
 
 

 1399بهار  _ مدیریت ورزشی 
  285 –307 : ص ،1 شمارة، 12دورة 

  96  / 11 / 03 تاریخ دریافت :
 99 /04 /04  : پذیرشتاریخ 

 

براساس  یرانمد یفموجود در وظا هايیسکر ینتخم يالگو یینتب
ورزش  یرانمد يمورد ۀ: مطالعAPMBOKیري خطرپذ یریتمد ۀچرخ

  نور یامدانشگاه پ ییدانشجو
 

 4مسلم شیروانی – 3اکبر فرید فتحی  –2غالمرضا شعبانی بهار  – 1∗رضا فرخشاهی
شگاه پ یورزش یریتگروه مد.1 ور، یامدان شاه، ا ن ستاد .2 یرانکرمان شگاه عال یورزش یریتگروه مد ا مه دان

شگاه پ یورزش یریتمد يدکتر .3 یرانتهران، ا(ره)، ییطباطبا ور، تهران، ا یامدان  ی،پژوههیندآ يدکتر .4 یرانن
شگاه ب  یرانا ین،(ره) قزوینیامام خم یالمللینمدرس دان

 

  
 

 چکیده
یري خطرپذ تیریمد ۀبراساس چرخ رانیمد فیموجود در وظا يهاسکیر نیتخم يالگو نییتب قیتحق نیهدف ا

APMBOK نآي آمار ۀجامع .است یشیمایپ ،یفیتوص آن يگردآور ةویو ش ياز نظر هدف کاربرد بود. پژوهش حاضر 
نفر است.  31و به تعداد  شمارتمام شاساس رورآن ب يآمار ۀکه نمون است نور امیدانشگاه پ یبدن تیترب رانیشامل مد

و  دیخبرگان رس دأییآن به ت ییکه روا شد یطراح یسؤال 33 يانامهپرسش سکیر تیریعوامل مؤثر بر مد ییشناسا يبرا
 tآزمون  قیتحقین در ا مورد استفاده يآمار يهاروش. شد بررسی)97/0کرونباخ ( يآن با استفاده از آزمون آلفا ییایپا

مورد  ۀجامعیدگاه ز دنشان داد ا جی. نتااست) PLS(يمعادالت ساختار يسازمدل و دمنیفر يبند، رتبهيانمونهتست تک
عوامل ی، و درمان یپزشک ،یورزش اتزیلوازم و تجه ،یبرنامه، ورزش قهرمانو فوق یفراغت ،يساختار يهاسکیر یبررس

 به ا توجهبالزم هستند.  ریتأث فاقد زین یحقوق وی تیو عوامل امن شوندیمحسوب م سکیر تیریدر مد تیموفق يدیکل
 نیدر تخم برنامهو فوق یفراغت يهاتیفعال حیصح تیریدم )000/0( داري) و سطح معنا155/52اسکوئر (ي کا آزمونة آمار

 یانسان ،یتواند در حفظ منابع مالیپژوهش م نیدر ا شدهینتدو يالگورو، ینقرار دارد. ازا يباالتر تیاولو درر مؤث يخطرها
 مؤثر باشد. سکیر تیریمد ياز اجرا یناش یو کاهش عواقب قانون یورزش دانشگاه یو سازمان

 
 يدیکل يهاواژه

 .APMBOK، ورزش دانشگاهی، سکیر تیریمد، نور امیدانشگاه پالگو، 
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 مقدمه
کند. می تجربهاي و هم در سطح تفریحی هم در سطح حرفه جدیدي را دوران ورزش در عصر جدید صنعت

رزش دانشگاهی را دچار وو ساختار و وظایف جدید  ابدییمي شتریب تیاهم هر روز یبدن تیورزش و فعال

، ره از خبرگان ورزش دانشجویی کشوگرفتبا توجه به نظرسنجی انجام). 1( ي قانونی کرده استهاچالش

برابر و گسترش  يهاایجاد فرصت«با عنوان ساله پنج ياانداز ورزش دانشجویی در قالب برنامهبیانیـۀ چشم

 تیترب رانیمد رونیازا). 2تدوین شد (» ورزشی يهاتیمحیطی سالم براي مشارکت دانشجویان در فعال

 تیریمدمانند  یفیوظا با انجام صحیح توانندیم هستند،ها ورزش دانشگاه ۀتوسع از ارکان مهم ی، کهبدن

ی ورزشو ادارة سازمان  برنامهفوقي هاتیفعالی، مدیریت اماکن ورزشی، اجراي ورزش يدادهایرو يبرگزار

  کمک بسزایی کنند. اندازچشمقق این به تح هادر دانشگاه خود

رو پیش از حوادث و صدمات توانندیهرگز نم نیز هابرنامه نیترمنیا. وجود دارند خطرها ذاتاً در ورزش

 يهاتیهرساله هزاران نفر در حین شرکت یا تماشاي رویدادهاي ورزشی و فعال). 3کنند (جلوگیري 

در  ریناپذاجتناب يادهیپد ها،حوادث مختلف و بروز خطر وقوع . به همین علت،بینندتفریحی آسیب می

و پیامدهاي فردي، اجتماعی  کندیم دیآنها را تهد نامخاطب ت کهاس یهر سازمان ورزش يهابرنامه ياجرا

عبارت است از هر چیزي که مانع از رسیدن سازمان به اهدافش (خطر) ریسک  دارد. دنبالبهو سازمانی را 

 عدم اصورت رخ دادن یک فاجعه، اتفاق بد یتوان سازمان را در این راه بکاهد، که ممکن است بهباشد یا 

عنوان عامل عدم دستیابی به اهداف ). بنابراین، خطر به4وقوع مسائل آن طور که مورد انتظار است، باشد (

 .)5( قرار دهدمنابع سازمان را تهدید کند و عملکرد مدیران را تحت تأثیر  تواندیم

واکنشی است  ي ورزشی است، کههاسازماندر  اتیهرگونه عمل نفکیال ياز اجزا ریسک تیریمد

عالوه اي که ممکن است رخ دهند. بهتهدیدات بالقوه ینیبشیبراي مقابله با خطرها از راه امکان پ ،علمی

در  .دهدمیکاهش  ناشی از خطر راکه وقوع خسارات  یی استهاطراحی و اجراي روشمدیریت ریسک 

هدف مدیریت ریسک این است که قبل از وقوع تهدید، آمادگی الزم براي مقابله با آن را فراهم کند. واقع، 

در نتیجه، براي دستیابی به این هدف الزم است منابع مورد احتیاج، قبل از وقوع خسارت کنترل شود و 

 ).6ه شود (آن درنظر گرفت و کنترلهاي مناسبی براي اجتناب برنامه

 تیریمد ۀبرناماگر  اهمیت دارد. یورزش يهاطیدر مح سکیر تیریمدزیادي تخمین  لیدالبنابر  

 هر سازمان ورزشی باشد، يبرا يابزار ارزشمند تواندیمشود، اجرا  یخوبو به بدای دقت توسعهبه سکیر

 مه،یب يهانهی، کاهش هزهایدادخواهدر برابر  کنندگانکاهش صدمات به شرکت زیرا زمینۀ مناسبی را در
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آموزشیار مدیریت  )2010( 1وایتبی انسی ن). 7( آوردیمقامات و داوطلبان فراهم م ان،یو محافظت از مرب

 يهامدیریت ریسک براي حفظ و بقاي آژانس: اجراي دیگویم دانشگاه کنیونس و اوقات فراغت تفریحات

کنندگان در فعالیت ورزشی حفظ ایمنی کارکنان و شرکت. او معتقد است تفریحی ضروري و اساسی است

 سببگیرد. بدین قرار تفریحی –باید در اولویت اول تهیه و تدارك یک فعالیت، برنامه یا خدمت ورزشی 

در  و اندمواجه خطرها نیاز ابا دامنۀ وسیعی  با توجه به ماهیت کار خودو تفریحی  ورزشی يهاسازمان

 ).8( بستگی دارد توسط آنهاشده نوع مدیریت و رهبري اعمال بهاساساً موفقیت آنها  يمتحول امروز شرایط

 مطلوببرقراري که  است یتخصص و عیوس اریبس یورزش يهاسازمان در سکیر تیریکار مد ةحوز

هاي تاثربخشی مدیریت ریسک به دانش و مهار د.داراثربخش نیاز  در سازمان ورزشی به مدیریتآن 

 ،ماشاگرانت ،مراقبت از کارکنان یقانون ۀفیبا وظ ضمن آشنایی دیبا رانیمدکه  وابسته است ياژهیو

، هاياستراتژ )2012ي و بیمه (ارحرفهیغراهنماي ورزش  را کسب کنند. هامهارتاین  کنانیبازداوطلبان و 

. 1: کندیم انیب گونهنیا را اثربخشو  کارامدیریت ریسک  يبرا یسازمان ورزش کیاقدامات  و هامهارت

اي جذب بر کسب حداقل استانداردها. 2ی، ورزش زاتیمنظم از امکانات و تجه یبازرس ستمیس کی یطراح

در شاغل  کارکنانکلیۀ اطالع  .3ی، ورزش يهاو کارکنان شاغل در سازمان انیمرب ،مدرسان مدیران،

 یمنیماده کردن طرح اآ. 4، آنان موقع بهو آموزش به سکیر تیریمد يهااز برنامه یورزش يهامجموعه

، شودنجر میمی سازمان ورزش دیبه تهد است و ینیبشیکه قابل پ یخطرناک طیمقابله با شرا يبرا یعموم

 يهابیاز آس يریجلوگ يبرا سکیر تیریمدي هاو برنامه یمنیا يهاستمیمدارك س ی ازگانیبا جادیا )5(

این  نیهمچنی. رزشسازمان و يبرا یمعتبر و کاف ۀناممهیاستفاده از ب .6و  آنان و از دست دادن یاحتمال

که  ینیگسن تیتبرئه از مسئول يبرا یموجه لیاز وجود عوامل خطرزا دل یاطالعیبسازمان معتقد است 

 نخواهد بود. ،شودیو برگزارکنندگان مسابقات نهاده م رانیمدة عهد بر

 ۀفیوظمدیریت معاصر در ورزش  در کتاب) 370-369، 1998( و همکاران 2پارکز از سوي دیگر،

کنند که می میتقس تیمسئول ةبه سه حوزی در اجراي مدیریت ریسک را ورزش التیتسه و دادیرو انریمد

از  ياعمال مراقبت در نگهدار. 2، انباریمواد ز ایاز عوامل محیطی عاري فراهم آوردن  .1: از اندعبارت

در  .باردر مقابل اعمال خشونت انیمشوقان و حام ،حفاظت از مخاطبان. 3ی و ورزش زاتیو تجه ساتیتأس

 یمنیا ۀتیکم تیمسئول ۀطیحدر  ای استخطر  رانیمد عهدة رها باز سازمان ياریدر بس، فیوظا نیا واقع

                                                           
1. Nancy B. White 
2. Parkes  
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اقدامات مدیریت خطر مؤثر در مطالعۀ «در تحقیق خود با عنوان ) نیز 2003(1هارول ).10( ردیگیمقرار 

فنی در خطر  يهاتوانایی نفوذ در دیگران، تخصصرا مشهود مدیران  يهاها و مهارتتوانایی »آموزش عالی

 یورزش يهامدیریت ریسک در سازمان رونیازا). 9(کند میپیشگیرانه و خالقیت عنوان  يهامالی، مهارت

ینده را آ و حالگذشته،  يهاسکیتمام ر سیستمی صورتبهکه  استدائمی و در حال گسترش  ياپروسه

 دربرگیرد.

. دارد ي دانشجویانریادگیبر  یمثبت اریداشته و اثر بس ییبسزا تیاهمی آموزشي هاطیمحورزش در 

و  باید ایمنی ورزشکاران ي خود،هاتیسبب مأمورتنها بهها و مؤسسات آموزشی عـالی نهانشگاهد

ی در مدیریت اتیو حنقش بسیار مهم  لیدلبلکه به را جدي بگیرند، از فضاهاي ورزشی کنندگاناستفاده

 از باید الگوهاي مناسبیمنابع انسانی ورزش کشور، وظیفۀ خطیري را به عهده دارند. به همین سبب 

 ي مدیریت ریسک درهااستیسة اتخاذ محققان مختلفی دربار .کنندایمن را ارائه مدیریت ورزشی امن و 

داشتن برنامۀ  رد در مطالبی را انآن از برخی که اندتحقیق کردهي ورزشی و ورزش دانشجویی هاسازمان

ی در طراحاز سوي دیگر،  .اندبرآمده) 3، 15تأیید آن ( درصددو برخی نیز  )10، 12 -14مدیریت خطر (

در موقعیت  ییورزش دانشجو گاهینور جا امیدانشگاه پ یکل تربیت بدنة ورزش ادار ۀراهبرد توسع نیو تدو

SO  یکیاثربخش  تیریمد يو ساختارها برا هاستمیس ،هاهیرو ،هایمشخط نیتدوعالوه . به)16( داردقرار 

ي مذکور هاافتهسبب، از یبیان شده است. بدین يمراکز مجر یتمام دانشگاه در نیاز اهداف بلندمدت ا

ي در جهت دستیابی به اهداف کالن ورزش دانشجویی دانشگاه ریخطرپذکه بررسی مدیریت  شودیمنتیجه 

 نسبت به  ياحرفه کردیرو که )پروژه رانیانجمن مد( Apmbok  2.استپیام نور بسیار حیاتی 

Pmbokمدل متعارف  ،پروژه) دارد تیریاستاندارد مد يهااز واژگان، راهنما و دستورالعمل يا(مجموعه

 .)17، 18تبیین کرده است (  1شکل  را براساس 3يریخطرپذمدیریت 

                                                           
1. Harwell 
2.  Association for Project Management Body of Knowledge 
3. Risk/management/plan 
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 یريخطرپذمدل متعارف مدیریت  .1شکل 

 
 تیریمدل متعارف مدۀ گانپنجتوان با اجراي مراحل یماورند که رو، نویسندگان این مقاله بر این بازاین

. تعریف 1از:  اندعبارت. این مراحل دکر یطراح ی راورزش يهادر سازمان خطر تیریمد ۀبرنامیري، خطرپذ

میزان  . تخمین3ي آنها، بندو گروه. شناسایی خطرهاي موجود 2اهداف و تعیین وظایف مدیران، 

. 4، مؤثر ي بیشترین خطرهايبندرتبهیري شامل بررسی میزان اهمیت خطر، احتمال وقوع آن و خطرپذ

 تیریمد ۀبرنام ياجرا. 5، ، کاهش، منحرف کردن و پذیرش خطرفطراحی واکنش مناسب مانند: حذ

ورزش  رانیدم فیموجود در وظا يهاسکیر نیتخم يالگو نییتبمنظور به. و کنترل خطر يریخطرپذ

کند و زمینۀ الزم را براي انجام مراحل این چرخه را بررسی می 3تا  1مراحل  قیتحق نیا دانشجویی،

 آورد. ي، در تحقیقات آتی فراهم میریخطرپذ تیریمد بعدي چرخۀ

آماده و  سکیر تیریمد ياز نوآور یدرك عموم«عنوان  ) در تحقیق خود با24-1، 2016( 1بروك

در این زمینه،  شدهپرداختهاي ها و هزینهگوید: افزایش مداوم تعداد دادخواهییم» نیبدتر يبرا شدن

یسک هاي جدیدي براي کاهش، انتقال و حذف ریمشخطمدیران و کارشناسان ورزشی را وادار به اجراي 

کرده است. به عقیدة او از آنجا که کارشناسان ورزشی و در رأس آنها مدیران ورزشی مسئول کنترل 

 .)19(بینی و کنترل آنها باشند ها هستند، باید قادر به شناخت، پیشخطرهاي ناشی از این ریسک

                                                           
1.  Brooke 
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بیان » ي اولیه در ورزشهاو کمکی منیا هايیاستس«) در تحقیقی با عنوان 29-36، 2010( 1هاسلر

منظم تأسیسات ورزشی را بازرسی و نگهداري کنند و براي موفقیت بیشتر،  طوربهکرد: مدیران ریسک باید 

در فکر محیطی امن، و مدیریتی صحیح باشند، چراکه مسئولیت مهم سالمت و ایمنی  دیبا همواره

 .)20(عهده دارند را به کنندگانشرکت

-هاي مدیریت خطر آسیب) در تحقیق خود به ارزیابی سیستم2008،61-54(  و همکاران 2دونالدسن

هاي مدیریت خطر در کاهش هاي ورزشی پرداختند. آنان بیان کردند که پیشرفت و توسعۀ سیستم

 .)21( کنندگان و داوطلبان ورزش مؤثر خواهد بودهاي ورزشی و افزایش شرکتخطرهاي آسیب

 ي ورزشی پرداخت و بیان کردهاسازماني پیش روي هاچالش) به بررسی 167-187، 2005(3ائویس

 با آن يهااستیس اجراي در اما ،اندپی برده سکری مدیریت عملیات اهمیت بهها سازمان شتریب

و  سکری مدیریت برنامۀ نبود دانش، نبود یا کمبود کهنه، تجهیزات و تأسیسات مانند ییهايدشوار

 . )22( هستند روهروب تجربهیکارمندان ب

تربیت  مدیریت از جمله یورزش يهاکه سازمان ییدر واکنش به خطرها سکیر تیریرغم اهمیت مدبه

در این زمینه انجام نگرفته است. تحقیق  ياافتهیدر ایران تحقیق نظام ،کندمی دیها را تهددانشگاهبدنی 

 ۀبراساس چرخ نور امیپ دانشگاه ییدانشجو ورزش رانیمد فیهاي موجود در وظاریسک نیتخم به حاضر

هاي موجود در ریسک ییشناسا يمهم و اساسی برا یگام تاپردازد می Apmbok ي ریخطرپذ تیریمد

ها برداشته شود. و سازمانی دانشگاه یانسان ،یحفاظت از منابع مال و یورزش دانشگاه رانیمد فیوظا

 یقبل اتقیکه در تحق، موجود تیوضع یرا فراتر از بررس قیکه طرح تحقت در آن اس قیتحق نیا ينوآور

ورزش در  آنهاع وقو قبل از مؤثر يدهایتهد يبندرتبه و ییو به شناسا است، سوق داده دهش اشارهبه آن 

 .شودیآن محسوب م یژگیو یقبل قاتیبا تحق سهیدر مقابه همین سبب،  .پرداخته است یدانشگاه

 

 ی تحقیقشناسروش

. جامعۀ آماري تحقیق است یشیمایپ ،یفیآن توص يگردآور ةویو ش ياز نظر هدف کاربرد پژوهش حاضر

محدود بودن  واهداف ، با توجه به موضوع. دهندیمپیام نور تشکیل  را مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه

                                                           
1. Hossler 
2. Donalson 
3. Hsiao 
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شنامه، از پرس 24که در مجموع شمار استفاده شد از روش تمام يریگنمونه براي در این تحقیقجامعه 

 ده شده وبرگرداندر همایش سالیانۀ ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور  شدهعیتوز ۀپرسشنام 31

از آن است که حدود  یحاک یلیبرحسب مدرك تحص انیپاسخگو یفراوان عیتوز وتحلیل آماري شد.تجزیه

 نیانگیمعالوه، . بهاندبوده يدرصد دکتر 12و  سانسیلدرصد فوق 67 سانس،یمدرك ل يدرصد دارا 21

منظور تبیین مفهوم به .سال بوده است 16خدمت برابر با  ۀسابق نیانگیسال و م 39 انیپاسخگو یسن

فهرستی ي اکتابخانهبا انجام مطالعات اسنادي و محقق ، مرتبط با آن يهاو شناسایی سازه ریسکمدیریت 

، تهیه کرد و پس از اعمال نظرهاي متخصصانرا  ریسکمتغیرهاي مطرح در مدیریت  نیتراز مهم

کمترین میزان  1اي لیکرت طراحی شد. در این پرسشنامه عدد درجه 5در مقیاس سؤالی 33پرسشنامۀ 

. براي تعیین روایی صوري و محتوایی دهدیمرا نشان  هاسکیري بندتیاولوبیشترین میزان  5و عدد 

 شدهمحاسبهی استفاده شد. میزان پایایی ورزش تیرینظران مدصاحبخبرگان و پرسشنامه نیز از نظرهاي 

 ابزار یدرون یهمسان دؤیماست که  97/0از طریق ضریب آلفاي کرونباخ و برابر با  براي پرسشنامۀ تحقیق

 tهاي آماري ي میانگین و انحراف معیار از روشهاشاخصبر . در این تحقیق عالوهشودیمو تأیید  است

 . ) استفاده شدPLSي معادالت ساختاري (سازمدلو  بندي فریدمن، رتبهايونهنمتست تک

 

 ي تحقیقهاافتهی

 ي توصیفیهاافتهی

هاي موجود در ریسک تیاهم زانیمکه  دهدیمنشان  1عوامل مورد بررسی در جدول  يآمار فیتوص

 )؛66/3±91/0ي ساختاري ( هاسکیردر  5 نیانگینسبت به م نور امیدانشگاه پ یبدن تیترب رانیمد فیوظا

 يهاسکیدر ر ؛)94/3±91/0برنامه (فوقی و فراغت يهاسکیدر ر ؛)25/3±92/0( یحقوق يهاسکیدر ر

 يهاسکیدر ر ؛)60/3±73/0( ورزشی زاتیتجهلوازم و  يهاسکیدر ر ؛)62/3±92/0( یورزش قهرمان

عوامل مورد  . به همین سبب،است )63/3±95/0( پزشکی و درمانی يهاسکیدر ر ؛)27/3±80/0( یتیامن

 .ندهست قیکار تحق ۀالزم جهت ادام تیاهم يدارا یبررس

 هاي ساختاريریسک

ها و مقررات نامهنییوجود آاز:  اندعبارتهاي ساختاري ریسک نیترمهمپاسخگویان معتقدند که 

وجود )، M=82/3ی (سازمان يواحدها يبرا قیدق فیشرح وظا نیتدو)، M=58/3( مناسب در سازمان
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 هااهداف و برنامه شبردیجهت پ یکاف ۀداشتن بودج)، M=64/3ی (در نمودار سازمان یها و مشاغل کافپست

)93/3=M 33/3ی (با علوم ورزش یانسان يرویمرتبط ن التیتحص) و=M.( 

 هاي حقوقیریسک

 ازین مورد یحقوقداشتن اطالعات )، M=33/3( شفاف و مکتوب يوجود قراردادهادر این عامل 

)13/3=M ،(یورزش يدادهایرو ی ودر اماکن ورزش مناسب يامهیخدمات ب پوشش و )28/3=M از (

 .نداهاي حقوقیاجزاي ریسک نیترمهم

 برنامهو فوق یفراغت يهاسکیر 

به  یفضا و اماکن ورزش ۀنسبت سران ياستانداردها تیرعا از: اندعبارتدر این عامل  هانمرهمیانگین 

به  ینسبت مرب ياستانداردها تیرعا)، M=43/3( برنامهو فوق یورزش يهاهر نفر دانشجو در کالس يازا

و استاندارد در  منیا یاستفاده از اماکن ورزش)، M=37/3( برنامهو فوق یفراغت يهاتیورزشکار در فعال

و  یفراغت يهاتیدر فعال مدارك معتبر يدارا انیحضور مرب)، M=43/3( برنامهو فوق یفراغت يهاتیفعال

 منیبه شکل ا ییدانشجو ۀبرنامو فوق یفراغت يهااردوها و گلگشت يبرگزار)، M=18/3( برنامهفوق

)12/3=M ،(يبرنامه براو فوق یفراغت يهاتیفعال يمناسب در برگزار يهاوجود دستورالعمل 

 ).M=33/3(کنندگان برگزارکنندگان و شرکت

 ورزش قهرمانیهاي ریسک

ی مسابقات ورزش يو برگزار یورزش يهامیت ناتیدر تمر و استاندارد منیا یاستفاده از اماکن ورزش

)75/3=M ،(ورزش قهرمان يهاتیك معتبر در فعالرمد يدارا انیحضور مرب) 68/3ی=M ،( وجود

)، M=62/3( کنندگانبرگزارکنندگان و شرکت يبرا یمسابقات ورزش يمناسب در برگزار يهادستورالعمل

 ياز اجزا )،M=43/3( ییدانشجو یورزش يهااعزام کاروان تیریمناسب در مد يهاوجود دستورالعمل

 .پژوهش هستند نیدر ا یهاي ورزش قهرمانریسک

 ورزشی زاتیلوازم و تجه يهاسکیر

 یورزش زاتیو استفاده از لوازم و تجه دیخراز:  اندعبارتنکات قابل بررسی در این عامل  نیترمهم

نصب )، M=68/3( وزارت ورزش و جوانان و هاونیفدراس يهامطابق با دستورالعمل و استاندارد منیا

)، M=46/3( کنندگانجهت اطالع استفادهی ورزش زاتیتجه در کنار لوازم و یو عموم یفن يهادستورالعمل
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آموزش  يهادوره يبرگزار)، M=75/3( یورزش زاتیلوازم و تجه ریو تعم يجامع نگهدار ۀداشتن برنام

 ).M=50/3ی (ورزش زاتیکنندگان از لوازم تجهبه استفاده یمنیا تیریمد

 یتیامن يهاسکیر

 يهامکانمداربسته در  يهاونیزیو تلو يربرداریتصو یتیامن يهاستمیوجود ساز نظر پاسخگویان  

وجود  )،M=18/3( رمترقبهیدر حوادث غ عیو هشدار سر يسازآگاه يهاستمیوجود س)، M=14/3ي (ضرور

 در منیمطمئن و ا يهااستفاده از قفل)، M=00/3(اطالعات يفناور اتدیاز تهد يریشگیپ يهابرنامه

حفاظت از اماکن  نیدر تأم یتیامن يروهایحضور ن )،M=17/3( يباز لیوساو  هارختکن ها،پنجره،هادرب

 یانسان يروین تیآموزش حفاظت و امن يهادوره يبرگزار )،M=41/3( یورزش يدادهایرو يبرگزار خاص و

)70/3=Mنداهاي امنیتی) از موارد قابل بررسی در ریسک. 

 یو درمان یپزشک يهاسکیر

و  یو مراکز درمان هامارستانیبا ب يهمکار ۀنامتفاهم عقداند از: میانگین نمرات در این عامل عبارت

 يهاتیفور یۀاول يازهایبه ن مجهز بودن )،M=70/3ي (در حوادث اضطرارآنها  یاطالع از خدمات تخصص

آموزش )، M=76/3و... ( نیژکپسول اکس، هیاول يهاکمک ۀوجود برانکارد، جعب مانند انسژو اور یپزشک

 يدر برگزار اریپزشکحضور منظم  )،CPR )58/3=Mو هیاول يهاکمک ۀنیو کارکنان در زم یورزش انیمرب

توسط  یپزشک ناتیمعا يهافرم لیتکم)، M=58/3( برنامهو فوق یفراغت يهاتیو فعال یورزش يدادهایرو

 ).M=68/3( دانشگاه یورزش يهاتیکننده در فعالشرکت انیدانشجو

 
 هاي ورزش دانشجوییریسک یو پراکندگ يمرکز يهاشاخص. 1 جدول

 انحراف معیار 5میانگین از  بیشینه کمینه تعداد عوامل
 91/0 66/3 00/5 00/1 24 يساختار

 92/0 25/3 00/5 00/1 24 یقوقح
 91/0 94/3 83/5 50/1 24 برنامهفوقتی و فراغ

 92/0 62/3 00/5 00/1 24 یهرمانورزش ق
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 ي استنباطیهاافتهی

 آزمون تی تست

 ییورزش دانشجو رانیمد فیهاي موجود در وظاریسک نیتخمها درداري شاخصبراي آزمون معنا

 آمده است. 2استفاده شد که نتایج آن به شرح جدول 1اينمونهاز آزمون تی تست تک نور امیدانشگاه پ
 

 هاي پژوهشداري بررسی ریسکمعنا. آزمون 2جدول 

 عوامل
Test Value=3 

T اختالف میانگین سطح معناداري درجۀ آزادي 
550/3 ساختاري  23 002/0  66510/0  
327/1 حقوقی   23 198/0  25079/0  

017/5 فراغتی و فوق برنامه  23 000/0  94097/0  
325/3 ورزش قهرمانی  23 003/0  62500/0  
017/4 لوازم و تجهیزات  23 001/0  60104/0  

658/1 امنیتی  23 111/0  27075/0  
239/3 پزشکی و درمانی  23 004/0  63162/0  

 
اد که نشان د نتایج تحقیقي و اختالف میانگین، دارمعنادر بررسی سطح  2اطالعات جدول  براساس

ازم و تجهیزات ی، ورزش قهرمانی، لوحیو تفرساختاري، فراغتی  هاياز دیدگاه جامعۀ مورد بررسی ریسک

وقوع و  و احتمالشوند ورزشی، پزشکی و درمانی، عوامل کلیدي موفقیت در مدیریت ریسک محسوب می

 زم هستند.ي آنها بر عملکرد سازمان بیشتر است. اما عوامل امنیتی و حقوقی فاقد تأثیر الرگذاریتأث

 Smart-Pls افزاردر نرمتحلیل معادالت ساختاري 

آیتم پرسشنامۀ مدیریت  33منظور بررسی ساختار زیربنایی به ي،ریگاندازه اسیاعتبار مق لیتحلدر 

 . ي انجام گرفتدییتأبعد تحلیل عاملی  7ریسک، در 

، برنامهفوقتجهیزات ورزشی، ورزش قهرمانی، فراغتی و متغیرهاي  2و شکل  3جدول  نتایج براساس

. اما دو متغیر معنادارنددرصد  95مدیریت خطرپذیري در سطح اطمینان ساختاري، پزشکی و درمانی بر 

 یست.ني خود معنادار هاسازهیري گاندازهامنیتی و حقوقی در 

 
 

                                                           
1. One Sample T-Test 
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 یريخطرپذعوامل مؤثر بر مدیریت  Tآمارة  مقداریر و تأث. ضریب 3جدول 
 سطح معناداري Tمقدار آماره  یر(بتا)تأثضریب  متغیر

 001/0 123/3 286/0 ساختاري
 239/0 -464/3 -711/0 حقوقی

 000/0 426/6 582/0 برنامهفوقفراغتی و 
 000/0 236/7 711/0 ورزش قهرمانی

192/0 لوازم و تجهیزات ورزشی  515/3  007/0  
-014/0 امنیتی  478/2-  108/0  

384/0 پزشکی و درمانی  247/4  000/0  
 

 
 . مدل تخمین بارهاي عاملی و ضرایب مسیر2شکل 

 
 آزمون کلی مدل

برخالف روش کوواریانس محور شاخصی براي  Plsدر مدلسازي معادالت ساختاري به کمک روش 

 و همکاران 1نهاوسن) توسط تGOF( سنجش کلی مدل وجود ندارد. ولی شاخصی به نام نیکویی برازش

دهد و گیري و ساختاري را مدنظر قرار میاین شاخص هر دو مدل اندازه .)23( ) پیشنهاد شد2005(

 حدود این شاخص بین صفر و یک بوده و رود.کار میعنوان معیاري براي سنجش عملکرد کلی مدل بهبه

متوسط و  ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف،را به36/0و  25/0 ،01/0 ) سه مقدار2009( و همکاران 2تزلس

و متوسط شاخص مقادیر اشتراکی   ^2Rصورت میانگیندند. این شاخص بهکرمعرفی  GOFقوي براي 

                                                           
1.  Tenenhaus  
2.  Wetzels  
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 شود:صورت دستی محاسبه میبه

GOF=√avrage(Comunalitie)*R^2 
 

 است. 2و متوسط ضریب تعیین 1مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی، این شاخص

 
 . مقادیر اشتراکی4جدول 

 ضریب تعیین مقادیر اشتراکی متغیر
 907/0 502354/0 ساختاري

 √401787/0.*907=5739/0 310906/0 حقوقی

  410410/0 برنامهفوقفراغتی و 

  277174/0 ورزش قهرمانی

  GOF=7495/0 430567/0 لوازم و تجهیزات ورزشی

  360537/0 امنیتی

  520563/0 پزشکی و درمانی

401787/0 میانگین   

 
 از مطلوبیت کلی مدلدست آمده است که به 5749/0، این مدل GOFشاخص  هاافتهبراساس ی

 حکایت دارد.

  3آزمون فریدمن

 000/0ي آزمون برابر دارمعناو سطح  155/52مقدار آمارة کاي اسکوئر برابر با  5نتایج جدول  براساس

است، بین اهمیت  05/0کمتر از  آمدهدستبهي دارمعناآمد. بنابراین، با توجه به اینکه سطح  دستبه

اي عوامل از نظر به عالوه، براساس میانگین رتبه ي وجود دارد.دارمعناهریک از عوامل کلیدي تفاوت 

ریت صحیح عوامل کلیدي موفقیت؛ مدی نیدر بکه  استنباط کرد توانیمي در میزان موفقیت، رگذاریتأث

ي موجود در وظایف مدیران تربیت هاسکیر تیریدر مدرا  بیشترین تأثیر برنامهفوقي فراغتی و هاتیفعال

 .گیرداالتري قرار میب تیدر اولوي خطرهاي مؤثر، بندرتبهداشته است. در نتیجه در  بدنی دانشگاه پیام نور

  

                                                           
1.  Comunalitie 
2. Avrage R Square 
3.  Friedman Test 
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 ي عواملبندرتبه. آزمون فریدمن جهت 5جدول 

 میانگین هاشاخص اولویت

برنامهفوقو  فراغتی 1  79/5  

درمانیپزشکی و  2  88/4  

67/4 ساختاري 3  

قهرمانیورزش  4  00/4  

تجهیزاتلوازم و  5  77/3  

یامنیت 6  85/2  

04/2 حقوقی 7  

 
 يهاسکیر نیتخمي در انمونهتست تک یآزمون ت جیبراساس نتاداد که نشان  هاي پژوهشیافته

 هايیسکر؛ Apmbokیريخطرپذ تیریمد ۀبراساس چرخ ییورزش دانشجو رانیمد فیموجود در وظا

 يدیعوامل کلی، درمان و یپزشک ،یورزش زاتیلوازم و تجه ،یورزش قهرمان ،یحیو تفر یفراغت ،يساختار

 شتریآنها بر عملکرد سازمان ب یرگذاريتأثو  وقوعاحتمال  و شوندیمحسوب م سکیر تیریدر مد تیموفق

ین، براساس نتایج حاصل از آزمون فریدمن، همچن الزم هستند. یرفاقد تأث یحقوق و یتیعوامل امناما است. 

 فیموجود در وظا هايیسکر یریترا در مد یرتأث نیشتریبرنامه بفوق و یفراغت هايیتفعال حیصح تیریمد

قرار  يباالتر تیاولودر  مؤثر يخطرها يبنددر رتبهرو ینازا دارد.نور  امیدانشگاه پ یبدن تیترب رانیمد

بر  یورزش زاتیلوازم و تجه دهد کهیمنیز نشان Smart-Pls افزار در نرمنتایج مدل پژوهش . گیردیم

 ریمس بیبا ضر يریخطرپذ تیریبر مد یورزش قهرمان، 192/0 ریمس بیبا ضر يریخطرپذ تیریمد

 يریخطرپذ تیریبر مد ی، حقوق582/0 ریمس بیبا ضر يریخطرپذ تیریبرنامه بر مدو فوق ی، فراغت711/0

 تیریبر مد یتی، امن286/0 ریمس بیبا ضر يریخطرپذ تیریبر مد ي، ساختار-711/0 ریمس بیبا ضر

 384/0 ریمس بیبا ضر يریخطرپذ تیریبر مد یو درمان یو پزشک -14/0 ریمس بیبا ضر يریخطرپذ

 . اندبوده یرگذارتأث

 

 يریگجهینتبحث و 

شناسایی شد که ریسک از مدیریت هفت عامل در این پژوهش پس از بررسی مفروضات تحلیل عاملی، 

 نشان داد 5جدول قابل تفسیرند. نتایج  داشتند کهخاصی اشاره  يهااسیمقبه خردهابعاد  هریک از این
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)، نسبت به سایر عوامل 79/5اي ( و تفریحی با اختصاص بیشترین میزان میانگین رتبه فراغتیهاي ریسک

نور ي موجود در وظایف مدیران تربیت بدنی دانشگاه پیام هاسکیر تیریدر مدرا  ریتأثکلیدي، بیشترین 

ۀ محدود بودن منابع در ورزش واسطبهگیرد. به همین سبب میقرار  باالتري اولویت رو در، ازایندارد

 دانشگاهی، الزم است تمرکز مدیران به این عامل معطوف شود.

یت مدیریت موفق درعامل اثرگذار  نیعنوان باالتربهی، که حیو تفر یهاي فراغتریسک یدر بررس

و )25( راهبر، )24(ی سام قاتیتحقنتایج  مشخص شد، دانشگاه پیام نور یبدن تیترب رانیمد ریسک

ندن اوقات راگذ وپیشرفت ورزش دانشگاهی در این عامل  حاکی از این است که )26( منیا يمقصود

 داتیتهد نیدر بعامل  ي اینباال ۀبا توجه به اختصاص رتب . بنابراین،دارد اهمیت بسیاري انیفراغت دانشجو

مسئوالن  يالزم از سو تی، نبود حمایاصول يزیرعدم برنامه مانند ۀدانشجوییبرنامهفوق مشکالت وموجود 

در بخش اوقات  يریخطرپذ تیریمد ۀبرنام نیلزوم تدوی، ورزش يهانامناسب برنامه تیفیک و یدانشگاه

آموزشیار مدیریت تفریحات ، )2010( . وایتشودیمدیده ها حوزه ریاز سا شتریب یفراغت ورزش دانشگاه

اماکن و خدمات  يهاکه مدیریت ریسک در برنامهدر تأیید این مطلب گفته است  ،در دانشگاه کنیونس

حفظ ایمنی کارکنان و واقع، در  تفریحی ضروري و اساسی است. يهاورزشی براي حفظ و بقاي آژانس

ت ورزشی اکنندگان در فعالیت ورزشی باید در اولویت اول تهیه و تدارك یک فعالیت، برنامه یا خدمشرکت

عنوان به دیبا فراهم کردن محیطی امننیز  )1391( سیتندنو). به نظر 8باشد ( داشته قرار تفریحی –

شوند مورد توجه قرار گیرد و در شرح شغل افرادي که تازه استخدام می برنامهفوقاولین وظیفۀ مدیران 

را مشاهده کند، باید از شرکت در خطري  هاي در این فعالیتاکنندهشرکتعالوه اگر شرح داده شود. به

ي براي داوري حقوقی انهیزمسیب شود، دچار آ ياکنندهشرکتاگر برنامه خودداري ورزد. به عقیدة او 

  ).27(خواهد شد  ایجاد

فضا و اماکن ورزشی به ازاي هر دانشجو در  ۀنسبت سران يگویۀ رعایت استانداردها در این عامل

را به خود اختصاص داده است. در این خصوص  )43/3، بیشترین میانگین (برنامهورزشی و فوق يهاکالس

پایانی برنامۀ سوم توسعه، مطابق  يهاسال در تربیت بدنی و ورزش کشور ۀسند راهبردي نظام جامع توسع

کرده است که  نییمربع تع متر 49/0مندرجات طرح جامع ورزش کشور، سرانۀ ورزش در کشور را معادل 

ارتقا یافته  مربعمتر به یک هباید این میزان در پایان برنامۀ چهارم توسع شدهنیتدو يهابراساس برنامه

وجود  )30) و نادریان جهرمی (29رمضانی ()، 28محمدي (نتایج تحقیقات  که است یدر حال نیا. باشد

ي ایران با استانداردهاي هادانشگاهاماکن سرپوشیده و روباز  یورزش يفضا ۀسراني را بین دارمعناتفاوت 
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ي هابرنامهی، در اماکن ورزش ي بهینه ازبرداربهرهو  احداث رسدینظر مهاز سوي دیگر، ب. کندیمجهان بیان 

در آنها رعایت شده به ازاي هر نفر دانشجو  ازین مورد ۀنسبت سران ياستانداردها ۀ دانشجویی کهبرنامفوق

ی و کاهش خطرهاي ازدحام حیو تفر یفراغت يهاسکیر تیریمد نقش بسیار مؤثري در تواندیمباشد، 

). 31داشته باشد () به آن اشاره شده است، 1999ي ورزشی که در تحقیق فراسدیک (هانیزمجمعیت در 

 ی،سطح سالمت يارتقا از مانند یورزش ۀبرنامبه اهداف فوق لین يبستر مناسب برا میتوانیمزمانی  بنابراین،

 ایجاد کنیم را سالم حاتیاز اوقات فراغت و تفر نهیبه ةاستفاد ی،روابط اجتماع شیافزا ،هاکسب مهارت

 باشیم.توسعه داده را  ییورزش دانشجو يهارساختیز که

به خود اختصاص  ي عوامل مورد بررسی رابندرتبه) از 88/4میزان (  درمانیهاي پزشکی و ریسک

هاي . پارامترهاي زیادي در مدیریت موفق ریسکردیگیاهمیت قرار م دومدر درجۀ رو، است. ازاین داده

خود  يهاهیدر توص )19-28،2010(دئورتی  مثال طوربهپزشکی و درمانی ورزش دانشگاهی وجود دارد، 

را با  آنهابلکه باید است، الزم  (CPR)هاي قلبی تنفسی اولیه و مراقبت يهاتنها آموزش کمکنه :دیگویم

 تیفیپارامترها در خدمات باک نیتریکی از مهمنیز  )1385( یشاه .)32( انطباق داد نیز شرایط هر ورزش

پزشکی  يهاتیخدمات فور يهاگاهیمحل پاو معتقد است  داندیخدمات م ئۀزمان ارارا  هاي پزشکیفوریت

ي مدیران ورزشی دانشگاهی در برخورد با حوادث نقش بسیار اساسی در کاهش زمان پاسخ به تقاضا

شهرها اهمیت بسیار کالن در خصوصبه و در سطح شهرها هاگاهیاین پا یابیمکان . بنابراین،داردپزشکی 

 مانندو اورژانس  یپزشک يهاتیفور یۀاول يازهایمیان گویۀ مجهز بودن به ندر این  .)33دارد (زیادي 

را به خود اختصاص ) 76/3(  نیانگیم نیشتریب ژنیو کپسول اکس هیاول يهاکمک ۀ، جعباستاندارد برانکارد

 یورزش يهاسازمان در این مطلب تی) به اهم12(و خبیري  )34( چیانکوزه قاتیتحق جیکه نتا داده است

ورزشی  يها) بیشتر پاسخگویان اظهار داشتند که در برنامه2005(سیائو  قیدر تحق. انددهکراشاره 

 يهااولیه حضور ندارد و وسایل کمک يهاعنوان مسئول کمکتربیت بدنی، فرد معینی به يهادانشکده

بخش وظایف  نیرتمؤکد، مهم يهاهیبراساس توص عالوه،). به22( اولیه و آمبوالنس در دسترس نیست

ورزشی اعم از آموزش یا تمرین یا مسابقات، فراهم ساختن  يهاقبل از برگزاري برنامه بیانمدیران و مر

 تیریمد منظوربه باید هادانشگاهسبب، ادارات تربیت بدنی بدین وسایل مواجهه با وضعیت اضطراري است.

نسبت ی، پزشک يهاتیو موقت فور یمئدا هايگاهیپا زیتجه و جادیا عالوه بر ی،و درمان یهاي پزشکریسک

برنامه، فوق يهاتیفعالو  یورزش يدادهایرو يبرگزاري بندزمان ۀبرنام نظیر هیبه دادن اطالعات اول
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 ،ربطيبه مراکز ذی ورزش يهامکان یکیتراف يهانقشهو  انیدانشجو یپزشک ناتیمعا يهااطالعات فرم

 عمل آورند.را به ياقدام جد

. در بین قرار دارد بررسی بعدي تیدر اولو )67/4عنوان سومین عامل ( به هاي ساختاريریسک

بیشترین  ي ورزش دانشگاهیهابرنامه کافی جهت پیشبرد اهداف و ۀهاي این عامل داشتن بودجگویه

 یزيربودجه موردگرفته در صورت قاتیتحق ي دیگر،از سو. به خود اختصاص داده استرا ) 93/3میانگین (

وجود  یمال تیریدر مد دیمؤثر و مف یهماهنگ اطالعات ستمیس دهدیم نشان رانیا ي دولتیهادانشگاه

وسعت  یی، عدم تناسب بودجه در جنسیت ودانشجو ۀسران قینبودن رقم دق شفافعالوه ندارد. به

ورزش  ۀمشکالت بودج ینترمهم از کمبود بودجه و گریدر امور د یبدن تیترب يهابودجه صرف ،هادانشگاه

 )38پور (طالب) و 37)، قطبی (36قارون ()، 35در تحقیقات مقصودي ایمن ( کشور است که ییدانشجو

ین چالش مدیران ورزشی در ایران ترمهمبه آن اشاره شده است. در نتیجه، چالش منابع مالی و بودجه 

ابعاد  تیتوسعه، اهم تیریدر بخش مد که دهدیمنشان  )90،65ی (مناف. با وجود این، تحقیق )39( است

ین منابع مالی تأمرو، ینازا. )40( استی ـ پژوهش یو علم یمنابع انسان ،یمنابع مال ،یزيربرنامهبا  بیترتبه

 از ملزومات اجراي هر برنامۀ ورزشی است که در تحقیقات موقعبهو تخصیص بودجۀ عادالنه، کافی و 

شود که اتخاذ یمهاي مذکور چنین نتیجه ید شده است. از یافتهتأک بر آن) 42( 2چکیال پ و )41(1نیلن

هاي یستمسین و تخصیص بودجۀ مناسب و ارتقاي در تأمتدابیر مناسب از سوي نهادهاي متولی 

تهدیدات ساختاري ورزش دانشگاهی  تواندیمبراین فرایند  و نظارت هادانشگاهي در بندبودجهیزي و ربرنامه

  م نور را به حداقل برساند.پیا

ي بندتیاولوم چهار و در رتبۀ است به خود اختصاص داده ي عوامل رابندرتبهاز  00/4قهرمانی ورزش 

مربوط  هاي این مقیاسگویهمیانگین باالترین  گیرد.ي ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور قرار میهاسکیر

هاي ورزشی و برگزاري مسابقات در تمرینات تیم) 75/3( به استفاده از اماکن ورزشی ایمن و استاندارد

 مؤسساتها و ی دانشگاهورزش اماکن وضعیت محققان مختلفی دربارة. استدانشگاه پیام نور ورزشی 

 اندکردهبیان  موردنظرشانفضاهاي رد ایمنی  اند. برخی از آنان مطالبی را درکرده تحقیقآموزش عالی 

ة اماکن دکنندیتهدهاي .کاهش آثار ریسک)29( اندبرآمدهآن  دییتأبرخی نیز درصدد و  )43،34،28(

ي انجام برداربهرهي، طراحی، ساخت و زیربرنامهورزشی با دقت در مراحل احداث اماکن ورزشی مانند 

                                                           
1. Lynen 
2.  Lapchick 
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و  انیچکوزه يهاافتهیبراساس نیز مؤثر است.  موجود یمنیا يالگوها يریکارگبه عالوه،گیرد. بهمی

چهار مؤلفۀ بازبینی فضاهاي ؛ ورزشی يهاتحلیل ایمنی و تبیین الگوي سالن ی) در بررس1390همکاران (

مدیران ورزشی  تواندیم ورزشی، بازبینی اسناد، وضعیت آموزش افراد و آمادگی اقدام در وضعیت اضطراري

بنابراین،  .ورزشی یاري دهد يهانتحلیل بهتر عملکرد ایمنی سال وهاي ورزشی را در ارتقاي ایمنی فعالیت

که  است یاماکن ورزش یمنیا ،هادر دانشگاه یموفق ورزش قهرمان ياجرا يرو شیپ سکیر نیترمهم

عالوه به ).44اند(مهم دانسته اریبسي امؤلفه ی نیز آن راورزش يها و فضاهاباشگاه انیمشتر شتریب

 ژهیوبه ریناپذجبران يهابیاثرگذار در کاهش آس يامؤلفه ی رااماکن ورزش ی ایمنطراح )45( نگریهولس

ایمنی اماکن ورزشی در ورزش غفلت از  ،رونیازا .داندیتماشاگران م شو اغتشا يسوزدر زمان بروز آتش

با این حال، همراه داشته باشد. به براي ورزش دانشجویی ي راریناپذجبران يدهایتهد تواندیم قهرمانی

را  یورزش ادیالمپ يبرگزار تیفیکه هزینه، زمان و ک هاییخطر مؤثرترین) 46ی نسب(و حکمبحر العلوم 

 یو مال یمدیریت يهاسکیر ،کندیتهدید معنوان بارزترین مصداق ورزش قهرمانی دانشجویی) (به

  . در نتیجه تحقیقات بیشتري در این مورد الزم است.دانندیم

در  .دارندعوامل قرار  يبنددر درجۀ بعدي رتبه 77/3مقدار  ورزشی با تجهیزاتهاي لوازم و ریسک

، يکارروغن نظافت،شامل  لوازم و تجهیزات ورزشی جامع نگهداري و تعمیر ۀگویۀ داشتن برنام این عامل

به را  )75/3، بیشترین میانگین (ورزشی ناقص و فرسوده زاتیجایگزینی سریع لوازم و تجه پایش منظم،

داشتن برنامۀ تعمیر و نگهداري براي افزایش کیفیت مدیریت ریسک حیاتی  است.خود اختصاص داده 

ورزشی ورزش دانشگاهی محسوب  زاتیو تجههاي، لوازم ي بسیار مهم در کاهش ریسکهاشاخصاست از 

 ادهیپ به عقیده او .)47( داندیم یاماکن ورزش حیصح و منیا تیفعال دیرا کل ينگهدار، ردفشود. می

ی، انسان يروین تیری، مديبند، بودجهيزیرشامل برنامه که) ریو تعم يجامع نگهدار ۀ(برنام MRساختن 

هاي اماکن و تجهیزات ورزشی است. از سوي کاهش ریسک از موارد مهم در یک؛ یاست یابیرزنظارت و ا

ی ورزش زاتیتجه اماکن و منیا تیریدر مد ينگهدار يهابرنامه ها وطرح يعدم اجرا یاصل لیدلدیگر فرد، 

خبیري ) و 34چیان ()، کوزه22( ائویس)، 3با این حال، نتایج تحقیق لوتسکی (. داندیم يبندبودجهرا 

. دهدورزشی را نشان می زاتیو تجهاماکن  تیریدر مد ي و تعمیرجامع نگهدار ۀبرنامتوجهی به بی  )12(

 جهت در تواندیمی) منیو ا استیس ،یتیعامل امن ریمد(RoSPA  1ي راهکارهايریکارگبهسبب بدین

                                                           
1  .  The royal society the prevention of accident 
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. 1ي این مؤسسه عبارت است از: هاشنهادیپی مفید واقع شود. ورزش زاتیهاي لوازم و تجهریسککاهش 

. 2، بار در هفته کیاز  شیب زاتیچک کردن تجه برايسازمان شما  ایفرد در درون گروه  کیاختصاص 

 این رکورد از ک. ثبت ی3هستند،  یزدگزنگ ابتال بهدر معرض  کهتجهیزات ورزشی  ینقاط بحران بازرسی

 .5ی بیشتر، از خوردگ يریجلوگ يبرا خش ایهرگونه ترك  . تعمیر فوري4بایگانی،  ستمیدر س هایبازرس

داشتن  ،1هاواردي هاافتهگذشت، براساس ی آنچهی. بنابر ورزش زاتیمستقل ساالنه از تمام تجه یبازرس

ها براي ارائۀ یثبت بازرس نظارت و کنترل و يهاستیلچک يریکارگبه و ریو تعم يجامع نگهدار ۀبرنام

نظر ضروري به جادشدهیا از حوادث یکاهش تبعات ناش همچنین مراجعات حقوقی و قضایی ودر  سند

 ).48(رسد می

 رانیمد سکیر تیریدر مد تیموفق يدیعوامل کل جزءی تیامن و یعوامل حقوق از نظر جامعۀ آماري

بودند. این نتایج با نتایج تحقیقات نادریان  الزم ریتأثند و فاقد نور قرار نگرفت امیدانشگاه پ یبدن تیترب

راهنماي ورزش آماتور و بیمه ي هاافتهی دارد، اما با یهمخوان )50( 3دوریس)،  49( 2هگمن)، 30جهرمی (

 یاصل انیمتول آموزش عالی مؤسساتپیام نور و سایر  در دانشگاهمغایر است. نظر به اینکه، ) 1(ریما ) و7(

از سوي دیگر،  نیهمچن و حراست هستند و یحقوق ةادارمانند  يستاد يهابخش یتیو امن یحقوقامور 

، در نتیجه است متفاوتجهان  يهادر دانشگاهی ورزش دانشگاه رانیمد فیشرح وظا و ینمودار سازمان

رو . ازاینداشته است قیتحق نیا ۀمورد مطالع یورزش انسازم يور بر يعوامل اثر کمتر نیا گفت توانیم

کشورها، بر ارتباط نزدیک  قوانینو با این حال مأموریت، راهبرد، اهداف  .الزم است يشتریب يهایبررس

قانون مجازات مثال  طوربه. کنندیم دیتأک هاهدانشگا یبدن تیترب رانیمدی با وظایف تیو امن یحقوق عوامل

مقررات و  تیمشروط به رعا و158 ةماد »ث«به موجب بند  را یورزش اتیاز عمل یحوادث ناشی، اسالم

ی آمده مدن تیقانون مسئول 7 ةمادعالوه در . بهشمار آورده استاز علل موجهه به ی،شرع نیانطباق با مواز

 يانگارسهلی، هرگونه کوتاه عهده داشته باشده را ب گرانیمراقبت از د و نظارت ۀفیاگر اشخاص وظاست: 

نظام  يمداکاردر حقیقت، . خواهند بود لمسئودر برابر آن و  دهدیقرار م ریرا در مظان تقص آنهاو تسامح 

مناسب، کارا و شفاف  نیتحت تأثیر وضع قوان يادی، تا حد زدانشگاهی آن در ورزش يرگذاریو تأث یحقوق

 یبررس مانندمناسب  محکم و یقانون يزیربا برنامه: دیگویم تأیید این مطلب) در  2010( فرد. است

                                                           
1. Howard 
2. Hagmann 
3. Doerries 
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کاهش  يریبه شکل چشمگ مهیجر ای تیشکاا، دعو ۀاحتمال اقام یمقررات دولت و تیقانون مالک، قراردادها

توجه خاص  آن نفعانيذاز جمله ورزش دانشگاهی و  ورزش يهاجنبه ۀقانون بر همبنابراین،  .ابدییم

 اهمیت زیادي در ورزش دانشگاهی دارد.در نتیجه،  ؛ه استکرد

 يبرگزارویژه در به یورزش يهابرنامه يدر اجرا هاسکیر نیتراز مهمی نیز تیامن يدهایتهد 

سرقت  ،تیجمع تیریوشتم، بحران مد ضرب ،یستیحمالت ترور مانند ياست که موارد یورزش يدادهایرو

 ایسوخته  يهاالمپو  فیضع ییروشنامواردي مانند  )2010( فرد عالوه به عقیدة. بهشودیرا شامل م. و..

 فیضع يهااستیو س دهیندتجربه و آموزشمحافظان کم ،عدم کنترل ورود ،فیضع يهاقفل ،شکسته

 شیآنچه ب دیگویمکند و نیز این مطلب را تأیید می )1997( کیفراسد ).47( ردیگیمرا در بر یتیریمد

بر عالوه است. یورزش زاتیفضا و تجه یمربوط به ناامن یورزش يهابیشده است، آس یسبب نگران شیاز پ

افزوده شده است که  یورزش يهاسازمان تهدیدهاي امنیتی فناوري اطالعات و ارتباطات بهایمنی  این،

 منظورهب افتهیسازمان هاي جدي مواجه کند. جرائمتواند منابع ورزش دانشگاهی را با چالشغفلت از آن می

خدمات  ۀاي اطالعاتی، اختالل در ارائهبانک تخریب اطالعات، انتقال جریان یا محتوا در تغییر ایجاد

ي هاسازماناز جمله تهدیدهاي فضاي مجازي  یا نظارتی و نقض حقوق مالکیت معنوي یرساناطالع

ي را براي مقابله با آنها طراحی کنند. ریخطرپذباید چرخۀ مدیریت  ربطيذ نمسئوال ند کهاورزشی

و کارکرد  یورزش و کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ ندهیدر آ یورزش دانشگاه ۀتوسعسبب، با بدین

در اولویت ورزش دانشگاهی  دیبا هاسکیرزشی؛ توجه به این اماکن ور یو تخصصي اداري، تفریحی فضاها

و ایجاد محیطی امن و ایمن در  نیروهاي انتظامی و امنیتیبا  . بنابراین، ایجاد تعامل و همکاريردیقرار گ

کادر برگزاري  نیروي انسانی درگیر در مدیریت اماکن و رویدادهاي ورزشی از جملهآموزش  نیهمچن

ی، ورزشکاران، نیروهاي داوطلب، فروشندگان و... در کاهش و خدماتمسابقات، نیروهاي پشتیبانی 

 .)30( است ی مهمدانشگاه ي ورزشهاسکیر

 تیریمد ،نور امیدانشگاه پ یبدن تیترب رانیمد دگاهیتوان گفت که از دپژوهش می يبندجمع در

 تخمین تیاهمبه  ررکم قاتیدر تحق نظر به اینکه در مدیریت ورزشی است و يارزشمند ابزار سکیر

اشاره شده است، به همین  ي ورزشیهاسازمان اتیح درآن  ي مرتبط باهاو شاخص يدیکل يهاسکیر

 مؤسساتو ها دانشگاه یورزش رانیمدوظایف  در شرح يریخطرپذ تیریمد ۀبرنامشود یم شنهادیپسبب، 

 رشیپذ ایمنحرف کردن  ،کاهش ،حذف مانندهاي الزم واکنش یبا طراح تا گنجانده شودآموزش عالی 

کند، را تهدید می ورزش دانشگاهییی که عملکرد خطرهااقدامات الزم را در جهت کاهش  بتوانند خطر
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ي فراغتی، هاتیفعالانجام دهند. از سوي دیگر، با توجه به محدود بودن منابع الزم است که تمرکز بر روي 

 يالگو، رونیازاهاي مؤثر برخوردار است، معطوف شود. تفریحی که از اولویت باالتري در تخمین ریسک

ی ورزش دانشگاهی و کاهش سازمان ی وانسان ی،مال منابع حفظدر  تواندیم پژوهش نیدر ا شدهنیتدو

 .ناشی از اجراي مدیریت ریسک مؤثر باشد یعواقب قانون

هاي آن مؤسسۀ این اثر از محل اعتبار گرانت دانشگاه پیام نور به انجام رسیده است که از حمایت

 شود.علمی قدردانی می
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