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و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت بحران در اماکن  شناسایی
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 و شناسایی شده اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که عوامل موثر در مدیریت بحران شامل تغییر
 از گیری مشخصه(، بهره 3نیاز ) مورد لیما منابع مشخصه(، تامین 4موجود ) قوانین در بازنگری

مشخصه(،  3دادن ) آموزش و آموزشی هایدوره مشخصه(،  برگزاری4متخصص ) نیروی
 1بهداشتی) و ایمنی منابع مشخصه( و وجود 1استاندارد ) تاسیسات و تجهیزات از گیریبهره

موجود در رتبه اول قرار مشخصه( بودند. اولویت بندی کلی نشان داد تغییر و بازنگری در قوانین 
گردد بهره مندی از نیروهای متخصص و آموزش مستمر آنها در دارد. بدین ترتیب، پیشنهاد می

 الویت مدیران اماکن ورزشی قرارگیرد.
 

 .مدیریت بحران، روش دلفی و تحلیل سلسه مراتبی کلیدی: واژگان
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 مقدمه
های اخیر با تاکید بیشتری مورد یکی از موضوعات مهمی است که در طول سال ،مدیریت بحران

ضای کار هستند و فها بخشی از توجه کارورزان حوزه عمل و اندیشه قرار گرفته است. بحران
(. عملیات 2212، 1کند ناممکن است )جاکوزهایی که سازمان را تهدید میحذف تمامی بحران

ها را از میان بردارد، برخی دیگر را ای از بحران قادر می سازد تا پارهمدیریت بحران، سازمان را 
های واقع شده را در مؤثر اداره کند و ابزار الزم برای یادگیری کامل و سریع از بحران گونه ایبه 

اماکن ورزشی و  و جلوگیری از به وقوع پیوستن بحران در  امنیتفراهم کردن  .اختیار بگیرد
های  ها هنگام برگزاری مسابقات، یکی از مهمترین دغدغهورزشگاه انضباط در  برقراری نظم و

 و رویدادها چه هر که است این اهمیت حائز نکته مدیران ورزشی در شرایط کنونی است.
 امکان باشند، داشته قرار باالتری سطح در اهمیت و برگزاری گستردگی نظر از ورزشی مسابقات

 و ناپذیر جدایی بخش صورت به بحران دیگر، عبارت به. گرددمی بیشتر بحران و مشکالت بروز
 غیرعادی، ویژگی دیگر هابحران. است درآمده جوامع مختلف فعالیت های و رویدادها طبیعی
. اندکرده رخنه مدرن جوامع تاروپود در بلکه شوند،نمی تلقی جهانی جامعه برای اتفاقی و کمیاب

 سازمان ها حیات حتی یا و رویدادها از بسیاری که بزرگ بحران های بیشتر که کرد فراموش نباید
 بحران هایی بلکه اند،نداده رخ تصادفی و اتفاقی طور به است، نموده رو به رو جدی خطرات با را

 دخالت سهو طور به هابحران آن دادن روی در شانمدیره هیئت افراد و مدیران که اندبوده
های تجاری و برگزاری مسابقات ورزشی در  ورزش هالعاد ( رشد فوق2،2217کالیس. )اندداشته

های  ای فوتبال، والیبال، گلف، دو و میدانی، بسکتبال، بوکس و دیگر رشته های حرفهقالب لیگ
های ورزشی و کشاند. مردم، ورزش، تیم ها می ها تماشاچی را به ورزشگاه ورزشی میلیون

ها با تبلیغات وسیع برای کنند. رسانهآنان حمایت و پشتیبانی میقهرمانان را دوست دارند و از 
 (.1336)اصغری اعالیی و همکاران، کنند جذب تماشاگر و کسب درآمد از طریق ورزش اقدام می

ایجاد مکانی امن برای کاربران این  ،یکی از مهم ترین وظایف مدیران و مسئوالن اماکن ورزشی
ایمنی در ساخت اماکن ورزشی، به کارگیری تجهیزات ورزشی اماکن می باشد. توجه به نکات 

مناسب، نگهداری مناسب اماکن ورزشی، داشتن جدول زمان بندی برای تعمیر اماکن ورزشی و 
ها و حوادث استفاده از مدیران متخصص برای اداره این اماکن می تواند از بروز بسیاری از آسیب

چه مطرح شد در طرح مسئله تحقیق با سه مفهوم اساسی در این اماکن جلوگیری نماید. بنا برآن
 .اماکن ورزشی، مدیریت ایمنی و یا بحران و عوامل بحران زا :سروکار داریم که عبارت اند از

های ورزشی هستند و ضاهایی اطالق می شود که بستر اجرای فعالیتفها یا اماکن ورزشی به مکان
ی مسابقات ورزشی تأثیر مستقیم دارد. اگر از زاویه باال به و برگزار ها کیفیت آنها بر اجرای تمرین

سطح زمین نگریسته  شود، سه دسته کلی از اماکن ورزشی بر روی زمین به چشم می خورد که هر 
دسته دارای ویژگی هایی است که آن را از سایرین جدا می کند: الف( اماکن ورزشی طبیعی مثل 

ب( اماکن ورزشی روباز احداثی مانند زمین  ؛ها و دریاهاهگیر، دریاچ فهای برها، سرزمین کوه
های ورزشی، مثل سالن پ( اماکن ورزشی سرپوشیده ؛ای روبازهفوتبال، پیست دومیدانی و استخر

حادثه ای است که به  ،بحران (.1332سلیمانی و همکاران،استخرهای سرپوشیده، زورخانه ها و )
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انی و یا فراینده به وجود آمده و سختی و مشقتی را به طور طبیعی یا توسط بشر به صورت ناگه
ن نیاز به اقدامات اساسی و آ به طوری که جهت برطرف کردن ؛جامعه انسانی تحمیل نماید

علمی کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحران ها  ،مدیریت بحران. العاده باشدفوق
ها و تجزیه و تحلیل آنها در جستجوی یافتن ابزاری است که به وسیله آنها بتوان از بروز بحران

کاهش آثار آن آمادگی الزم، امدادرسانی سریع و  جهتدر  آن پیشگیری و یا در صورت بروز
های جلوگیری از بحران، ایمنی و امنیت  (. یکی از راه1317 بهبودی اوضاع اقدام نمود )حسینی ،

میزان درجه دور بودن از خطر که در تعریف علمی ایمنی  :از است است. ایمنی و امنیت عبارت
درواقع شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن آسیب به کارکنان، تجهیزات و  .آمده است

ارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده می باشد. از بین بردن مواد با کاهش ک و هاساختمان
همان گونه که یک مدیر  .مدیریت، مسئول ایمنی و امنیت کارکنان و افراد حاضر در مکان است

برای بهره وری و سودآوری مسئولیت سنگین دارد، در مورد ایمنی و امنیت نیز چنین وضعیتی 
اما هیچ  ،ریق بهبود مدیریت مجددا به دست آیدتولید از دست رفته ممکن است از ط .صادق است

تجارت . بروز حوادث حاصل می شود، وجود ندارد راهی برای جبران تلفات انسانی که در نتیجه
های بزرگ چندملیتی، بسیاری المللی و نفوذ شرکت های تجارت بینبازیکنان توسط شبکه هگسترد

های آورده است. در بسیاری از موارد حمایتدرها و مسابقات جهانی را تحت نفوذ خود  از بازی
ها توسط مؤسسات تجاری و ای بازی مالی، خرید و فروش بازیکنان، پخش تلویزیونی و ماهواره

های تلویزیونی صورت زنده از شبکه بسیاری از مسابقات بهاست. حتی نهادهای دولتی رایج شده 
قهرمانان  هکنند یار زیبا، جذاب و خیرههای بس شوند و مردم شاهد صحنه ای پخش میو ماهواره

های زشت و ناهنجار مشاهده متأسفانه صحنه ،هستند. در کنار این همه زیبایی و شور و نشاط
های ساز در میدان های دست شود. موارد متعددی از پرتاب یا انفجار مواد منفجره مثل بمبمی

ها و . زد و خورد بین هواداران باشگاهاتفاق افتاده است ورزشیورزشی در حین برگزاری مسابقات 
اندازد و  را به خطر میکه امنیت جانی و سرمایه های مجموعه های ورزشی دعواهای خیابانی 

 (.1332)نادریان جهرمی و همکاران، دهد های ورزش را تحت تأثیر قرار میزیبایی
 اظهار «همگانی ورزش در بحران عوامل تحلیل» عنوان با پژوهشی در (1337)همکاران و فراهانی

 اولویت عبارت اند از: براساس ایران همگانی ورزش حیطه در زا بحران عامل 3 که دارند می
 مشکالت هماهنگی، ضعف انسانی، نیروی ضعف جامعه، نامناسب نگرش ریزی، برنامه ضعف

 ضعیف عملکرد و ارتباطی نظام ضعف قانونی، و ساختاری مشکالت مالی، مسائل زیرساختی،
 ورزش تجهیزات برای بحران مدیریت» عنوان با پژوهشی در( 2212) 1کازوهیکو .ها رسانه

 مدیریت همگانی شیوه که دارد می اظهار  شد، نخبه انجام افراد با مصاحبه روش با که «همگانی
 قرار کار دستور در بحران ابعاد همه اولیه ارزیابی جهت در متخصص افراد گماردن کار به و ژاپنی

 می رفع موارد این ممکن زمان ترین کوتاه در بحران، دامنه از کاستن برای نهایت در و گیردمی
 در( 2211) 2و ریچی رید. (2212نگذارد)کازوهیکو، منفی تاثیر نیز جمعی روحیه بر تا شود

  های محدودیت و عقاید مدیریتی، حوادث های نگرش ورزشی؛ مدیریت» عنوان با پژوهشی
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 ورزشی هایبحران و حوادث با خورد بر در مدیران برخورد شیوه که دارد می اظهار «شده ادراک
 اند کرده درک مسالل با برخورد در آنها که است عقیدتی هایشیوه و باورها از متاثر زیادی حد تا

نیست)رید و  تاثیر بی معادله این در نیز بحران اندازه البته -کنندمی  رفتار اساس و برآن
 .(2211ریچی،

 ورزشگاه بزرگترین و ملّی ورزشگاه ،«نفری یک صدهزار ورزشگاه» به معروف آزادی ورزشگاه
 گردید، ساخته برگزار تهران در که 1374 آسیایی هایبازی میزبانی برای ورزشگاه این. است ایران
 ملی تیم خانگی هایبازی که است آزادی ورزشی مجموعه از بخشی واقع در ورزشگاه این. شد

 ورزشگاه این در -پرسپولیس و استقالل - نشینپایتخت بزرگ تیم دو همچنین و ایران فوتبال
 ورزشگاه شد، منتشر رپورت بلیچر در 1332 سال مهرماه در که گزارشی طبق .شودمی برگزار
 در زیادی مدت برای ورزشگاه این همچنین. گرفت جای جهان برتر ورزشگاه 22 میان در آزادی
 مطرح جهان هایورزشگاه ترینبزرگ از یکی عنوانبه گاردین جمله از جهان مطرح هایرسانه

 -A نمره دارای آسیا، فوتبال کنفدراسیون ضوابط و استانداردها نظر از تهران آزادی ورزشگاه .بود
 به ورزشگاه راهروهای و هاتونل. استشده  محاسبه دقیقه 11 ورزشگاه برای تخلیه زمان. است
 کانتینرهای همچنین و تمیزکاری نشانی،آتش مانند نقلیه وسایل که اندشده بینیپیش ایگونه

 ورزشگاه این گنجایش. بیایند جایگاه نزدیک تا لزوم هنگام در توانندمی تلویزیون مخصوص
 نفر هزار 122 ورزشگاه این گنجایش ورزشگاه، در صندلی نصب از پیش تا. است صندلی 71116

 71116 به ورزشگاه اسمی گنجایش ها،صندلی دقیق تعداد اعالم و صندلی نصب از پس اما بود،
 است؛شده  گرفته نظر در تماشاچیان همه برای کامل دید براساس وزشگاه طرح. یافت کاهش نفر

 غرب و شرق در و متر 136 جنوب و شمال در زمین مرکز از تماشاچی دید بیشترین به طوری که
 (1333آذر 12فارسی، پدیا ویکی.)است متر 126

تماشاچیان  درگیری مکررِ مختلف، شاهدمسابقات جریان دهد در ایران و در  نشان می مشاهدات
با یکدیگر و نیروهای امنیتی، ضرب و شتم و مجروحیت تماشاچیان و بازیکنان، پرتاب اشیای 
خطرناک به داخل زمین بازی، بر زبان آوردن الفاظ رکیک از طرف تماشاچیان و بازیکنان و مربیان، 

بین  طور کلی خشونت هم در ها و به ها مانند صندلیحمله به وسایل و تجهیزات ورزشگاه
. است گاهی بحرانیکننده و  تماشاچیان و هم بازیکنان افزایش یافته است. این موارد بسیار نگران

منظور  های ورزشی اقداماتی ضروری بهبرنامه همسابقات و برای اجرای هم هدر هم ،رو ازاین
انجام گیرد. در ها در برابر حوادث احتمالی باید ورزشگاه هها و محوطاطمینان از امنیت در استادیوم

در مسابقات در اولویت  و جلوگیری از شرایط بحرانی  بسیاری از کشورها موضوع برقراری امنیت
های اخیر و با همه گیر شدن ورزش حرفه ای و روی آوردن تماشاچیان . در سالقرار گرفته است

اماکن ورزشی را  ها نیز گریبانای است،  انواع بحرانها که همراه با پوشش رسانهبه این ورزش
ها که گاهی با انواع درگیری ها بین تیم های گرفته است مانند شلوغی و ازدحام در این مکان

شی یکی از مسائل اساسی است که ها در اماکن ورزرقیب همراه است. مدیریت کردن بحران
های اییتواند باعث پایین آوردن مسایل خطرآفرین در این مکان ها شود و در نهایت بر زیبمی

های ورزشی می افزاید و حاشیه بر متن نمی چربد. نتایج این تحقیق می تواند برای مجموعه
ورزشی اثر بخش باشد و میزان رضایت مندی عوامل مختلف همچون تماشاچیان و ورزشکاران را 

و  به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، نتایج این تحقیق می تواند در پایین آوردن میزان صدمات
ها مورد استفاده مدیران و مسوالن قرار بگیرد. پایین مخاطرات برای افراد حاضر در این مجموعه
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ای و های خبری و رسانهآمدن میزان تلفات و صدمات در این مجموعه ها می تواند در پوشش
 افکار عمومی مردم و جامعه تاثیر گذار باشد.

ا دارد و مدیریت آن نیز مدیریت ویژه ای را بروز بحران در میادین ورزشی دالیل خاص خود ر
هایی که در زمینه ورزش به وجود می آید، اغلب دالیل گوناگونی دارد. لذا کند. بحرانطلب می

 سوال اصلی این تحقیق، این است:
که در این تحقیق، ورزشگاه صد هزار نفری -عوامل موثر بر مدیریت بحران در اماکن ورزشی

 بندی کرد؟گونه می توان آنها را اولویتکدام اند و چ  -استآزادی انتخاب شده 
 

 روش شناسی پژوهش
 باشد. اینپیمایشی می -اظ نوع تحقیق توصیفیتحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لح

 افراد که معنا بدین شد؛ انجام زوجی های مقایسه روش از استفاده با کمی و کیفی شیوه به تحقیق
جامعه  انتخاب شده وزن دادند. عوامل و منتخب سواالت به زمینه این در متخصص و صاحبنظر

آماری این تحقیق در دو بخش کیفی، مدیران و صاحبنطران و کارشناسان مرتبط با حوزه مدیریت 
بحران اماکن ورزشی و در بخش کمی مدیران و مسئوالن ورزشی مجموعه آزادی و اساتید دانشگاه 

 درباره جمعی توافق یافتن و خاص موضوعات پیرامون نظرات آوریجمع در دلفی روش بودند. از
 است، پژوهیآینده روش یک اینکه بر عالوه دلفی روش. شد استفاده اختالف مورد موضوعات

 از هاییپنل هیئت روش این در. شودمی محسوب نیز کیفی تحقیق هایروش پرکاربردترین از یکی
 بین گروهی اجماع به رسیدن و نظرات آوریجمع روش، این مبنای. شودمی تشکیل متخصصان

 و مطلع افرادی بحث، مورد موضوع در کنندگانمشارکت که آنجا از. است پنل در کنندگانشرکت
 نتیجه. بود خواهند سودمند بسیار شوندمی آوریجمع روش این در که هاییایده هستند، خبره
 و مبهم یا شده انجام آنها روی بر اندکی پژوهش که موضوعاتی در به خصوص دلفی روش اینکه
کارشناس  11نفر از اساتید صاحب نظر و  1در روش دلفی،  .بود خواهد راهگشا برانگیزند، بحث

نفر از افراد جامعه  32تعداد  AHP1 خبره در این زمینه طی سه دور نظر دادند و سپس برای روش
نمونه گیری، انتخابی هدفمند بود و تعداد سواالت  آماری، پرسشنامه ای را تکمیل کردند. شیوه

 شناسایی تحقیق این عامل اصلی دسته بندی شدند. در 6گویه بود که در قالب  27پرسشنامه 
 Expertو به کارگیری نرم افزار   AHPروش از استفاده با و سپس انجام دلفی روش با عوامل

Choice11  شدند بندی اولویت شده شناسایی عوامل. 
 

 یافته های پژوهش 
در این پژوهش ابتدا به شناسایی عوامل  موثر بر مدیریت بحران در اماکن ورزشی )مطالعه 
موردی: ورزشگاه صد هزار نفری ورزشی آزادی( از طریق بررسی اسناد و مطالعه منابع پرداخته 

ایت موارد شد. در مرحله دوم با روش دلفی به غربال گری عوامل شناسایی شده اقدام و در نه
روش دلفی  پایه بر بحران مدیریت بر موثر عوامل 1 جدول شناسایی شده  اولویت بندی گردید. در

 و نظرسنجی از صاحب نظران و متخصصان آمده است:

                                                           

1.  Analytic hierarchy process 
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 شنایی شده موثر در مدیریت بحرانسا: طبقه بندی عوامل 8جدول 
های منطقی  )کداولیه(گزاره مقوله فرعی مقوله اصلی  

موثر عوامل 
بر مدیریت 
بحران در 

 اماکن ورزشی

تغییر و بازنگری 
 در قوانین موجود

تصویب قوانین در زمینه آشنایی با مباحث مدیریت بحران در 
 ورزش

 اتخاذ سیاست های حمایتی در جهت مدیریت بحران
 بازنگری آیین نامه های موجود با توجه به شرایط موجود

برگزاری دورهای آموزشی جهت آشنایی با ملزم کردن مسئوالن به 
 مدیرت بحران کارکنان

 اطالع رسانی درمورد اجزای مدیریت بحران

تامین منابع مالی 
 مورد نیاز

تعیین بودجه مالی از طریق وزارت ورزش و جوانان برای بحث 
 مدیریت بحران در ورزشگاه آزادی
مدیریت بحران تخصیص دادن قسمتی از درآمدهای حاصله به 

 ورزشگاه آزادی

ملزم کردن حامیان مالی به اختصاص دادن قسمتی از هزینه 
 حمایت مالی به مدیرت بحران ورزشگاه آزادی

بهره گیری از 
 نیروی متخصص

 استخدام نیروهای متخصص در بحث اماکن ورزشی
 بهره گیری از کارکنان توانمند در بحث آشنایی به اماکن ورزشی

استفاده از مدیران متخصص و تحصیلکرده از در بحث تاسیسات 
 و اماکن ورزشی

 عدم به کارگیری نیروهای سفارشی برای استخدام از سوی مدیران

 عدم استفاده از نیروهای پیمانی کوتاه مدت

برگزاری دوره 
های آموزشی و 

 آموزش دادن

 وکارکنانبرگزاری دوره های توانمندسازی برای مدیران 
آموزش های تخصصی به مدیران و کارکنان بخش عملیاتی در 

 بحث مدیریت بحران
تهیه و پخش برنامه های آموزشی برای هواداران فوتبال در برنامه 

 های ورزشی
تهیه بروشورهای آموزشی و پخش آن در بین تماشاگران هنگام 

 برگزاری مسابقات

بهره گیری از 
تجهیزات و 
تاسیسات 
 استاندارد

 وجود سیستم های گرمایشی و سرمایشی استاندارد
 بهره گیری از سیستم های نور پردازی مدرن و استاندارد

 استفاده از منابع آب رسانی و سیستم های فاضالبی پیشرفته
بهره گیری از سیستم های ارتباطی مدرن بین مسئوالن، کارکنان و 

 تماشاچیان
 از تجهیزات ورزشی استاندارداستفاده 

وجود منابع ایمنی 
 و بهداشتی

 نئداشتن ورودی و خروجی های استاندارد و مطم
 داشتن وسایل امداد و نجات در ورزشگاه

 وجود امکانات رفاهی برای تماشاچیان )بوفه، صندلی...(
 وجود سالن و راهروهای با مساحت مناسب

 مناسب برای تماشاچیانوجود سرویس های بهداشتی 
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در مرحله دلفی، محقق اقدام به غربالگری کدهای اولیه نمود و بر اساس فراوانی های به دست 
آمده  سه مورد اطالع رسانی در مورد اجزای مدیریت بحران، عدم استفاده از نیروهای پیمانی کوتاه 

برگزاری مسابقات به دلیل مدت و تهیه بروشورهای آموزشی و پخش آن در بین تماشاگران هنگام 
نفر به پرسشنامه ها جهت الویت  32کسب امتیاز کمتر، از ادامه تحلیل حذف شدند. در بخش کمی 

نفر از آزمودنی ها، کارشناسی  13نفر مرد بودند. تحصیالت  23بندی پاسخ دادند که از این تعداد 
نفر  1نفر بود. از این تعداد،  16داد سال با تع 12تا  41ارشد بود و بیشترین فراوانی در دامنه سنی 

نفر از مدیران و کارشناسان  11از اساتید دانشگاه با تخصص مدیریت ورزشی و مدیریت بحران، 
نفر از کارشناسان و مدیران خبره حوزه مدیریت بحران در وزارت  12مجموعه ورزشی آزادی و 

 ورزش و جوانان بودند.
نتایج مقایسات زوجی جهت اولویت بندی گویه های مربوط به هر عامل که با استفاده از روش 

AHP  گویه شامل تصویب قوانین  6گویه مورد بررسی،  24صورت گرفت، نشان داد که از میان
در زمینه آشنایی با مباحث مدیریت بحران در ورزش، تعیین بودجه مالی از طریق وزارت ورزش و 
جوانان برای مدیریت بحران در ورزشگاه آزادی، بهره گیری از کارکنان توانمند در بحث آشنایی 

ورزشی، آموزش های تخصصی به مدیران و کارکنان بخش عملیاتی در بحث مدیریت  با اماکن
بحران، استفاده از تجهیزات ورزشی استاندارد و وجود امکانات رفاهی برای تماشاچیان)بوفه، 

 صندلی و...(  در هر عامل باالترین اولویت را دارا بوده اند.
در اماکن ورزشی به لحاظ اولویت بندی  سوال اصلی پژوهش: آیا عوامل موثر مدیریت بحران

 دارای تفاوت هستند؟
 

 : ماتریس تصمیم گیری غیرنرمال عوامل موثر مدیریت بحران در اماکن ورزشی5جدول 

 2 0 8 5 8 
عوامل موثر مدیریت بحران 

 در اماکن ورزشی

23/1 24/1 61/1 26/1 11/1 1 
تغییر و بازنگری در قوانین 

 موجود

44/1 11/1 23/1 1/1 1  
 مالی منابع های تامینشاخص

 نیاز مورد

 متخصص نیروی از گیری بهره   1 12/1 13/1 27/1

31/1 14/1 1    
 و آموزشی های دوره برگزاری

 دادن آموزش

36/1 1     
 و تجهیزات از گیری بهره

 استاندارد تاسیسات

 بهداشتی و ایمنی منابع وجود      1
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هــا هــای موجــود نرمــالیزه شــوند کــه روش محاســبه آنبــاال، بایــد دادهپــس از تشــکیل مــاتریس 
هـای مقایسـات زوجـی بـر جمـع هـر هـای سـتونباشـد: ابتـدا هریـک از دادهبه این صورت مـی

هـای مربـوط بـه عوامـل ها تقسـیم و سـپس بـا محاسـبه میـانگین سـطرها، اولویـتیک از ستون
 اصلی به شرح جدول زیر هستند:

  
شده و مقادیر اولویت نسبی معیار عوامل موثر مدیریت بحران در اماکن س نرمالماتری: 8جدول 

 ورزشی

 هارتبه نسبی وزن مقدار استاندارد معیار

 1 222/2 22/1 تغییر و بازنگری در قوانین موجود

 3 166/2 133/2 نیاز مورد مالی منابع های تامینشاخص

 2 114/2 313/2 متخصص نیروی از گیری بهره
 1 113/2 731/2 دادن آموزش و آموزشی های دوره برگزاری

 4 163/2 113/2 استاندارد تاسیسات و تجهیزات از گیری بهره
 6 123/2 641/2 بهداشتی و ایمنی منابع وجود

 338/3نرخ ناسازگاری قضاوت=

 ها: اولویت بندی شاخص8نمودار 
 

 نشان را عوامل موثر بر مدیریت بحران هایشاخص  وزن و مراتبی سلسله تحلیل ، فرآیند1 نمودار
 با( موجود قوانین در بازنگری و تغییر) اول عامل صاحبنظران، نظر بر بنا و اساس این بر. می دهد

 آخرین در  123/2  وزن با( بهداشتی و ایمنی منابع وجود) ششم عامل و اول رتبه در 222/2 وزن
 به دست 21/2 افزار، نرم خروجی اساس بر ترکیبی ماتریس سازگاری نرخ همچنین. دارد قرار رتبه
 .ندارد وجود چندانی ناسازگاری می باشد، 1/2 از کمتر اینکه به توجه با که آمد

 
 بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت بحران در اماکن 
ورزشی )مطالعه موردی: ورزشگاه صد هزار نفری ورزشی آزادی( بود که به شیوه کیفی و کمی با 
استفاده از روش مقایسه های زوجی انجام شد. اولین عامل شناسایی شده، تغییر و بازنگری در 

نج گویه بود که بعد از غربالگری در روش دلفی و با نظر اساتید، یکی از آنها حذف قوانین با پ
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 AHP گردید و در نهایت به عامل تغییر یافت. سپس عوامل نیز با نظر خبرگان با نرم افزار 
 زمینه در قوانین بندی شدند. بر این اساس و بنا بر نظر صاحبنظران، سوال اول )تصویبرتبه

 در رتبه اول و سوال دوم )اتخاذ 322/2ورزش( با وزن  در بحران مدیریت مباحث با آشنایی
واژه  در آخرین رتبه قرار گرفت.  114/2بحران( با وزن   مدیریت جهت در حمایتی سیاست های

و پس از مواجه شدن شرکت جانسون و جانسون با بحران عظیمی  1312از سال  «مدیریت بحران»
ره انداخت، مورد توجه قرار گرفت. اقداماتی که این شرکت جهت مقابله را به مخاط آن که حیات
رویدادهای . کار گرفت، سرآغازی برای انجام تحقیقاتی در زمینه مدیریت بحران بوده با بحران ب

دهه های اخیر جهان از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی نشان می دهد   مهم
ها که باعث بروز  ه دستخوش حوادث طبیعی یا تمایالت مخرب انسانکه جوامع بشری پیوست

های کوچک و  شود، بوده است. روزی نیست که اخبار مربوط به بحرانهای گوناگون می بحران
در سراسر  در وسایل ارتباط جمعی منعکس نشود.  ،بزرگی که در گوشه و کنار دنیا رخ می دهد

افزایش است. یکی از مواردی یر مترقبه به شدت در حال جهان، تعداد و شدت حوادث و فجایع غ
توان پیرامون آن بحث کرد و باید مورد ارزیابی قرار گیرد، قوانین موجود می باشد که با که می

توجه به وضعیت روز جامعه و شرایط حال باید بررسی شود و با نظر کارشناسان وافراد صاحب 
مراتب مهمتر است، چرا که ورزش هر ساله دچار  نظر بازنگری گردد. این امر در ورزش به

تحوالتی می شود و در معرض شرایط جدید قرار دارد. ورزشگاه آزادی نیز به عنوان مهمترین 
ی کشور در این ورزشگاه مکان ورزشی کشور همواره در کانون توجه قرار دارد و مهمترین مسابقات

ه عنوان تماشاگر به آن مراجعه می کنند و باید با شود. از این رو، همیشه افراد زیادی ببرگزار می
 توجه به شرایط روز، قوانین نیز تغییر یابند تا از مشکالت پیش نیامده پیشگیری شود.

از دیگر عامل موثر بر مدیریت بحران در اماکن ورزشی شناسایی شده، تامین منابع مالی مورد نیاز 
عامل نیز مورد تایید خبرگان قرار گرفت و هیچ بود که از سه عامل تشکیل شده است و این سه 

 از مالی بودجه عاملی از آن حذف نشد. بر این اساس و بنا بر نظر صاحبنظران سوال اول )تعیین
در  422/2آزادی( با وزن  ورزشگاه در بحران مدیریت بحث برای جوانان و ورزش وزارت طریق

 ورزشگاه بحران مدیریت به حاصله هایدرآمد از قسمتی دادن رتبه اول و سوال دوم )تخصیص
این نتایج با بخشی از نتایج اصغری عالیی و  در آخرین رتبه قرار دارد.  262/2آزادی( با وزن  

( 2211( و آیجو و همکاران)1333( و فراهانی و همکاران)2217)1(، هوانگ1336همکاران )
سال های اخیر با تاکید مدیریت بحران یکی از موضوعات مهمی است که در طول همسوست. 

ضای فها بخشی از  بیشتری مورد توجه کارورزان حوزه عمل و اندیشه قرار گرفته است. بحران
، 2کار هستند و حذف تمامی بحران هایی که سازمان را تهدید می کند ناممکن است )جاکوز

و بحران های (. یکی از اصلی ترین و مهم ترین وظیفه مدیران بحران در زمان بروز حوادث 2212
اخذ تصمیمات کار ساز، منطقی، موثر و فوری بر اساس آمار و اطالعات  ،غیر منتظره و ناگهانی

ت. میزان خسارات وارده و کنترل و مدیریت روند بحران اس یموجود به منظور کاهش حداکثر
کردن دیگر در حین مدیریت  های با بحران رویاروییهمیشه و در همه حال آمادگی باید مدیران 
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ند. غافلگیر شدن در گیربحران اولیه را داشته باشند و تدابیر الزم برای کنترل ابعاد ماجرا را به کار 
روند مدیریت یک بحران به واسطه وقوع بحران دوم که احتمال وقوع آن نیز به نسبت زیاد است 

ان باید منابع مالی از این رو، برای پیشگیری از بحر .می تواند یک عامل بسیار مخرب به شمار رود
الزم تامین گردد و سازمان های مربوطه برای تامین منابع مالی مورد نیاز اقدامات الزم را انجام 
دهند. سازمان هایی مانند وزارت ورزش و جوانان باید هر ساله برای بحث مدیریت بحران بودجه 

های کارشناسی در زمینهبا بررسی های  خاصی اختصاص دهند. بودجه اختصاص داده شده نیز باید
 مختلف هزینه گردد.

عامل بود که با  1متخصص بود که ابتدا شامل  نیروی از گیری سومین عامل شناسایی شده، بهره
عامل باقی مانده  4رنهایت غربالگری طبق نظر خبرگان، یکی از عوامل حذف گردید و د

 توانمند کارکنان از گیری اول )بهره بندی شد. نتایج حاصله از اولویت بندی نشان داد سوالاولویت
 مدیران از در رتبه اول و سوال دوم )استفاده 211/2ورزشی( با وزن  اماکن به آشنایی بحث در

در آخرین رتبه   226/2ورزشی( با وزن   اماکن و تاسیسات بحث در تحصیل کرده و متخصص
(، فراهانی و 2213و همکاران) 1گیری(، ال2212قرار دارد. این یافته ها با بخشی از نتایج کازوهیکو)

( مطابقت دارد. نتایج این تحقیقات  برروی نیروی انسانی و 2212)2( و برن استین1337همکاران)
دنیای امروز دنیای  به کارگیری افراد متخصص در پیشگیری از بحران های ورزشی تاکید داشتند.

شود. ابع سازمانی، متولی آن محسوب مینسازمان هاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین م
تحقق اهداف سازمانی را فراهم  منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه های

ها و در پی  آورد. امروزه بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که رشد و توسعه سازمانمی
انسان هایی که خود  ؛انسانی استآن توسعه یک جامعه و کشور در گرو استفاده صحیح از نیروی 

به واسطه در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت یعنی تفکر، می توانند موجبات رشد و بهره 
 عبارت دیگر، باید کارکنان را پایه و اساس بهبود کیفیت و بهرهه وری سازمان ها را فراهم آورد. ب

باید در جهت دسترسی به هدف اصلی به وری کلیه فرآیندهای سازمانی دانست. همه منابع سازمان 
بنابراین  .کار آیند. حصول کارایی و اثربخشی سازمانی تنها از طریق منابع انسانی حاصل می شود

ع انسانی که زیر بنای اساسی به توسعه مناب دقبل از پرداختن به مقوله کارایی و اثربخشی بای
ا نیاز به انعطاف پذیری برای موفقیت و وری هستند اندیشید. آن چه مسلم است، سازمان هبهره

هایی است  وری از جمله ساز و کارها و مؤلفهه مواجهه با رقبا دارند. به منظور انجام این مهم، بهر
در بهره وری  -مورد توجه و نظر سازمان باشد دبلکه دائما بای ،که زمان بردار و کهنه شونده نیست

از این رو، داشتن منابع انسانی قوی می تواند تاثیر مثبتی بر مدیریت  .مزیت رقابتی حاصل می شود
بحران در ورزشگاه ها باشد. مسئوالن بهتر است در این مورد از افراد تحصیل کرده با بحث علوم 
ورزشی استفاده نمایند، چون که با آشنایی و تجربه ای که دارند می توانند در موقعیت های مهم و 

درستی اتخاذ کنند و همچنین قبل از وقوع حادثه اقدامات الزم را انجام دهند تا  بحرانی تصمیمات
 مشکلی پیش نیاید.

عامل چهارم موثر در مدیریت بحران، برگزاری دوره های آموزشی و آموزش دادن برای افراد 
 3درگیر در ورزشگاه آزادی بود. این عامل از سه مشخصه تشکیل شده بود که با نظر خبرگان 
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شخصه مورد تایید قرار گرفت. بر این اساس و بنا بر نظر صاحبنظران، سوال اول )برگزاری م
 از در رتبه اول و سوال دوم )استفاده 413/2های توانمندسازی برای مدیران وکارکنان( با وزن دوره

در آخرین   213/2ورزشی( با وزن   اماکن و تاسیسات بحث در تحصیل کرده و متخصص مدیران
به دست  22/2قرار دارد. همچنین نرخ سازگاری ماتریس ترکیبی بر اساس خروجی نرم افزار  رتبه

 وهمکاران 1باشد، ناسازگاری چندانی وجود ندارد. مییرمی 1/2آمد که با توجه به اینکه کمتر از 
 بحران آمادگی و ها ضعف و ها نقص از بین یادگیری که نمودند بیان خود مطالعه در ( 2217)

 بحران های برای مهم یک آمادگی ضعف ها و نقص ها از یادگیری واقع، در. دارد ارتباط وجود
آمادگی  می تواند زمینه ای هر در موجود ضعف های و به نقایص توجه و است آینده و حال

( طی 2211و همکاران) 2در همین راستا آیجو. دهد افزایش بحران ها با رویارویی برای را مدیران
، پیشنهاد می دهند که سازمان های «مدیریت بحران در ورزش نیجریه»مطالعه خود با عنوان 

ورزشی باید تحقیقاتی را برای تعیین نگرش و دیدگاه عموم افراد نسبت به بحران در محیط های 
ها عکس ر مقابل بحرانکه با داشتن این دانش، سازمان ها بهتر می توانند دورزشی انجام دهند، چرا

العمل نشان دهند. همچنین معتقدند که باید یک آموزش مستمر برای ورزشکاران و مسئوالن 
برگزاری رویدادهای ورزشی برای رعایت نظم و قانون و احترام به بازی جوانمردانه تدارک دید تا 

از یافته های تحقیق  از بروز بحران در مسابقات و رویدادهای ورزشی پیشگیری کرد. لذا این بخش
حاضر مبنی بر اهمیت مسئله آموزش و تربیت نیروی انسانی با نتایج تحقیق آیجو و همکاران 

 همسوست.
هایی است که در جهت ارتقای سطح دانش  کلیه تالش های و کوشش ،منظور از آموزش کارکنان

ب در کارکنان د رفتار مطلوهای فنی حرفه ای و شغلی و همچنین ایجا مهارت ،و آگاهی ها
های شغلی خود می نماید.  ها به عمل می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتسازمان

هدف از آموزش آن است که با افزودن به دانش شغلی فرد یا آموزش مهارت ها و تخصص های 
نیل  برای .به خصوص، رفتار و نگرش او در جهت مطلوب یعنی نیل به اهداف سازمانی تغییر کند

به اهداف، هر سازمانی باید کادری از نیروهای الیق و کارآمد در اختیار داشته باشد. از این رو الزم 
است افرادی که به استخدام سازمان در می آیند، عالوه بر برخورداری از آموزش رسمی و 

برای  همگانی، به آموزش تخصصی و حرفه ای نیز دست یابند تا دانش فنی و مهارت های الزم را
ای کیفیت و افزایش متناسب گسترش و ارتق انجام شایسته وظایف محوله به دست آورند.

های آموزشی کارکنان در جهت ایجاد دانش فنی و اجتماعی و کار مولد در جهان امروز یک برنامه
ا با کیفیتی باال گسترش یابد، منطق و علم جایگزین سنت و ه ضرورت است و اگر این آموزش

غلط گردد و در نهایت به عنوان یک ارزش مطرح شود، مقدمات افزایش بهره وری نیز  تجربیات
فراهم خواهد شد. باید به این نکته توجه داشت که آموزش نیروی انسانی یک امر کوتاه مدت 
نیست، بلکه یک هدف بلندمدت، همیشگی و تدریجی است که شامل فراهم آوردن امکانات 

ی باالتر، کسب مهارت های فنی، آموزش نظری مرتبط با شغل و های مقدمات تحصیل در دوره
ثیر زیادی بر بهره وری دارد و پرورش شخصیت کارکنان می باشد. بی تردید یکی از عواملی که تأ
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در ورزشگاه آزادی نیز باید  تواند در بهبود و افزایش آن نقش مهمی داشته باشد، آموزش است.می
از نیروهای استفاده شود که دارای تخصص های الزم باشند. برای این افراد حتما باید دوره های 
آموزشی برگزار شود تا آموزش های الزم را ببیند که در مواقع اتفاقات بتوانند تصمیمات الزم را 

 بگیرند. 
استاندارد  تاسیسات و تجهیزات از گیری بهرهعامل دیگری که بر مدیریت بحران اثر گذار است، 

مشخصه می باشد که همگی مورد تایید خبرگان قرار گرفتند. بر این اساس و  1می باشد که شامل 
در رتبه  237/2استاندارد( با وزن  ورزشی تجهیزات از بنا بر نظر صاحبنظران، سوال پنجم )استفاده

تماشاچیان(  و کارکنان مسئوالن، بین مدرن ارتباطی های سیستم از گیری اول و سوال چهارم )بهره
این بخش از یافته های پژوهش با تحقیقات مهرابیان و  در آخرین رتبه قرار دارد.  117/2با وزن  

و فراهانی و  (2212)1(، پریکوپ1336(، اصغری عالیی و همکاران )1331همکاران)
یکی از مهم ترین وظایف مدیران و مسئوالن اماکن ورزشی ایجاد ( همسو بود. 1333همکاران)

مکانی امن برای کاربران این اماکن می باشد. توجه به نکات ایمنی در ساخت اماکن ورزشی، به 
کارگیری تجهیزات ورزشی مناسب، نگهداری مناسب اماکن ورزشی، داشتن جدول زمان بندی 

دیران متخصص برای اداره این اماکن می تواند از بروز برای تعمیر اماکن ورزشی و استفاده از م
در طرح این مسئله  بدین ترتیب،بسیاری از آسیب ها و حوادث در این اماکن جلوگیری نماید. 

اماکن ورزشی، مدیریت ایمنی و یا بحران و عوامل  :تحقیق با سه مفهوم اساسی سروکار داریم
شود که بستر اجرای ضاهایی اطالق میفکان ها یا اماکن ورزشی به م .بحران زا و اماکن ورزشی

های ورزشی هستند و کیفیت آنها بر اجرای تمرینات و برگزاری مسابقات ورزشی تأثیر  فعالیت
بی شک، بهره گیری از امکانات و تجهیزات استاندارد در این زمینه می تواند موثر  مستقیم دارد.

 حمایتی قوانین ( معتقدند نبود1333نی و همکاران)باشد و از بروز مشکالت جلوگیری کند. فراها
 گذاریسرمایه خصوصی جهت بخش تمایل عدم به منجر قهرمانی حوزه ورزش در مالی حامیان از
 وابستگی به ناچار به کافی، بودجه فقدان آن دنبال به و شده است کشور قهرمانی ورزش بخش در

 غیرمنتظره نوسانات و اقتصادی هایهمچنین تحریم. دهدمی افزایش پیش از بیش را دولتی منابع
 تمام و شده علت مزید بر خارجی ارزهای با مقایسه در آن ارزش کاهش و پول ملی ارزش
با عنایت به  .نمایدمی روروبه بحران با را شده انجام بندی هایو بودجه مالی ریزی هایبرنامه

اینکه ساخت و نگهداری تجهیزات و اماکن ورزشی استاندارد، ارتباط مستقیم با مسائل مالی دارد، 
 ( همسوست.1333لذا می توان گفت این یافته با بخشی از تحقیقات فراهانی و همکاران)

 منابع آخرین عاملی که بر مدیریت بحران ورزشگاه صد هزار نفری آزادی اثرگذار بود، وجود
مشخصه تشکیل شد که مورد تایید خبرگان قرار گرفت و اولویت  1بهداشتی بود که از  و ایمنی

بندی شدند. بر این اساس و بنا بر نظر صاحبنظران، سوال سوم )وجود امکانات رفاهی برای 
وزن  در رتبه اول و سوال های دوم و پنجم با  213/2تماشاچیان  مانند بوفه، صندلی و ...( با وزن 

های جلوگیری از بحران، ایمنی و امنیت است.  یکی از راه در آخرین رتبه قرار دارند.  111/2
درواقع شرایطی است که دارای  ؛ایمنی و امنیت عبارت از میزان درجه دور بودن از خطر است

ی در پتانسیل رساندن آسیب به کارکنان، تجهیزات و ساختمان ها، از بین بردن مواد با کاهش کارای
اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده می باشد. مدیریت، مسئول ایمنی و امنیت کارکنان و افراد 
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همان گونه که یک مدیر برای بهره وری و سودآوری مسئولیت سنگین دارد،  .حاضر در مکان است
تولید از دست رفته ممکن است از طریق  .در مورد ایمنی و امنیت نیز چنین وضعیتی صادق است

بروز  اما هیچ راهی برای جبران تلفات انسانی که در نتیجه ،بهبود مدیریت مجددا به دست آید
 . حوادث حاصل می شود، وجود ندارد

همچنین عامل های موثر در مدیریت بحران اولویت بندی شدند که بر این اساس و بنا بر نظر 
در رتبه اول و عامل  222/2وزن موجود( با  قوانین در بازنگری و صاحبنظران، عامل اول )تغییر

 در آخرین رتبه قرار دارند.   123/2بهداشتی( با وزن   و ایمنی منابع ششم )وجود
نتیجه اینکه در سال های اخیر و با همه گیر شدن ورزش حرفه ای و روی آوردن تماشاچیان به 

گیر اماکن ورزشی  این ورزش ها که همراه با پوشش رسانه ای است،  انواع بحران ها نیز گریبان
شده است مانند شلوغی و ازدحام در این مکان ها که گاهی با انواع درگیری ها بین تیم های رقیب 
همراه است. مدیریت کردن بحران ها در اماکن ورزشی یکی از مسائل اساسی است که می تواند 

ایی های ورزش باعث پایین آوردن مشکالت خطرآفرین در این مکان ها شود و در نهایت بر زیب
 بیفزاید.

شود که مسئوالن و افراد تصمیم گیرنده با بررسی همه جانبه و مطالعه با توجه به نتایج پیشنهاد می
دقیق قوانین، به بازنگری امور در جهت بهبود قوانین و مدیریت بهتر بحران در اماکن ورزشی و 

 از ورزشی تماشاگران آگاهی میزان پژوهشی در شود می پیشنهاد تفریحی بپردازند. همچنین
 .شود ارزیابی ورزشی های مکان در بحران مدیریت
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