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  چكيده
. ها و استانداردهاي مورد نياز براي مديريت ايمني اماكن و فضاهاي ورزشي بودهدف كلي پژوهش شناسايي و ارائة شاخص

گيري مصاحبه و پرسشنامة ابزار اندازه. سشنامه شناسايي شدندها و پراي از مصاحبهها به روش دلفي از طريق مجموعهشاخص
كنندگان براي هر دو مورد مصاحبه براي انتخاب شركت. دست آمدبه 89/0بود كه پايايي آن ) 2003(يافتة پانتزا و همكاران تعديل

انتظامات، داوران ورزشي و نفر شامل مديران ورزشي،  281نمونة تحقيق . هاي هدفمند انتخاب شدو پرسشنامه از نمونه
متغير عمده شامل كنترل  11نتايج نشان داد . طور هدفمند در اصفهان انتخاب شدندكارشناسان ورزش و ورزشكاران بودند كه به

، نصب )M=  51/4(، بازبيني تجهيزات و امكانات )M=  76/4(، ارزيابي شرايط مسابقه )M=  39/4(ها محيط بيروني ورزشگاه
، تدارك تسهيالت )M=  79/4(، تدوين قوانين پيشگيري )M=  28/4(، مديريت خطر )M=  41/4(ي محافظت بدني هاسيستم
هاي عمومي ، آموزش)M=  88/4(، آموزش ويژة مسئوالن امنيتي )M=  73/4(، ارتباطات مؤثر با تماشاچيان )M=  48/4(رفاهي 

و كنترل شديد و جلوگيري از ورود مواد منفجره به ) M=  98/3(ازي س، مدلسازي و شبيه)M=  36/4(تماشاگران و بازيكنان 
هاي همچنين بين شاخص. هاي مهم در مديريت ايمني اماكن و فضاهاي ورزشي است، از شاخص)M=  8/3(هاي ورزشي محيط

  .درصد است 58برابر با ميزان تأثير ). R=  294/0و  ≥P 05/0(امنيت با احساس راحتي تماشاچيان رابطة معناداري مشاهده شد 
  
  هاي كليديواژه
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  مقدمه

ترين ها هنگام برگزاري مسابقات، يكي از مهمامنيت اماكن ورزشي و برقراري نظم و انضباط در استاديوم
هاي تجاري و برگزاري مسابقات ورزشي العادة ورزشرشد فوق. هاي مديران ورزشي در شرايط كنوني استدغدغه

هاي ورزشي اي فوتبال، واليبال، گلف، دو و ميداني، بسكتبال، بوكس و ديگر رشتههاي حرفهدر قالب ليگ
 هاي ورزشي و قهرمانان را دوست دارند و از آنانمردم، ورزش، تيم. كشاندها ميها تماشاچي را به ورزشگاهميليون

ها با تبليغات وسيع براي جذب تماشاگر و كسب درآمد از طريق ورزش اقدام رسانه. كنندحمايت و پشتيباني مي
هاي بزرگ چندمليتي، المللي و نفوذ شركتهاي تجارت بينتجارت گستردة بازيكنان توسط شبكه). 3(كنند مي

هاي مالي، خريد در بسياري از موارد حمايت. ها و مسابقات جهاني را تحت نفوذ خود آورده استبسياري از بازي
ها توسط مؤسسات تجاري و حتي نهادهاي دولتي رايج شده اي بازيو فروش بازيكنان، پخش تلويزيوني و ماهواره

  شوند و مردم شاهد اي پخش ميهاي تلويزيوني و ماهوارهصورت زنده از شبكهبسياري از مسابقات به). 2(
در كنار اين همه زيبايي و شور و نشاط متأسفانه . كنندة قهرمانان هستند، جذاب و خيرههاي بسيار زيباصحنه
  هاي موارد متعددي از پرتاب يا انفجار مواد منفجره مثل بمب. شودهاي زشت و ناهنجار مشاهده ميصحنه
  خورد بين زد و . هاي ورزشي در حين برگزاري مسابقات فوتبال اتفاق افتاده استساز در ميداندست

هاي ورزش را تحت تأثير قرار اندازد و زيباييها و دعواهاي خياباني امنيت اجتماعي را به خطر ميهواداران باشگاه
  ).4(دهد مي

در بسياري از مسابقات درگيري مكرر و فوتبال دهد در ايران و در مسابقات ليگ برتر ها نشان ميبررسي
يتي، ضرب و شتم و مجروحيت تماشاچيان و بازيكنان، پرتاب اشياي تماشاچيان با يكديگر و نيروهاي امن

خطرناك به داخل زمين بازي، بر زبان آوردن الفاظ ركيك از طرف تماشاچيان و بازيكنان و مربيان، حمله به 
طور كلي خشونت هم در بين تماشاچيان و هم بازيكنان ها و بهها مانند صندليوسايل و تجهيزات ورزشگاه

رو در همة مسابقات و براي ازاين). 3، 4، 7، 10(آور است كننده و شرماين موارد بسيار نگران. ش يافته استافزاي
ها ها و محوطة ورزشگاهمنظور اطمينان از امنيت در استاديومهاي ورزشي اقداماتي ضروري بهاجراي همة برنامه

كشورها موضوع برقراري امنيت در مسابقات در اولويت در بسياري از . در برابر حوادث احتمالي بايد انجام گيرد
  . قرار گرفته است
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تأسيس شد و تمامي كشورهاي اروپايي به  2005در سال ) ESSA(انجمن اروپايي امنيت در ورزش 
ها و مسابقات از طريق اعزام گروه كارشناسان و عضويت آن درآمدند و در تالشي هماهنگ براي امنيت ورزشگاه

و ) UEFA(، يوفا )FIFA(اين انجمن با نهادهايي مانند فيفا . كنندجراي قوانين امنيتي اقدام مينظارت بر ا
)IOC (المللي براي امنيت در مركز بين. ارتباط دارد و خواستار اعمال استانداردها در برگزاري مسابقات است

ني در پنج قاره توسعه داده و سه ورزش فعاليت جهاني خود را در سه حوزة آموزش، تحقيقات و حمايت و پشتيبا
  .هاي ورزشي و مسابقات ارائه داده استمنظور برقراري امنيت در محيطراهبرد به

المللي از كارشناسان برجستة امنيتي در ورزش، مستندسازي و رسيدن به اشتراكات ايجاد يك شبكة بين
ل منحصر به فرد و رفتاري باتوجه به المللي ورزش و توسعة فناوري ورزش و درك مسائبراي حفظ حركت بين

نهادهاي ورزشي با همكاري پليس و ديگر نيروهاي ). 18(اند اي براي توسعة امنيت اتخاذ كردههاي منطقهويژگي
را در برابر اتفاقات احتمالي هاي ورزشي ها و سالنريزي و تالش مستمر و با صرف هزينه استاديومامنيتي با برنامه
هنگام هاي ورزشي  ها و سالن با اين وصف مشاهده مي شود استاديوم. ابهنجار تجهيز مي كنندفاجعه آميز و ن

. روندهاي ورزشي ميمسابقات امنيت كامل ندارند و بسياري از ورزشكاران و مربيان با ترس و وحشت به سالن
بديهي . يابدز افزايش ميهاي ورزشي نيهاي ورزشي دارد و ميزان آسيباين موضوع تأثير منفي در عملكرد تيم

 هاي ورزشي را است ارزيابي و كنترل موارد خطرزا، احساس راحتي و نشاط و امنيت تماشاچيان در محيط

مسابقات با افزايش امنيت در همة سطوح بهبود از همراه دارد و مشاركت ورزشكاران و استقبال تماشاچيان به
ساز اجتماعي براي منظور ايجاد پيامدهاي مضر و صدمهكنان بهشبا وجود اين، قانون). 19، 24(كند پيدا مي

در نتيجه هدف اساسي مديران و ). 7(كنند هاي ورزشي سوء استفاده ميآسيب به ورزش و آلوده كردن محيط
  .هاي ورزشي استسازي همة محيطروز كردن آموزش امنيت و ايمنمسئوالن ورزشي ارزيابي موارد ايمني و به

آموزش بهترين «ترين شيوه براي ايجاد امنيت قبول شعار ر اين باورند كه بهترين و مناسبمتخصصان ب
هاي به اين منظور اقدامات آموزشي مفيدي براي ايجاد آرامش و امنيت در محيط. باشدمي» هدايتگر است

اي مختلف مانند اشاعة هها در آموزش مخاطبان، هواداران و تماشاچيان در زمينهرسانه. ورزشي انجام گرفته است
هاي تيمي براي كسب پيروزي، تحمل و افزايش ظرفيت و هاي جسماني و برنامهبرد و تأكيد بر تالش –تفكر برد 

 ). 12(هاي رفتاري مؤثر است قبول شكست براي كنترل اغتشاشات و كاهش ناهنجاري
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هاي آموزشي جذاب و بزرگ در عكسها پيشنهاد شده است كه پوسترها و دليل اهميت امنيت در ورزشگاهبه
  ).13(دهندة وجود امنيت در آنجاست، نصب شود ها كه نشانداخل و خارج از ورزشگاه

. هاي ورزشي شناسايي كردندها و استاديوممواردي براي بهبود امنيت در ورزشگاه) 2004( 1پنترا و همكاران
هاي الزم هاي قبل از شروع مسابقه و آموزشيق برنامهآنان نياز به ارتباطات مؤثر با تماشاچيان و ارزيابي دق

هاي اضطراري در زمان بروز حادثه با حمايت و همكاري همة افراد و دولت را الزم العملنيروهاي ويژه براي عكس
و پليس و نيروهاي ) بازيكنان، تماشاچيان، مربيان و داوران(عالوه مجموعه نيروهاي انساني در ورزش به. ديدند
العمل سريع و آمادگي براي عكس). 15(هاي خود آشنا باشند مسئوليتحيطه وظايف و ماتي بايد به نقش و خد

هاي كارگيري نيروهاي امنيتي ماهر در مكانبه موقع در مقابل تحركات و رفتارهاي اوباشگران، آموزش و به
اما در هر شرايط آموزش و . ي استموقع ضرورهاي بهالعملها براي عكس ها و سالن خيز در ورزشگاهحادثه

  .شناخت وظايف بايد براي همة نيروها در اولويت باشد

كنند براي افزايش ضريب امنيت در اماكن ورزشي، كارمندان ادارة اظهار مي) 2005( 2دوريس و فوستر
 3يانجمن جهاني مديران ورزش). 15(ساله آزمون آمادگي جسماني بدهند امنيتي و نيروهاي ضربت همه

)IASM (هاي ورزشي، معتقد است كه بهترين و مؤثرترين گزينه، شناسايي كليدهاي امنيت براي جايگاه 

اين نيروها شامل مديران، مربيان، داوران، ورزشكاران و . هاي ورزشي آموزش ويژة نيروهاستها و محيطسالن
 ). 19(نيروهاي امنيتي هستند 

كنند كه آيا استانداردسازي اماكن و فضاهاي ؤال را مطرح مياين س) 2005( 4سينوكيسهارست، زوبيك و 
گيرند كه استانداردسازي اماكن ورزشي براي مبارزه با اهداف بالقوة اوباشگران منطقي است يا خير؟ و نتيجه مي

 هاي ورزشي و بهبود عملكرد بازيكنان و افزايش درآمد ورزشي در وهلة اول براي جلوگيري از آسيب

از طريق بليت فروشي و در مرحلة بعد به جلوگيري از اغتشاشات و ايجاد آشوب توسط اوباشگران كمك  هاباشگاه
  ). 20(كند مي

                                                           
1 . Pentera. M.J & et al 
2 . Doerries.D.B & Foster 
3 . International Association Sport Management 
4 . Hurest, R, Zubeck & Pratsinokis  



  داردهاي ايمني سالن ها و اماكن ورزشينشناسايي شاخص ها و استا

 

25

هاي ورزشي ممكن است ناشي از عوامل متعدد از جمله وضعيت هاي استاندارد براي سالننبود مالك
در رعايت نكردن قوانين توسط  هاي ورزشي در طراحي و ساخت، عدم حساسيت مربياننامطلوب اماكن و سالن

  ).6، 9، 12(بازيكنان و عدم آمادگي كامل مديران براي برگزاري مسابقه باشد 

ها، آموزش ارزيابي خطرها و مهارت كارها در مديريت سازي سالنبعد از مطالعات گسترده از اهداف ايمن
ها و مشاهدة امنيت ورزشگاه  در زمينةمحقق با مطالعات گسترده . طراحي موارد ايمني مورد تأكيد قرار گرفت

ها، شناسانة حوادث در ورزشگاههاي مختلف ورزشي و بررسي آسيبمسابقه در رشته 150مستقيم بيش از 
ها شامل كنترل محيط، ارزيابي شرايط اين حوزه. دست آوردگيري ايمني را بههاي اندازهتوانايي معرفي حوزه

هاي محافظت بدني، مديريت ت، بررسي تجهيزات و امكانات، نصب سيستممسابقه، بازبيني براساس چك ليس
هاي عمومي تماشاگران و خطر، مديريت زمان، تسهيالت رفاهي، ارتباطات، آموزش ويژة مسئوالن ايمني، آموزش

 دو سؤال اساسي. هاي ورزشي بودسازي و كنترل و دور كردن مواد منفجره از محيطبازيكنان، مدلسازي و شبيه
  :شوند عبارتند ازكه در اين تحقيق بررسي مي

  براي مديريت ايمني وسايل، تجهيزات و اماكن و تأسيسات ورزشي به چه استانداردهايي نياز است؟ . 1

  سازي اهميت دارد؟در فرايند مديريتي چه مراحلي از استانداردها در ايمن. 2

سطح كيفي و فني ورزش و حمايت بيشتر به رغم اهميت برقراري امنيت در مسابقات كه در ارتقاي 
هدف اصلي . اي در اين زمينه انجام نگرفته استيافتهكننده دارد، در ايران تحقيق نظامتماشاچيان نقش تعيين

ها و اماكن ورزشي و ارزيابي سطوح اهميت سازي سالنها و استانداردها در ايمناين پژوهش معرفي و ارائة مالك
منظور هاي مديريتي بهمعرفي استانداردها براي كمك به تيم. ساس نگرش پاسخگويان استاين استانداردها برا

نتايج اين تحقيق همچنين براي ايجاد محيط امن و راحت براي . ها و اماكن ورزشي استسازي سالنايمن
  .هاي ورزشي در سراسر كشور مؤثر استتماشاچيان و كمك به ايجاد ثبات و آرامش در محيط
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  تحقيق روش

هاي افراد استفاده از ديدگاه(روش تحقيق توصيفي و از شاخة تحقيقات ميداني است كه به روش دلفي 
  .انجام گرفته است) متخصص و صاحب نظر

نمايندة سازمان ليگ برتر، (هاي مختلف متخصص در حوزه 19در مرحلة اول . تحقيق داراي دو مرحله است
در شهر  1390در سال ) ال، نيروي انتظامي، مدير استاديوم و ورزشكاران نخبهنمايندة حراست، داور و مربي فوتب

آنان در مديريت مسابقات . هاي اوليه و استانداردها مصاحبه شدنددست آوردن شاخصاصفهان انتخاب و براي به
مسابقات را  هاي امنيتيها و استانداردهايي در حوزهشد چه شاخصاز افراد پرسيده مي. ورزشي سابقه داشتند

افزاري و سازي اماكن و فضاهاي ورزشي مؤثر و مهم است؟ سؤاالت هم در حورزة سختدرك كرده كه براي ايمن
 94آنان در مجموع . نيز استفاده شد) 2003(از پرسشنامة پانترا و همكاران . هاي ورزشي تنظيم شدهم در برنامه

ها، هر ها و حذف موارد تكراري و تعديل ديدگاهمصاحبه پس از استخراج نتايج. شاخص كلي را پيشنهاد كردند
در مرحلة . صورت كلمات كليدي گنجانده شدها در يازده حوزه بهشاخص. شاخص در حوزة مربوط قرار گرفت

ها و استانداردها و نفر از متخصصان ورزشي براي بازنگري فهرست مقدماتي شاخص 20بعد مجدد از نظرهاي 
اي با در مرحلة دوم پرسشنامه. شاخص و معيار در يازده حوزه قرار گرفت 52در نهايت . داصالحات استفاده ش

از پاسخگويان خواسته شده بود ميزان موافقت خود را در مقابل هر سؤال براساس مقياس . سؤال تنظيم شد 52
وسط متخصصان تأييد شد و روايي پرسشنامه ت. پنج ارزشي ليكرت از كامالً موافقم تا كامالً مخالفم، اعالم كنند

جامعة آماري شامل مديران . دست آمدبه 83/0از طريق آلفاي كرونباخ ) نفر 30(پايايي آن در مطالعة مقدماتي 
هاي ورزشي، ورزشكاران، نيروهاي امنيتي و انتظامي و كارشناسان ورزشي و مسئوالن تأسيسات و سالن

 1390هاي مختلف ورزشي در اصفهان در سال در ليگ برتر رشتهها و داوران و مربيان مسابقات حاضر استاديوم
 SPSSها از طريق داده. صورت هدفمند انتخاب شدندعنوان نمونة آماري بهنفر به 282بود كه از بين آنان 

. دست آمدبه) ميانگين و انحراف معيار(ميزان اهميت هر شاخص از طريق آمار توصيفي . وتحليل شدتجزيه
  .كنديا كمتر از آن را حذف كرده و ميزان اهميت باالي ميانگين را بيان مي 3محقق سطوح 
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  تحقيقهاي  و يافتهنتايج 

  هاي ايمني و احساس راحتي تماشاچيانتجزيه و تحليل همبستگي بين شاخص – 1جدول 

  R  متغيرهاي تحقيق
ضريب 

رگرسيون 
)B(  

سطح 
 معناداري

P  
 tمقدار 

سطح 
 معناداري

P  

ضريب تأثير 
  )جذور اتام(

توانايي 
  آزمون

  164/0  002/0  022/0  357/3  024/0  456/0  218/0  كنترل محيط
  036/0  51/0  042/0  526/2  04/0  318/0  163/0  ارزيابي تأسيسات

  409/0  08/0  004/0  724/2  03/0  418/1  234/0  ارزيابي شرايط مسابقه
  064/0  002/0  002/0  4/3  132/0  529/0  219/0  سيستم هاي پشتيباني

  129/0  009/0  053/0  801/2  048/0  321/0  121/0  مديريت خطر 
  263/0  012/0  05/0  826/2  32/0  189/0  169/0  ارتباطات

  235/0  74/0  485/0  339/3  124/0  456/0  118/0  پاكسازي مواد منفجره
  231/0  006/0  02/0  625/3  062/0  271/0  261/0  آموزش و الگوسازي 

احساس راحتي 
  تماشاچيان

294/0  216/0  006/0  851/4  005/0  588/0  961/0  

  

هاي امنيت با احساس راحتي تماشاچيان وجود دارد دهد رابطة معناداري بين شاخصنشان مي 1جدول 
)05/0 P≤  294/0و  =R .( درصد واريانس  59درصد است، يعني  8/58ميزان تأثير برابر با)هاي امنيتشاخص (

عبارت ديگر، مجذور آنها با مجذور به. راحتي تماشاچي و برعكس استهاي احساس مربوط به واريانس نمره
توانايي . هاي امنيت مشابه استهاي شاخصهاي احساس راحتي تماشاچي و نمرهضريب همبستگي بين نمره

دهد سه همچنين نتايج نشان مي. شوددرصد اطمينان موارد باال تأييد مي 96است، يعني با  96/0آزمون برابر با 
هاي پشتيباني و ارزيابي تأسيسات و اماكن ورزشي قبل از مسابقه با تغير ارزيابي شرايط مسابقه، سيستمم

  .احساس راحتي تماشاچي رابطة معنادار دارند
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  هاي امنيتميانگين اولويت شاخص – 2جدول 

  اولويت  انحراف معيار  ميانگين  هاي مديريت ايمني شاخص

  1  ± 537/0  79/4  كنترل محيط

  2  ±  402/0  73/4  موش وظايف نيروها از طريق رسانه هاآز

  11  ± 445/0  08/4  ارزيابي  ايمني تأسيسات و تجهيزات 

  5  ± 686/0  75/4  سيستم هاي پشتيباني

  3  ± 471/0  71/4  مديريت بحران

  6  ± 356/0  61/4  ارتباطات 

  8  ± 594/0  31/4  تدوين قوانين مجازات

  4  ± 304/0  66/4  الگوسازي

  13  ± 621/0  08/3  سازي محيط از مواد منفجرهپاك

  9  ± 489/0  22/4  آموزش ويژه براي امنيت 

  7  ± 307/0  37/4  برقراري امنيت از طريق پليس

  5  ± 551/0  61/4  كنترل دقيق تماشاچيان

  12  ± 386/0  01/4  نصب عالئم هشداردهنده

  10  ± 714/0  19/4  ارزيابي برنامه قبل از مسابقه 

  

هاي ايجاد امنيت هاي هر كدام از شاخصها و فراوانيدهد كه توزيع امتيازات، اولويتنشان مي 2ل نتايج جدو
هاي اولويت اول و پاكسازي محيط 79/4هاي ورزشي با ميانگين كنترل محيط. ها متفاوت استدر ورزشگاه

  .در اولويت چهاردهم است 28/3ورزشي از مواد منفجره با ميانگين 
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  هاي كنترل محيطشاخص

هاي زمين و مستعمل بودن تجهيزات هاي كنترل شرايط بايد ناهمواريپاسخگويان معتقدند كه شاخص
)39/4  =M(ديده قبل و بعد از مسابقه ، حضور پليس آموزش)37/4  =M( نظافت و زيبايي محيط داخلي ،

، تدابير امنيتي محيط خارجي )M=  31/4(ي هاي ايمني و امنيتروز كردن سيستم، به)M=  36/4(ها ورزشگاه
نتايج . ، اهميت دارند)M=  09/4(متر است، تحت پوشش قرار دهند  300اطراف اماكن ورزشي را كه شامل 

  ).M=  62/3(شده و باتوم كمترين اهميت را دارد هاي تربيتنشان داد كه استفادة پليس از امكاناتي مثل سگ

  أسيسات و تجهيزاتهاي ارزيابي و كنترل تشاخص

جلوگيري كامل از ورود تجهيزات و وسايلي همچون : ترين موارد عبارتند ازپاسخگويان معتقدند كه مهم
، بررسي و شناسايي 76/4ها با ميانگين ها و سالنبه استاديوم... هاي سرد و هاي بزرگ، سالحترقه، كوله پشتي

؛ اجراي كامل قانون از )M=  64/4(اي امنيتي در هر ورودي ، قرار دادن نيروه M=  73/4موانع ورود و خروج 
هاي ورود و خروج ويژة مربيان و بازيكنان؛ ارتباط منفي همة اجزاي ؛ شناسايي راه M=  49/4سوي تماشاگران 

 ؛ بررسي دقيق محل مسابقه و تطبيق با چك ليست M=  45/4ورزشگاه با هم و دسترسي آسان به آنها 

 45/4 = M  6/3ها رسي الكترونيكي بليتو بر  =M كه اهميت كمتري دارند.  

  هاي شرايط مسابقهشاخص

؛ )M= 50/4(تدارك تجهيزات مورد نياز مسابقه : هاي شرايط مسابقه عبارتند ازبه عقيدة پاسخگويان شاخص
ر داشته هاي نوين كنترل كه با فصل قبل تفاوت چشمگي؛ شيوه)M=  73/4(آموزش بازيكنان قبل از مسابقه 

شكل و جذاب براي ؛ لباس يك)M=  36/4(عهده دارند ؛ حمايت از نيروهايي كه كنترل را به)M=  45/4(باشد 
؛ كنترل سابقة افرادي كه به آنها نياز است، مثل )M=  36/4(اندركاران در زمان مسابقه همة مأموران و دست

  ).M=  91/3(ن فروشندگان، كارمندان، پيمانكاران، دانشجويان و داوطلبا

  هاي پشتيبانيهاي سيستمشاخص

روشنايي كامل در ( 59/4تا ) انتقال تجهيزات قابل انفجار در سالن( 86/3ها در اين حوزه از ميانگين نمره
متر اطراف سالن  300؛ كنترل محيط در حدود )همه جاي ورزشگاه و كنترل با سيستم ديجيتالي مركزي
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)41/4=M(مناسب  ؛ استفاده از حصارهاي)27/4=M (وسيلة دوربين ديجيتالي و توانايي كنترل محيط به
)27/4=M ( كه اعتبار زيادي دارد؛ جايگاه خبرنگاران در استاديوم بايد به سيستم مديريت امنيتي مجهز باشد
)57/4=M(ها هاي اعالم خطر، كنترل دقيق راه؛ سيستم)41/4=M( ؛ شناسايي تجهيزات مورد قبول در زمين كه

  ).M=91/3(ترين نمره را در اين حوزه دارد پايين

  هاي مديريت خطرشاخص

؛ ايجاد ستاد پشتيباني براي )M=48/4(هاي ضروري العملتدوين قوانين حمايتي هنگام بحران براي عكس
؛ بررسي دقيق شرايط هر )M=25/4(ها و انجام تمرينات ويژه هر هفته يك بار ؛ گردهمايي)M=45/4(بحران 

هاي مردمي هنگام بحران؛ ايجاد محل پزشكي ؛ برنامة كمك)M=36/4(طور جداگانه و آموزش ويژه قه بهمساب
  .هاي امدادرساني در حداقل زمانهاي تخلية سريع هنگام بحران و شيوهاضطراري؛ برنامه

  هاي تسهيالت رفاهيشاخص

هاي ؛ پاركينگ)M=43/4(ل هاي با كيفيت در مح؛ فروشگاه)M=67/4(ونقل آسان ايجاد شرايط حمل
هاي گرمايش و سرمايش بيمة حوادث براي تمام نيروها؛ شناسايي نيازها مناسب و كافي؛ كنترل دقيق سيستم

  ).M=90/3(براي پيشگيري 

  هاي ارتباطاتشاخص

؛ مهارت استفاده از راديو )M = 67/4(ها ؛ نوشتن كامل گزارش)M=76/4(شناسايي سلسله مراتب دستورات 
 ؛ داشتن سيستم ارتباطي قابل اطمينان كه در مواقع بحراني حمايت و پشتيباني كنند)M=52/4(سيم يو ب

)62/4= M( كانال  10هاي بزرگ استفاده از راديوست كه حداقل هاي ايجاد امنيت در ورزشگاه؛ يكي از راه
هاي مركزي استفاده ز سيستم؛ براي دستيابي به سيستم ارتباط اضطراري بايد ا)M=67/4(مستقل داشته باشد 

؛ )M=68/4(ها ها و پيغامهاي ويديويي براي ارسال متن؛ داشتن ارتباطات قابل اطمينان با شبكه)M=57/4(كرد 
  ).M=64/4(ها كنترل شوند براي مسابقات ورزشي بايد از قبل براي مواقع اضطراري آماده باشند و اين ارتباط



  داردهاي ايمني سالن ها و اماكن ورزشينشناسايي شاخص ها و استا

 

31

  هاي ايمني اشخاصشاخص

- هايي براي حفاظت از آنها و آگاهي آنها از وظايف و مسئوليتخاص شامل آموزش و برنامهامنيت اش

آوري اطالعات شخصي اوباشگران و جمع) M=  55/4(صالح ؛ بيمة افراد از طريق مراجع ذي)M=  64/4( هايشان
  ).M=  50/4(هستند  تر و باتجربههاي ايمني براي برقراري امنيت توسط افراد قديمي، از جمله شاخص)45/4(

  سازيهاي آموزش مدل و شبيهشاخص

كنترل ايمني تأسيسات جانبي براي ورزشكاران و : سازي عبارتند ازهاي آموزش مدل و شبيهشاخص
ها و كارمندان، تعيين صالحيت براي كنترل اشخاص، نصب عالئم هشداردهنده و تابلوهاي آموزشي با واژه

، هدايت و راهنمايي )M=  59/4(يژه براي افراد راهنما، فروشندگان و داوطلبان جمالت زيبا و مناسب، آموزش و
، )M=  55/4(هاي ضروري براساس تجربيات قبلي ، تدوين دستورالعمل)M=  14/4(توأم با محبت تماشاچيان 

  ).M=  41/4(آموزش ورزشكاران در تمرينات 

  فرايند . ايمني بايد آزمايش و تجربه شوند ها و عملياتنامهها، آييندر طول آموزش، دستورالعمل
  .هاي ويديو و شبكهگيري مناسب، ارتباطات اوليه، ثانويه و ضروري از طريق سيستمتصميم

  هاي كنترل و جلوگيري از ورود مواد منفجره به اماكن ورزشيشاخص

خطرناك را بايد از  معتقدند مواد منفجره و محترقة بالقوة) M=  59/4(پاسخگويان با ميانگين بااليي 
محافظت از اماكن ورزشي در برابر مواد سمي و خطرناك و پاكسازي آنها، . هاي ورزشي دور نگه داشتاستاديوم

هاي ويژة هاي پليس و نيروهاي امنيتي به آموزشسگ). M=  45/4(هاست هاي امنيت ورزشگاهبخشي از برنامه
  ).M=  02/4(يابي نياز دارند سالح

  

  گيرييجهبحث و نت

جانبه و توجه ويژة مديران اجرايي در گذاري همهنتيجة اين پژوهش تحقيقي اتفاق نظر در مورد سرمايه
سازي اماكن و فضاهاي ورزشي و آموزش موارد امنيتي به افراد براي برقراري امنيت و افزايش ضريب ايمني ايمن
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ها  فاظت و ايمني بايد از استانداردها و شاخصويژه مسئوالن حمديران ورزشي و به. در مسابقات ورزشي است
  هاي دقيق، ها استفاده كنند و با بررسيهاي ايمني براساس اهميت ويژة آن در ورزشگاهبراي تعيين اولويت

الوقوع و تالش براي بيني حوادث قريبپيش. هاي برقراري امنيت و رفاه در هر مسابقه را ارزيابي نمايندشيوه
د براي رسيدن به وضعيت مطلوب از طريق رعايت استانداردها و ايمن كردن تأسيسات ورزشي تغيير وضع موجو
هاي امنيتي در پنج حوزة مديريت بحران، مديريت نتايج نشان داد رعايت استانداردها و شاخص. بسيار مهم است

اده است، موضوعي كه سازي ميانگين بااليي را به خود اختصاص دخطر و ارتباطات و آموزش، مدلسازي و شبيه
  . كندبر آن تأكيد مي) 2005(هاگمن 

هاي هر اجراي مطلوب مسابقات ورزشي نياز به پاسخ مطمئن و كافي همة مسئوالن به موارد ايمني و شاخص
در نتيجه مديران ورزشي بايد امكانات و تسهيالت مورد نياز برگزاري . حوزه كه در تحقيق ارائه شده است دارد

هاي ورزشي در پيروي توسعة صنعت استانداردسازي در ورزش به اقتدار قانوني سازمان. روز كنندرا بهيك مسابقه 
. كندبر آن تأكيد مي) 2002(اي كه آقاي استل هاي جامع ايمني در ورزش نياز دارد، مسئلهاعضا و ارائة برنامه

هاي آرام قات ورزشي تالش كرده و محيطساز در حين مسابعنوان يك تيم ايمنمسئوالن انتظامات و حراست به
  .كنندو ايمني را براي همة تماشاگران و ورزشكاران فراهم مي

راهنماها، فروشندگان، مسئوالن بليت و (ها، ورزشكاران و ديگر نيروها نيروهاي خدماتي و كارگران ورزشگاه
. نظم و ايجاد امنيت همكاري كنندبايد آموزش ببيند و در مواقع حساس با پليس امنيتي در برقراري ) غيره

البته . شودمشاهده مي) 2001(و باگناتو ) 2005(، هگمن )2005(چنين نتايجي در تحقيقات گوس و همكاران 
تمرينات آمادگي . روز باشدهاي اضطراري به وقايع احتمالي بايد آموزش داده شود و امكانات و تسهيالت بهپاسخ

. ويژه مسابقات حساس نياز داردشد و به بازآموزي و تمرين قبل از شروع مسابقات بهنيروهاي امنيتي بايد مداوم با
بيني و براساس چك نكتة مهم اين است كه مديران مسابقات بايد همة مواردي كه احتمال بروز حادثه دارد، پيش

در صورت تكرار  .ابتكار عمل در بحران و هماهنگي بين نيروها بايد در دست مدير باشد. ليست كنترل كنند
هاي ايمني براي مديران مسابقات ورزشي در اين زمينه پيشنهاد هاي درسي و اعطاي گواهينامهحوادث، برنامه

هايي در زمينة مواردي از بر استانداردسازي اماكن و فضاهاي ورزشي در آينده ممكن است پژوهشعالوه. شودمي
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نامة مدون و ورزشي، بازارهاي ورزشي، امور مالي ورزش و آيين هايهاي ايمني جديد در فروشگاهاستانداردسازي
  .باشگاهي انجام گيردجامع براي خريد و فروش ورزشكاران بين

. سازي در مسابقات ورزشي ممكن است در برخي كارها اثر مخالف داشته باشدافزايش تالش براي ايمن
هاي زيادي خرج كنند، اما برخي مديران يد هزينههاي ورزشي براي بهبود ايمني در مسابقات ورزشي باسازمان

وتحليل آثار اقتصادي ناشي از يك حادثه و نتيجة زيانبار آن در مسابقات ورزشي تجزيه. در اين مورد ترديد دارند
هاي علمي و تحليلگران ورزشي بايد اطالعات مستند از موارد ايمني و شاخص. بردآينده اين شك را از بين مي

گذاري در ايمني و هاي ورزشي تهيه كنند تا توجه آنها را به سرمايهها و باشگاهتانداردسازي براي سازمانمعتبر اس
-عنوان مهماستانداردسازي اماكن و فضاهاي ورزشي معطوف دارند، زيرا احساس امنيت و رضايت تماشاچيان به

شود و در نتيجه د محيط آرام و ايمن محقق ميهاي ورزشي با ايجاها و تيمترين منبع درآمد باشگاهترين و اصلي
  .دنبال خواهد داشتافزايش تعداد آنان را به
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