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مدیریت خطر، امری ضروری در حفظ ایمنی اماکن ورزشی و فراهم آوردن محیطی مناسب  برای 
ورزش است. با توجه به اهمیت فعالیت ورزشکاران در محیطی ایمن، پیاده سازی مدل مدیریت 

جام این تحقیق طراحی مدل خطر در اماکن ورزشی باید در اولویت قرار گیرد. از این رو، هدف از ان
مدیریت خطر در اماکن ورزشی کشور است. این تحقیق با رویکرد آمیخته)کیفی و کمی( انجام 

 ، زوایایمرتبط ومقاالت کتابخانه ای مطالعات از استفاده با گرفت. به منظور شناسایی عوامل ابتدا
ش و توسعه و تجهیز اماکن نفر از متخصصان و اساتید در زمینه ورز 12شد. سپس با  مشخص اصلی

 4ورزشی و مدیران، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفت. عوامل به دست آمده در
 ANPنشان طبقه بندی شدند. سپس اولویت بندی عوامل با استفاده از تکنیک  11مفهوم و  1مقوله و 

 یت خطر در اماکن ورزشیها، تأیید شد و در نهایت مدل مدیرصورت گرفت. همبستگی میان متغیر
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 ارائه گردید. 
های پژوهش نشان داد که اجرای مدل مدیریت خطر اماکن ورزشی کشور، مهم و ضروری یافته

است و پیشنهاد می شود  که مسئوالن و مدیران به منظور اجرای برنامه مدیریت خطر از مدل ارائه 
 اهم شود. شده بهره گیرند تا محیطی ایمن برای فعالیت ورزشکاران فر

 
 مدیریت خطر، اماکن ورزشی و ورزش ایمن. واژگان کلیدی:
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 مقدمه
اهمیت روز افزون ورزش در جهان ایجاب می کند که الزامات ورزش به صورت اساسی مورد 

اف دبررسی قرار گیرند. افزایش مشارکت ورزشکاران در فعالیت های ورزشی، یکی از اصلی ترین اه
 های ورزشی، امروزه بیشترسازمان های ورزشی به حساب می آید. با توجه به نظام مند شدن فعالیت

ها در اماکن ورزشی، صورت می پذیرند. تغییر شکل ساختار ورزش ها موجب گسترش فعالیت
(. اصولی بودن ساختار اماکن 2211، 1اماکن ورزشی و استفاده بیشتر از این اماکن شده است)روف

(. 2211و همکاران،  2ورزشی، نقش مهمی در حفظ سالمت ورزشکاران و توسعه ورزش دارد)کومار
ورزش اغلب با رویکردی مرتبط با سالمتی، شناخته می شود. از این رو، ایمنی فضایی که ورزشکاران 

 یتسالم برای مشارکت از باید ورزشی های سازمان پردازند، بسیار مهم است.در آن به فعالیت می
 در اساسی نقش ایمنی و بهداشتی، اهداف دهند. ارتقا سازمانی ورزش را پایداری تا کنند استفاده

فعالیت ورزشکاران در محیطی مناسب  به رسیدن برای ورزش های راهبرد و ها سیستم شکل تغییر
 (.        2211، 3دارند) مایکل و همکاران

 یزیاد حد تا تواند می خطر مدیریت از مفید هاستفاد ایمن، محیطی آوردن فراهم منظور به    
 نظام مند کاربرد خطر، مدیریت. کند جلوگیری ورزشی اماکن در جدی مشکالت بروز از

 کنترل و ارزیابی تحلیل، هایفعالیت بــه مربــوط فرآینــدهای و ها رویــه مدیریتی، هایسیاسـت
توانند بسیاری از خطرات ای مدون میبرنامهاماکن ورزشی با داشتن  (.2214 ،4فریگو)باشد می خطر

بینی، شناسایی و کنترل کنند و از بروز آسیب های جدی به ورزشکاران و اماکن احتمالی را پیش
 ورزشی، اماکن مدیران برای مهم اصل یک (.2216، 1ورزشی جلوگیری به عمل آورند)کالرسون

 تفعالی ایمنی. است خطرات به راجع بدبینانه نگاهی داشتن حتی و احتمالی خطرات به توجه
 امشخص،ن هایپروتکل یا ناکافی ایمنی تجهیزات کارکنان، انگاری سهل دلیل به تواند می ورزشکاران

 لحاص اطمینان و شوند شناسایی احتمالی، خطرات که است مهم بنابراین. گردد مواجه مشکل با
 آموزش ایدب کارمندان. هستند دارا را نشده بینیپیش شرایط با مقابله توانایی ورزشی اماکن که شود
 ضاییف کارمندان، و کنندگان مراجعه برای ورزشی فضای و باشند کرده کسب را ایمنی زمینه در کافی
 اییهآسیب از بسیاری در واقع. باشد ورزشی اماکن مدیریت در اول اولویت باید امنیت. باشد امن
 قابل مناسب آموزش و ریزیبرنامه کمی با دهد، می رخ تفریحی  های برنامه و ورزش در که

 (. 2211 ،6رمپون)آیدمی حساب به ضروری بسیار عوامل از خطر برنامه وضوح. است پیشگیری
کنترل محیطی، کنترل ورودی ها، ( در تحقیق خود عواملی نظیر 1311سعیدی مجد و همکاران)
 یکی، مدیریت ریسک، مدیریت امورافراد، سیستم های حفاظت فیز بررسی صالحیت و اعتبارنامه

اضطراری، ارتباطات، پرسنل امنیتی، آموزش )الگوسازی و شبیه سازی(، محافظت در برابر مواد 
بیان کردند تمامی این عوامل در  را ارائه دادند و سمی، ساختار مکان ورزشی و اقدامات فرهنگی

 امنیت و مدیریت خطر اماکن ورزشی تأثیرگذار هستند.
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و علل وقوع و پیامدهای هر یک  خطرشناسایی ( بیان کردند که 1311ر و همکاران )جهانگی 
ایی می شود که بر کنترل و تاثیرگذاری بر علل وقوع خطرات تمرکز دارد ــپیشنهاد راهکارهباعث 

( 1316و همکاران ) یکتب .تر فراهم شودای تر و عمیقها به صورت ریشهتا امکان مدیریت آن
 یاهآن است که مسئوالن با نگ ازمندین زدیاستان  یهااهدانشگ یورزش ساتیماکن و تأسا معتقدند که

  بپردازند. یاماکن ورزش یمنیاستاندارد کردن و ا بهنسبت  یمنیدانش ا تیریو مد یتخصص
هر ش نیا یاماکن ورزش یمنیکه ا ی دریافتندقیتحق طی( 1316و پور سوق ) یمیراد، رح یموسو

از  یاماکن ورزش یکردند که در ساخت و طراح شنهادیکند و پ ینم یرویپ یمناسب یاز استانداردها
 کند. دایپ شیافزا یاماکن ورزش یمنیاستفاده گردد تا سطح ا یبدن تینظرات متخصصان ترب

 یاماکن ورزش یکه شرکت توسعه و نگهدار دریافتندخود  قی( در تحق1314زاده ) یو نعمت ینعمت
در  یدچار مشکالت ،خطر یدادهایرو تیرینظام مند به منظور مد یاز و کارنداشتن س لیکشور به دل

ت الزم اس مدیریت خطر سازمان ندیدر فرآ لیتسه یبرا ،رو نیاز ا .بوده است یراهبرد ماتیتصم
 یبانیان را پشتمدیریت خطر سازم ندیمراحل فرآ هیدر کل یریگ میکه بتواند تصم بانیپشت ستمیس کی

 د. وشکند، توسعه داده 
اجرای رویدادهای آزمایشی در  که ( در تحقیق خود بیان کردند 2221و همکاران ) 1برینیلسن

د تجربه ندهند، زیرا به ذینفعان مربوطه اجازه می دهخطر را کاهش می اماکن ورزشی میزان بروز 
ی  دگعملی داشته باشند. عالوه بر کاهش خطر، دانش جمعی را تقویت می کنند و تیم سازی و آما

ا میزان بروز خطر ر آزمایشید. این مطالعه نشان می دهد داشتن برنامه نماینعملیاتی را تقویت می
رویدادهای در  خطریافته ها نشان می دهد که سازمان دهندگان برای کاهش  کاهش می دهد.

 کنند.، از یک حلقه بازخورد دانش، تأمین مالی و مشارکت استفاده میآزمایشی
( در تحقیق خود بیان می کند مدیریت خطر در استخرهایی که ورزش واترپلو 2222) 2بادولسکو 

 را انجام می دهند به منظور جلوگیری از بروز حوادث بسیار حیاتی است.
آورد ، برخطر ییشناسا یکه روند متوال ( در تحقیق خود نتیجه گرفتند2222) 3پارک و چائو  
 ارتباط یبرقرار .دهدیم لیرا تشک خطر تیریمدل مد اساس هر خطر بهبودو  خطر یابی، ارزخطر

  مدیریت خطر را بسیار مهم و اساسی شمردند.، اجرا و اسناد برنامه ی، نظارت و بررسنفعانیمداوم با ذ
( معتقدند برای پیشگیری از صدمات ورزشی باید به دانش دقیق 2211و همکاران) 4ویگناک     

ل خطر توجه گردد. به نظر می رسد که یادگیری از حوادث می درباره شرایط صدمات وارده و عوام
تواند به طور مستقیم از بروز صدمات و غرق شدن افراد در تواند مفید واقع شود. مدیریت خطر می

 استخرها و اماکن ورزشی جلوگیری کند.
 اید( در تحقیق خود بیان می کنند که در ساخت اماکن ورزشی ب2211و همکاران ) 1کیماسی    

به موارد ایمنی توجه بیشتری شود. یکی از وظایف مهم مدیران و مدیران اماکن ورزشی فراهم آوردن 

                                                           

1. Brynildsen 

2. Badulescu 

3. Park &Chau 

4. Vignac 

5. Kimasi 
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مکانی امن برای ورزشکاران است. رعایت استانداردهای ایمنی در ساخت سالن ورزشی و نگهداری 
 مناسب از اماکن ورزشی، بسیار مهم است.

ایجاد برنامه مدیریت خطر برای افراد در ورزش  ( نیز بیان کردند که2217و همکاران ) 1رو    
 عدم هب توجه با ب،یآس خطر کاهش مقابل در ورزش، در بیآس از یریشگیپ بسیار حیاتی است.

 دیاب مدیران ت،یقطع عدم نیا به توجه با. است رممکنیغ ،عوامل خطر تعامالت یابیارز در ییتوانا
 در که شود حاصل نانیاطم تا کنند نظارتآن ها  بر و ارائه ،یطراح را خطر تیریمد یها راهبرد

 .میزان صدمات کاهش یابد ها، یریگیپ طول
 زاتیو با استفاده از تجه یبه ورزشکاران، در اماکن ورزش دهوار یها بیاز آس یادیدرصد ز

گردد یورزشکاران م نیدر ب بیکه باعث وقوع آس یموارد نیتراز مهم یکیو  دهدیرخ م وبیمع
 از افراد به یاریبس. است یدر اماکن ورزشو مدیریت خطر بهداشت ی، منیردن اصول انک تیرعا

 .اجتناب می کنند یورزش یهاتیدر فعال تاز مشارک یدر اماکن ورزش دنید بیعلت ترس از آس
 یو اصول حیصح تیریباشند و مد یم یورزش یها تیعالـف یاجرا بستر ی،ورزش یاماکن و فضاها

 یررس. باست رگذاریتأث یورزش یدادهایها و روبرنامه تیفـیو ک تیبر کم میها به طور مستقآن
 یراحدر ط تیافراد متخصص و صاحب صالح ازاست که با عدم استفاده  نیا دیسنوات گذشته مؤ

جبران  یهاو خسارت انیضررو ز ،یاماکن ورزش یو نظارت بر نگهدار یو ساخت اماکن ورزش
 سازی ایمن در مناسب ایگزینه خطر، مدیریت .ارد شده استبه صنعت ورزش کشور و یریناپذ

 تیهما انگریب یالملل نیب یاستانداردها آید.  می حساب به بحران این از خروج برای ورزشی اماکن
عد  ب  یمنیابتدا ا» :شود یم انیهستند و به تکرار ب یاماکن ورزش یمنیخطر و ا تیریفراوان مد

 .خوردیچشم نمرعایت مدیریت خطر چندان  به   یاماکن  ورزش هم  اکنون  در   یول  ،«ورزش
و  یورزش یحوادث ناگوار در ورزشگاه ها پیرامون ـریاخ یدر طـول سـال هـا یگزارشات متنـوع

در آنها فقدان وجود ساز و کار  یباشـد کـه مسئله اصل یمـ موجود ،متنوع یو مال یخسارات جان
ماکن ا یمنیا تیریمد نیبا خطر و همچن ییایدر رو موفق یمدل ایطرح و  وه،یبر ش یمبتن ییاجرا

 :اسـت ـنیا ـقیتحق سؤالکشور است. لذا  یورزش
   د؟کر یتوان طراح یکشور م یخطر اماکن ورزش تیریمد یبـرا یچـه مـدل

 

 روش شناسی پژوهش
ی و کمی( فشناسی تحقیـــق با رویکرد آمیخته)کی روش  ،قیبا  توجه  به  ابعاد  و  نوع  تحق

انجام شد که تحقیق کیفی از نوع اکتشافی بود و به روش تئوری داده بنیاد صورت گرفت. راهبرد 
 ای پیرامون مدیریت خطر اماکنروش تحقیق کمی از نوع همبستگی بود. ابتدا مطالعات کتابخانه

 با ور،کش ورزشی اماکن خطر مدیریت بر مؤثر عوامل شناسایی منظور ورزشی صورت پذیرفت. به
 توسعه شرکت مدیران و ورزشی اماکن حوزه علوم ورزشی، مدیران در متخصص افراد از نفر 12

انجام شد. افراد متخصص  هدفمند روش به مصاحبه شد. انتخاب مشارکت کنندگان ورزشی، اماکن
ه ها تا رسیدن ببر اساس سابقه فعالیت در اماکن ورزشی و ورزش انتخاب شداند و تعداد مصاحبه

 صاحبهم بیشتر اطمینان برای و ظهور یافت تکراری عوامل هفتم، نفر اشباع نظری ادامه پیدا کرد. از
مورد بررسی قرار  MAXQDA10متن مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار  .پیدا کرد ادامه دهم نفر تا

برای  ت.پذیرف انجام پیشین هایمصاحبه باز کدگذاری مصاحبه ها، با برگزاری گرفت. همزمان

                                                           

1. Roe 
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اطمینان از روایی و پایایی، یافته ها بر اساس رویکرد روش کیفی، از نظر قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، 
نفر از اساتید علوم ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. سپس  12تأیید پذیری و اطمینان پذیری توسط 

 صورت پذیرفت.  به 1نزدر نرم افزار سوپردیسیژ ،ANPبندی عوامل با استفاده از تکنیکاولویت
 در شده یافت عامل 1 خبرگان، تأیید و محقق نظر اساس بر هامتغیر میان همبستگی سنجش منظور
 استفاده با بخـش این در. گرفت قرار تحلیل و تجزیه و بررسی با آزمون کیسر و بارتلت، مورد مفهوم،

ریت خطر اماکن ورزشی کشور شدند. در نهایت مدل مدی بررسی هاداده ،SPSS 18 افزار نرم از
 ارائه گردید. 

 
 یافته های پژوهش

ارائه  1ویژگی جمعیت شناختی خبرگانی که در انجام این تحقیق مشارکت داشته اند در جدول   
  گردید:

 ویژگی های جمعیت شناختی خبرگان .8جدول

 
صاحبه ها صورت گرفت و متن پس از مصاحبه با خبرگان، کدگذاری همزمان با اجرای م

ل شدند. بر اساس خروجی تجزیه و تحلی  MAXQDA 10با استفاده از نرم افزارها مصاحبه
 :باشدکد استخراج شده است. کدهای اســـتخراج شده و  تکرار آن ها به شرح زیر می 11افزار، نرم

 
 کدهای استخراج شده به همراه تکرار .5جدول 

 تکرار کدهای استخراج شده تکرار کدهای استخراج شده
 6 کنترل هزینه ها 2 پاداش برای اجرای برنامه قراردادن

 2 پرهزینه بودن برنامه مدیریت خطر 3 تخصیص بودجه کافی
 2 حمایت بخش خصوصی 1 بیمه درمانی

 3 ایجاد اعتماد از ایمن بودن محیط 3 یبخش دولت تیحما
 4 حضور تیم پزشکی 4 مدیریت رفتار پرسنل

 4 م ارزیابی تجهیزاتعد 2 بلند مدت و کوتاه مدت یبرنامه 
 1 کنترل خطر 6 خطرات ییشناسا

 2 برنامه نگهداری 7 تیتناسب برنامه با نوع فعال

                                                           

1. Super desicions 

 های جمعیت شناختی خبرگانویژگی

 حوزه فعالیت خبرگان

 درصد( 32ورزشی) علوم تهبرجـس اساتید از نفر 3

 (درصد 42)ورزشی اماکن توسعه طراحان از نفر 4

 درصد( 32ورزشی) نفر از مدیران اماکن 3

 سال 43 ±1 میانگین سنی خبرگان

 سال 1/17 ±4 سابقه فعالیت خبرگان
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 3 برنامه بررسی تجهیزات 4 وقوع اتفاقات ناگوار در اماکن ورزشی
 6 اولویت یافتن مدیریت خطر 3 اجباری شدن اجرای برنامه

 2 ایمنی دیواره ها 4 ها ییدستشو یمنیا
 2 ایمنی سقف 3 فپوش هاایمنی ک

 3 عدم وجود دانش کافی 3 آکاهی از روند مدیریت خطر
 1 حضور ناظر 3 ثبت گزارش خطر

 1 آموزش صحیح به کارکنان 4 توانمندسازی مدیران در اجرای برنامه
 3 یانجام اقدامات اصالح 2 درگیر ساختن کارکنان در اجرای برنامه

 2 عدم توجه به برنامه مدیریت خطر 2 نامهدرگیر ساختن کارکنان در اجرای بر
 2 نهادینه سازی مدیریت خطر 1 تبدیل مدیریت خطر به باور گروهی

 7 ایجاد انگیزه در اجرای برنامه 1 استخدام افراد متخصص
 4 خطر تیرینگرش نسبت به مد 1 وقت گیر بودن فرآیند مدیریت خطر

 6 دلیل انگاشتن برنامه مدیریت خطربی  2 مقاومت کارکنان در برابر اجرای برنامه
 4 عدم پایبندی به اجرا برنامه 1 دست و پاگیر بودن مدیریت خطر

 1 باور به اجرای مدیریت خطر 3 هماهنگ نبودن افراد در اجرای برنامه
 2 عدم توانایی در اجرای برنامه 3 یکپارچگی ذهنی افراد در اجرای برنامه

 6 ها تیل مصدومکنتر 7 حیاطالعات صح قیثبت دق
 3 شهرت ورزش 6 تعهد در اجرای برنامه

 2 پذیرش مدیریت خطر 2 ایمنی تجهیزات آتشنشانی
 4 تجهیزات کنترلی 3 دسترسی به مراکز درمانی

 2 ایمنی درب 4 ایمنی پنجره ها
 12 اصولی نبودن سازه 3 توجه به معلولین

 6 بین المللیهمراستایی با استانداردهای  4 ها رساختیتوجه به ز
 یگروه ها یتمام یمناسب برا طیمهیا کردن شرا

 یسن
 3 یطیمح یاعالن ها یطراح 1

 5 ها نگیپارک یمنیا 6 زاتیتجه بیآس
 3 زاتیتجه یمحل نگهدار 2 بمناس هیتهو

 2 وسعت اماکن ورزشی 2 یورزش طیاختالف سطح در مح
 4 نوپردازی نامناسب 5 ضدعفونی و تمیزی محیط

 3 برنامه یها با اجرا یکاهش دادخواه 6 خطر تیرینامه مدوجود بر
 تیریدر مد حیصح تیریمد یزمانبند 2 یعیطب یایمقابله با بال

 خطر
3 

 2 رختکن ها یمنیا 2 کیو الکترون یبرق ساتیتأس یمنیا
 1 یطیمح یمنیا 4 یبودن اماکن ورزش یمیقد

 1 خطر نمادین بودن برنامه مدیریت 1 روشن بودن هدف برنامه
 4 خطر تیریمد کپارچهیبرنامه  یطراح 3 یستیمقابله با حمالت ترور

 6 برنامه ارزیابی خطر 3 یبرنامه زمان
 1 عدم پیاده سازی برنامه 7 طراحی مدل جامع و کاربردی

 7 خطرات ینیب شیپ 4 خطر تیریبرنامه مد حیصح یاجرا
 3 بهبود خطر

 
 ر مقوله و هشت مفهوم، دسته بندی و طبقه بندی شدند.پس از استخراج کدها، داده ها در چها
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 دسته بندی و طبقه بندی داده ها. 8جدول 
 نشان مفهوم مقوله (p)فرد

 
 
 
 
 
 
 

P1,P2,P3,P4,
P5, P6, 

P7,P8,P9,P1
0 
 

 
 
 
 
 

ساختار 
اماکن 
 ورزشی

 الزامات و تجهیزات

، یکنترل زاتیتجهی، نشان آتش زاتیتجه یمنیا
با  ییهمراستای، نبه مراکز درما یدسترس
، ها رساختیتوجه به زی، الملل نیب یاستانداردها

 یگروه ها یتمام یمناسب برا طیمهیا کردن شرا
 زاتیتجه بیآسی، طیمح یاعالن ها یطراحی، سن

 
 
 

ساختار درونی و 
 بیرونی

 یمحل نگهدار، مناسب هیتهو، ها نگیپارک یمنیا
وسعت ی، ورزش طیاختالف سطح در مح، زاتیتجه

، طیمح یزیو تم ی کردنضدعفونی، اماکن ورزش
و  یبرق ساتیتأس یمنیا، نامناسب ینوپرداز

، اه ییدستشو یمنیا، رختکن ها یمنیا، کیالکترون
، سقف یمنیا، کفپوش ها یمنیا، ها وارهید یمنیا
، نیتوجه به معلول، درب یمنیا، پنجره ها یمنیا

ی، بودن اماکن ورزش یمیقد، نبودن سازه یاصول
 یطیمح یمنیا

 
 
 

 
P1,P2,P3,P4, 

P6, P7,P9 

 
 
 

برنامه 
مدیریت 

 خطر

 
 
 

برنامه های مدیریت 
 خطر

بودن برنامه  نینماد، روشن بودن هدف برنامه
، بلند مدت و کوتاه مدت یبرنامه ، خطر تیریمد

تناسب ، زاتیتجه یبرنامه بررسی، برنامه نگهدار
وع قو، زاتیتجه یابیعدم ارز، تیبرنامه با نوع فعال

ات اطالع قیثبت دقی، اتفاقات ناگوار در اماکن ورزش
مقابله با حمالت ، ها تیکنترل مصدوم، حیصح
، خطر تیریمد کپارچهیبرنامه  یطراحی، ستیترور

مدل  یطراح، خطر یابیبرنامه ارزی، برنامه زمان
 تیریوجود برنامه مد، برنامه یساز ادهیعدم پ ،جامع

 خطر

 
 

 اقدامات مدیریت خطر

 یایمقابله با بال، برنامه یها با اجرا یاهش دادخواهک
، طرخ تیریدر مد حیصح تیریمد یزمانبندیعی، طب

 ینیب شیپ، خطر تیریبرنامه مد حیصح یاجرا
 بهبود خطر، کنترل خطر، خطرات ییشناسا، خطرات

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

P1,P3,P4,P7,
P8 

,P9,P10,P4,P
5,P6 

 
 
 
 
 

نیروی 
 انسانی

 
 

 وظایف مدیران

رفتار  تیریمد، طیبودن مح منیاعتماد از ا دجایا
 یشدن اجرا یاجباری، پزشک میحضور ت، پرسنل

از روند  یآکاه، خطر تیریمد افتنی تیاولو، برنامه
ثبت گزارش ی، عدم وجود دانش کاف، خطر تیریمد

 یدر اجرا رانیمد یتوانمندساز، حضور ناظر، خطر
ات انجام اقدام، به کارکنان حیآموزش صح، برنامه
ه، برنام یساختن کارکنان در اجرا ریدرگی، اصالح

طر خ تیریمد لیتبد، خطر تیریتوجه به برنامه مد
، خطر تیریمد یساز نهیهادی، نبه باور گروه

 یدر اجرا زهیانگ جادیا، افراد متخصص استخدام
 برنامه
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 نشان مفهوم مقوله (p)فرد

 
 نگرش و رفتار افراد

 نگرش نسبت، خطر تیریمد ندیبودن فرآ ریوقت گ
 یقاومت کارکنان در برابر اجرا، مخطر تیریبه مد
دست  ،خطر تیریانگاشتن برنامه مد لیدل یب، برنامه

 به اجرا یبندیعدم پا، خطر تیریبودن مد ریو پاگ
باور به ، برنامه یهماهنگ نبودن افراد در اجرا، برنامه

افراد در  یذهن یکپارچگر، یخط تیریمد یاجرا
تعهد در ، مهبرنا یدر اجرا ییتوانا، برنامه یاجرا

 خطر تیریمد رشیپذ، شهرت ورزش، برنامه یاجرا

 
P1,P4,P5,P7,

P9,P6 

 
 

منابع 
 مالی

 مدیریت مالی
ه بودج صیتخص، برنامه یاجرا یقراردادن پاداش برا

ن بود نهیپرهز، ها نهیکنترل هزی، درمان مهیبی، کاف
 خطر تیریبرنامه مد

 حامیان مالی
 یبخش خصوص تیحما

 یبخش دولت تیحما

 

  افزاراسـتـفاده شـد. بر اسـاس خـروجی نــرم ANP به منظور اولویت بنـدی عوامل از تکنیک 

مقوله اصلی صورت پذیرفت. ابتدا مدل اولیه روابط  4اولویت بندی عوامل بر اساس  ،1سوپردیسیژنز
ن قرار امیان متغیر ها طراحی شد. سپس پرسشنامه مقایسات زوجی طراحی گردید و در اختیار خبرگ

 گرفت. سپس، یافته ها در نرم افزار تجزیه و تحلیل شد. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل اولیه روابط میان عوامل. 8شکل
 

                                                           

1. Super desicions 

 هدف

 طراحی مدل مدیریت خطر امکن ورزشی کشور

 

Criteria 

 برنامه مدیریت خطر منابع مالی ساختار اماکن ورزشی منابع انسانی
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 اولویت بندی عوامل اصلی در طراحی مدل مدیریت خطر .4جدول

نمره 
 خام

نمره 
 نرمال

نمره ایده 
 ال

 نام اولویت

 برنامه مدیریت خطر   331/2 131/2 131/2
ساختار اماکن   222/1 316/2 316/2

 ورزشی
 منابع انسانی   714/2 323/2 323/2
 منابع مالی   462/2 171/2 171/2

 
در اولویت اول قرار گرفت. سپس منابع انسانی با وزن  316/2ساختار اماکن ورزشی با وزن 

یب اولویت یافتند. به ترت 131/2و برنامه های مدیریت خطر با وزن  171/2، منابع مالی با وزن 323/2
 باشد.است، قابل قبول می 21/2کمتر از  به دست آمد که چون 243/2نرخ ناسازگاری در این تحقیق   

عامل یافت  1ها بر اساس نظر محقق و تأیید خبرگان به منظور سنجش همبستگی میان متغیر     
ه با پرسشنامه محقق ساخت شده در مفهوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به این منظور

شامل نمونه انتخاب گردید. نمونه در این بخش  12سوال، طراحی گردید و به ازای هر سوال  1
کشور بود که پس از  یکل اماکن ورزش رانیمد ،یشرکت توسعه، بهره برداران اماکن ورزش رانیمد

ش و جوانان انتخاب و وزارت ورز زیاز شرکت توسعه و تجهی اماکن ورزشفهرست  به دست آوردن
مورد ارزیابی شد. در این بخش با استفاده از نرم افزار  121. حجم نمونه برای اطمینان بیشتر شدند

SPSS 18 .داده ها مورد بررسی قرار گرفت ، 
 33/2ای از همبستگی بیشتر از دهد که مقادیر قابل مالحظهبررسی ماتریس همبستگی نشان می

عنادار م بارتلت همچنین آزمون کرویت .یابی مناسب استماتریس برای عاملاین  ،رواز این .باشدمی
خروجی نرم افزار  .است 1/2بیشتر از   اولکین -مایر  –کیسر ، گیریکفایت نمونه است و اندازه

 ها در تحقیق از همبستگی مناسبی برخوردارند.متغیر دهد که نشان می
 

 آزمون کیسر و بارتلت .2جدول

  زمون بارتلتآ KMOشاخص

113/2 
 111/122 آماره کای دو

 21 درجه آزادی
 222/2 سطح معناداری

 
روایی  های تحقیق، مدل ترسیم شده با تأییدبه منظور ترسیم مدل مدیریت خطر با استفاده از یافته

 نفر از اساتید علوم ورزشی به شکل زیر ارائه  شد.  12و پایایی توسط 
اصلی می شود که به ترتیب عبارت اند از: ساختار اماکن ورزشی،  این مدل شامل چهار بخش

نیروی انسانی، منابع مالی و برنامه مدیریت خطر. هر یک از عوامل دارای زیر معیارهایی هستند که 
 با نظر خبرگان ومحقق و بر اساس اهمیت آن ها در مدل اعمال شده اند.
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 طر اماکن ورزشی کشورمدل مدیریت خ .5شکل  

 
 بحث و نتیجه گیری

با توجه به گسترش صنعت ورزش در جهان و محبوبیت ورزش، توجه به حفظ سالمت    
ورزشکاران و افراد فعال در حوزه ورزش، ضروری است. از این رو، حفظ ایمنی در اماکن ورزشی 

د. هدف از انجام این تحقیق، و اجرای برنامه های مدیریت خطر در اماکن ورزشی افزایش پیدا می کن
طراحی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی کشور است. با اجرای مصاحبه های بازپاسخ و نیمه 

عامل شناسایی گردید.  11ساختاریافته عمیق، به شناسایی عوامل پرداخته شد و پس از کدگذاری، 
شی و برنامه های مدیریت خطر دسته منابع مالی، نیروی انسانی، ساختار اماکن ورز 4این عوامل در 

تقسیم بندی شدند. سپس اولویت بندی عوامل صورت پذیرفت که از میان عوامل  یافت شده ساختار 
بیشترین اولویت را کسب کرده است. سپس همبستگی میان متغیرهای  316/2اماکن ورزشی با وزن 

 فایتک اندازه و است ادارمعن بارتلت کرویت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. طبق خروجی، آزمون
و قابل قبول است. بر اساس مدل ارائه شده در تحقیق،  1/2 از بیشتر اولکین-مایر -کیسر گیری،نمونه

 مهم ترین زیرمعیارها بر اساس نظر خبرگان و محقق بیان شده اند. 
یمنی ی اهاساختار اماکن ورزشی، اولین عاملی است که با بهـبود وضعیت سازه و توجـه به نماد

داخلی، می تواند در بهبود ایمنی اماکن ورزشی اثرگذار باشد. عواملی از قبیل ایمن بودن محیط، 
رعایت بهداشت محیطی، نورپردازی، تجهیزات کنترلی و پیشگیرانه، نزدیک بودن اماکن ورزشی به 

 ختار اماکن ورزشیسا

نی
سا

ی ان
رو

نی
 

منابع مالی
 

 خطربرنامه مدیریت   

مدل جامع 

مدیریت خطر 

اماکن ورزشی 

 کشور

 تجهیزات کنترلی و پیشگیرانه

 

 یطمحی یها اعالن یراحط یدرمان مراکز به یدسترس

 

 زاتیتجه بودن  سالم
 

 اه نگیپارک یمنیا و تناسب
 

 مناسب هیتهو
 

ی             رقب ساتیتأس یمنیا  ینورپرداز  یورزش اماکن بهداشت یورزش مکان بودن منیا
 

 لپرسن رفتار تیریمد

  تیریمد روند از یآکاه

 خطر

 کارکنان به حیصح آموزش
 

  یساز نهینهاد

 خطر تیریمد
 متخصص افراد استخدام

 

 برنامه یاجرا در زهیانگ جادیا

 کارکنان رفتار بر نظارت

 یکاف جهبود صیتخص

 یدرمان مهیب
 

 ها نهیهز کنترل

 
 و یخصوص بخش تیحما

 یدولت

  مدت بلند برنامه

 مدت کوتاه و

  یبررس برنامه

 زاتیتجه
 اطالعات ثبت

شناسایی، 

  یابیارزکنترل،

 طرخ

  حیصح یاجرا

  تیریمد برنامه

 خطر
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حیطی النات ممراکز درمانی، سالم بودن تجهیزات، ایمنی تأسیسات برقی، تهویه مناسب و طراحی اع
همراستا با  (2217و رو) (1314) زادهنعمتی و در ایمن شدن اماکن ورزشی دخیل هستند. نعمتی

 منظور به دمننظام سازوکاری نداشتن دلیل به کشور ورزشی اماکن که نتایج این تحقیق بیان کردند
 این از اند. ودهارائه خدمات ایمن به جامعه ورزشی ب در مشکالتی دچار خطر، رویدادهای مدیریت

 گیری تصمیم بتواند که پشتیبان سیستم باید یک سازمان، خطر مدیریت فرآیند در تسهیل برای رو،
دیریت هنگامی که م. شود داده توسعه کند، پشتیبانی را سازمان خطر مدیریت فرآیند مراحل کلیه در

رایطی را در اختیار دارند خطر در اماکن ورزشی اجرایی می گردد، مدیران و کارکنان و کاربران، ش
تا بهتر با خطرات مواجه شوند و واکنش بهتری نشان دهند. ساختار اماکن ورزشی در مدیریت خطر 
از دیدگاه خبرگان، نقش بسیار مهم و کلیدی را ایفا می کند. در سال های اخیر مشاهده شده است 

ند و این امر ضرورت استاندارد که افراد، عالقه بیشتری به فعالیت در اماکن ورزشی نشان می ده
بودن اماکن ورزشی را نشان می دهد. در حالی که مطالعات نشان می دهند که در ایران بیشتر اماکن 
ورزشی از استانداردهای معمول پیروی نمی کنند و اصولی طراحی نشده اند. همچنین بـسیاری از 

دهند. محیط اماکن را افزایش میاماکن ورزشـی دارای فرسودگی هســتند و احتمال بروز خطر 
ورزشی باید دارای الزاماتی باشد که فعالیت در اماکن ورزشی را ایمن سازد. عالوه بر ساختار درونی 
اماکن ورزشی، ساختار بیرونی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. فردی که دارای معلولیت است 

های ورودی، رفتن به امکان ورود از درب و در اماکن ورزشی حضور پیدا می کند باید به راحتی
پارکینگ و فضاهای اماکن ورزشی را داشته باشد و محیط درونی و بیرونی طوری طراحی شود که 

( 1311احمدیان و همکاران ) های خاص، توانایی استفاده از آن را داشته باشند.تمامی افراد با ویژگی
 اگونگون ورزشی هایرشته و مقررات قوانین طالعهمکنند که نیز همراستا با این تحقیق بیان می

 کیفیزی عوامل و سایر تجهیزات و نظر ابعاد، وسایل ورزشی از هایزمین استاندارد ایمنی وشرایط
 هایفعالیت ساختن منطبق برای و مهندسی فنی خدمات هوا و هماهنگی چرخش نور، حرارت، مانند

 همکاران و موسوی دارد. اهمیت بسیار ورزشی ماکنا احداث در ورزشی هایاستاندارد با هاآن
همراستا  (  نیز2211( و کیماسی)1313(، رمضانی و مادوانی )1313(، ترکسلویه و همکاران )1316)

 یرویپ مناسب استانداردهای از ورزشی اماکن ایمنی که کنندبا یافته های تحقیق حاضر بیان می
 گردد استفاده بدنی تربیت متخصصان نظرات از بایدورزشی  اماکن طراحی و ساخت در و کندنمی

یابد. در تحقیق حاضر بیان می شود که اصولی بودن سازه های  افزایش ورزشی اماکن ایمنی سطح تا
اماکن ورزشی و طراحی آن ها توسط متخصصان در اجرای برنامه های مدیریت خطر بسیار ضروری 

ه ایمنی اماکن ورزشی، محدود به محیط داخلی در این تحقیق به این موضوع اشاره شد ک .است
( نیز به این موضوع اشاره کرده است که اهمیت ایمنی 2211اماکن نمی شود. در همین راستا، هاشم)

و طراحی محیط بیرونی اماکن ورزشی به اندازه محیط درون، مهم است. به طور کلی، مدل بصری 
یافت شده  یک به یک با هم در ارتباط هستند و  دهند که عواملارائه شده در این تحقیق نشان می

برای طراحی مدل مدیریت خطر باید مورد استفاده قرار گیرند. در اماکن ورزشی فراهـم آوردن ایمنی 
برد اصولی ورزش بسیار تواند برای پیشو اجرای مدیـریت خطر، امری است که عـمل به آن می

مدیریت خطر در اماکن ورزشی بسیار مهم است و در  کارآمد باشد. نیروی انسانی، در اجرای مدل
ایجاد انگیزه در افراد،  اولویت دوم قرار می گیرد. رفتار پرسنل، آگاهی از روند مدیریت خطر،

سازی مدیریت خطر توسط مدیر در اماکن ورزشی و استخدام و نظارت بر کار افراد بسیار نهادینه
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همراستا با تحقیق  نیز( 2214) 2رجمان و( 2216) 1فالکو ،(2222) چائو و ضروری است. پارک
 هر اساس خطر، بهبود و خطر ارزیابی خطر، برآورد خطر، شناسایی متوالی حاضر، معتقدند که روند

ررسی ب و نظارت ذینفعان، با مداوم ارتباط از این رو، برقراری. دهندمی تشکیل را خطر مدیریت مدل
 ر،خط از اجتناب مانند هاییراهبرد و قلمداد شده اساسی و مهم بسیار خطر مدیریت  برنامه اجرای و

ه منابع مالی ک .ریزی برای آن ارائه شده است برنامه و خطر جبران ریسک، انتقال خطر، با مقابله
اولویت سوم را در تحقیق کسب کرده است، در اجرایی سازی برنامه های مدیریت خطر و مقابله با 

ر در برد مدیریت خطهای مدیریت خطر برای پیشکند. برنامهی را ایفا میاتفاقات ناگهانی نقش مهم
ی صالح نیا و میزان اند.اماکن ورزشی ضروری هستند و در این تحقیق در جایگاه چهارم قرار گرفته

 مدیران موظف اند ( همراستا با تحقیق حاضر بیان کردند که 1311( و بلوکات و همکاران )1313)
 مدیریت، منظور به و نمایند کسب آن هایبرنامه و هاروش و خطر مدیریت ربارهد کافی را دانش

 افراد سایر و کنندگان شرکت برای ترایمن محیطی کردن بالقوه و فراهم وقایع کاهش و شناسایی
در تحقیق حاضر نیز آگاهی از روند مدیریت خطر،  .گیرند کار به ورزشی اماکن در را هاآن حاضر،

رنامه تواند به اجرای صحیح این بش کافی پیرامون مدیریت خطر و ثبت دقیق گزارشات میداشتن دان
ا هدر شناسایی، کنترل و بهبود خطرات کمک کند. بسیاری از مدیران اماکن ورزشی و کارکنان آن

دانند و معتقدند هنگامی که با مشکل و خطری های مدیریت خطر را امری وقت گیر میاجرای برنامه
جه شدیم، فکری برای متوقف کردن آن می کنیم. در صورتی که اگر پیش از بروز مشکل، خطرات موا

های ناشی از آن کاهش شناسایی و کنترل گردند، هم از بروز صدمات جلوگیری می شود و هم هزینه
 قهای این تحقیهمراستا با یافته (1316و کتبی و همکاران ) (1311) همکاران و جهانگیر یابند.می

 پیدایش راهـکارهایی باعـث یک هر پیامـدهای و وقوع علل و خطر شناسایی که گرفتند نتیجه
 ورتص به هاآن مدیریت امکان تا دارد تمرکز خطرات وقوع علل تاثیرگذاری و کنترل، بر شود کهمی

یان ب همچنین کتبی و همکاران در بررسی اماکن ورزشی دانشگاهی .شود فراهم ترعمیق و ترایریشه
 نگاهی اب مسئوالن که است آن نیازمند یزد استان دانشگاه های ورزشی تأسیسات و اماکن کردند که
. هنگامی بپردازند ورزشی اماکن ایمنی و کردن استاندارد به نسبت ایمنی، دانش مدیریت و تخصصی

ارند. بیهوده می پند که فوائد استفاده از برنامه و هدف آن مشخص نباشد، افراد و کارکنان اجرای آن را
هنگامی که پذیرش و تعهد به اجرای مدیریت خطر در اماکن ورزشی پیش آید، کارکنان و مدیران 

پردازند. بسـیاری از اماکن ورزشـی تری به پیاده سازی برنامه ها در اماکن ورزشی میبا دید وسیع
از برنامه، به صورت نمادین  کنند، ولی اغلب بهره بردناز برنامه های مدیریـت خطر استفاده می

انجام می گیرد و جدی گرفته نمی شود. باید به این مهم توجه گردد که مدیریت خطر دارای ابعاد و 
ای هبرنامه های گسترده ای است که در این تحقیق به شناسایی آن ها پرداخته و بیان شد که با برنامه

صدمات جلوگیری کرد و دادخواهی ها را تا حد ارزیابی هفتگی، ماهانه و ساالنه می توان از بروز 
 زیادی کاهش داد. 

با توجه به محبوبیت ورزش، توجه به مدیریت خطر و ایمنی اماکن ورزشی، امری ضروری      
ای هشماری به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی در اماکن ورزشی با آسیباست. هر ساله ورزشکاران بی

حتی گاهی مجبور به متوقف کردن فعالیت ورزشی خود می شوند.  شوند وجبران ناپذیری مواجه می
توان در ایمن ساختن اماکن ورزشی قدمی از این رو، در این تحقیق با ارائه مدل مدیریت خطر می

                                                           

1. Falco 

2. Rejman 
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 هب موارد یافت شده بررسی امکان کرونایی هایمحدودیت دلیل بزرگ برداشت. در این تحقیق، به
هریک از عوامل یافت شده در اجرای مدل مدیریت . نداشت جودو ورزشی اماکن در مستقیم صورت

 به آن اجرای و خطر مدیریت خطر مهم و کاربردی هستند و توجه به آن ها ضروری است. مدل
 ورندآ عمل به جلوگیری حدی تا نشده بینی پیش خطرات بروز از تا کند می کمک ورزشی اماکن

 . گردد روشن وضوح به باید ورزشی اماکن در مدل اجرای لزوم و
 ندیب اولویت به توجه با خطر مدیریت مدل سازی اجرایی منظور به اول گام در شود می پیشنهاد

 سازی آگاه و آموزش سپس و گیرد قرار اصالح و بازبینی مورد ورزشی اماکن ساختار شده ارائه
 در دبای نیز خطر تمدیری برنامه اجرای برای بودجه عامل. گیرد صورت کارکنان و مربیان مدیران،

 یاربس شرایط بهبود و کنترل، شناسایی، در توانندخطر می مدیریت هایبرنامه. گیرد قرار اقدام دست
 و دگیرن کار به ورزشی اماکن در را شده ارائه مدل باید ذینفعان و مدیران مرحله این در. باشند کارا

گردد ساختار اماکن ورزشی ان پیشنهاد میبه محقق .قرار دهند اول اولویت عنوان به را خطر مدیریت
را در بخش های مختلف مورد بررسی قرار دهند، منابع مالی و راهکارهای بهبود ورود منابع مالی 
در مدیریت خطر اماکن ورزشی را بررسی کنند، برنامه های مدیریت خطر را در اماکن ورزشی مورد 

 را در مدیریت خطر بررسی کنند.ها بررسی قرار دهند و منابع انــسانی و نقش آن
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