3جدول 

فراواني پاسخ هاي مثبت  شاخص هاي مديريت ريسك در استاديوم ها رديف
 به شاخص مربوطه

فراواني پاسخ هاي منفي 
 به شاخص مربوطه

 %76 %24 دستورالعمل هاي استاندارد 1
 %90 %10 ممديريت خطرهاي احتمالي در استاديو 2
 %74 %26 مكتوب براي بازرسي) هاي(چك ليست  3
 %96 %4 جايگاه خاص تماشاگران معلول 4
 %70 %30 تمهيداتي عليه بليت فروشي در بازار سياه 5
 %80 %20 شماره گذاري صندلي هاي استاديوم 6
 %70 %30 بيمه بودن تماشاگران در برابر حوادث 7
 %84 %16 وادث و صدماتفرم هاي مخصوص مستندسازي ح 8
 %70 %30 عالمت ها و راهنمايي هاي مناسب در استاديوم 9
 %8 %92 بازرسي تماشاگران هنگام ورود 10

 

كارگيري شده، از نظر به امتياز تعيين42 امتياز از 34دهد، استاديوم آزادي با  نشان مي2شكل طور كه همان
استاديوم حافظية شيراز با . هاي ديگر در رتبة اول قرار دارداديومهاي مديريت خطرهاي احتمالي در بين استروش

استاديوم انقالب كرج نيز .  امتياز در رتبة سوم قرار دارد26االئمه مشهد با  امتياز در رتبة دوم و استاديوم ثامن28
 . استاديوم مورد بررسي در رتبة هجدهم قرار دارد18در بين )  امتياز14(با كمترين امتياز 

34
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 هاي مديريت ريسككارگيري روشها از نظر بهبندي استاديوم  رتبه– 2شكل 



 نظرسنجي از مديران استاديوم ها در زمينة مديريت خطرهاي احتمالي استاديوم هاي فوتبال ايران

 

77

 گيريبحث و نتيجه

هاي هاي فوتبال در رشتهها و باشگاه درصد مديران استاديوم76آمده از تحقيق، دستباتوجه به اطالعات به
اند  زمينة تربيت بدني تحصيل كرده درصد مديران در24به عبارت ديگر، تنها . اندغيرتربيت بدني تحصيل كرده
دهد احتماالً علت عدم آشنايي مديران اين يافته نشان مي. همخواني ندارد) 2006(كه با نتايج تحقيق هوتسكي 

ها، عدم تحصيل در رشتة تربيت بدني و ها و عمليات مديريت خطرهاي احتمالي در استاديومها با روشاستاديوم
 تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشجويان در مقطع كارشناسي دروسي همچون در رشتة. علوم ورزشي است

و حقوق ورزشي ) درس اختياري(مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي، مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 
گذرانند كه در اين دروس به مواردي همچون شرايط برگزاري مسابقات ورزشي، چگونگي را مي) درس اختياري(

به . شودكنندگان و تماشاگران اشاره ميايمني و امنيت در اماكن و تأسيسات ورزشي در مقابل شركتتأمين 
هاي مديريت خطرهاي احتمالي و روش(ها آموختگان رشتة تربيت بدني با اين مفاهيم و روشهمين علت دانش

هاي مديريت ند، بيشتر روشبيشتر آشنايي دارند و مديراني كه تحصيالتي در زمينة تربيت بدني دار) ايمني
 .گيرندكار ميخطرهاي احتمالي و ايمني را در اماكن و تأسيسات ورزشي به

- سال سابقة كار به5 درصد مديران مورد بررسي كمتر از 72دست آمده از تحقيق، باتوجه به اطالعات به

اين يافته نشان . همخواني ندارد) 2006(عنوان مدير استاديوم يا مدير باشگاه دارند كه با نتايج تحقيق هوتسكي 
اين عدم . هاي فوتبال ثبات مديريتي وجود نداردهاي كشور و همچنين باشگاهدهد كه در مديريت استاديوممي

ثبات مديريت و حضور مديران سياسي به جاي مديران تخصصي در مديريت ورزش كشور، احتماالً يكي از علل 
 .ايمني و خطر كه ذاتاً در ورزش وجود دارد، استعدم توجه مديران مربوطه به مسائل 

 6( درصد 3/33در داخل شهر، )  استاديوم10(هاي بررسي  درصد استاديوم6/55باتوجه به نتايج تحقيق، 
) 2006( درصد در نواحي روستايي قرار دارند كه با نتايج تحقيق هوتسكي 1/11در حومة شهر و ) استاديوم

نتايج . هاي فوتبال ارزيابي كردهاي مديريت ريسك و بازي ر در استاديومروش) 1993 (1آممون. همخواني ندارد
هايي هاي مديريت خطرهاي احتمالي و بازي در مركز شهر و بازيكارگيري روشهايي در بهنشان داد كه تفاوت

                                                           
1 - Ammon 
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ها ارتباط  استاديوم درصد48اين تحقيق نشان داد كه بيش از . شود، وجود داردها برگزار ميكه شب در استاديوم
ها يك خط تلفن قابل دسترس با اين  درصد استاديوم49تلفني با مسئوالن انتظامي و پزشكي ندارند و كمتر از 

 ).11(مسئوالن دارند 

هنگام . انداند، به علت گسترش شهرها در داخل شهر واقع شدههايي كه در داخل شهر تأسيس شدهاستاديوم
ويژه بعد از پايان بازي و به علت هجوم جمعيت به داخل خيابان اصلي، بار ترافيكي و بهبرگزاري مسابقة فوتبال 

توان به از جمله مي. آورد كه مشكالت امنيتي براي رانندگان وسايل نقليه به وجود ميكنندسنگيني ايجاد مي
لب امنيت رواني شكستن شيشه خودروهاي در حال حركت، متوقف كردن خودروها، واژگون كردن خودروها، س

 .رانندگاني كه در مسير استاديوم در حال حركت هستند، اشاره كرد

شده براي بررسي وضعيت هاي تعيينهاي پژوهش عنوان شد، در بيشتر شاخصكه در بخش يافتهگونههمان
-ر ميها به ترتيب مورد بحث قرااين شاخص. ها وضعيت مناسبي نداشتندمديريت خطرهاي احتمالي، استاديوم

 .گيرند

 هاي استاندارددستورالعمل.1

هاي استانداردي براي دهندگان بيان كردند كه دستورالعمل درصد پاسخ76دست آمده، باتوجه به اطالعات به
. هايي را تهيه كنندمديريت خطرهاي احتمالي استاديوم وجود ندارد، مديران در اين زمينه بايد دستورالعمل

اين هاي فوتبال براي مديران هايي در زمينة مديريت خطرهاي احتمالي در استاديومآموزش و برگزاري سمينار
 .يكي از راهكارهاي مؤثر استاماكن، 

 مدير خطرهاي احتمالي در استاديوم. 2

عنوان مدير ريسك در استاديوم دهندگان بيان كردند كه فردي به درصد پاسخ90 در مورد اين شاخص، 
يت خطرهاي احتمالي، مفهوم جديدي در ورزش ايران است كه كمتر به آن پرداخته مفهوم مدير. وجود ندارد
هاي عنوان مدير ريسك تحت آموزشهاي آموزشي برگزار شود و مديراني بهدر اين زمينه بايد دوره. شده است

ل موفقيت يا ترين عاممهم. كار گمارده شوندالزم قرار گيرند تا در آينده در هر استاديوم چنين مديراني به
علت مساحت زياد و ها ممكن است بهاستاديوم. شكست يك مدير استاديوم، عامل نيروي انساني همكار است
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ساز عدم توجه به اين دو موضوع ممكن است زمينه. شته باشدتردد انبوه مردم در آن به نظارت بيشتري نياز دا
مدير استاديوم به تنهايي قادر به نظارت مستمر از آنجا كه . وقوع حوادث مختلف در يك مجموعة ورزشي شود

ها، گاهي جرايم ارتكابي در استاديوم. ناپذير استنيست، لزوماً وجود تركيب مطلوب از همكاران، ضرورتي اجتناب
گاهي اين جرايم نه فقط از سوي . شود اعمال منافي عفت و صدمات بدني و حتي مرگ مي،شامل سرقت، تخريب

پيوندد، بلكه تباني، معاونت يا مشاركت بعضي از كاركنان با آنان هرگز منتفي نيست و  ميمراجعان به وقوع
ر خواهد بود و اين حداقل يكفايتي مدگمان حمل بر بيكه ارتكاب چنين جرايمي شايع شود، بيدرصورتي

 .شودخسارتي است كه بر حيثيت مدير وارد مي

 هاي مكتوب براي بازرسيليستچك. 3

-هاي مكتوبي براي بازرسي قسمتليستدهندگان بيان كردند كه چك درصد پاسخ74 اين شاخص، در مورد

مدير استاديوم مسئول . هاي مهم استاديوم، وسايل الكترونيكي استاديوم و اجزاي مكانيكي استاديوم وجود ندارد
تاديوم در رابطه با تمامي اماكن، مراقبت از كلية اشخاص اعم از ورزشكار، تماشاگر، كاركنان و غيره در محدودة اس

اين وظيفه حتي در بعضي موارد به همسايگان استاديوم نيز قابل . اسباب، وسايل و تجهيزات ورزشگاه است
طور دقيق بنابراين مدير استاديوم بايد در آستانة شروع به تصدي اين سمت، از كلية موارد مذكور به. ي استصدت

 مقامات مسئول گزارش و تصريح كند كه استفاده از آنها متضمن وقوع حوادث بازديد و اشكاالت موجود را به
اگر خسارت ناشي از تقصير مدير باشد، مسئول . اعم از اينكه استاديوم دولتي باشد يا خصوصي. ناگوار خواهد بود

 . خواهد بود

ته به آنها كه به كارمندان دولت و شهرداري و مؤسسات وابس" قانون مسئوليت مدني، 11به موجب مادة 
احتياطي خسارتي به اشخاص وارد سازند، شخصاً مسئول جبران  يا در نتيجة بيعمداٌمناسبت انجام وظيفه 

خسارت وارده هستند ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و 
بنابراين گزارش . "داره يا مؤسسة مربوطه استمؤسسات مزبور باشد، در اين صورت جبران خسارت برعهدة ا

صدمات و خسارات ناشي از معيوب بودن وسايل و تأسيسات . تواند رافع مسئوليت مدير استاديوم باشدنواقص مي
انگار پس اي دلخراش است كه به هيچ قيمتي قابل جبران نيست و ندامت و پشيماني مديران سهلگاهي به اندازه

 ).1(اي و محروم شدن ملتي از داشتن جواني برومند، چه سودي در پي خواهد داشت؟ وادهاز متالشي شدن خان
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 جايگاه خاص تماشاگران معلول. 4

دهندگان بيان كردند كه در استاديوم جايگاه خاص تماشاگران معلول  درصد پاسه96در مورد اين شاخص، 
ويژه در كشور اد معلول جسمي و روحي وجود دارند، بهاي تعدادي افربا عنايت به اينكه در هر جامعه. وجود ندارد
رو در علت جنگ تحميلي تعداد زيادي جانباز و معلول ايثارگر و از جان گذشته حضور دارند، از اينما كه به

كار گرفته شود تا اين افراد به راحتي و بدون هيچ مشكلي ها بايد تمهيدات الزم بهطراحي و ساخت استاديوم
 .ز كلية امكانات و تأسيسات ورزشي استفاده كنندبتوانند ا

 فروشي در بازار سياهي عليه بليتتمهيدات. 5

فروشي در بازار سياه دهندگان بيان كردند كه تمهيداتي عليه بليت درصد پاسخ70در مورد اين شاخص 
رواني تماشاگراني را كه نظمي و هرج و مرج در امر فروش بليت، امنيت طور كلي هرگونه بيبه. اتخاذ نشده است

-ها بايد تمهيداتي عليه بليتدر اين زمينه مديران استاديوم. دكركنند، سلب خواهد براي تهية بليت مراجعه مي

-توان به تهية شناسنامه براي تماشاگران اشاره كرد كه در اين شناسنامه ويژگياز جمله مي. فروشي اتخاذ كنند

صورت الكترونيكي در اختيار مسئوالن  است و يك نسخه از اين شناسنامه بههاي فردي تماشاگر در آن درج شده
-ها را ميامتياز خريد كلي بليت. هاي كل فصل را خريداري كندتواند يكجا بليتتماشاگر مي. استاديوم قرار دارد

 .توان فقط براي افراد عضو كه داراي شناسنامة كاربري هستند، قائل شد

 هاي استاديوميصندلگذاري شماره. 6

. اندگذاري نشدهها در استاديوم شمارهدهندگان بيان كردند كه صندلي درصد پاسخ80در مورد اين شاخص، 
-عالوه شمارهبه. ها، امكان ايجاد نظم كامل در نشستن تماشاگران وجود نخواهد داشتگذاري صندليبدون شماره

دهد كه بدانند چه كسي با چه ويژگي در چه جايي منيتي ميها اين امكان را به مأموران اگذاري دقيق صندلي
 .نشسته است تا در صورت بروز حادثه به سرعت وارد عمل شوند
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 ه بودن تماشاگران در برابر حوادثبيم. 7

. انددهندگان بيان كردند كه تماشاگران در برابر حوادث بيمه نشده درصد پاسخ70 در مورد اين شاخص، 
توجه به اين مسئله موجب . اساسي مديريت خطرهاي احتمالي، بيمه كردن كل تماشاگران استيكي از ملزومات 

 .شودكاهش دادخواهي احتمالي نسبت به مدير و مسئوالن استاديوم مي

 هاي مستندسازي حوادث و صدماتفرم. 8

 صدمات براي هاي مستندسازي حوادث ودهندگان بيان كردند كه فرم درصد پاسخ84 در مورد اين شاخص، 
شود مديران براي ثبت و نگهداري حوادث موجب مي. ها وجود نداردثبت و نگهداري حوادث در استاديوم

 .اي انجام دهندترند، آماده شوند و اقدامات پيشگيرانهپيشگيري حوادثي ك محتمل

 ا و راهنماهاي مناسب در استاديومهعالمت. 9

ها ها و راهنماهاي مناسب در استاديومان بيان كردند كه عالمتدهندگ درصد پاسخ70در مورد اين شاخص، 
 .هاي مناسب در استاديوم براي كنترل و ادارة تماشاگران ضروري استوجود عالئم و راهنمايي. وجود ندارد

 اشاگران هنگام ورود به استاديومبازرسي تم. 10

اگران هنگام ورود به استاديوم، مورد دهندگان بيان كردند كه تماش درصد پاسخ92در مورد اين شاخص، 
براي پيشگيري از ورود هرگونه مواد محترقه و سالح گرم و سرد كه موجب . گيرندبازرسي كامل بدني قرار مي

 .شود، بازرسي هنگام ورود يكي از ملزومات اساسي استبروز حوادث احتمالي مي

هاي مديريت كارگيري روش امتياز از نظر به34ي با آمده از تحقيق، استاديوم آزاددستباتوجه به اطالعات به
اگر استاديوم آزادي را در كشور باتوجه به . هاي ديگر در رتبة اول قرار داردخطرهاي احتمالي در بين استاديوم

هاي منحصر به فردش يك استثنا فرض كنيم و در بررسي وضعيت مديريت خطرهاي احتمالي در ويژگي
-هاي فوتبال كشور از نظر بهكنيم كه استاديومكشور آن را در نظر نگيريم، مشاهده ميهاي فوتبال استاديوم

ها در اين زمينه مديران استاديوم. عمليات مديريت خطرهاي احتمالي وضعيت مناسبي ندارند ها وكارگيري روش
 .دهاي مديريت خطرهاي احتمالي داشته باشنكارگيري روشاي در زمينة بهبايد توجه ويژه
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تجزيه و تحليل بيشتر حوادث . مديريت خطرهاي احتمالي تنها پذيرفتن قوانين و مقررات سازماني نيست
اند كه مديريت خطرهاي احتمالي مطابق با مقررات مربوطه دهد كه بيشتر آنها به اين دليل اتفاق افتادهنشان مي

هايي كه سازمان. ر مناسب و مؤثر نبوده استانجام نگرفته و خود مقررات نيز نسبت به عناصر مربوط به اصل خط
شوند ممكن است بتوانند رو ميبا عوامل بالقوة خطر براساس قانون روبه كنند وفراتر از يك روش محدود عمل مي

عملكرد خوب از اين راه از وقوع خطر جلوگيري كنند و توانايي مقابله با بسياري از حوادث را  با بهبود مديريت و
-كند، كماي كه در حال حاضر در ورزش كشور وجود دارد و آن را تهديد ميمشكل و مسئله). 7(ند داشته باش

شود كه ورزش كشور زا و عملكردهاي مقطعي و سطحي در اين زمينه است و مشاهده ميتوجهي به عوامل بحران
رد و گواه اين ادعا  ندايجانبه براي مديريت خطرهاي احتمالي رويدادهاي ورزشطرحي علمي، مدون و همه

از جمله حادثة ورزشگاه . وجود آمده استهاي فوتبال در كشور بهباري است كه در استاديومرويدادهاي تأسف
، حادثة ورزشگاه آزادي در ) نفر و زخمي شدن تعداد زيادي از تماشاگران18كشته شدن  (1380ساري در سال 

، درگيري بازيكنان تيم ملي فوتبال در )ادي از تماشاگران نفر و زخمي شدن تعداد زي7كشته شدن  (1384سال 
 و موارد زيادي كه موجب تخريب اموال عمومي و اختصاصي شده و در جايي ثبت و 2006مقدماتي جام جهاني 

 .شودضبط نمي
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