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 یفیک يکردیرو ؛یورزش يدادهایدر رو یاماکن ورزش یمنیا تیریمد پیشایندهاي
 

  2 مریم میرشکاري  – 1∗سري بهاره سلیمانی تپه
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 چکیده
 قیتحقی در کشور با رویکردي کیفی بود. ورزش يدادهایدر رو یاماکن ورزش یمنیا تیریمد يندهایشایپشناسایی پژوهش،  نیهدف از ا

 يمحتوا لیحلت کیو تاکت يگرندد تئور ياستراتژ که با ،ی بودفیک ي و از نظر ماهیت داده،ریتفس قاتیاز نوع تحق میحاضر از منظر پارادا
دانشگاه  تادانر اسنفر از کارشناسان مجرب مشتمل ب 17با  قیعم ۀبه شکل مصاحب قیها در تحقداده يآورجمع وشر صورت گرفت.پنهان 

بود و  و هدفمند یرتصادفیصورت غبه يریگنمونه ةویبود. شمدیریت ایمنی و امنیت رویدادهاي ورزشی  ةدر حوز یو خبرگان تجرب
 قیآمده از طردستدست آمد. قالب اطالعات بهبه قیسؤاالت و اهداف تحق صوصدر خ يرفت که اشباع نظر شیپ یها تا موقعمصاحبه
 ندایپس از فر ان. محققگرفتانجام  MAXQDA 18 افزارنرم قیآنها از طر لیوتحلهیها به دو صورت صدا و متن بوده و تجزمصاحبه
مقوالت  احصاشده در قالب میمفاه ،يمحور يکدگذار قی. سپس از طرنددکررا استخراج  میه، مفاهگرفتانجام يهاازِ مصاحبهب يکدگذار

 یماکن ورزشا یمنیا تیریو عوامل مؤثر بر مد ندهایشایرا متشکل از پ یمدل ،یانتخاب يکدگذار قیاز طر تیو در نها شد يبندمختلف دسته
 يداراطور معنبه یورزش يدادهایدر رو یاماکن ورزش یمنیامدیریت نشان داد که  قیتحق نیا يهاافتهشد. ی یطراح یورزش يدادهایدر رو

 ۀسیمقا باۀ فرعی است. مقول 40که خود شامل  ی، حقوقی و اخالقی استطیمحستیزمدیریتی، زیرساختی، بهداشت و مل وامتأثر از ع
اماکن ورزشی  الگویی را طراحی کرد تا براساس آن بتوان به مقولۀ مدیریت ایمنی و امنیت توانیم گریو مطالعات د قیتحق نیا يهاافتهی

ي متناسب با هارساختیزدر رویدادهاي ورزشی از زوایاي مختلف نگریست و با در نظر گرفتن الزامات حقوقی و قواعد اخالقی و طراحی 
 بهینه بتوان رویدادهاي ورزشی را مدیریت کرد. صورتبهي بهداشتی و پزشکی، هاچارچوباستاندارد و تهیه و تدوین 

 

 يدیکل يهاواژه
 ی.منیا تیریمد ی،فیک کردیروی، ورزش يدادهایرو ،ندهایشایپ ی،اماکن ورزش
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 مقدمه

ورزش امروزه در تمامی جوامع و از جمله در کشور ما 

ي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی تبدیل شده است. ادهیپدبه 

صورت با گسترش ورزش هر روز بر تعداد افرادي که به

صورت تفریحی (گذراندن اوقات رقابتی (قهرمانی) یا به

شود. تمامی پردازند، افزوده میها میفراغت) به انواع ورزش

هایی به نام اماکن و هاي ورزشی در مکاناین فعالیت

پذیرد که در ساخت، تجهیز و رزشی صورت میتأسیسات و

ادارة اماکن ورزشی باید نیازها، عالیق و انتظارات همه 

 ).1در نظر گرفته شود ( هاگروه

بنابراین توجه به مسائل مربوط به ایمنی اماکن ورزشی 

حفظ سالمت ورزشکاران و حفظ و ارتقاي  منجر به تواندیم

ي در امان بودن امعنامنیت به ). 2سطح مهارت آنان شود (

از آسیب، در پناه بودن، نداشتن دلهره، نگرانی و ترس آمده 

توان دور بودن از ترین تعریف، امنیت را میاست. در ساده

سرزمین) و  و عواملی دانست که منافع مادي (جان، مال

هاي معنوي (دین، فرهنگ، اعتقادات) را به خطر ارزش

 اماکن کاربران سالمت که عاملی هر طرفی از. )3اندازد (می

 دنبالبه را قانونی مسائل تواندیم اندازد، خطر به را ورزشی

بگذارد. در واقع  اثر مشتریان رضایت سطح بر و باشد داشته

منظور از ایمنی اماکن، تأسیسات و تجهیزات ورزشی این 

است که شرایط، وضعیت و نوع اماکن، تأسیسات و تجهیزات 

اي باشد که گونهزاري و بهداشتی بهافورزشی از نظر سخت

 ).4کرد (راحتی و با خاطري آسوده از آنها استفاده بتوان به

تجاري و برگزاري مسابقات  يهاالعادة ورزشرشد فوق

فوتبال، والیبال، گلف،  ياحرفه هايیگدر قالب ل ورزشی

 ورزشی يها، بسکتبال، بوکس و دیگر رشتهیدانیدووم

). بنابراین 5کشاند (یها متماشاچی را به ورزشگاه هایلیونم

 ورزشی مقوله ایمنی و مدیران هايدغدغه ترینمهم از یکی

 هنگام به انضباط و نظم برقراري و ورزشی اماکن امنیت

 وسایل و موانع مسابقات است. همچنین وجود برگزاري

 و مستهلک وسایل از استفاده و خطرناك و غیراستاندارد

موجب صدمه و خسارت به ورزشکاران  تردید بدون فرسوده،

که برخی از این حوادث  شودیمورزشی  اندرکاراندستو 

حوادث  گونهنیا). 1باشد ( نشدنیممکن است جبران

 تیفیو ک فیضعی مانند طراح یمتفاوت دالیل تواندیم

 یجسمان یآمادگ عدم ،یورزش زاتینامناسب اماکن و تجه

ضعف  ها،بیاز انواع آس انیمربی برخ یان، عدم آگاهکنیباز

 ).6باشد ( داشته رهیو غ یمهارت

 یدگیدبیآس ن حوادث اغلب سبب اتفاقات ناگوار،یا 

 یروان يافضایجاد  ،ییقضا يریسبب درگ تیافراد و در نها

کاهش  ،يمبتد ورزشکارانزه یبر ورزش، کاهش انگ یمنف

 تیفعال ۀاز ادام تیمحروم و ياورزشکاران حرفه ییتوانا

 ،يورکاهش بهره ،یانسان يروین ز دست دادن)، ا7ی (ورزش

 ریعنوان خسارت و سابه نیسنگ يهانهیهز پرداخت

 ياقتصادي هانهیهزافزون بر که ) 8( دشویم هانهیهز

بر  يجد اریبسی شناختروان يهانهیهز ،سالمتیمرتبط با 

عام طور ه بهجامع طور خاص و کلورزشکاران و خانواده به

 ). 9( کنندیل میتحم

و  میرمستقیغ يهانهیهز که شودی مزده  نیتخم

است آن  میمستق يهانهیبرابر هز چهار نامشهود حوادث تا

 و تماشاگران انبوه دلیل حضور). حتی محیط ورزش به10(

گسترده ممکن است توسط  يارسانه پوشش و مشهور افراد

 نیر ابگیرد. دي تروریستی مورد سوء قصد قرار هاگروه

 يداعش به مجلس شوراتروریستی  حمالته پس از زمین

 ۀهفتدر  دفاعیبو حمله به هموطنان 1396اسالمی در سال 

و نیز حمالت در اهواز  1397 سال دفاع مقدس در

 و رعب جادیا زهیباانگ از کشورها که ياریبستروریستی در 

ضرورت توجه ویژه ، ی صورت گرفتهوحشت در اماکن عموم

به امنیت اماکن ورزشی را که مملو از جمعیت هستند، چند 

 یستیترور حمالتموضوع ورزش و  هرچند. کندیمبرابر 

به افکار خرابکارانه  توانیه مزمین نیا در نو نبوده و یموضوع
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سوم  ةها اشاره کرد، اما در هزارحوزه ریورزش و سا ةدر حوز

 ایمکان خاص و  کیبه  محدودی ستیترور يهاگروه کردیرو

 انجام این حمالت احتمال بلکه ،ستیکشور خاص ن کی

 یو حت دادهایرو تمامیکشورها و  ۀهم در یستیترور

 روازاینکوچک و بزرگ وجود دارد. ی ورزش يدادهایرو

 يبرا ربطيذ نمسئوال و رانیمد یبودن و آمادگ اریهوش

و  یورزش اماکن در یستیترور حمالتاز  يریشگیپ

. با توجه به موارد است يضرور يامر یورزش يدادهایرو

بر عالوه یورزش اماکن رانیمد فیوظا جمله از شدهاشاره

 ،یسازمانده ،يزیربرنامه مانند تیریمد یعموم فیوظا

ایمنی  جاد، ایکنترل واستخدام  ،یهماهنگ ،يو رهبر تیهدا

 و یآمادگ ژهیوبه یدر اماکن ورزش تیامن نیو همچن

 يدر زمان برگزار یستیترور حمالتاز  يریشگیپ

 کوچک و بزرگ است.  یورزشي دادهایرو

تنها  ،یورزش يدادهایرو يو نظم برگزار تیحفظ امن

 یتیامن ستمیسي اجزا یکه تمام شودیمحقق م یهنگام

 نه،یزم نینحو احسن انجام دهند. در اخود را به فیوظا

 و ریتداب یکه تمام شودیم انینما یموفق زمان تیریمد

است  يداشته باشند. ضرور رانهیشگیپ ۀجنب راهکارها

 ۀنیو زم افتهیبهبود  یتیامن ستمیس ياجزا یعملکرد تمام

 ياگونهبه انیمتصد یتمام يهاییتواناخالقیت و  يارتقا

 یبروز حوادث احتمال ۀنیفراهم شود که با مشارکت آنها زم

 .)4( کند دایکاهش پ

در اماکن  تیامن ایمنی و جادیبا مقابله و ا زمینۀدر 

در داخل و  يمتعدد قاتیتحق یورزش يدادهایرو و یورزش

 يایه است که هر کدام از زواگرفت انجام خارج از کشور

ورزش  ةحوز در تیامنایمنی و  جادیبه ا یمختلف

 .اندپرداخته

در پژوهش خود عوامل مؤثر ) 1395( کارگر و همکاران

 ةرا در پنج حوز یورزش يدادهایرو تیمناایمنی و بر 

 وی منابع انسان غات،یها و تبلرسانه ،يفناور ها،رساختیز

). همچنین 11( دندکر يبنددسته یفرهنگ هاياقدام

خود با عنوان  تحقیقدر  )1395(پور انزلی و کاشف مصطفی

حقوقی از  يهاتیالتزام عملی مربیان ورزشی به مسئول«

یکی از عوامل مؤثر بر  که کردند بیان »دیدگاه ورزشکاران

ي حقوقی مربیان هاتیمسئولي ورزشی هاطیمحایمنی 

حقوق ورزشی متناسب  آموزش با است. آنان اظهار داشتند

فضاهاي ورزشی براي مربیان، والدین و  با ایمنی و سالمت

جامعۀ  يهایآگاه ارتقاي منظوربه توانیم ورزشکاران

 ).12اقدام کرد ( ورزش

 در زمینۀخود  تحقیقدر  ) نیز1395(گالبی و همکاران 

 يهااستاندارد و ایمنی در باشگاه يهاارزیابی شاخص

منظور حفظ و به که توصیه کردند ،بدنسازي شهر تهران

باید  ،نگهداري ایمنی اماکن ورزشی و افزایش طول عمر آنها

در دستور کار مدیران ورزشی قرار  ،نظارت و ارزیابی مستمر

) 1395(و همکاران  نژادیهمت). همچنین 13( گیردب

 یکیزیف محافظت يهاوهیورزش فوتبال، ش يرساختارهایز

و  تیریمد تینها و در یانسان يروهاین ها،ومیاز استاد

عوامل مؤثر بر  نیترعنوان مهممسابقات را به يزیربرنامه

 یو معرف ییفوتبال شناسا يهاومیاستاد و ایمنی تیامن

گرفته در مطالعات صورت ۀنیشیپ یبررسهمچنین ند. کرد

مدیریت از عوامل اثرگذار بر  یکی که دهدینشان ماین حوزه 

 وم،یفوتبال، کارکنان استاد يهاومیاستاد تیامنایمنی و 

 مسئول یو انتظام ینظام يروهاین زیو ن يکارکنان برگزار

که  یکارکنان یطور کلبه .ندهست ومیاستاد تیامن نیتأم

به دو  ،داشته باشند نقش ومیاستاد تیدر امن توانندیم

و ی) و انتظام ینظام يروهاینی (تیدسته کارکنان امن

 يروهایفوتبال، ن تیأو ه ومیکارکنان استادی (تیرامنیغ

 میتقس) رهیداوطلب و غ يروهایاورژانس، ن ،ینشانآتش

در  )1393( همکاران و حسامی ). در تحقیق14( شوندیم

 لیگ فوتبال يهاومیاستاد ایمنی وضعیت زمینۀ تبیین

 هارساختیزبیشتر به نقش و اهمیت  کشور ياحرفه
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 ساخت در است که پرداخته شده و به مدیران پیشنهاد شده

 به موجود يهاومیاستاد بازسازي یا جدید يهاومیاستاد

 ).1شود ( بیشتري توجه ایمنی مسئلۀ

 ییهارساختاریمحافظت از ز دیکل) 2010( زعم هالبه

نان آموزش مؤثر کارک ،یو اماکن ورزش هاومیهمچون استاد

 یورزش يهاسازمان و کارکنان است. بهتر است کارکنان

 ۀو هم یتیو امن ینظام يروهایمسابقات، ن يمسئول برگزار

 انیمتصد ها،کارکنان روز مسابقه اعم از راهنماها، فروشنده

 هایمشو در مورد خط نندیموزش ببآ یدرستبه رهیو غ تیبل

 و نقش و وندآگاه ش ومیاستاد تیامن نیتأم يهاوهیو ش

 تیامنایمنی و  نیتأم اتیخود در طول عمل تیمسئول

 ). 15( درك کنند یخوبرا به ومیاستاد

) نیز در پژوهشی در خصوص 2017( و همکاران 1چان

شدگی در استخرهاي شناي خصوصی و عمومی، به این غرق

ها در استخر شدگیکه بیشترین غرق نتیجه رسیدند

که سال در زمانی 9خصوصی و در بین گروه سنی 

بنابراین توصیه  غریق حضور نداشته، اتفاق افتاده است.نجات

ایمنی مانند  هايغریق، اقدامبر حضور نجاتکردند افزون

ها براي طراحی استخر و رعایت دستورالعمل

زش عمومی در دستور کار قرار گیرد کنندگان و آمواستفاده

 2). همچنین در این زمینه فیلینگري و همکاران16(

) در پژوهشی عوامل تأثیرگذار بر تجربیات و 2017(

کننده را بررسی کردند. انداز افراد یا جمعیت شرکتچشم

ي طراحی فیزیکی فضاهاي هاجنبهبر پررنگ کردن  هاافتهی

و ایمنی، ارتباطات و گروهی و امکانات، جنبش جمعیت 

بر ). افزون17اطالعات، آسایش و رفاه عمومی تأکید داشت (

) در پژوهشی آلودگی داخلی در مراکز 2017( 3این اسلزاکوا

ها را اندام، خطرها و ایمنی هواي داخلی این سالنتناسب

کنندگان بررسی کرد. نتایج نشان داد در براي استفاده

                                                           
1. Chan  
2. Filingeri, Eason, Waterson & Haslam 

شده بودند، خطرها  کنترل اماکنی که بدون سیستم تهویه

کنندگان بیشتر بود. این نتایج نشان و ریسک براي استفاده

شدت استنشاق مدت ممکن است بهداد، حتی فعالیت کوتاه

 4). اندرید و دومینسکی18روزانه را تحت تأثیر قرار دهد (

کیفیت هواي داخل  بررسی«در پژوهشی با عنوان  )2018(

 که بر روي» تمرین ورزشیبدنی و  فعالیتمحیط براي 

ها سالنگرفت. بیان نمودند در هاي اسکی یخ انجام پیست

ترین اکسید کربن بیشاکسید کربن و غلظت ديدي ةماد

ها کمترین دهد. ولی در پیسترا تشکیل میها آالینده

 ).19شود(یده میدآلودگی هوا 

هر عامل خطرزایی که  شدهاشارهبا توجه به مطالعات 

بر سالمت و رضایت مشتریان تأثیر منفی داشته باشد،  بتواند

باید مورد توجه مدیران و مسئوالن اماکن ورزشی قرار گیرد. 

. ایمنی و شودیمي را شامل اگستردهاین عوامل دامنۀ 

ترین عواملی امنیت در اماکن و تأسیسات ورزشی از مهم

تواند تأثیر زیادي در جذب است که در صورت وجود می

عکس نبود سوي ورزش داشته باشد و بهبیشتر افراد به هرچه

تواند سبب رویگردانی عدة کثیري از افراد به ورزش آنها می

بحث ایمنی در خصوص این و رویدادهاي ورزشی شود. 

رشد و منظور بهاز این ابزار  توانیم موضوع است که چگونه

ورزشی استفاده کرد تا مطابق با  توسعۀ تمامی جوانب

تر و پیشگیري، آسان دیتردیب. باشد انداردهاي جهانیاست

است. از آنجا که قشر ورزشکاران و  از درمان ترنهیهزکم

ورزش در کشور شایان توجه است و  کنندگان به امرمراجعه

جسمی و روحی هر جامعه ارتباط مستقیم  از طرفی سالمت

مطالعۀ ایمنی  رونیجوانان و نوجوانان دارد، ازا با سالمت

 يهابرنامه اماکن ورزشی با توجه به حجم و تنوع زیاد

اقشار مختلف  ورزشی آموزشی، تفریحی و رقابتی در بین

جهت تقویت و بهبود این فضا و  در تواندیمجامعه 

3. Slezakova 
4. Andrade & Dominski 
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بر عوارض افزونو مشکالتی که  پیشگیري از بروز صدمات

عنوان عامل بازدارنده نزد مخرب جسمانی به

 يهاتیگرایش به فعال مندان درندگان و عالقهکنشرکت

با توجه به مطالب  است، مؤثر باشد. مطرح بدنی و ورزشی

، این تحقیق در پی آن است تا مجموعه عوامل مؤثر ذکرشده

در مدیریت ایمنی و امنیت در اماکن ورزشی در رویدادهاي 

 بزرگ و کوچک، شناسایی و در قالب مدلی ارائه کند.

 
 تحقیقی شناسروش

وع از ن میاز منظر پارادا با رویکرد کیفی و حاضر قیتحق

و  يگرندد تئور ياستراتژ ي بود که باریتفس قاتیتحق

 صورت گرفت.پنهان  يمحتوا لیتحل کیتاکت

ی مبتنی بر ادبیات فیک یتا مدل کوشدیم قیتحق نیا

عوامل پیشایندها و  ییناساموجود و نظرها در راستاي ش

ایمنی و امنیت اماکن ورزشی در مدیریت مؤثر بر 

 رویدادهاي ورزشی ارائه کند.

 17از طریق مصاحبۀ عمیق فردي با ها داده يآورجمع 

 در امنیت و ایمنی مدیریت خبرگان نظران ونفر از صاحب

روش ). 2ورزشی بود (با سوابق به شرح جدول  رویدادهاي

 مرزها تا بود و مصاحبه هدفمندو  یتصادفریغ يریگنمونه

ادامه یافت؛ به این معنی که با توجه به  ياشباع نظر

 صورتبهکدگذاري مفهومی یا اولیه از سوي محقق که 

و مستمر بالفاصله پس از انجام مصاحبه صورت  وقفهیب

، استخراج این کدهاي اولیه یا مفاهیم تا جایی گرفتیم

 هگرفتانجامي هامصاحبهپیش رفت که دیگر کد جدیدي در 

بود و  متن و صداها به دو صورت فرمت دادهنداشت. وجود 

 MAXQDA  18افزار ها توسط نرمداده لیوتحلهیتجز

 يهابازِ مصاحبه يکدگذار ندای. محقق پس از فرفتانجام گر

 قیده است. سپس از طرکررا استخراج  میه، مفاهگرفتانجام

احصاشده در قالب مقوالت  میمفاه ،يمحور يِکدگذار

 يِگذارکد قیاز طر تید و در نهاش يبندمختلف دسته

در طول فرایند  د.ش یطراح اکتشافی یمدل ،انتخابی

ي قبلی هامصاحبهمصاحبه، محقق از بازخوردهاي حاصل از 

و نیز تجربیات کدگذاري مفهومی استفاده کرد تا اینکه با 

 يبه غنا یو صوت یکتب يهالیفا ةمطالعه و شنود چندبار

 .دیفزایب یآت يهامصاحبه

 بود: ریصورت زبه ندایفر نیا

لعام /بعد ← مقوله ← مفهوم ←صوت /متن  
 

 آمدهدستبهتحقیق و تعداد کدهاي  ۀنمون ي. مشخصات اعضا1جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحقیق ۀنمون ي. مشخصات اعضا2جدول 

شوندگانمصاحبه ياحرفهموقعیت    
مجموع فراوانی کدهاي 

هامصاحبهاحصاشده از   

P1- P5- P6- P7- P11- P12 
P13 -P15- P16  

 269 خبرگان آکادمیک 

P2-P3- P4- P8- P9 -P10- P14- 
P17 

 214 خبرگان تجربی

 483 17 مجموع

ةشمار  
شوندهمصاحبه   

حرفهموقعیت و  کاري ۀسابق   

P1 8 مدیریت ورزشی ۀاستادیار دانشگاه؛ رشت 
P2 19 کل ورزش و جوانان استان ةمعاون ادار 
P3 23 ورزشی و مدیر رویداد ورزشی ۀمدیر مجموع 
P4 17 ورزش و جوانان استان رکلیمد 
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 يو کدها مفاهیم ییبه روا یابیمنظور دستبه

 تادانکه از اس شوندگاناز مصاحبه نفر سه، استخراجی

تجربه باالیی در انجام و  بودنددانشگاه  یعلم تیأه

داشتند،  MAXQDA افزارنرمتحقیقات کیفی و کار با 

شان در هایو نظر کردند ینیرا بازب هايکدگذار ندایفر

 شدهمشخصو نیز تصحیح موارد  يخصوص مراحل کدگذار

 آزمون مجدد ییایاز روش پا قیتحق نیاعمال شد. در ا

 ۀمنظور محاسباستفاده شد. به ییایپا بیضر نییتع منظوربه

 يهامصاحبه انیمصاحبه از م دچن آزمون مجدد، ییایپا

کدام از آنها در  عنوان نمونه انتخاب شد و هره بهگرفتانجام

 .شد يکدگذارتکرار و  مشخص مجدداً یزمان ۀفاص

 شدهاستخراج يباز آزمون کدها يایپا بیضر ۀ. محاسب3جدول 

 
 
 
 
 

نشان داد که  ییبازآزما ییایمربوط به پا يهاافتهی

درصد  92,52ه برابر با گرفتانجام يهامصاحبه ییایپا بیضر

 در حد قابل قبول است. قیتحق ییایپا نیبنابرا ؛ستا

 
 پژوهشهاي یافته

 ۀنمون ياعضا کیمشخصات دموگراف یپس از بررس

را براساس  شدهيآورجمع يهاپژوهش، محقق مصاحبه

هر  انیآنها، بالفاصله بعد از پا يآورجمع یزمان بیترت

) و هیاول ای یمفهوم ي(کدگذار کرد لیوتحلهیمصاحبه تجز

 يبعد يهابا اخذ بازخورد از هر مصاحبه، محور مصاحبه

 قیتحق ياجرا ریتر، مسعبارت روشنشد؛ به الحاص

 قیعم ۀمصاحب 14پس از انجام  تی. در نهادش یبازطراح

ها حاصل شد. حال داده ياز جانب محقق، اشباع نظر يفرد

 گرید ۀمصاحب 3 ق،یتحق جیاعتماد به نتا باال بردنمنظور به

در بعد  يمرحله اشباع نظر نیصورت گرفت و در ا زین

. دشحاصل  زین یمفهوم يآمده از کدهادستبه يهامقوله

 هیاول ةگزار 93 ی مقدماتی،فیک لیوتحلهیپس از تجز

نظر مستمر متن و صوت و اعمال یکه با بررسدست آمد به

 زیو مبهم و ن يتکرار نیبا مضام يکدها ،فنيذ تاداناس

P5 22 مدیریت ورزشی ۀدانشیار دانشگاه؛ رشت 
P6 17 مدیریت ورزشی ۀدانشیار دانشگاه؛ رشت 
P7 12 مدیریت ورزشی ۀاستادیار دانشگاه؛ رشت 
P8 22 کل ورزش و جوانان استان ةمعاون ادار 
P9 27 ورزشی و مدیر رویداد ورزشی ۀمدیر مجموع 

P10 21 استاندارد و ایمنی و امنیت اماکن و رویداد ورزشی ةمدیر حوز 
P11 25 مدیریت ورزشی ۀاستاد دانشگاه؛ رشت 
P12 24 مدیریت ورزشی ۀدانشیار دانشگاه؛ رشت 
P13 14 مدیریت ورزشی ۀاستادیار دانشگاه؛ رشت 
P14 20 مدیر رویداد ورزشی با رویکرد مدیریت ریسک 

P15 21 مدیریت ورزشی ۀدانشیار دانشگاه؛ رشت 

P16 24 مدیریت ورزشی ۀدانشیار دانشگاه؛ رشت 

P17 23 مسابقات فدراسیون ۀرئیس کمیت 

شوندگانمصاحبه  
تعداد کدهاي 

 استخراجی
تعداد 
 توافقات

تعداد عدم 
 توافقات

 پایایی آزمون مجدد
 (درصد)

اول ۀمصاحب  32 29 2 63/90  
دوم ۀمصاحب  36 32 4 89/88  
سوم ۀمصاحب  39 38 1 43/97  

52/92 8 99 107 مجموع  
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 48 نیا تیو در نها دشنامربوط از مجموعه کدها حذف 

 ةآماد یفراوان 483با مجموع  واحد معنادار /هیاول ةگزار

 چهارگانه و در نهایت ارائۀ مدل مقوالت لیتشکي، بنددسته

پیشایندهاي مدیریت ایمنی اماکن و رویدادهاي ورزشی 

 زیآنال کیپنهان که تاکت يمحتوا لیالبته در تحل بود.

ي گرندد تئوري پژوهش در قالب استراتژ يهامصاحبه

)GT: Grounded Theoryدر  یکدها نقش یت، فراوان) اس

 ۀارائ منظوربهنخواهد داشت، اما  هیاول يکدها تیاهم زانیم

قالب  رو د هیاول يکدگذار ۀدر پروس یلیاطالعات تکم

کدها از نظر  تیاهم بیضر ۀکدها جهت ارائ یفراوان سیماتر

 لیتحل کردی. از آنجا که روشودیدر پژوهش ارائه م یفراوان

پس از ، استي اکتشافی باز بر الگو یمبتن قیتحق یفیک

و  میمفاه لیو تحل قیتحق يهامصاحبه یۀاول يکدگذار

 یدر قالب مقوالت اصل اکده يبنددسته منظوربه نیهمچن

ۀ گانسهجدول مراحل  نیارائه شده است. ا 3 جدول ،یو فرع

کدگذاري باز/ مفهومی، محوري و گزینشی / انتخابی را 

 .دهدیمنشان 

 MAXQDA 18 افزارنرماز حاصل. مقوالت اصلی و فرعی 4جدول 

 ردیف
مقوالت 
 اصلی 

 مقوالت فرعی

 طراحی 1

 ،مناسب یابیمکان ،تناسب فضا و مکان ،مناسب یسنجامکان ،استانداردسازي
 ،کیفیت ساخت بنا ،کیفیت تجهیزات و تأسیسات ،تناسب فضا و تجهیزات

طراحی واحدهاي  ،و ...) سروصدا(رنگ، فشار، نور،  معماري يهاالمانتناسب 
 اضطراري يهاسکیرکنترل منظور بههوشمند 

 مدیریت 2

اعمال  ،سازماندهی مناسب رویداد ي،برداربهره منظوربهمناسب  يزیربرنامه
 رتسلط ب ،ارزیابی و نظارت مستمر ،ایجاد انسجام و هماهنگی ،رهبري مناسب

 يریگمیتصمتسلط به مهارت  ،ادراکی يهامهارت رتسلط ب ،مسئلهیند حل افر
 يهاکیتاکتآموزش  ،کارکنانآموزش  ،الگوي مدیریت سیستمی ،مناسب

ایجاد ساختارهاي ارتباطی فعال بین نیروهاي امنیتی و  ،مدیریت جمعیت
 يریگبهره ،آموزش مدیریت ریسک و بحران ،آموزش نیروهاي داوطلب ،انتظامی

دن بستر مناسب روانی در اماکن و فضاهاي کرفراهم  ،نوین يهايفناوراز 
 ورزشی

3 
مسائل 

بهداشتی و 
 پزشکی

مصون بودن از مواد  ،مصون بودن از امواج مضر ،شرایط محیطی مناسب
 ۀپیشگیران هاياقدام ،بهداشت عمومی ۀتوسع ،بهداشت فردي ۀتوسع ،شیمیایی
 ي،ادورهبهداشتی مستمر و  يهانظارتارزیابی و  ،خدمات اورژانسی ،پزشکی

 ،تخصصی بهداشتی يهاپروتکلتدوین و رعایت  ،صالحیت تخصصی بهداشتی
 ۀرانیشگیپ هاياقدام ،مدیریت تجهیزات بهداشتی ،صالحیت تخصصی بهداشتی
 سالمت)و کارت  ناتیمعا(  یپزشک

4 
الزامات 

حقوقی و 
 اخالقی

 ۀتوسع ،حقوقی کاربردي يهاچارچوبتدوین  ،تعهد اخالقی ،التزام به قانون
پیگیري قضایی امور  ،نصب هشدارهاي انضباطی ،فرهنگ مسئولیت اجتماعی

 ۀممانعت از شگردهاي فریبکاران ،گزارش تخلفات ۀارائ ،هامربوط به هولیگان
 یدر اماکن ورزش یانضباط ۀنامنییآ ،حقوقی و اخالقی ۀتشکیل کمیت ،بازاریابی

 يریگجهینتبحث و 

در  مؤثري کاربردي هامؤلفههدف این تحقیق، شناسایی 

تأمین و مدیریت ایمنی و امنیت اماکن و فضاهاي ورزشی 

 هنگام برگزاري رویدادهاي ورزشی در کشور بوده است که

نشان داد که در  هاافتهانجام شده است. ی یفیبا روش ک

حالت کلی چهار عامل بر مدیریت ایمنی و امنیت اماکن 

از: عوامل  اندعبارتند که مؤثرورزشی در رویدادهاي ورزشی 

طراحی، مدیریتی، بهداشتی و پزشکی و در نهایت الزامات 
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مقوله  48حقوقی و اخالقی. این عوامل خود مشتمل بر 

لبته در حالت تکرار) کد مفهومی اولیه (ا 483که از  اندبوده

. بخش طراحی مشتمل بر مقوالت فرعی اندشدهساخته 

 ،تناسب فضا و مکان ،مناسب یسنجامکان ي،ستانداردسازا

 تیفیک ،زاتیتناسب فضا و تجه ،مناسب یابیمکان

 يهاتناسب المان ،ساخت بنا تیفیک ،ساتیو تأس زاتیتجه

 يواحدها یطراح و (رنگ، فشار، نور، سروصدا و ...)ي معمار

 نیا. استي اضطرار يهاسکیکنترل ر منظوربههوشمند 

)، 16) (2017پژوهش چان و همکاران ( جیبا نتا هاافتهی

) 1395)، کارگر و همکاران (1) (1393حسامی و همکاران (

و  هايفناور گفت توانیمکه در تبیین آن همسوست ) 11(

 تیرا تقو یبزرگ ورزش يدادهایرو یمنی،ا زاتیتجه

ی منیاثرگذار بر ا یعنوان عاملبه یفن زاتیو تجه کنندیم

تجهیزات ناکارامد در ورزش همواره . شودیمدر نظر گرفته 

واقع استفاده  در). 6دهد (ی را افزایش میدگیدبیآسخطر 

بروز  لیدال نیتراز مهم راستانداردیفرسوده و غ زاتیاز تجه

 ي ورزشیهاسالنمثال در  طوربه است. یورزش يهابیسآ

 یاضاف لیوجود وسا وارها،یمناسب از د ۀفاصل تیعدم رعا

پوش نامناسب و و استفاده از کف نیدر اطراف زم

اماکن  یمنیهستند که ا یجمله عوامل از راستانداردیغ

 یدر تمام نی. همچندهندیالشعاع قرار مرا تحت یورزش

 ناماک یفن زاتیمسائل مربوط به تجه ایدن يکشورها

ست و قصور در هر ا یالمللنیب ياستانداردها يدارا یورزش

این  داشته باشد. يریناپذمورد ممکن است عواقب جبران

روشنایی،  و تهویهاستاندارها شامل مواردي مانند سیستم 

ها و تجهیزات از درجۀ حرارت، رعایت فاصلۀ دستگاه

کار هخطرناك، ب آالتنیماش همدیگر، استفاده نکردن از

مواد خطرناك، سیستم بهداشتی، امکانات و نگرفتن 

اولیه، تجهیزات و  يهابراي استراحت، کمک تسهیالت

 در ).13است ( ایمنی افراد تجهیزات و پزشکی يهاتیفور

 ،گرددیبرمکه به طراحی اماکن ورزشی  املوع نیا جهینت

  .همواره حائز اهمیت است

 يزیرهبرنامبه مقوالت فرعی  توانیمدر حوزة مدیریتی، 

 ،دادیمناسب رو یسازمانده ي،بردارمناسب جهت بهره

و  یابیارز ی،انسجام و هماهنگ جادیا، مناسب ياعمال رهبر

 رتسلط ب ،حل مسئله ندایفر رتسلط ب ،نظارت مستمر

 ،مناسب يریگمیتسلط به مهارت تصم ی،ادراک يهامهارت

آموزش  ،آموزش کارکنان ی،ستمیس تیریمد يالگو

 یارتباط يساختارها جادیا ،تیجمع تیریمد يهاکیتاکت

 يروهایآموزش ن ی،و انتظام یتیامن يروهاین نیفعال ب

از  يریگبهره ،و بحران سکیر تیریآموزش مد ،داوطلب

در  ین بستر مناسب روانکردفراهم  و نینو يهايفناور

با نتایج  هاافتهی نیای اشاره کرد. ورزش ياماکن و فضاها

)، کارگر 12) (1395مصطفی پور انزلی و کاشف ( تحقیقات

 )13) (1395)، گالبی و همکاران (11) (1395( همکارانو 

در تبیین آن . ستهمسو )16( )2017چان و همکاران ( و

 یمنیا يهاها و شاخصمالك تیکه رعا گفت توانیم

 دگاهیاز د دیاز حوادث اول با يریشگیجهت پ ساتیتأس

موضوع  نید. اشو یدهنده عملآموزش انیران و مربیمد

 یانسان تیاست، بلکه مسئول رانیمد یقانون فیتنها از وظانه

 یفیبه گسترش و رشد ک تواندیست که ما زیآنها ن یو اخالق

 مرتبط با آن کمک کند. يهاتیورزش و فعال یو کم

بر توجه به که ذکر شد، مدیران ورزشی افزونطورهمان

عوامل تهدیدکنندة درونی، باید نسبت به تهدیدها و 

ي تروریستی) نیز هااقدامخطرهاي بیرونی (مانند 

ي الزم را که شامل آموزش کارکنان و هايزیربرنامه

ي زیرطرحي و هماهنگی با نیروهاي امنیتی است، ریکارگبه

 و اجرا کنند.

و  نی، حپیش دیبا یو سازندگان اماکن ورزش رانیمد 

توجه  يباز يهانیو زم یورزش يهاسالن ختپس از سا

 زات،یکاررفته، تجهساخت، مواد به ،یبه طراح يجد
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داشته  یمنیا اتیبه ضرور یابیدست يهاهیو رو ندهایفرا

 یعامل انیمرب نیو همچن یتیریعوامل مد جهینت باشند. در

 یتمام یمنیا يااست که فارغ از هر مسئله یمنیمؤثر بر ا

 ةاست که در حوز یهی. بدکندیم متأثررا  یاماکن ورزش

است که بتوان  ناممکن باًیتقر یو ورزش یحرکت يهاتیفعال

طراحان و  یبرد، ول نیعوامل خطرزا را از ب تمامی

و تالش خود  یتمام سع دیبا انیو مرب رانیو مد زانیربرنامه

و اماکن  ساتیو احداث تأس هایتا در طراح رندیگ کاررا به

و تماشاگران را به  انیمشتر يریپذو صدمه هاخطر زانیم

مراحل  یدر تمام یتیریعوامل مد نیحداقل برسانند؛ بنابرا

اهمیت  ی و برگزاري رویدادهااماکن ورزش یساخت و طراح

 شدهيزیرطرحهاي دوچندانی دارد، چراکه همۀ اقدام

در بستر و رویدادهاي ورزشی  هاتیفعالبرگزاري  منظوربه

 مدیریت متجلی خواهد شد.

دیگر مقولۀ اثرگذار بر ایمنی و امنیت مسائل بهداشتی 

ي فرعی شرایط محیطی هامقولهو پزشکی است که شامل 

مناسب، مصون بودن از امواج مضر، مصون بودن از مواد 

شیمیایی، توسعۀ بهداشت فردي، توسعۀ بهداشت عمومی، 

اي پیشگیرانۀ پزشکی، خدمات اورژانسی، ارزیابی و هاقدام

ي، صالحیت تخصصی ادورهي بهداشتی مستمر و هانظارت

ي تخصصی بهداشتی، هاپروتکلبهداشتی، تدوین و رعایت 

صالحیت تخصصی بهداشتی، مدیریت تجهیزات بهداشتی، 

سالمت) و کارت  ناتیمعای (پزشک ۀرانیشگیپ هاياقدام

) 2017ا بخشی از نتایج اسلزاکوا (است که این نتیجه ب

) و گالبی و 19) (2018)، اندرید و دومینسکی (18(

دلیل جذابیت محیط ) همسوست. به13) (1395( همکاران

ورزش همواره شاهد حضور انبوه جمعیت در آنیم و از آنجا 

که همواره در این محیط سالمت ورزشکاران و 

منظور جلوگیري بهرو در اولویت است، ازاین اندرکاراندست

ي مسري و پوستی همواره هايماریبمانند  هايماریباز بروز 

باید تدابیر بهداشتی در نظر گرفته شود. این تدابیر یا در 

قالب رعایت بهداشت فردي ورزشکاران (مثل لباس تمیز 

پوشیدن و دوش گرفتن) یا در قالب رعایت بهداشت محیط 

بهداشتی مناسب است (مانند تمیزي محیط و امکانات 

دلیل شامل دستشویی و حمام). در برخی موارد نیز به

به ورزشکاران یا حتی تماشاچیان  واردشدهي هابیآس

هاي فوري پزشکی است که این مورد نیز نیازمند اقدام

 منظور تأمین ایمنی اماکن باید در نظر گرفته شود.به

 آخرین مقولۀ برخاسته از نتایج پژوهش که بر ایمنی و

الزامات حقوقی و است، مقولۀ  اثرگذارامنیت اماکن ورزشی 

پور انزلی اخالقی است. این نتیجه با نتیجۀ پژوهش مصطفی

 توانیم) همسوست. در تبیین آن 12) (1395و کاشف (

گفت با افزایش مسئولیت ورزشکاران و مربیان و آگاه کردن 

از حقوق همدیگر ضمن افزایش آگاهی طرفین سبب  آنها

رعایت بیشتر نکات ایمنی و امنیتی در ارتباط با اماکن 

 ورزشی خواهیم شد.

رعایت الزامات قانونی و اخالقی، پذیرش و عمل به آنها، 

ي اخالقی و قانونی و حرکت هاچارچوبتدوین و تعیین 

گ ارتقادهندة سطح فرهن تواندیمبراساس آن موازین 

سبب  تواندیم افتهیارتقاایمنی و برعکس فرهنگ ایمنی 

ي اصول قانونی و اخالقی در ورزشی شود. این سازنهینهاد

ي ایمن هستند، هاتیفعال سازنهیزمدلیل اینکه مقوالت به

 ي در ایمنی دارند.ترپررنگنقش 

ي علل حوادث را رفتارها نیشتریب نکهیبا توجه به ا

ا ی طور آگاهانهرفتارها به نیو ا دهندیم لیتشک منیناا

گ رقابت، فرهن ،يکنجکاو ،يانگارناآگاهانه، از غفلت، سهل

 ،يزیگرقانون ،یشناسفهیوظ عدم ،يریجسارت، خطرپذ

با  رسدینظر مبه ،شوندیم یناش رهیو غ الزمعدم آموزش 

در مدل، بتوان  شدهییشناسا يهامقوله يریکارگبه

 يهارساند. استفاده از آموزش حداقلرا به  منیناا يرفتارها

استفاده از اماکن  ةو نحو یورزش يهارشته یو تخصص یفن

 ،یالزامات قانون ،یمنیکردن فرهنگ ا نهینهاد زات،یو تجه
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در پرداختن  یمنیا يهادستورالعمل يریکارگبه واخالقی 

 طبق قاعده و قانون در کنار یورزش يهاتیفعال به

 ینوعهر کدام به زه،یانگ جادیو ا یتیریمد يهنمودهار

 البتهداشته باشد.  نهیزم نیرا در ا ییحداکثر کارا تواندیم

 يبه معنا منیاعمال ا ۀنیتوجه به فراهم کردن زم

 منیا طیشرا جادیا ۀنیو زم ستین منیا طیبه شرا یتوجهکم

 رد.یمورد توجه قرار گ باال تیبااهم یدبا زین
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Abstract 
The purpose of this study was to identify the antecedents of safety management of sports 
venues at sports events in the country with a qualitative approach. The research was 
interpretivist according to paradigm, and qualitative in terms of type of data used, which 
is done by  grounded theory strategy and hidden content analysis techniques. The data 
collection method in the research was in the form of in-depth interviews with 17 
experienced experts including university professors and experimental experts, in the 
field of safety and security management of sports events. The sampling method was 
non-random and purposeful, and the interviews proceeded until a theoretical saturation 
of the research questions and objectives was obtained. The information obtained 
through interviews was in the form of audio and text and their analysis was done through 
MAXQDA 18 software. The researcher has extracted the concepts after the open coding 
process of the interviews. Then, through axial coding, it categorized the enumerated 
concepts into different categories, and finally, through selective coding, designed a 
model consisting of antecedents and factors affecting the safety management of sports 
venues at sporting events.  The findings of this study showed that the safety 
management of sports venues at sporting events is significantly affected by four factors: 
management factor, infrastructure factor, health and environmental factor, and legal and 
ethical factor, which themselves include 48 subcategories.  By comparing the findings 
of this research and other studies, a model can be designed to look at the issue of safety 
management and security of sports venues at sporting events from different angles, 
taking into account the legal requirements and ethical rules and infrastructure design. 
Compliant with the standard and preparation of health and medical frameworks, sports 
events can be optimally managed. 
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