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Abstract 
Introduction: The aim of the present study is identification and prioritizing 
consequences and strategies of effective crisis management in Iranian sports 
stadiums. 
Method: The research method was mixed. The qualitative data collection tool was 
through in-depth interviews. After conducting19 interviews with experts, the codes 
reached theoretical saturation. Data analysis was performed simultaneously using 
the Strauss-Corbin approach. By performing a three-step coding process (open, axial, 
and selective), 254 non-repetitive initial codes were obtained, which were classified 
into 21 concepts and 15 categories. Then, these indicators were provided to the 
research samples in a hierarchical analysis questionnaire and the factors identified 
by Expert Choice software based on a method AHP Were analyzed. 
Results: It can be said that effective crisis management strategies in Iranian sports 
stadiums are based on nine categories. Also, the consequences of effective crisis 
management in Iranian sports stadiums are based on six categories. Finally, the 
results of prioritization indicated that the factors of effective crisis management in 
Iranian sports stadiums according to experts in the strategies: safety strategies with a 
weight of 0.124 in the first place and social strategies with a weight of 0.76 in the 
last rank has it. Also in the consequences: security consequences with a weight of 
0.148 in the first rank and social consequences with a weight of 0.101 in the last 
rank. 
Conclusion: According to the obtained results, it is suggested that sports managers, 
in addition to empowering staff and related stakeholders such as athletes and 
coaches, pay special attention to strengthening the safety and security of the physical 
infrastructure of sports stadiums through training. 
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 چکیده
 ایران ورزشی يهاومیاستاد در بحران اثربخش مدیریت راهبردهاي و پیامدها بندي اولویت و شناسایی هدف با حاضر پژوهش: مقدمه

 .شد انجام
 مصاحبه 19 انجام از پس. بود عمیق مصاحبه طریق از کیفی مرحله در اطالعات آوري جمع ابزار. بود آمیخته پژوهش روش :کار روش

 نیربوک و اشتراوس رویکرد از استفاده با و همزمان صورت به هاداده تحلیل و تجزیه. رسیدند ينظراشباع حد به کدها متخصصان، با
 که آمد بدست غیرتکراري اولیه کد 254 تعداد نهایت در) انتخابی و يمحور باز،( يامرحله سه کدگذاري فرایند انجام با. گرفت صورت

 اراختی در یمراتب-سلسلهلیتحل پرسشنامه یک در هاشاخص این سپس. شدند بنديطبقه یاصل مقوله 15 و یفرع مقوله 21 قالب در
 و تجزیه مورد اي. اچ. پی. روش مبناي بر چویس اسپرت افزار نرم وسیله به شده شناسایی عوامل و شد داده قرار پژوهش يهانمونه

 .گرفتند قرار تحلیل
 همچنین. دارد قرار مقوله نه مبناي بر ایران ورزشی يهاومیاستاد در بحران اثربخش مدیریت راهبردهاي هک گفت توانیم :هایافته

 کیحا يبندتیاولو نتایج نهایت در. دارد قرار مقوله شش مبناي بر ایران ورزشی هاياستادیوم در بحران اثربخش مدیریت پیامدهاي
 اب ایمنی راهبردهاي: راهبردها در نظران صاحب نظر بر بنا ایران ورزشی يهاومیاستاد در بحران اثربخش مدیریت عوامل هک بود آن از

 وزن با امنیتی پیامدهاي: پیامدها در همچنین. دارد قرار رتبه آخرین در 76/0 وزن با اجتماعی راهبردهاي و اول رتبه در 124/0 وزن
 .دارد قرار رتبه آخرین در 101/0 وزن با اجتماعی پیامد و اول رتبه در 148/0

 مربوط ذینفعان و کارکنان توانمندسازي بر عالوه ورزشی مدیران شودمی پیشنهاد آمده دست به نتایج به توجه با :گیري نتیجه
 ياژهیو توجه ورزشی يهاومیاستاد فیزیکی يهارساختیز امنیت و ایمنی تقویت به آموزش طریق از مربیان و ورزشکاران همچون

 .باشند داشته

 :کلیدي واژگان
 پیامدها

 راهبردها
 بحران

 بحران مدیریت
 ورزشی هاياستادیوم

ا

مقدمه
مختلف روبرو است، که  يهابحراندر حال حاضر، کل جهان با 

 یها بخشبحران ]1[ وارد کرده است يبه جامعه بشر يجد يهابیآس
که  ییهابحران یتمام املوکار هستند و حذف ککسب ياز فضا
انطباق با  گر،ید ي. از سو]2[ ناممکن است کندیم دیها را تهدسازمان

 ياز سازوکارها يریگو بهره یرقابت يفضا رفتنیموجود، پذ طیشرا
به  ازیموجود در جامعه، ن یاسیو س یرهنگف ،یاجتماع ،ياقتصاد
 دارد و جادشدهیا يهااز فرصت شتریهرچه ب يریگبهره يبرا ییابزارها

یها به شمار مبحران سازمان تیریدر مد یمهم اریامر مسئله بس نیا
است که  هاتیقابلاز  يبحران شامل تعداد تیری. مد]3[ رود

به حداقل  يرا برا یو اقدامات کندیم یابیبحران را ارز يهاگنالیس
است  يزیخبحران نیسرزم رانیا .]4[ کندیم پیشنهاد بیرساندن آس
در کشور اتفاق افتاده است همواره  ریاخ يهاکه در سال ییهاو در بحران

 یبحراندر مواقع  تیریمد ییو ناکارا حیصح تیریبحث عدم مد

عموم  يهایبه دنبال نگران یدولت يهامقام. امروزه ]5[ شده استمطرح
به دنبال نظارت،  یعنوان ابزار اطالعاتبه یاجتماع يهاسانهجامعه و ر

 یکیبحران  تیریمد. ]6[ ها هستندحوادث و بحران تیریکنترل و مد
 يشتریب دیبا تأک ریاخ يهااست که در طول سال یاز موضوعات مهم

 بحران. ]2[ قرارگرفته است شهیموردتوجه کارورزان حوزه عمل و اند
 ایو  یصورت ناگهانتوسط بشر به ای یعیطور طباست که به ياحادثه

 لیتحم یرا به جامعه انسان یو مشقت یبه وجود آمده و سخت ندهیفزا
و  یجهت برطرف کردن آن، به اقدامات اساس کهيطوربه دینما

است که  يردکارب یبحران علم تیریو مد ]7[ باشدیمنیاز العاده فوق
ها در آن لیوتحلهیها و تجزبحران کیستماتیمشاهده س لهیوسبه

ها ها بتوان از بروز بحرانآن يلهیوساست که به يابزار افتنی يجستجو
در صورت بروز آن در خصوص کاهش آثار آن  اینموده و  يریشگیپ

 .]7[ اوضاع اقدام نمود يو بهبود عیسر یالزم، امدادرسان یآمادگ
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 و همکارانامیري 

و مستمر  یمطور مستقبه هکهستند  يهاسازمانجز  یورزش يهاسازمان
 ندتوانیم هاسازمان ینا ید. زمانندار یدر مقابله با هر بحران نقش فعال

 يلگوا یککه در زمان قبل از بحران به  یندنما یفاا یخوبنقش خود را به
صورت د تا در زمان وقوع حادثه، بهنباش یافتهدست یریتیمناسب مد

چه، هماهنگ و با در نظر گرفتن همه جوانب بحران، دست به یکپار
 بدنییتاز دو قرن است که ورزش و ترب یشد. بنبزن یهرگونه اقدام

گذشته از آن  یزمان گشته است. آنچه در ییراتیدستخوش تغ
شده و شناخته یعنوان بخش مهم صنعتو آن به شدیم یپوشچشم

کنندگان در شرکت يبرا مو کار و استخدا کسبباعث به وجود آمدن 
معه، در جا یدگرگون یجهشده است که نت یحاتیو تفر یورزش يهابخش

 یزانم ییهافرصت ینبوده است. به وجود آمدن چن یحاتورزش و تفر
 یریتها را مدآن یدکه با یدا کردهپ یشمواجهه و وقوع حوادث روز افزا

 ادیبا توجه به تعداد ز یاماکن ورزش یمنیا تیریمد .]8[ و اداره نمود
حوادث  زدر صورت برو کنند،یشرکت م دادهایرو نیکه در ا یتماشاگران

مهم  اریبس یستیحمالت ترور ای يسوزآتش ت،یجمع يایبال ،یعیطب
و در ورزشگاه  1989در سال  لزبورویه ومیمانند استاد یعیاست. فجا

 يادیمنجر به تلفات ز يسوزآتش لیکه به دل 2001در سال  آکرا
از  یناش يهابحران تیریتوجهات را بر مد دینفر گرد 5ازجمله فوت 

 ییهاتیمحدود لیهمواره به دل. ]9[ متمرکز کرد یورزش يهاومیاستاد
 تیوجود دارد و ازدحام جمع هاومیاستاد يهاپلهراه  و هاگذرگاهکه در 

 ازمندیو ن کندیمرا دچار مشکل  هاورزشگاهاز  ، خروجدر حال بازگشت
از  يریمنظور جلوگطرح و نقشه جامع به کیبه  ازیاست و ن ژهیتوجه و

صورت  ی. بر اساس نظرسنج]10[ بوده است تیبروز بحران حائز اهم
ه ب توجهییب یمختلف ورزش يهارشته یانگرفته از ورزشکاران و مرب

 جی. نتا]11[ است یورزش یادینبروز بحران در م یعامل اصل یریت،مد
ایمنی و  يهاحفاظ) بیانگر آن بود که کمبود 2020ژي (و  یقشیتحق

هستند  زابحرانکمبود امکانات فناوري و تجهیزات به روز از عوامل 
مسابقات  يکه در برگزار دهدی) نشان م2018( و همکاران یانج. ]12[

 طقمنا داشتن نگه يبرا ر،یاز مس ي، نگهداريسواردوچرخه
ج ینتا ینهمچن. ]13[ مهم است اریمناسب بس طیشده در شرامحافظت
از آن بود  کی) حا1399( ياریو خدا کی، عبدالملمجديدیسعمطالعات 

ت یامن نیتأمعامل در  نیترمهم یکیزیحفاظت ف يهاستمیسه ک
از اهداف و  یکن یی. بنابرا]14[ باشدیم یورزش يهامجموعه

و  یبحران، کاهش تلفات و خسارات جان تیریبرنامه مد يهاتیمأمور
در برابر تمام مخاطرات، ازجمله  ینیو حفاظت از گستره سرزم یمال
 ساخت ازمخاطرات انسان گریو د یستیاقدامات ترور ،یعیطب يایبال
بحران  تیریجامع مد ستمیس کیاز مردم در  تیحماو  تیهدا قیطر

بر  یو کاهش اثر مبتن یابیباز ،ییحفاظت، پاسخگو ،یدر مراحل آمادگ
تماشاگران از  ادی. امروزه با توجه به استقبال ز]15[ است سکیر

ر نقشه خط هیکل ورزشگاه و ته هیتخل يسازهیشب ،یورزش يدادهایرو
ها بحران ورزشگاه تیریدر مد وجهتمهم و قابل اریازجمله اقدامات بس

ت اس ییتا جا یبحران طشرای در هاورزشگاه هیتخل تی. اهم]16[ باشدیم
را در رابطه  ینیوزارت فرهنگ، رسانه و ورزش قوان متحده،االتیکه در ا
 نیادیدر م یمنیا يعنوان راهنمابه یورزش يهادر ورزشگاه هیبا تخل
-یاجتماع یمنف راتیتأث وارهعالوه هم. به]16[ کندیم هیته یورزش

ازدحام  ،یصوت یآلودگ ،یتیمسائل امن ،ینظمیمثال بعنوان(به یروان
و مقامات  دادهایرو زانیربرنامهتوجه  دادهایرو ی) در برخرهیو غ کیتراف
در حال حاضر  نیهمچن. ]17[ را به خود جلب کرده است یدولت

ه ک انددهیرس جهینت نیابه  یو داخل یالمللنیب یورزش يهاسازمان

خاص، شبکه  یقاتیو تحق یورزش زاتیتوسعه امکانات و تجه
و  یورزش افزارهاي نرم يکاربرد يهابرنامهو  یورزش یرساناطالع
, 6[ ها استدر ورزشگاه يضرور اریبس يامر ياانهیاطالعات را يفناور

) 2004( نی) و هاسک2011(و همکاران  لئو)، 2016( . پائول]19, 18, 9
 ذاررگیتأث یمقوالت عنوانو اماکن به هاورزشگاهدر  هارساختیزبه نقش 

اطالعات را در  يپکن نقش فناور کی. المپ]19, 18, 9, 6[ اشاره دارند
 يمحبوب و برجسته کرد. عرصه فناور اریبس یورزش يهاومیاستاد

از  يریشگیدر پ یمختلف يکارکردها یاطالعات در اماکن مهم ورزش
) در 2014. جوانمرد (]20[ دارد یورزش يهاومیاستادوقوع بحران در 

 ر،ییکه مقاومت کارکنان در مقابل تغ داردیخود اظهار م قیتحق
و عدم  یزگیانگیمتخصص، ب یانسان يرویبودجه، کمبود ن تیمحدود

 يسازادهیاطالعات از موانع پ يفناور تیارشد از اهم تیریمد یآگاه
یهمت، یفرج. رودیکمک به بحران به شمار م ياطالعات برا يفناور
 کننده درمنابع انسانی مشارکته کردند کان ی) ب1398( یو شبان نژاد

بایست در طول عملیات مسابقه، نقش و برگزاري مسابقات فوتبال می
همچنین،  .تأمین امینت استادیوم را درك نمایندمسئولیت خود در 
ی تواند تأمین محیطشده میدیده و تأیید صالحیتمنابع انسانی آموزش

امن و ایمن براي تماشاگران، ورزشکاران و مسئوالن حاضر در استادیوم 
) در 2005( رومندی) و ن2004( یلیاسماع. ]21[ را تضمین نماید

ح بحران و یت صحیریمنظور اعمال مدداشتند که به انیب یقیتحق
 يادیت زیامل از اهمکح و یق، وجود آمار و اطالعات صحیدق يزیربرنامه

مختلف  يهاران ردهیمد یط بحرانیچراکه در شرا ]15[ برخوردار است
نظام  یکلذا وجود  دندازمنین اطالعات به ها يریگ میتصم يبرا

 اربرد مناسب اطالعاتکل و ی، تحلیابین، حفظ، بازیتأم يبرا یاطالعات
) در 2011( . درت]22[ است يضرور یو درمان ینار نظام مراقبتکدر 
 یورزش يدادهایزا در رواز عوامل بحران گرید یکیکرد  انیب یقیتحق

عنوان ورزش به ران. هوادا]23[ هستند هامیها هواداران تدر ورزشگاه
 کنندیمندند و دنبال مورزشکار عالقه ایو  میکه به ورزش، ت يافراد
محبوبشان به  میبرد ت دی. هواداران اغلب به ام]16[ شوندیم فیتعر

رود، ب نیاز ب میبه خالف برگردد و ت جهیو اما اگر نت روندیم اهومیاستاد
ها از آن یشوند و برخ دیوجود دارد که هواداران ناام میعظ لیپتانس نیا

 ،ی) سرخوردگ2006( جیشوند، طبق گفته اسپا یممکن است عصبان
 جادیها و ادر ورزشگاه هاینظمیمنجر به ب هایتیو نارضا تیعصبان

ها و ورزشگاه يرا برا يجد يهابیو ممکن است آس شودیآشوب م
) 2018( . بتمن و میژومدر]3[ افراد حاضر در ورزشگاه به همراه آورد

 يدر خصوص خروج اضطرار کپارچهیاظهار داشت مدل  یقیتحق رد
برخوردار است و  یخاص تیها از اهمدر ورزشگاه یهواداران ورزش

 يهاومیاز استاد تیجمع هیرا در جهت تخل ياژهیو يهادستورالعمل
در لحظه وقوع  ریپذبیآس يهاسازمان .]16[ ارائه داد یورزش

بحران  تیریتنها قادر به مدداده و نهازدستخود را  ییمخاطرات، کار آ
 ن،یبنابرا ؛ندیافزایم يریپذبینخواهند بود بلکه، خود بر بار بحران و آس

 يسازمان برا کیاست که توسط  یبحران، اقدام تیریگام نخست در مد
 ییهاتیموقع ای ینیبشیپرقابلیغ دثحفاظت از خودش در برابر حوا

 نیبنابرا شود؛یانجام م کندیم دیعملکرد سازمان را تهد ای تیکه موفق
 یتیریمد يالگو کی يمربوط دارا يهادر زمان وقوع بحران، اگر سازمان

کار  رمترقبهیدر برابر آن حادثه غ توانندینباشند، نم یکارآمد و مناسب
 کیرا از خود نشان دهند. با توسعه و بسط  یالزم و قابل قبول ییآ

به  یپاسخ قابل قبول يادیتا اندازه ز توانیم حیصح یتیریمد يالگو
 .]7[ داد آمدهشیپ يرعادیغ تیوضع
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است  ییتا جا یورزش يهاطیحاکم بر مح يهابحران تیریمد تیاهم
 یورزش يدادهایرو اریبس يهاتیمز لیجهان به دل شرویپ يرهاکه کشو

شورها ک یزبانیهستند. با گرفتن م یورزش يدادهایرو یزبانیبه دنبال م
و ...  یاجتماع ،یفرهنگ يایخود ازجمله مزا يهايبرترانواع  توانندیم

 يروین نیجهان قرار دهند. کشورها بهتر شیخود را در معرض نما
فقط به بعد  یورزش يدادهایچراکه رو رندیگیمار ک بهخود را  یانسان

 هندیو آ یاجتماع ،يبلکه بر عوامل اقتصاد شودینمورزش کشور مربوط 
 یاثرات اجتماع یورزش يدادهایرو يهستند. برگزار رگذاریکشور تأث

ئز کشورها حا یتمام يها براکردن ورزشگاه منیا نیدارد؛ بنابرا ياریبس
و  یمیاقل طیاز شرا يواسطه برخورداراست. کشور ما به تیاهم

واسطه به نیو همچن ایدن يکشورها انیزا در مبحران ینیسرزم
که از  یکنون طیمختلف، در شرا يهاتیها و قوماز فرهنگ يبرخوردار

 يهابرخوردار است و دچار بحران زین ینابسامان ياقتصاد تیوضع
 شده است کشور يهادر ورزشگاه یورزش یو حت یاجتماع ،یاسیس
 انیبرتر فوتبال در م گیمتعدد در مسابقات ل يهايری. درگ]14[

 يهادر رقابت یالمللنیب یورزش يهامیعدم حضور ت ،يهوادار يسکوها
يریها، درگدر ورزشگاه زاتیتجه راستانداردیغ طیشرا ا،یآس گیمهم ل

ود عدم وج ،یفرهنگ يایهواداران فوتبال متناسب با جغراف یتیقوم يها
بحران مختص  تیریدر مد ژهیو يمتخصص و نهادها يهاارگروهک

بحران  تیریدر حوزه مد قیتحق تیبر اهم یورزش يهاومیاستاد
عوامل مؤثر بر بروز  ییشناسا .]14[ کشور افزوده است يهاورزشگاه

است که هنوز  تیجهت حائز اهمکشور ازآن يهابحران در ورزشگاه
محتمل در  يهابحراناثربخش  تیریدر خصوص مد يطورجدبه

روز با روزبه کهیدرصورت شودینم شهیاند يریکشور تداب يهاورزشگاه
موضوع باید به این . میشویحوزه مواجه م نیدر ا يدیجد يهابحران

و پیامدهاي و راهبردهاي  شوندیمهم بروز  هابحرانتوجه شود که 
مدیریت آنها نیز نیاز به بروز شدن دارند. عالوه بر اینکه مقاالت قبلی از 

. اندنپرداخته موضوعنیاآنها به  يبندتیاولومنظر راهبردها و پیامدها و 
 و مدیریتیاز طرفی نیز ورزش کشور با توجه به کمبودهاي ساختاري 

تا با  است محقق درصدد نیبنابرا. باشدیممستعد بروز بحران  کامالً 
بحران در مدیریت اثربخش  يامدهایپیی راهبردها و شناسا
 یورزش انیو متصد نیبه مسئول یانیکمک شا ،یورزش يهاومیاستاد

بتوانند جهت  قیتحق نیا جیاز نتا يریگهرهو ب يتا با واکاو دینما
 ها اهتمام ورزند.از بروز بحران در ورزشگاه يریشگیپ

 کارروش 
روش پژوهش آمیخته بود. در بخش کیفی روش تحقیق از نوع نظریه 

) بود. ابزار 1987داده بنیاد با رویکرد نوخاسته منتسب به گلیزر (
برخی مصاحبه با مصاحبه نیمه ساختاریافته بود.  هادادهگردآوري 

ابقه فعالیت و همچنین شناخت دقیق سئواالت توصیفی همچون سن، س
به صورت حضوري) آغاز و در ( شوندگاناز سمت یا جایگاه مصاحبه 

وال سئیک و در پایان نیز با  پرسیده شدسئواالت اصلی پژوهش ادامه 
بود. دقیقه  45الی  30. مدت زمان مصاحبه بین افتییمباز خاتمه 

تگاه ویژه ضبط صدا ، از دسيبردارنکتهعالوه بر ، ثبت اطالعات جهت
به شکل هدفمند  شوندگانمصاحبهنفر از  10تعداد یز استفاده گردید. ن

و با توجه به شناخت تیم تحقیق و مطالعه و بررسی مقاالت و 
نفر هم به شیوه گلوله برفی و با معرفی  9علمی و تعداد  يهاپژوهش

 نفر عضو هیات 14شامل  شوندگانمصاحبهگروه اول انتخاب شدند. 
ا ی یفیتألعلمی دانشگاه که داراي مقاله علمی چاپ شده یا کتاب 

. در جریان تحقیق سعی بودندمدیر اجرایی نفر  5بودند و  ياترجمه
و دقت در روند پژوهش و انتخاب مشارکت  هانمونهشده با ایجاد تنوع در 

و » انتقال پذیري« »مقبولیت« پژوهش از نظر رواییکنندگان 
همچنین از پایایی بازآزمون استفاده شد . ایت شودرع» تأییدپذیري«

توسط  مصاحبه هر و انتخاب نمونه عنوانبهمصاحبه  4بدین شکل که 
 که شدند. کدهایی مجدد يیک نفر متخصص مدیریت ورزشی ُکدگذار

 مشابه غیر يکدها و "توافق"عنوانبه بودند مشابه هم بین دو کدگذار با
درصد گزارش  81و پایایی معادل  شدند مشخص "توافق عدم"عنوان  به

و بالفاصله  هاداده يآورجمعبا  زمانهم هادادهگردید. تجزیه و تحلیل 
و  محوري باز، يامرحلهسهپس از هر مصاحبه و در قالب کدگذاري 

در یک پرسشنامه  هاشاخصدر مرحله کمی این  انجام شد. گزینشی
پژوهش قرار داده شد. از  يهانمونهتحلیل سلسله مراتبی در اختیار 

روش اي. اچ. پی. یا فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج 
گسسته و پیوسته استفاده  يهادادهنسبی از مقایسه زوجی  يهاسهیمقا

واقعی به کار روند  يهايریگاندازهممکن است براي  هاسهیمقاشد. این 
یا اینکه نشان دهنده وزن نسبی ترجیحات باشند. در فرایند تحلیل 
سلسله مراتبی ابتد متغیرهاي مربوط به هر معیار به طور جداگانه و به 
صورت زوجی با یکدیگر مقایسه شدند و وزن نسبی هر کدام نسبت به 

گر یمعیار خود مشخص گردید، سپس وزن معیارها نیز نسبت به یکد
با وزن هر  مورد سنجش قرار گرفت و با ترکیب نهایی وزن هر معیار

ایی شناس مؤثرمتغیر در همان معیار وزن نهایی متغیر تعیین شد. عوامل 
و بر مبناي روش اي.  11شده به وسیله نرم افزار اسپرت چویس نگارش 

 اچ. پی. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 هاافتهی
ه مرحل ياز کدگذار ه در مجموع و پسکن است یانگر ای، ب1جدول ج ینتا

 يهاورزشگاهمدیریت و بروز بحران در بدست آمده  يراهبردهابه مرحله 
 21قالب  بدست آمد که درغیرتکراري  یهکد اول 198تعداد کشور، 

 شد. يبندطبقهمقوله  9و  یمقوله فرع
 

 ورزشی ایران يهاومیاستادکدهاي اولیه و کدگذاري متمرکز راهبردهاي مدیریت اثربخش بحران در  .1جدول 
 مقوله اصلی / مقوله فرعی اولیه يهاگزاره

 ورزشی يهاومیاستادراهبردهاي مدیریت بحران در 
 راهبردهاي نظارتی و امنیتی

برخورد با افراد خاطی با توجه به مدیریت بلیط  ،مسئولیت و برخورد با خاطیاننظارت دقیق ، اوباشگران یاطالعات شخص يآورجمع
 صالحیق مراجع ذیمۀ افراد از طریجر، فروشی و شماره صندلی

راهبردهاي 
 انضباطی

 يروهایر دادن نقرا، یتالیجین دیلۀ دوربیوس ط بهینترل محک ییتوانا ،داشته ریگچشمه با فصل قبل تفاوت کنترل کن ینو يهاوهیش
 یتیر امنیابتد، یپشتوله کو  همچون ترقه یلیزات و وسایامل از ورود تجهک يریجلوگ ،هاتیبل یکیترونکال یبررس، يدر هر ورود یتیامن
 نترل سابقۀ افرادمورد نیاز مثل فروشندگانک، یتیو امن یمنیا يهاستمیسردن کبه روز )، متر 300( ین ورزشکاطراف اما یط خارجیمح
ه ع و بیس العمل سرکع، كکشف مواد منفجره و محترقۀ بالقوة خطرنا، ده قبل و بعد از مسابقهیس آموزش دیحضور پل، ارمندانکو 

م ایجاد امنیت حاک، عیسر العملعکس يبرا یآمادگ، یمحافظت بدن يهاستمیسنصب ، اوباشگران يات و رفتارهاکموقع در مقابل تحر

 اقدامات امنیتی
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ورودي و خروجی خاص براي امدادگران خارج از  يهانیالایجاد ، سرنوشت ساز يهايبازامنیتی در نظارت ویژه تیم ، هاورزشگاهدر 
 پارکینگ
، آنها آسان به یورزشگاه با هم و دسترس ياجزا یشناسایی ارتباط منف، ارمندانکاران و کورزش يبرا یسات جانبیتأس یمنیکنترل ا

نترل موارد خطرزا، احساس کو  یابیرز، اموانع ورود و خروج ییو شناسا یبررس، ستیل کبا چ قیق محل مسابقه و تطبیدق یبررس
، رتبرآورد خرابی و خسا، تجزیه و تحلیل حادثه ،عنصر سیستم نیرتریپذبیآستحقیق در مورد ن، ایت تماشاچیو نشاط و امن یراحت

 ارزیابی سریع وضعیت موجود جمع آوري اطالعات و بحث در مورد بحران احتمالی قبل از بروز،

 ارزیابی خطر

ن یتدو، ن ورزشکر امایتعم يبرا يداشتن جدول زمانبند، ماهیانه و هفتگی -نظارتی به صورت روزانه يهاستیلتدوین چک 
 هانامهنظارت بر ساخت با توجه به آیین ، یات قبلیبراساس تجرب يضرور يهادستورالعمل

 مقررات و قوانین

 آموزشیراهبردهاي  
، روهایهمۀ ن يد برایف بایاولویت بندي آموزش و شناخت وظا ،مختلف به نیروهاي انسانی يهابرنامهآموزش موارد ایمنی در قالب 

ژه یو يروهایالزم ن يهاآموزش، زیحادثه خ يهامکانماهر در  یتیامن يروهاین يریارگکموزش و به ، آیمنیژة مسئوالن ایآموزش و
ژه هر ینات ویو انجام تمر هاییگردهما، برگذاري دوره آموزشی براي افزایش آگاهی در شرایط بحرانی ،ياضطرار يهاالعملس کع يبرا

 آموزشی در قالب کارگاه يهاکالسزاري گبر، بار یکهفته 

آموزش منابع 
 انسانی

ط هر مسابقه به طور جداگانه و یق شرایدق یرسبر، بروز بودن آموزش امنیت و ایمن سازي، مدیریت استفاده درست از منابع آموزشی
 بایو جمالت ز هاواژهبا  یآموزش ينصب عالئم هشداردهنده و تابلوها، ژهیآموزش و

 منابع اموزشی

افراد راهنما، فروشندگان و  يژه برایآموزش و، همکاري و آموزش تمامی نیروها در برقراري نظم، ناتیاران در تمرکآموزش ورزش
 املک يآموزش اجرا ،نانیکتماشاگران و باز یعموم يهاآموزش ،و تاسیسات هاورزشگاهحفاظت از  يبرا ییهابرنامهآموزش و ، داوطلبان

آگاهی تماشاگران از مراکز ایمن ، هاورزشگاهجذاب و بزرگ در داخل و خارج از  یآموزش يهاعکسپوسترها و  ،تماشاگران يقانون از سو
 قاي دانش و بینش عمومی از طریق آموزش همگانیارت ،و آسیب پذیر ورزشگاه

 آموزش همگانی

 راهبردهاي فنی 
 ین ورزشکمحافظت و پاکسازي از اما، حفظ و نگهداري وسایل و تجهیزات، مقابله با بحران يویژه برا يهاکمکاستفاده از امکانات و 

 توســعه بناهاي، فرسوده يهاورزشگاهتعمیر و مرمت اساسی ، هاورزشگاه یط داخلیمح ییباینظافت و ز، كو خطرنا یدر برابر مواد سم
مهندسی  يهاطرحساخت انواع اماکن ورزشی، با  ،با طـراحی و رعـایت کلی ساختمان هـاپـروژهاجـــراي  ،نیمه کاره و نیاز به نوسازي

 ،نظر گرفتن مقوله بهداشت در ساخت ورزشگاهدر ، تغییر در کاربري و بهره برداري، براي راه خروج حریق هایصندلبلوك بندي  ،روز
 ذیصالح يهاشرکتساخت اماکن توسط 

توسعه فنی 
 ،هارساختیز

ه چک تهی، استانداردسازي وسایل و تجهیزات طبق رشته، جنس، تهیه شناسه فنی اماکن، مناسب آسایش و صرفه اقتصادي یدهبهره
 بقاتري مسافنی برگزا يهاتهیکممواجهه با بحران توسط  يهاستیل

تدوین 
 فنی يهاشاخص

 راهبردهاي مدیریتی 
العات ط، مآمادگی و اقدامات اولیه جهت مقابله با بحران ،پاسخگویی مدیران بحران در شرایط بحرانی، اقدام به یادآوري و رفع مشکالت

شناسایی سطوح ، در صورت وجود بحرانبرنامه تخلیه سریع ورزشگاه ، هاورزشگاهکافی در مورد انواع تجهیزات و اماکن و تأسیسات 
 تشکیل تیم مدیریت بحران، منیهمۀ مسئوالن به موارد ا یافکپاسخ مطمئن و  ،مسئول يهادستگاهبحران توسط 

 مدیریت ایمنی

ه یمب، توسط دولت هازورزشگاهیتجهدر خصوص  يگذارهیسرما، ا فرد آگاه به مسائلیسازمان واحد  یکتوسط  یزات ورزشیۀ تجهیته
 يهاسازماناعتبار  نیتأم ،پرداخت بیمه به آسیب دیدگان، اخذ بیمه حوادث، احتمالی يهاخسارتکردن اماکن ورزشی براي جبران 

 دیبا یمنیبهبود ا يبرا یورزش

مدیریت مالی و 
 رفاهی

 يبحران برا هنگام یتین حمایقوانن یتدو، تصمیم گیري بهینه در وضعیت بحران قابل پیشبنی، اعالم شرایط فوق العاده در زمان بحران
 تصمیم گیري آگاهانه در شرایط بحرانی، يضرور يهاعکسالعمل

 تصمیم گیري

، آمادگی پرسنل مواجه با بحران، انیتوأم با محبت تماشاچ ییت و راهنمایهدا، هااستان نیتأمنگی عوامل اجرایی با شوراي ههما
 يهاآزمون، ین ورزشکادارة اما يران متخصص برایاستفاده از مد، منظم در ادارت کل تربیتژه به طور ینات ویو انجام تمر هاییگردهما

تشکیل ستاد مرکزي هدایت ، همۀ افراد و دولت يارکت و همیحما، ضربت همه ساله يروهایو ن یتیآمادگی جسمانی کارکنان امن
ن بر صالحیت ناظری، مکی به واکنش بهتر به شرایط بحرانیآمادگی بدنی نیروهاي ک، سپردن امور به افراد مطمئن و دلسوز ،عملیات

 اماکن ورزشی

مدیریت منابع 
 انسانی

ورد الت میانات و تسهکفراهم کردن ام ،هاورزشگاهبهبود و بازسازي نقاط تخریب شده ، هماهنگ و منظم در پی وقوع بحران يزیربرنامه
، بسیج همگانی منابع و امکانات، و انتقال آنان هادهیدجستجو براي آسیب ، بحران يبرا یبانیجاد ستاد پشتیا، رویداد ياز برگزارین

تفریجی  يهابرنامهبرگزاري ، تصمیم گیري بدوت اضطراب و استرس ،در راستاي مسئولیت پذیري نیروي انسانی هارقابتبرگزاري منظم 
 نیترمهمبرگزاري منظم مسابقات لیگ ، ساعات بعد از ظهر ل ویتعط يمسابقات در روزها يبرگزار، هاورزشگاهو سرگرم کننده در 

 هاورزشگاهبرگزاري مانورهاي شبیه سازي شده توسط وزارت ورزش در ، دغدغه تماشاگران

 مدیریت عملیاتی

تانداردهاي اس تدوین، ت مطلوبیدن به وضعیرس ير وضع موجود براییتغ يتالش برا، یورزش يهاومیاستاده استانداردها و ابالغ آن به یته
داشتن نقشه جامع و کامل جهت ، تهیه نقشه خطر، نقشه جامع -استانداردهاي اماکن ورزشی نیتدو ،نقشه جامع -اماکن ورزشی

ابالغ نقشه جامعه مدیریت بحران از سوي مدیران  ،قبلی جهت پیشگیري از بحران يهابحرانبرنامه ریزي و بررسی ، پیشگیري از بحران
در اختیار گذارن نقشه جامع در ه، طراحی مراحل مدیریت بحران به طور همزمان در داخل و خارج از ورزشگا، اجرایی وزرات ورزش
 هه با بحرانجپی بردن به نقاط قوت و ضعف در موا ،امدادي يهاگروهخدمت آتشنشانی و 

راهبرد 
 استراتژیک

 راهبردهاي ایمنی 
ب الوقوع یحوادث قر ینیبشیپ ،استخر يهاکانالو  هادوشمناسب در قسمت  يآبروها ینیبشیپ، ین ورزشکاما یمنیت ایتبیین وضع
 يهاالعملعکس يهنگام بحران برا یتین حماین قوانیتدو، امکان حضور عوامل امدادي و امنیتی در زمان بروز حوادث، در ورزشگاه

 ،ياضطرار کیجاد محل پزشیا، يضرور

سایر موراد 
 ایمنی

، افراد يبر آماده ساز یورزش يو فضاها هاسالنراستاندارد یغ يدما، هاستونوارها و یپوشش مناسب د، مناسب ياستفاده از حصارها
فاصله خطوط ، اشاچیانفضاهاي مناسب و استاندارد ورود و خروج تم، ورزشی يهاونیفدراساحداث اماکن ورزشی مطابق استانداردهاي 

 تدوین مقررات ساختمانی استاندارد میز داوران و -تماشاچیان -زمین از دیوار و اجسام سخت

 استانداردها
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و آموزش نحوة استفاده از آن در مواقع  یپسول آتشنشانکوجود ، سات خطرسازیر تأسینتور و انشعابات گاز و برق و ساکنصب محافظ 
نار ک، در نظر گرفته شدن وسایل و تجهیزات تنها براي فعالیت خاص، ير و نگهداریزات، اصل تعمیتجه یمنیت اصول ایرعا، اضطرار

 -یصوت -یشیسرماو  یشیگرما يهاستمیسبه  یدگیو رس يبازساز، هنهکزات مستعمل و یل و تجهیردن از وساکگذاشتن و استفاده ن
ایجاد  ،بکارگیري وسایل و تجهیزات ورزشی با کیفیت مناسب و ایمن، نگهداري وسایل و تجهیزات بر اساس شرایط مناسب، يریتصو

انات در نظر گرفتن امک، یتیت امنیریستم مدید به سیوم بایگاه خبرنگاران در استادیتجهیز جا، هاورزشگاهاعالم خطر در  يهاستمیس
 پزشکی با توجه به شرایط هر مسابقه

 ایمنی تجهیزات

فرصت کافی براي خروج ایمن ، رعایت حداکثر مسافت فرار براي تماشاگران ،نجات يبرا يمواقع اضطرارژه در یمسیرهاي و ینیبشیپ
دسترسی سریع و سهل به رختکن ، امــکان تخلیه ورزشــگاه در حداقل زمان و بــدون ایجاد مشــکل، ورزشکاران و تماشاچیان از سالن

تسهیالت الزم براي خروج ، متفاوت مستقل به منظور هدایت ورزشکاران و مردمحداقل دو مسیر ، مربیان و داوران -توسط ورزشکاران
 افراد حین وقوع بحران ترراحتجابه جایی و انتقال ، معلولین در مواقع اضطراري

 يرهایمس
 اضطراري

نترل ک، یتالیجیستم دیا سنترل بکورزشگاه و  يامل در همه جاک ییروشنا، ان برداشتن موانع موجود بر سر راه رفت و آمد افرادیاز م
 و پیشگیري از وقوع بحران هاورزشگاهتمامی نقاط 

 کنترل

 راهبردهاي ارتباطاتی 
داشتن  ،سلسله مراتب دستورات ییشناسا ،مدیریت شرایط اطالع رسانی و بازتاب افکار عمومی ،امل گزارش به مدیران باالدستیکارائه 

، يزکمر يهاستمیسد از یبا يستم ارتباط اضطراریاستفاده از ب، انالک 10ه حداقل کوست یراد استفاده از، نانیقابل اطم یستم ارتباطیس
قبل از  ياهبرنامهق یدق یابیان و ارزیارتباطات مؤثر با تماشاچ، امیارسال متن و پ يبرا ییویدیو يهاشبکهنان با یارتباطات قابل اطم

 انتشار خطرشبکه ، اطالع رسانی حادثه يهاشبکهایجاد ع، شرو

شبکه هاب 
 ارتباطاتی

 رسانه در زمینه آموزش تماشاگران هارسانهفرهنگ سازي ، میسیو و بیمهارت استفاده از راد
برنامۀ ، شودیم هاورزشگاهبهبود وضعیت اقتصادي جامعه موجب کاهش بحران در ، هاخسارتتالش همگانی جامعه براي کاهش میزان 

 هنگام بحران یمردم يهاکمک
راهبردهاي 

 اجتماعی
من به تشکیل انج هاباشگاهملزم کردن ، ملی جهت مدیریت انبوه جمعیت يهاکارتفروش بلیط با ، انون هواداران باشگاهکت در یعضو

قیمت مناسب بلیط با ، صدور کارت عضویت براي تماشاگران ،انیتوأم با محبت تماشاچ ییت و راهنمایهدا ،هواداران و آموزش آنان
آرام کردن جو دربی قبل از برگزاري توسط ، کنترل هیجان تماشاگران با هماهنگی شعار و تشویق تیم خودي، به شرایط جامعهتوجه 

صالح توجیه و ا، هاگاهیجابلیط فروشی بر اساس ظرفیت ، هاورزشگاهپیشگیري از ایجاد جو احساسی بین تماشاگران در ، صدا و سیما
کیفیت خدمات رسانی به تماشاگران ، کنترل هیجان ناشی از رقابت توسط خود فرد، نحوه برخورد با داوررفتار مربیان و بازیکنان در 

 كتدار، موجب کاهش پرخاش کالمی هاورزشگاهبه  هاخانمو  هاخانوادهورود ، حس احترام براي ورزشکاران و تماشاگران، افزایش یابد
 از مسابقهیزات مورد نیتجه

 يراهبردها
 ،یدادمدیریت رو

، مدرن و جدید بودن ورزشگاه، هایصندلساماندهی ارائه بلیط و شماره گذاري ان، آموزش مسائل روان شناسی و جامعه شناسی به داور
رعایت نظافت و ، مناسب و راحت يهایصندل، بهداشتی با غذاهاي با کیفیت يهابوفه، نبود خشونت و فحاشی از سوي تماشاگران

 هانگیپارکورود و خروج آسان و راحت به ، تهیه راحت بلیط، هاورزشگاهبهداشت در 

راهبردهاي 
امکاناتی و 
 تسهیالتی

 
 ورزشی ایران يهاومیاستادکدهاي اولیه و کدگذاري متمرکز پیامدهاي مدیریت اثربخش بحران در  .2جدول 

 مقوالت فرعی کدهاي اولیه
 ورزشی يهاومیاستاد در بجران بروز و مدیریت يامدهایپ

بهبود عملکرد مثبت ، کنترل محیط بیرون و داخل زمین، کاهش درگیري و تنازع بین تماشاچیان و نیروي امنیتی، عادي سازي شرایط برگزاري مسابقات
برگزاري بهتر مسابقه و لذت بردن ، هاباشگاهافزایش درآمد زایی ، ورزشی ورزشکاران يهابیآسکاهش میزان ، ورزشکاران و مربیان با توجه به جو سالم ورزشگاه

 تماشاچیان از بازي

 پیامدهاي آرمانی

متر آسیب دیدگی ک، رعایت قوانین توسط مربیان و بازیکنان، یت فروشیق بلیاز طر هاباشگاهش درآمد یافزا، ایجاد هماهنگی بین ارکان برگزاري مسابقات
از  هاباشگاهش درآمد یفزا، اآمادگی درك صحیح از وقایع ایجاد حفظ، مسئول يهادستگاهشناسایی سطوح بحران توسط ، هاورزشگاهبرقراري نظم در ، ورزشکاران

 یت فروشیق بلیطر

 پیامدهاي سازمانی

، انرفتارهاي اوباشگر کنترل و کاهش، کاهش پیامدهاي بحران در نتیجه عکس العمل سریع و بموقع، ایجاد امنیت کامل در اماکن ورزشی حین برگزاري مسابقات
جلوگیري از ورود مواد  ،جلوگیري از وقوع خطر حریق، جاد آشوب توسط اوباشگرانیاز اغتشاشات و ا يریجلوگ، ایجاد امنیت و استقبال از ورزش و ورزشکاران

، هااهورزشگد امنیت در محیط داخل و بیرون ایجا، جلوگیري از شروع تحریک تماشاگران، کاهش تنش بین تماشاگران و نیروي امنیتی ،منفجره، سنگ و اشیا
 الت ایمنیرفع مشک، جاد آشوب توسط اوباشگرانیاز اغتشاشات و ا يریجلوگ، کاهش پتانسیل خطر، امکانات و تلفات انسانی و میزان خسارات يجلوگیري از نابود

 پیامدهاي امنیتی

 ،پشتیبانی در راحتی تماشاگران يهاستمیسمثبت  ریتأث، ن ورزشی در طراحی و ساختبهبود وضعیت اماک، کاهش صدمات وارده به تجهیزات اماکن ورزشی
 ساماندهی فضاها ،ت و تجهیزاتالکاهش صدمات وارد آمده به تسهی، مورد نیاز يهامکاناستانداردسازي ، مورد نیاز يهامکاناستانداردسازي 

 پیامدهاي زیرساختی

، استفاده بهینه تماشاگران از اوقات فراغت خود، کاهش خسارت به یک مجموعه یا جامعه انسانی، هاورزشگاهاعتماد جامعه ورزشی به ارکان مدیریت بحران در 
یزان عالقه مردم به حضور در افزایش م، لذت بردن تماشاگران از رقابت و جلوگیري از اغتشاش تماشاگرنماها، هاورزشگاهایجاد انگیزه براي جذب معلولین به 

 ایجاد همبستگی ملی جهت کمک به مدیریت بحران، هاورزشگاه

 پیامد اجتماعی

 ریتأث، اختالل در دریافت خدمات، هارساختیزآسیب به ، هاسازمانو  هاگروهتهدید منافع ، نابودي چند دهه تالش، انسانی، مادي و زیست محیطی يهاخسارت
 ،مالی و جانی فراوان يهاخسارت، هاورزشگاهایجاد رعب و وحشت در بازیکنان، مربیان به واسطه حضور در ، منفی بروز بحران بر وضعیت روحی و روانی تماشگران

از دست دادن ، دست دادن درآمد از، اختالل امنیتی، یورزش يهابیآسزان یافزایش م، منجر به ایجاد بحران شو تواندیمجریحه دار شدن احساسات تماشاگران 
 مرگو  مصدومیت جابجایی جمعیت، دارایی

 پیامدهاي بروز بحران

 

ه مرحل ياز کدگذار ه در مجموع و پسکن است یانگر ای، ب2جدول ج ینتا
 يهاورزشگاهمدیریت و بروز بحران در بدست آمده پیامدهاي به مرحله 

مقوله  6قالب  بدست آمد که درغیرتکراري  یهکد اول 56تعداد کشور، 
 شد. يبندطبقه
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 و همکارانامیري 

بدست آمده  یممرحله به مرحله مفاه ياز کدگذار در مجموع و پس
 یمقوله فرع 21قالب  بدست آمد که درغیرتکراري  یهکد اول 254تعداد 

 شد. يبندطبقه یمقوله اصل 15و 

گونه که شده است. همان، نشان داده1شکل  مدل نهایی پژوهش در
شود، الگوي پژوهش با اقتباس از نظریه داده بنیاد (رویکرد مشاهده می

 استراوس و کوربین) ترسیم گردید.
 

 
 ورزشی ایران يهاومیاستادمدل نهایی پیامدها و راهبردهاي مدیریت اثربخش بحران در  .1شکل 

 
 ورزشی ایران يهاومیاستادو مقادیر اولویت نسبی پیامدها و راهبردهاي مدیریت اثربخش بحران در  شدهنرمالماتریس  .3جدول 

 Rank رتبه Relative weight ینسب وزن SE استانداردمقدار  Criterion اریمع
    ورزشی يهاومیاستادراهبردهاي مدیریت بحران 

 1 124/0 000/1 راهبردهاي ایمنی
 2 103/0 825/0 راهبردهاي نظارتی و امنیتی

 3 100/0 803/0 راهبردهاي مدیریتی
 4 98/0 787/0 راهبردهاي فنی

 5 91/0 735/0 راهبردهاي آموزشی
 6 90/0 726/0 مدیریت رویداد يراهبردها

 7 89/0 717/0 راهبردهاي امکاناتی و تسهیالتی
 8 84/0 675/0 ارتباطاتی راهبردهاي

 9 76/0 614/0 راهبردهاي اجتماعی
 005/0نرخ ناسازگاري قضاوت= 

    ورزشی يهاومیاستادران در حپیامدهاي مدیریت و بروز ب
 1 148/0 000/1 پیامدهاي امنیتی

 2 136/0 921/0 یامدهاي زیرساختیپ
 3 126/0 825/0 پیامدهاي بروز بحران

 4 119/0 805/0 پیامدهاي آرمانی
 5 110/0 744/0 پیامدهاي سازمانی

 6 101/0 688/0 اجتماعیهاي پیامد
 005/0نرخ ناسازگاري قضاوت= 

 

ه عوامل مدیریت اثربخش بحران در کاز آن است  کی، حا3جدول نتایج 
در راهبردها:  نظرانصاحبورزشی ایران بنا بر نظر  يهاومیاستاد

با  راهبردهاي اجتماعیدر رتبه اول و  124/0با وزن  راهبردهاي ایمنی
پیامدهاي در آخرین رتبه قرار دارد. همچنین در پیامدها:  76/0 وزن

در  101/0 با وزن پیامد اجتماعیدر رتبه اول و  148/0با وزن  امنیتی
 رد.آخرین رتبه قرار دا

 بحث
و  طیبه مح توجهیکم لیها به دلاز سازمان ياریبس ،امروز يایدن در

 ،وندشران دچار شوك و بحران میحب تیریو مد یینداشتن برنامه شناسا

 یزمان و منابع ،از مواجه با بحران شیها پسازمان لذا ضروري است که
صرف  انیو مشتر طیمح ییو برنامه شناسا طیشناخت مح يرا برا

ترین فضاهایی که ممکن است بحران ترین و اساسی، یکی از مهمندینما
ی ورزش يهاومیاستادورزشی هستند.  يهاومیاستاددر آن اتفاق بیفتد، 

به واسطه تعداد بسیار زیاد تماشاگران و به طور کلی مشارکت کنندگان 
واسطه هیجانات تماشاگران، عدم تجهیزات و در ورزش و نیز به

اسب، مسائل اجتماعی و سیاسی و ورزشی و ... مستعد وساز منساخت
تبعات جبران ناپذیري به  بعضاًکه  باشندیمفراوانی  يهابحرانبروز 

دنبال دارند. لذا با توجه به این موارد هدف از پژوهش حاضر شناسایی 
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پیامدها و راهبردهاي مدیریت اثربخش بحران در  يبندتیاولوو 
 بود. ورزشی ایران يهاومیاستاد

راهبرد با مقوالت محوري  9نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که 
راهبردهاي نظارتی و امنیتی، راهبردهاي آموزشی، راهبردهاي فنی، 
راهبردهاي مدیریتی، راهبردهاي ایمنی، راهبردهاي ارتباطی، 
راهبردهاي اجتماعی، راهبردهاي مدیریت رویداد و راهبردهاي امکاناتی 

ور کش يهاورزشگاهه عنوان راهبردهاي مدیریت بحران در و تسهیالتی ب
راهبردهاي حاکی از آن بود که  يبندتیاولووجود دارد. همچنین نتایج 

 76/0 با وزن راهبردهاي اجتماعیدر رتبه اول و  124/0با وزن  ایمنی
راهبرد  نیترمهمدر آخرین رتبه قرار دارد. راهبرد نظارتی و امنیتی 

. از آنجا که در بحث بروز بحران و دیآیمتدوین شده تحقیق به حساب 
کشور هدف اصلی کاهش خسارات  يهاورزشگاهمدیریت بحران در 

جانی و مالی به ویژه به تماشاگران است، لذا ضروري است که مدیران 
 يهابحراناین اماکن ورزشی حساس براي پیشگیري و مقابله با 

نظارتی به صورت  يهاستیلتدوین چک ردهایی از جمله احتمالی، راهب
 نکر امایتعم يبرا يبندزمانداشتن جدول ، ماهیانه و روزانه، هفتگی

ارت نظ، یات قبلیبراساس تجرب يضرور يهادستورالعملن یتدو، ورزش
سات یتأس یمنیکنترل ا، هانامهبا توجه به آیین  اماکن ورزشی بر ساخت

 ياجزا یشناسایی ارتباط منفکارکنان، و  ارانکورزش يبرا یجانب
ق محل مسابقه و یدق یبررس، آسان به آنها یورزشگاه با هم و دسترس

 یابیرز، اموانع ورود و خروج ییو شناسا یبررس، ستیل کق با چیتطب
 تیو نشاط و امن یاحساس راحتارزیابی مستمر نترل موارد خطرزا، کو 

زیه و تج ،عنصر سیستم نیرتریپذبیآستحقیق در مورد ن، ایتماشاچ
در صورت بروز حوادث  برآورد خرابی و خسارتاحتمالی،  تحلیل حادثه

جمع آوري اطالعات و بحث در مورد بحران احتمالی قبل از احتمالی، 
 یاطالعات شخص يآورجمع، ارزیابی سریع وضعیت موجود بروز،

فراد رد با ابرخو ،و برخورد با خاطیان ننظارت دقیق مسئولی، اوباشگران
فراد مۀ ایجرو  خاطی با توجه به مدیریت بلیط فروشی و شماره صندلی

را در دستور کار خود قرار دهند. همچنین، به  صالحیق مراجع ذیاز طر
 يهاوهیشمنظور ارتقاي وضعیت ایمنی اماکن تحت مدیریت خود با 

 ارتقايمانند  است، داشته ریچشمگه با فصل قبل تفاوت کنترل کن ینو
قرار دادن ، یتالیجید امنیتی يهانیدوربلۀ یوس ط بهینترل محک
 يریجلوگ ،هاتیبل یکیترونکال یبررس، يدر هر ورود یتیامن يروهاین
 يهایپشتوله ک و همچون ترقه یلیزات و وسایامل از ورود تجهک

به روز ، ین ورزشکاطراف اما یط خارجیمح یتیر امنیتدابمشکوك، 
ثل مورد نیاز م نترل سابقۀ افرادک، یتیو امن یمنیا يهاستمیسردن ک

ده قبل و بعد از یس آموزش دیحضور پل، ارمندانک و فروشندگان
و جلوگیري از  كکشف مواد منفجره و محترقۀ بالقوة خطرنا، مسابقه

ات کع و به موقع در مقابل تحریس العمل سرکعورود آنها به استادیوم، 
 يراب یآمادگ، یمحافظت بدن يهاستمیسنصب ، اوباشگران يو رفتارها

نظارت ویژه تیم ، هاورزشگاهایجاد امنیت حاکم در ، عیعمل سرال سکع
ورودي و  يهانیالایجاد و در نهایت  سرنوشت ساز يهايبازامنیتی در 

، زمینه ارتقاي خارج از پارکینگ در خروجی خاص براي امدادگران
وضعیت ایمنی این اماکن را فراهم نمایند. این نتایج تا حدودي با نتایج 

) و 2011و همکاران ( لئو)، 2016)، پائول (1400مطالعات خرسندنیا (
. نتایج مطالعات ]24, 19, 9, 6[باشد ) همسو می2004هاسکین (

) حاکی از آن بود که عوامل نظارتی یکی دیگر از 1400نیا (خرسند

نداجا است. عوامل نظارتی  ین ورزشکاما یمنیت ایریعوامل مهم در مد
) نظارت و کنترل محیط 2) نظارت و کنترل محیط بیرونی، 1شامل: 

 .]24[مواد سمی و شیمیایی بود  ) نظارت و کنترل3داخلی و 
عالوه بر راهبردهاي نظارتی و امنیتی، الزم است در رابطه با موارد و 

قرار  هاورزشگاهی مد نظر مدیران مسائل آموزشی نیز راهبردهاي خاص
 يهابرنامهآموزش موارد ایمنی در قالب آنها شامل  نیترمهمگیرد که 

 يراف بیآموزش و شناخت وظا يبندتیاولو ،مختلف به نیروهاي انسانی
 يریارگکموزش و به ، آیمنیژة مسئوالن ایآموزش و، روهایهمۀ ن

الزم  يهاآموزش، زیحادثه خ يهامکانماهر در  یتیامن يروهاین
اري دوره آموزشی زبرگ، ياضطرار يهاالعملس کع يژه برایو يروهاین

نات یو انجام تمر هاییگردهما، براي افزایش آگاهی در شرایط بحرانی
راي ب آموزشی در قالب کارگاه يهاکالسزاري گبر، بار یکژه هر هفته یو

از منابع  صحیحمدیریت استفاده تمامی نیروهاي انسانی ورزشگاه، 
 طیق شرایدق یبررس، يسازمنیابروز بودن آموزش امنیت و ، آموزشی

نصب عالئم هشداردهنده و  ژهیهر مسابقه به طور جداگانه و آموزش و
است. این راهبردها از آن  بایو جمالت ز هاواژهبا  یآموزش يو تابلوها

و نیز مقابله با بحران  زابحرانجهت اهمیت دارند که شناسایی عوامل 
در صورت وقوع آن توسط کارکنان و نیروهاي امنیتی و سایر عوامل 

لذا الزم است که براي هر  ردیپذیمانسانی موجود در ورزشگاه صورت 
آموزشی خاصی تدوین و به مرحله اجرا گذارده  يهابرنامهیک از عوامل، 

نسانی ورزشگاه، منابع ا يهامهارتشود تا بتوان با ارتقاي تخصص و 
احتمالی را تقلیل بخشد. از طرف دیگر نیز  يهابحرانمیزان خسارات 

عمومی خاصی در  يهاآموزشباید براي ورزشکاران و تماشاگران نیز 
نظر گرفت چرا که آنان نیز بخشی از افراد حاضر در ورزشگاه هستند 

د. دارن بیش از سایرین در معرض خطرات ناشی از بحران قرار احتماالًکه 
همکاري و ، ناتیاران در تمرکآموزش ورزشدر این راستا الزم است با 

افراد راهنما،  يژه برایآموزش و، آموزش تمامی نیروها در برقراري نظم
حفاظت از  يبرا ییهابرنامهآموزش و ، فروشندگان و داوطلبان

 ،نانیکتماشاگران و باز یعموم يهاآموزش ،و تاسیسات هاورزشگاه
 يهاعکسپوسترها و  ،تماشاگران يامل قانون از سوک ياجرا آموزش
آگاهی ، هاورزشگاهجذاب و بزرگ در داخل و خارج از  یآموزش

 ارتقاي دانش و بینش و تماشاگران از مراکز ایمن و آسیب پذیر ورزشگاه
آموزشی مناسب مقابله با  يهاتیفعال، عمومی از طریق آموزش همگانی

و  لیمتا حدودي با نتایج مطالعات  هاافتهیبحران صورت بپذیرد. این 
)، کارگر و همکاران 1398، هراتی و همکاران ()2015( همکاران

) و نادریان جهرمی و همکاران 1395و همکاران ( نژادیهمت)، 1395(
 بیان کردند که) 2015( و همکاران لیم. ]25[باشد ) همسو می1392(

و  اماکن تیامن نیتأم ندیمؤثر در فرا یآموزش افراد در مشاغل تخصص
دو نوع  نهیزم نیقرار داده و در ا دیرا مورد تأک یورزش يدادهایرو

یخدمت را مؤثر م نیدر ح يهاآموزش زیاز خدمت و ن شیآموزش پ
) آموزش پرسنل برگزاري و نیز 2010به عقیده هال (. ]25[ دانند

نیروهاي امنیّتی ورزشگاه در مورد نحوه رفتار با تماشاگران، آموزش 
مدیریت ریسک و  يهابرنامهمدیریت جمعیت، آموزش  يهاکیتکن

و در نهایت آموزش نیروهاي امنیّتی و  ]26[مقابله با بحران  يهاروش
و انواع  يگذاربمبپرسنل برگزاري در مورد نحوه برخورد با تهدیدات 

هاي متغیرهایی هستند که در پژوهش ]26[کشتار جمعی  يهاسالح
ها اشاره شده است. در همین زمینه افزایش دانش و آگاهی مختلف به آن
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داخلی و بین المللی  يهايهمکارمسئوالن امنیّت ورزشگاه از طریق 
و سمینارهاي مربوطه و نیز بازدید از  هاشیهما(مثل حضور در 

 .]26[تواند کمک کننده باشد میسایر کشورها)  يهاورزشگاه
در کنار راهبردهاي یاد شده، الزم است که مدیران ورزشگاه نیز براي 

خود نیز از راهبردهاي خاصی تبعیت نمایند که  يهاتیفعالانجام 
آنها شامل راهبردهاي مدیریت ایمنی، راهبردهاي مدیریت  نیترمهم

، راهبردهاي منابع انسانی، يریگمیتصممالی و رفاهی، راهبردهاي 
راهبردهاي مدیریت عملیاتی و راهبردهاي استراتژیک هستند. 

نیز با تبعیت از  هاورزشگاههمچنین، براي ارتقاي وضعیت فنی 
مناسب آسایش و  یدهبهره فنی شامل يهاشاخصراهبردهاي تدوین 

 يهارشتهاستاندارد سازي وسایل و تجهیزات طبق ، صرفه اقتصادي
جهه موا يهاستیلتهیه چک و  ، تهیه شناسه فنی اماکنورزشی مختلف

بقات و نیز راهبردهاي فنی برگزاري مسا يهاتهیکمبا بحران توسط 
ویژه  يهاکمکاستفاده از امکانات و شامل  هارساختیزتوسعه فنی 

 محافظت و، حفظ و نگهداري وسایل و تجهیزات، مقابله با بحران يبرا
نظافت و ، كو خطرنا یدر برابر مواد سم ین ورزشکپاکسازي از اما

 يهاورزشگاهتعمیر و مرمت اساسی ، هاورزشگاه یط داخلیمح ییبایز
 هاپـروژهاجراي  ،نوسازي مندتوســعه بناهاي نیمه کاره و نیاز، فرسوده

ساخت  ،کلی ساختمان يهادستورالعملاصول و  با طـراحی و رعـایت
 هایصندلبلوك بندي  ،مهندسی روز يهاطرحانواع اماکن ورزشی با 

تغییر در کاربري و بهره ، حریقدر زمان خروج  مسیر ینیبشیپجهت 
در نظر گرفتن مقوله بهداشت در ساخت برخی اماکن،  برداري

احتمال  توانیم، ذیصالح يهاشرکتتوسط  ساخت اماکنو  هاورزشگاه
بروز حوادث را کاهش داده و در صورت بروز نیز میزان خسارات جانی 

تا حدودي با نتایج مطالعات  هاافتهیو مالی را به شدت کاهش داد. این 
باشد ) همسو می2015و ایبراهیم و همکاران ( )2011فینچ و همکاران (

]27 ,28[. 
 يهاورزشگاهدر همین راستا و جهت ارتقاي وضعیت مدیریت بحران 

مرتبط با ایمنی و مدیریت  يهابخشکشور، راهبردهاي دیگري نیز در 
اینکه ارتقاي ایمنی در  و با توجه به بحران تدوین شد. بر این اساس
شرایط بروز بحران را کاهش  تواندیماماکن ورزشی از جهات مختلف 

دقیق و اصولی  يزیربرنامهدهد و همچنین، مدیریت صحیح بحران با 
ه ، لذا الزم است کابدییماحتمالی را  يهابحرانتوانایی مقابله بهینه با 

بزرگ کشور با  يهاورزشگاهمدیران اماکن ورزشی مختلف به ویژه 
تحقیقاتی  يهاطرحرعایت اصول و راهبردهاي ایمنی همچون اجراي 

 يهاروآب ینیبشیپ، ین ورزشکاما یمنیت ایتبیین وضعبه منظور 
ب یحوادث قر ینیبشیپ ،استخر يهاکانالو  هادوشمناسب در قسمت 
امکان حضور عوامل امدادي و امنیتی در ، ارتقاي الوقوع در ورزشگاه

 يهنگام بحران برا یتین حماین قوانیتدو، زمان بروز حوادث
استفاده از ، ياضطرار کیجاد محل پزشیا، يضرور يهاالعملعکس

، مرتفع ساختن هاستونوارها و یپوشش مناسب د، مناسب يحصارها
، افراد يآماده ساز بر یورزش يو فضاها هاسالنراستاندارد یغ يدما

، ورزشی يهاونیفدراساحداث اماکن ورزشی مطابق استانداردهاي 
ورود و خروج  جهت فضاهاي مناسب و استانداردایجاد و بهبود 

فاصله خطوط زمین از دیوار ، رعایت استانداردهاي مربوط به تماشاچیان
 ،تدوین مقررات ساختمانی استاندارد، میز داوران مانندو اجسام سخت 

و  ازسات خطرسیر تأسیانشعابات گاز و برق و سا نتور وکنصب محافظ 

... شرایط کاهش احتمال بروز بحران را فراهم نموده و نیز در صورت 
پیش آمده  يهابحرانبروز بحران در این اماکن، به بهترین نحو ممکن 

را مدیریت و کنترل نمایند تا در سایه مدیریت بهینه بحران، از میزان 
کاسته شود. در ادامه الزم است که مدیران  خسارات و تلفات احتمالی

با استفاده از راهبردهاي امکاناتی و تسهیالتی شامل  هاورزشگاه
مدرن ، افزایش تجهیزات هایصندلساماندهی ارائه بلیط و شماره گذاري 

 ، ایجاد شرایط بهینه خدمات رسانی در جهت کاهشورزشگاه درو جدید 
 هاوفهبارتقاي وضعیت بهداشتی  ،خشونت و فحاشی از سوي تماشاگران

مناسب و  يهایصندل، تجهیز ورزشگاه به غذاهاي با کیفیتو ارائه 
، تسهیل فرایند هاورزشگاهنظافت و بهداشت در  ، ارتقاي وضعیتراحت
ورود و خروج آسان و راحت و ایجاد فضاهاي مناسب جهت  بلیط خرید

را  هاورزشگاههیالت ، زمینه بهبود وضعیت امکانات و تسهانگیپارکبه 
فراهم نمایند تا بتوانند با ایجاد ایمنی بیشتر در شرایط برگزاري 
مسابقات و نیز ارتقاي رضایتمندي هواداران از خدمات و تسهیالت 

تا  هاافتهی، میزان هیجانات منفی آنان را کنترل نمایند. این هاورزشگاه
باشد مسو میه )1399راسخ و همکاران ( حدودي با نتایج مطالعات

]8[. 
در نهایت، راهبردهاي دیگر نیز براي ارتقاي وضعیت مدیریت بحران 

تدوین شد که در قالب راهبردهاي ارتباطی و راهبردهاي  هاورزشگاه
ش یپبا  توانیماجتماعی قرار گرفتند. در زمینه راهبردهاي ارتباطی 

افراد درگیر در  نجات يبرا يدر مواقع اضطرارژه یو يرهایمس ینیب
ت فرص نیتأمجهت  رعایت حداکثر مسافت فرار براي تماشاگران بحران،

امکان تخلیه ، کافی براي خروج ایمن ورزشکاران و تماشاچیان از سالن
 آساندسترسی سریع و ، ورزشگاه در حداقل زمان و بدون ایجاد مشکل

، شرایط و کیفیت به رختکن توسط ورزشکاران، مربیان و داوران
مسیرهاي ارتباطی به داخل و خارج ورزشگاه و نیز کیفیت ارتباطات 
میان کارکنان ورزشگاه و نیز نیروهاي امنیتی و پزشکی و آتش نشانی 

امنیتی و کمک رسانی در  يهاتیفعالرا بهبود بخشیده و بدین طریق، 
قا یابد. عالوه بر این، با کمک راهبردهاي اجتماعی شرایط بحران ارت

بهبود ، هاخسارتتالش همگانی جامعه براي کاهش میزان همچون 
یم هاورزشگاهموجب کاهش بحران در  که وضعیت اقتصادي جامعه

، زمینه هنگام بحرانبه  یمردم يهاکمکبرنامۀ و نیز تدوین  شود
ران در مراجعین به ورزشگاه ارتقاي فرهنگ کمک رسانی و مقابله با بح

و متعاقب آن کاهش حوادث و خطرات بالقوه را فراهم نمایند. این نتایج 
یم) همسو 1389تا حدودي با نتایج صالحی امیري و افشاري نادري (

بیان کردند که از دیدگاه جامعه شناسی امنیّت، براي  هاآن. باشد
که روابط و تبادالت  دستیابی به امنیّت پایدار در جامعه، ضروري است

دقیق تعریف و تبیین شوند؛ بدین معنا که روابط  طوربهاجتماعی، 
اجتماعی باید بر قرارداد و تعهد اجتماعی استوار باشد و نه بر اساس 

و  ترمستحکماجبار و منافع فردي. یقیناً هر چه روابط اجتماعی 
ماند و زمینه خواهد  ترمداومباشند، امنیّت نیز پایدارتر و  ترمنسجم

به نام سرمایه اجتماعی افزایش خواهد  يامقولهو ایجاد  يریگشکل
. نتایج بیانگر آن بود که پیامدهاي مدیریت بحران در ]29[یافت 

مقوله محوري پیامدهاي آرمانی،  6کشور متشکل از  يهاورزشگاه
پیامدهاي سازمانی، پیامدهاي امنیتی، پیامدهاي زیرساختی، پیامدهاي 

 يبندتیاولو. همچنین نتایج باشدیماجتماعی و پیامدهاي بروز بحران 
پیامد در رتبه اول و  148/0با وزن  دهاي امنیتیپیامحاکی از ان بود که 
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در آخرین رتبه قرار دارد. الزم به ذکر است با  101/0 با وزن اجتماعی
مطالعه  احتماالًتوجه به اینکه در خصوص پیامدهاي پژوهش حاضر 

مربوطی انجام نشده یا محقق دریافت نکرده است، بنابراین در این 
 يهاومیاستادت اثربخش بحران در پژوهش در خصوص پیامدهاي مدیری

به صورت کلی بحث خواهد شد. هر فعالیت و رفتاري که  ورزشی ایران
، دهدیمانسان چه به صورت فردي و چه به صورت سازمانی انجام 

مثبت و  تواندیمپیامدهایی را به دنبال خواهد داشت که برخی از آنها 
دها هستند که از راهبر یجینتادر واقع دها امیپبرخی دیگر منفی باشند. 

 و اگرچه همیشه شوندیمده مورد نظر حاصل یمربوط به پد يهاکنشو 
اما با توجه به اینکه احتمال بروز کرد  ینیبشیپ قاًیدقآنها را  توانینم
با استفاده از آنها هم خود را براي  توانندیمزیاد است، مدیران  هاآن

مقابله با پیامدهاي منفی احتمالی آماده سازند و هم از پیامدهاي مثبت 
احتمالی انگیزه گرفته و مجموعه تحت مدیریت خود را در جهت 
دستیابی به آنها همسو و متحد نمایند. از طرف دیگر، با توجه به آنکه 

تحقق  پس از مدیریت بحران که بسیاري از پیامدهاي رودیمانتظار 
بـا  تـوانیم بیوفتد لذااتفـاق ایران  يهاورزشگاهمدیریت بحران در 

مدیریت بحران در آن، نقـاط ضـعف و قـوت اسـتقرار  یبررسـ
ده نمو ییآن شناسا احتمالی يامدهایرا با مطالعه پ کشور يهاورزشگاه
ا با استحکام ر کشور يهاورزشگاهمدیریت بحران در  الگويو تداوم 

با توجه به موارد یاد شده و اهمیت شناسایی و  ت.گرف شیپ يشتریب
 کشور، یکی يهاورزشگاهبررسی پیامدهاي احتمالی مدیریت بحران در 

کشور که  يهاورزشگاهاز پیامدهاي استقرار مدیریت بهینه بحران در 
پیامدها دانست، پیامدهاي امنیتی است. بر  نیترمهمشاید بتوان آن را 

کشور  يهاورزشگاهکسی پوشیده نیست که با ارتقاي وضعیت امنیتی 
شاهد افزایش مراجعین به ورزشگاه و متعاقب آن، فواید بی  توانیم

ور کش يهاورزشگاهشمار آن باشیم. در واقع با استقرار مدیریت بحران 
جاد امنیت کامل در اماکن ورزشی ایکه مواردي همچون  رودیمانتظار 

کاهش پیامدهاي بحران در نتیجه عکس العمل ، حین برگزاري مسابقات
ایجاد امنیت و ، کنترل و کاهش رفتارهاي اوباشگران، سریع و بموقع

جاد آشوب یاز اغتشاشات و ا يریجلوگ، استقبال از ورزش و ورزشکاران
لوگیري از ورود مواد ج ،جلوگیري از وقوع خطر حریق، توسط اوباشگران

کاهش تنش بین ء خطرناك به ورزشگاه، منفجره، سنگ و اشیا
 ،جلوگیري از شروع تحریک تماشاگران، تماشاگران و نیروي امنیتی

 يجلوگیري از نابود، هاورزشگاهایجاد امنیت در محیط داخل و بیرون 
کاهش پتانسیل مادي و کالبدي،  امکانات و تلفات انسانی و خسارات

یماتفاق بیفتد که این موارد به سادگی  ت ایمنیالرفع مشکو  رخط
را فراهم نماید.  هاورزشگاهزمینه جذب هرچه بیشتر مراجعان به  تواند

یم) بیان کرد که تهدیدهاي امنیّتی براي هر کشوري 1388محسنی (
د پیام نیترمهمحامل پیامدهاي مثبت و منفی بسیاري باشد.  تواند

امنیّتی شاید همان حفظ و گسترش وحدت و انسجام  يدهایتهدمثبت 
ملی در داخل کشور باشد. وحدت و انسجامی که خود موجب تقویت 

پیامدهاي منفی تهدیدهاي امنیّتی  گرددیماراده ملی در ایجاد امنیّت 
) پیامدهاي نظامی: 1به اختصار بدین گونه تشریح کرد:  توانیمرا نیز 

ف منابع و صر يگذارهیسرماگسترش مسابقه تسلیحاتی، افزایش ریسک 
) پیامدهاي اقتصادي: ضرر به اقتصاد کشور، 2با ارزش در امور غیر مولد، 

فنی، اقتصادي، دفاعی و  يهايهمکارفشار بر سایر کشورها جهت قطع 
ناروا و واهی به کشور  يهادادنهاي سیاسی: نسبت ) پیامد3، ياهسته

) پیامدهاي فرهنگی 4تروریستی و نقض حقوق بشر،  يهانسبتهمانند 
غیر اخالقی، رواج  يهاارزشو اجتماعی: استحاله فرهنگی، گسترش 

 .]30[خشونت و جرم و جنایت در جامعه نام برد 
کاهش صدمات وارده به سبب  تواندیمهمچنین، مدیریت بهینه بحران 

بهبود وضعیت اماکن ورزشی در طراحی و ، تجهیزات اماکن ورزشی
 و آسایش پشتیبانی در راحتی يهاستمیسمثبت  ریتأث، تساخ

استفاده جامعه، مورد ورزشی  يهامکاناستانداردسازي ، تماشاگران
ساماندهی  ورزشگاه و ت و تجهیزاتکاهش صدمات وارد آمده به تسهیال

ي ورزشی کشور شود. عالوه بر پیامدهاي یاد شده، بخشی فضاهابهینه 
کشور شامل  يهاورزشگاهدیگر از پیامدهاي مثبت مدیریت بحران در 

اعتماد جامعه ورزشی به ارکان پیامدهاي مثبت اجتماعی همچون 
کاهش خسارت به یک مجموعه یا جامعه ، هاورزشگاهمدیریت بحران در 

ایجاد انگیزه ، ان از اوقات فراغت خوداستفاده بهینه تماشاگر، انسانی
لذت بردن تماشاگران از رقابت و ، هاورزشگاهبراي جذب معلولین به 

افزایش میزان عالقه مردم به حضور ، جلوگیري از اغتشاش تماشاگرنماها
 ایجاد همبستگی ملی جهت کمک به مدیریت بحرانو  هاورزشگاهدر 

ایاي مدیریت بحران، ضرورت دارد خواهد بود. لذا با توجه به فواید و مز
به استقرار و ارتقاي وضعیت مدیریت بحران در  هاورزشگاهکه مدیران 

تا حدودي با نتایج  هاافتهیداشته باشند. این  ياژهیواین اماکن توجه 
 .]30[ باشدیممطالعات محسنی همسو 

باید توجه داشت که مدیریت بهینه بحران تنها به موارد یاد شده محدود 
 عادي سازيپیامدهاي مثبت دیگري مانند  هاآن، بلکه در کنار شودینم

کاهش درگیري و تنازع بین تماشاچیان و ، برگزاري مسابقات شرایط
بهبود ، کنترل محیط بیرون و داخل زمین، افزایش نیروي امنیتی

اهش ک، عملکرد مثبت ورزشکاران و مربیان با توجه به جو سالم ورزشگاه
و  هاباشگاه ییدرآمدزاافزایش ، ورزشی ورزشکاران يهابیآسمیزان 

اهد را به دنبال خو و لذت بردن تماشاچیان از بازيبرگزاري بهتر مسابقه 
براي سازمان نیز پیامدهاي  تواندیمداشت. همچنین، مدیریت بحران 

ش یافزا، هماهنگی بین ارکان برگزاري مسابقات مثبتی مانند بهبود
 رعایت قوانین، ارتقاي وضعیت یت فروشیق بلیاز طر هاباشگاهدرآمد 

 ، افزایشآسیب دیدگی ورزشکارانهش ، کاتوسط مربیان و بازیکنان
 يهادستگاهشناسایی سطوح بحران توسط ، هاورزشگاهبرقراري نظم در 

به دنبال داشته  آمادگی درك صحیح از وقایع حفظو ایجاد و  مسئول
باشد. در نهایت، با توجه به پیامدهاي منفی بروز بحران شامل 

، چند دهه تالشنابودي ، انسانی، مادي و زیست محیطی يهاخسارت
اختالل در ، هارساختیزآسیب به ، هاسازمانو  هاگروهتهدید منافع 

منفی بروز بحران بر وضعیت روحی و روانی  ریتأث، دریافت خدمات
مربیان به واسطه حضور  و ایجاد رعب و وحشت در بازیکنان، گراناتماش
 شدن دارحهیجر، مالی و جانی فراوان يهاخسارت، هاورزشگاهدر 

 تاختالالو  یورزش يهابیآسزان یافزایش م، احساسات تماشاگران
از دست دادن ، هاورزشگاههاي هنگفت از دست دادن درآمد، امنیتی

و  جمعیتغیر قابل کنترل جابجایی و  هاورزشگاهمختلف  يهاییدارا
و مرگ و میر تماشاگران و سایر افراد حاضر در  مصدومیتمتعاقب آن 

کشور بیش از پیش  يهاورزشگاهدیریت بحران در ورزشگاه، اهمیت م
 .شودیمنمایان 
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 گیرينتیجه
مدیران ورزشی عالوه  شودیمآمده پیشنهاد  دستبهبا توجه به نتایج 

بر توانمندسازي کارکنان و ذینفعان مربوط همچون ورزشکاران و مربیان 
فیزیکی  يهارساختیزاز طریق آموزش به تقویت ایمنی و امنیت 

که  شودیمداشته باشند. پیشنهاد  ياژهیوورزشی توجه  يهاومیاستاد
ارتباطی و  يهاحوزهراهبردها و راهکارهاي مختلف یاد شده در 

اجتماعی را به عنوان دو راهبرد مهم در مقابله با بحران در این اماکن 
بکار گرفته و اقدامات الزم در جهت هماهنگی با کارکنان و نیروهاي 

که با استفاده از  شودیمرا انجام دهند. پیشنهاد  هاورزشگاهانتظامی 
نظارتی در جاي جاي  يهانیدوربراهبردهاي مذکور همچون تعبیه 

، زمینه ارتقاي وضعیت ایمنی و امنیتی ورزشگاه و محیط هاورزشگاه
یمرا فراهم نمایند. همچنین پیشنهاد  هانگیپارکاطراف آن همچون 

کشور با انگیزه گرفتن از پیامدهاي  يهااهورزشگکه مدیران  شود
احتمالی مثبت و نیز اجتناب از بروز پیامدهاي منفی بحران، در راستاي 
استقرار مدیریت بحران در اماکن تحت مدیریت خود هر چه بیشتر کوشا 

را به صورت  کشور يهاورزشگاهمدیریت بحران در  باشند و الگوي
 پی بگیرند. يترکاملو  ترقیعم

به دلیل  کنندگانشرکت -1که در پژوهش تعین شده:  ییهاتیمحدود
اینکه از جامعه آماري مشخصی انتخاب شدند، لذا نتایج پژوهش فقط 

حوزه پژوهش محدود به  -2. باشدیمقابل تعمیم به این جامعه آماري 
یمکه خارج از کنترل پژوهشگر  ییهاتیمحدودورزش کشتی بود. و 

ساختاري،  يهاتیمحدود -1ژوهش اثر داشته باشند: بر نتایج پ توانند
 يهاافتهیبر  تواندیممقررات و ضوابط سازمان و نوع روابط انسانی 

در پاسخ افراد به  تواندیممالحظات انسانی  -2پژوهش اثر گذار باشد.
 واقع گردد. مؤثرمصاحبه  سؤاالت

وت ط قشناسایی نقابا هدف  پژوهشیشود پیشنهاد میبه پژوهشگران 
 يهاورزشگاهو تهدیدات موجود مدیریت بحران در  هافرصتو ضعف و 

کشور صورت پذیرفته و با استفاده از آن، برنامه راهبردي استقرار 
پیشنهاد همچنین  .کشور تدوین شود يهاورزشگاهمدیریت بحران در 

بر توسعه  مؤثرهدف شناسایی عوامل با  پژوهشی تطبیقیشود می
راهکارهاي کشورهاي پیشرفته در این زمینه انجام  مدیریت بحران و

پذیرد و از نتایج آن براي ارتقاي وضعیت مدیریت بحران در ورزش 
 .کشورمان استفاده گردد
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