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 مدیریت ایمنی در سالن دوازده هزار نفری آزادی با رویکرد تجزیه و تحلیل حاالت شکست

 2حسین اکبری یزدی، 1* سید امیر اجاق

 
 02/1/7331: پذیرش تاریخ                                     02/3/7331: دریافت تاریخ          

 چکیده

رود و توجه هزار نفری آزادی محل اصلی برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال به شمار می 70سالن   :هدف

باشد. هدف کلی پژوهش مدیریت ایمنی در سالن داوزده به مسائل ایمنی و امنیتی این سالن حائز اهمیت می

 د تجزیه و تحلیل حاالت شکست بود.هزار نفری آزادی با رویکر

کمی( محسوب شده و از نظر -پیمایشی و جزء مطالعات آمیخته )کیفی-پژوهش از نوع توصیفی :شناسیروش

هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل صاحبنظران و کارشناسان مدیریت ریسک و مدیران اجرایی 

کننده در بخش کیفی و کمی به صورت هدفمند انتخاب رکتنفر مشا 00مسابقات لیگ جهانی والیبال بود، که 

ها بندی ریسکگویه جهت شناسایی و دسته 0۲ای با ها پرسشنامه محقق ساختهآوری دادهشدند. جهت جمع

دهی فاکتورهای احتمال کارشناسان قرار گرفت. جهت وزن آماده گردید که روایی محتوایی و صوری آن مورد تایید

باشد از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ( میFMEAیر و احتمال کشف که سه مولفه اصلی مدل )وقوع، شدت تاث

(AHP استفاده شد. پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی با نرخ ناسازگاری )مورد تایید صاحبنظران قرار  222۰۲/2

 گرفت.

مهمترین مولفه در بین سه  ۰3۰/2بررسی تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که شاخص شدت تاثیر با وزن  :هایافته

ای که کسب کردند از باالترین تا ها بر اساس مقدار نمرهفاکتور مدل مذکور بود و در نهایت هر کدام از شکست

 شکستی که باالترین نمره را داشتند پرداخته شد. ۵بندی شدند و به طور اختصاصی به ترین اولویتپایین

« ورود جمعیت بیش از ظرفیت سالن»مترین ریسک شناسایی شده بر اساس نتایج تحقیق مه :گیرینتیجه

شود بر اساس راهکارهای صاحبنظران که شامل؛ باشد. به همین منظور به فدراسیون والیبال پیشنهاد میمی

)فروش بلیط بر اساس ظرفیت سالن/ ممانعت از ورود افراد بدون بلیط/ نظارت بر کار بلیط فروشان/ استفاده از 

باشد، جهت کنترل پلیس آموزش دیده در جلوگیری از ورود جمعیت بیش از ظرفیت ممکن( می نیروهای

 مهمترین ریسک شناسایی اقدام کند.
ایمنی و امنیت، تجزیه و تحلیل حاالت و اثرات شکست، ریسک، لیگ جهانی والیبال، مدیریت  های کلیدی:واژه

 ریسک
  

 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی0شی دانشگاه خوارزمی ، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورز .7
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 مقدمه
انسان از دیر باز به فکر تأمین و حفاظت خود در 

برابر خطر بوده است و تمامی تالش خود را در 

ش طی ادوار مختلف تاریخ، برای جلوگیری و کاه

های مختلف معطوف کرده است. آن به شکل

درک واقعی حوادث نیاز به برداشت روشن و 

علمی از مفهوم ریسک دارد. سیستم های اطالع 

رسانی در طول روز مملو از اخبار مربوط به 

حوادث مختلفی است که با آن ها دست به 

گریبانیم و انسان به خاطر دوری از عواقب چنین 

افتد )سترگ و اره میحوادثی به فکر راه چ

(. در جامعه امروزی 3۵-0۵: 7337اصفهانی،  

تقریبا تمام افراد به نحوی با مفهوم ریسک 

کنند زندگی با ریسک آشنایی دارند و اذعان می

همراه است. ریسک در زبان عرف عبارت است از 

خطری که به علت عدم اطمینان درمورد وقوع 

چه میزان آید و هرای در آینده پیش میحادثه

این عدم اطمینان بیشتر باشد، اصطالحا گفته 

شود که ریسک زیادتر است، به طوری که در می

معرض خطر »مختلف نیز، ریسک را در  متون

اند )اسماعیل نژاد، تعریف کرده« قرار گرفتن

(. بنا بر تعاریف، مدیریت ریسک 7۵-72: 7337

فرایند شناسایی یا تشخیص خساراتی است که 

گیرد و به زمان در معرض آن قرار مییک سا

ها برای برخورد با عنوان انتخاب بهترین تکنیک

شود )سترگ و اصفهانی،  این خطرات تعریف می

(. در واقع برنامه مدیریت ریسک 3۵-0۵: 7337

، بررسی سیستماتیک از محیط با شناسایی 

آرون توماس، های خسارت زا است )پتانسیل

( نیز در 7337(. ویسی و محمدی )022۲

مطالعه خود بیان کردند؛ هدف مدیریت ریسک 

این است که قبل از وقوع خسارت، آمادگی الزم 

برای مقابله با آن را فراهم نماید و برای رسیدن 

به این هدف الزم است منابع مورد احتیاج قبل 

های از وقوع خسارت کنترل شود و برنامه

ظر مناسبی برای اجتناب و کنترل خسارت در ن

گرفته شود. در همین راستا، مدیران ورزشی 

های جدیدی برای موظف به اجرای خط مشی

باشند و از کاهش، انتقال و حذف خطرات می

آنجا که مدیر ورزشی مسئول کنترل خطرات 

است؛ باید قادر به شناخت، پیش بینی و کنترل 

(. همچنین 022۲آرون توماس، ها باشد)ریسک

( بیان 027۰) 7انمارگو مونتجوی و همکار

کردند، مسئولیت قانونی و اخالقی برقراری 

های ایمنی و امنیت و همچنین شناسایی ریسک

موجود بر عهده مدیران سازمان و کسانی است 

که نقشی در برگزاری مسابقات دارند. با توجه به 

(، امنیت را 027۲) 0مطالبی که بیان شد، یورک

همیت یک عنصر کلیدی صرف نظر از ماهیت و ا

کند و آن برای هر سازمان و رویدادی تعریف می

امروزه هر حادثه امنیتی یا آسیب شخصی که 

ای ای گستردهافتد معموال پوشش رسانهاتفاق می

شود که پیامدهای اقتصادی و نتیجه آن می

های ورزشی را در پی خواهد داشت مجازات

مانند )از دست دادن امتیاز و یا به تعلیق 

ی یا جزئی یک استادیوم(. به طور درآمدن کل

کلی امنیت به معنی نداشتن دلهره، رهایی از 

تهدید و هراس و وجود آرامش است و یکی از 

مهم ترین نیازهای انسانی است که در بسیاری از 

های روانشناسی، جامعه شناسی، علوم نظریه

سیاسی و مدیریت به آن اشاره شده است، امنیت 

-ی بوده که یکی از حوزههای مختلفدارای حوزه

های آن، امنیت ورزشی است و به معنای 

برگزاری رویدادها و مسابقات ورزشی به دور از 

                                                  
1. Margo Mountjoy et al 

2. York 
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هر گونه خطر و تهدید و دلهره است. مدیریت 

امنیت ورزشی، ماهیت و گستره امنیت ورزشی و 

رویدادهای ورزشی مثل  مسائل تهدید کننده

و مسائل ازدحام جمعیت را مطالعه و تروریسم 

 (.733۵کند )همتی نژاد و همکاران، بررسی می

طی سالیان اخیر، روش های مختلفی برای 

ارزیابی ریسک پدید آمده است و یکی از این 

ها، شیوه تجزیه و تحلیل حاالت و اثرات روش

باشد. این روش اولین بار، برای می 7شکست

های شکست التتجزیه و تحلیل سیستماتیک ح

ها در محصوالت نظامی، و پیامدهای متعاقب آن

به ویژه در صنعت هوانوردی مورد استفاده قرار 

(. این مدل 7333گرفت )امیدوار و نیرومند، 

پیشگیری »تحلیلی و متکی برقانون -تکنیکی

است که برای شناسایی عوامل « قبل ازوقوع

بر  رود. توجه این تکنیکبالقوه خرابی به کار می

باال بردن ضریب امنیت و در نهایت رضایت 

مشتری، از طریق پیشگیری از وقوع خرابی است 

کند که با کمترین ریسک، برای و تالش می

ها در مراحل طراحی پیش بینی مشکالت و نقص

ها به و یا توسعه فرایندها و خدمات در سازمان

یکی از عوامل موفقیت تکنیک . شودکار برده 

لیل حاالت و پیامدهای شکست زمان تجزیه و تح

اجرای آن است. این تکنیک برای آن طرح ریزی 

یک »نه « یک اقدام قبل از واقعه باشد»شده که 

به بیانی « تمرین بعد از آشکار شدن مشکالت

دیگر، یکی ازتفاوت های اساسی تکنیک تجزیه و 

-تحلیل حاالت و اثرات شکست با سایر تکنیک

این تکنیک یک اقدام های کیفی این است که 

کنشی است، نه واکنشی )حسینی المدواری و 

(. و مهمترین هدف کاربرد روش 7332همکاران، 

                                                  
1. Failure mode and effect analysis 

تجزیه و تحلیل حاالت و اثرات شکست، 

های شکست بالقوه در اجزای شناسایی حالت

ها بر روی سیستم، تعیین علل، ارزیابی اثرات آن

که هایی است عملکرد سیستم و نهایتآ تعیین راه

بتوان شانس وقوع و پیامدها را کاهش و قابلیت 

های شکست را افزایش داد تشخیص حالت

(. در تکنیک به کار گرفته 0223)استام تیس، 

شده در مطالعه حاضر، سه فاکتور اصلی وجود 

احتمال یا به عبارتی ، 0(Oدارد؛ احتمال وقوع )

نسبت به تعداد ها دیگر شمارش تعداد شکست

یک ، 3(Sباشد، شدت تاثیر )می انجام فرآیند

مقیاس ارزیابی است که جدی بودن اثر یک 

کند و شکست را در صورت ایجاد آن بررسی می

، که کشف ۲(Dدر نهایت احتمال کشف )

شکست قبل از آن که اثر وقوع آن مشخص شود 

)حسینی المدواری و همکاران، کند را بررسی می

ل در روش سنتی مدل تجزیه و تحلی. (7332

 ۵حاالت و اثرات شکست از عدد اولویت ریسک

برای محاسبه شکست حاالت مختلف ریسک 

شود که خود عدد اولویت سیستم استفاده می

ریسک حاصضرب سه فاکتور احتمال وقوع، 

باشد. بدیهی شدت تاثیر و احتمال کشف می

عدد اولویت ریسک است که هرچقدر مقدار 

الت بیشتر باشد، میزان ریسک مرتبط با ح

شکست مدنظر نیز بیشتر است )لیو و همکاران، 

0273.) 

اما در ادامه مطالب بیان شده باید توجه کرد که؛ 

اری برگزری و تجای هادۀ ورزشلعافوق اشد ر

ایحرفههای قالب لیگدر شی ت ورزمسابقا

                                                  
2. Occurrence 

3. Severity 

4. Detect 

5. Risk priority number 
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، نیامید، دو و گلفل، لیبال، وافوتباهای شتهر

شی ی ورزهارشتهیگر و دبوکس ل، بسکتبا

میکشاند ها ورزشگاهبه را تماشاچی ها نمیلیو

(. در همین 7330)نادریان جهرمی و همکاران، 

ی از کثیره که عدن ورزشی ماکو افضاها راستا، 

خالی توانند ، نمیهنددمیی جاد خواد را در فرا

ها نین مکادر ایمنی ل اصواگر و اخطر باشند از 

ت مشکالادث و حوتواند چه بسا مید، عایت نشور

ر آورد )غالمی ترکسلویه و به بای را ناپذیران رجب

( در مطالعه 0272) 7(. وورس733۲همکاران، 

خود بیان کرد؛ ارزیابی، مدیریت، کاهش خطر و 

-توسعه اقدامات موثر برای امنیت و ایمنی سالن

ها، استادیوم های ورزشی و ایجاد آرامش برای 

هر چه بهتر برگزار کردن رویدادهای ورزشی نیاز 

ای این امر ه دانش مدیران و متخصصان حرفهب

ماکن امنیت دارد. با این وجود در حال حاضر ا

ها میودستاط در انضباو انظم اری برقرو شی ورز

ترین از مهم یکی ت، مسابقااری برگزم هنگا

در شرایط کنونی  های مدیران ورزشیغدغه د

، چرا که سیمای حوادث ناگواری مانند ستا

ورزشی سامرلند در سال  آتش سوزی مجموعه

و هجوم تماشاچیان در )هیلزبورگ(  7313

بیانگر آن است، در جایی  7323شفیلد در سال 

آیند، شرایط که جمعیت فراوانی گرد هم می

ای برای بروز هرگونه حادثه وجود دارد آماده

بر اثر فرو  0223(. در ساحل عاج 7337)فدایی، 

ر کشته نف 00ریختن قسمتی از سقف استادیوم 

در یک  0222نفر مسدوم شدند، در غنا  703و 

نفر کشته  70۰استادیوم فوتبال بر اثر حادثه ای 

نفر مسدوم شدند )حسامی و همکاران،  222و 

(. در ایران هم مانند سایر کشورهای دنیا، 7333

                                                  
1. Voorhees 

در دو دهه اخیر کنش هایی از سوی حاضران در 

ات های ورزشی، به ویژه تماشاگران مسابقمیدان

توان از آنها  تحت فوتبال سرزده است که می

عنوان رفتارهای تخریبی و آشوبگرانه یاد کرد و 

در مروری بر حوادث ورزشی در ایران، حادثه 

چاقوکشی در ورزشگاه تختی آبادان در سال 

آوریم. یا اینکه، سرباز نیروی را به یاد می 0277

انتظامی در ورزشگاه فوالد شهر اصفهان در سال 

بر اثر پرتاب مواد محترقه مجروح شد و  0223

شاهد شکستن بیش از ده هزار صندلی و تخریب 

سکوها توسط تماشاگران در جریان )بازی 

تراکتورسازی و صبای قم( در ورزشگاه یادگار 

امام قم در لیگ پانزدهم بودیم )همتی نژاد و 

نیز بر اثر  022۵(. در سال 733۵همکاران، 

استادیوم فوتبال آزدی  هجوم تماشاچیان در

نفر  3۵نفر کشته و  1تهران )بازی ایران و ژاپن( 

بر اثر ریزش  0227مصدوم شدند و در ساری 

نفر  ۲2نفر کشته و  1دیوار قسمتی از استادیوم 

 ( و اما7333مصدوم شدند )حسامی و همکاران، 

تنها حادثه امنیتی که در والیبال گزارش شده 

های فینال بین تیممسابقه  027۵است به سال 

گردد، )شهرداری ارومیه و پیکان تهران(  بر می

تن از هواداران شهرداری  0که در این مسابقه 

نظمی در سالن توسط ارومیه به دلیل ایجاد بی

ماموران پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند 

با توجه به این اتفاقات (. 7333)خبرگزاری آراز، 

کثر تماشاگرانی که اباید متوجه این امر شد، 

شوند در باعث آشوب در میادین ورزشی می

سال و از طبقه اجتماعی و  73تا  7۵دامنه سنی 

گونه که اقتصادی پایین جامعه هستند و همان

مطالعات بیان کردند، اعتراض به رای داور، 

ازدحام جمعیت به دلیل سوء مدیریت، هیجانی و 

، حساس بودن رقابت، مصرف مشروبات الکلی
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نداشتن روحیه جوانمردی و رفتار مربی از جمله 

عوامل موثر در بروز آشوب در جایگاه تماشاگران 

(. الهی و 7327است )رحیمی و همکاران، 

های ( در پژوهش خود ورزشگاه7323پورآقایی )

فوتبال ایران را از نظر برخی از مالحظات امنیتی 

بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که فقط 

ها وضعیت مطلوبی دارند. همچنین درصد آن 03

 ضعیتو سیربر( در تحقیقی به 7321دوستی )

 انیرا لفوتبا یهامیودستادر ا یسکر مدیریت

 یلعملهاراستود داد ننشا نتایج که ختداپر

 هامیودستادر ا یسکر مدیریت ایبر اردیستاندا

 مدیر انعنوبه  دیفر همچنین. ندارد دجوو

ویسی و میباشد. ن هامیودستادر ا یسکر

از  1۵۷( نیز اظهار داشتند که 7337محمدی )

های ورزشی شهر تهران اطالعی مدیران مجموعه

های مدیریت ریسک نداشته و حوادثی از روش

دهد ناشی از های ورزشی رخ میکه در مجموعه

های مدیریت عدم آگاهی مدیران نسبت به روش

ها است. شهابی و ریسک و بکارگیری آن

بررسی »( در تحقیقی با عنوان 733۵ان )همکار

عوامل مدیریتی موثر بر نقش پلیس در مواجهه 

با رفتارهای خشونت آمیز تماشاگران در ورزش 

، پلیس را یکی از ارکان مهم «فوتبال شهر تهران

مدیریت رفتار تماشاگران در کاهش پرخاشگری 

و هیجانات حاضران در ورزشگاه که نقش مهمی 

، معرفی کرده است؛ همجنین نقش کندرا ایفا می

عوامل مدیریتی موثر پلیس در رویارویی با 

رفتارهای خشونت آمیز تماشاگران در ورزش 

فوتبال را تبیین کرده است. کارگر و همکاران 

( در مطالعه خود اظهار داشتند که عوامل 733۵)

موثر بر امنیت رویدادهای ورزشی در پنج حوزه 

ها و های ورزشگاهتها )شامل زیرساخزیرساخت

های امنیتی(، فناوری )با تاکید ویژه بر زیرساخت

فناوری مورد استفاده توسط پلیس و همچنین 

ها و تبلیغات، منابع انسانی و اخاللگران(، رسانه

اقدامات فرهنگی قابل تقسیم بندی هستند. در 

ای ( در مطالعه7331نهایت، حسامی و همکاران )

های لیگ نهم تادیومبر روی وضعیت ایمنی اس

فوتبال کشور به این نتیجه رسد که اکثر 

های فوتبال از نظر ایمنی ضعیف استادیوم

هستند و در ایران فقط استادیوم شهدای نوشهر 

و شهدای ساری بصورت تخصصی برای فوتبال 

ها حالت المپیکی ساخته شده و بقیه استادیوم

 دارند.

در  7استنوان اما، در خالل گزارش مقطعی جان 

 0پارکدرمورد استادیوم فوتبال الیس 0227سال 

 یفریقاآ نیناقو که ستا همدآ ،جنوبیآفریقای 

اشت، بهدو  یمنیا انمیز ردمودر  جنوبی

های زیاد، ایمنی در مقابل مدیریت جمعیت

جهانی سوزی برای رویدادهایی همانند جامآتش

( نیز در مطالعه 0223) 3کافی نیست. سی اسلک

کند، به دلیل تهدیدات امنیتی بیان میخود 

متعدد در اماکن و رویدادهای ورزشی، مدیران 

اماکن ورزشی باید امنیت و ایمنی را جهت روز 

مسابقه بهبود بخشند. به طور کلی، تحقیقات 

کارگیری مدیریت دهد که بهمختلف نشان می

های ورزشی از اهمیت و ریسک در فعالیت

، و در همین راستا ضرورت خاصی برخودار است

( در تحقیقی به 0272) ۲سینگ و سوروجالل

های مدیریت ریسک مدیران و بررسی فعالیت

مربیان دبیرستانی در آفریقای جنوبی پرداختند 

که نتایج نشان داد مدیران و مربیان مدارس

                                                  
1. John Van Stan 

2. Ellis Park 

3. Thomas & Cieslak 

4. Singh & Surujtal 
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های از وظایف قانونی خود در زمینه مسئولیت

 های ورزشیمرتبط با ایمنی در قبال فعالیت

آموزان آگاهی کافی ندارند و این امر دانش

شود. آموزان میموجب آسیب رساندن به دانش

( نیز در تحقیق خود بیان 0270رمضان اوغلو )

درصد از جامعه آماری تحقیق  ۰1کرد که 

ها، لیدرهای صورت گرفته معتقد بودند که رسانه

های تماشاگران، قضاوت داوران و رفتار پلیس

فزایش آشوب و رفتارهای امنیتی موجب ا

متعصبانه از سوی تماشاگران حاضر در استادیوم 

( در مطالعه 027۰شود. همچنین اسپاجی )می

خود بیان کرد توجه به مسائل امنیتی در 

 رویدادهای بزرگ ورزشی مانند المپیک، جام

های اروپا و تنیس جهانی فوتبال و جام ملت

مام ویمبلدون خالی از لطف نیست چرا که نات

ماندن مسابقه فوتبال بین تیم فرانسه و آلمان در 

بر اثر حمالت تروریسی و لغو بازی  027۵سال 

دوستانه فوتبال بین آلمان و هلند در سال 

های مشکوک به بر اثر پیدا شدن بسته 027۵

مواد منفجره در استادیوم هانوفر آلمان باعث 

نگرانی و دلهره تماشاگران شد و عواقب سنگینی 

برای کشورهای میزبان برجای گذاشت.  را

( در مطالعه خود بیان 0272) 7لند و کاشمورکلی

کردند، ایجاد ایمنی و امنیت روز افزون در هنگام 

شود و روز مسابقه باعث بهبود ایمنی شخصی می

همین امر دلیلی بر حضور مجدد تماشاگر در 

ها همچنین بر اساس باشد، آناستادیوم می

العه اظهار داشتند که ورزش یکی های مطیافته

نظمی در های ایجاد آشوب و بیاز بهترین راه

جامعه است و به این مورد تیز اشاره کردند که 

افراد تروریست ورزش را عاملی جهت ترویج 

                                                  
1. Cleland & Cashmore 

دانند لکن توجه به مسائل ایمنی اهداف خود می

و امنیتی با استفاده از مدرترین تجهیزات روز 

 ست.دنیا حائز اهمیت ا

مطالعات داخل کشور در ارتباط با مدل به کار 

کنند؛ که استفاده از مدل گرفته شده بیان می

تجزیه و تحلیل حاالت و اثرات شکست روشی 

مطمئمن و کارا در شناسایی و اولویت بندی 

های موجود در بخش اورژانس بیمارستان نقص

 (. همچنین،7333است)رحمتی و همکاران، 

حسینی المدواری و همکاران های تحقیق یافته

( بیان کرد که شناسایی خطرات به روش 7332)

تجزیه و تحلیل حاالت و اثرات شکست و انجام 

اقدامات کنترلی و اصالحی قبل از شروع عملیات 

تواند از شدت حوادث در تا حد قابل قبولی می

بخش صنعتی بکاهد و ایمنی را باال ببرد. عربیان 

در مطالعه خود نتیجه  ( نیز7332و همکاران )

گرفتند که با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل 

توان خطاهای حاالت و اثرات شکست می

های بادی را تجزیه و تحلیل های توربینسیستم

ها راهکارهایی کرد و همچنین جهت بهبود آن

( با 733۵ارائه نمود. میر محمدی و همکاران )

تکنیک بررسی مطالعه خود بیان کردند که از 

فوق الذکر جهت به حداقل رساندن خطاهای 

های غیر خصوص در محیطانسانی و فنی به

نین توان استفاده نمود. همچصنعتی می

( در مطالعه خود 733۰مطلق و همکاران )ثابت

نشان دادند که اگر دو یا چند حالت شکست 

دارای عدد اولویت یکسانی باشند، این امر امکان 

خرابی را با کمک کد های دارد که حالت

بندی نمود و بندی ریسک ارزیابی و رتبهاولویت

همچنین بیان کردند که با استفاده از روش 

فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط فازی و 

تشکیل ماتریس مقایسات زوجی برای هر کدام 
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های شدت، احتمال وقوع و قابلیت از شاخص

 ها وزنیتشخیص بر اساس میزان اهمیت آن

مشخص تعیین گردد. در نهایت کاووسی و 

ای به بررسی ( در مطالعه733۰همکاران )

های اتاق عمل بیمارستان نمازی خطاهای فرایند

با روش تحلیل حاالت و اثرات شکست پرداختند. 

هدف از این پژوهش استفاده از روش تجزیه و 

تحلیل حاالت و اثرات شکست به منظور 

لقوه در اتاق عمل شناسایی و کاهش خطاهای با

های سالمت و و در نتیجه بهبود کیفیت مراقبت

کاهش شکایات بود. نتایج این مطالعه نشان 

دهد که خطاهای اتاق عمل عمدتا مربوط به می

خطاهای انسانی و مهارتی است. مطالعات خارج 

های مختلف از کشور هم از این تکنیک به شیوه

وان به تکنند، به عنوان نمونه میحمایت می

( اشاره 0221) 7مطالعه گیمرهاس و همکاران

کنند، کارآمدی تکنیک تجزیه و کرد که بیان می

تحلیل حاالت و اثرات شکست موجب شده است 

که عالوه بر صنایع صنعتی در شناخت و تحلیل 

های موجود و ایجاد ایمنی در مراکز ریسک

درمانی مورد استفاده قرار گیرد. در -بهداشتی

( اشاره 0272) 0تا، آشلی و همکارانهمین راس

کنند، تکنیک مذکور به حدی قدرت تجزیه و می

تحلیل خطرات را دارد که از آن در صنایع با 

رسانی باال مانند صنعت هوانوردی ریسک آسیب

های اتمی به منظور پیشگیری از وقوع و نیروگاه

شود. اصالنی و همکاران حوادث استفاده می

فرایند تحلیل سلسله  ( نیز از روش027۲)

های مراتبی فازی برای تعیین اهمیت ریسک

بالقوه در فرایند ساخت دینام استفاده نمودند. 

ها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای آن

                                                  
1. Guimarães et al  

2. Ashley et al 

تعیین اوزان معیارهای شدت، احتمال وقوع و 

قابلیت تشخیص استفاده نمودند. سپس مقادیر 

ت در های شکسموزون شده هریک از حالت

فرایند را به دست آورده و برای محاسبه عدد 

نمره اولویت ریسک مقادیر موزون شده را در 

یکدیگر ضرب نموده و سپس عدد نمره اولویت 

های ریسک را حساب کردند و در نهایت حالت

بندی نمودند. بالقوه شکست فرایند را رتبه

ای به ( در مطالعه0271) 3همچنین توبیس

ریسک در یک شرکت تولیدی  بررسی و ارزیابی

گیری از روش تجزیه و تحلیل حاالت با بهره

شکست و آثار آن پرداخت. در ابتدا به شناسایی 

های سازمانی پرداخته شد و سه ریسک ریسک

اصلی در این حوزه شامل گردش جریان 

اطالعات در فرایند تولید، نگهداری زیر 

های درونی های فنی و عملکرد فرایندساخت

جیره تامین خودرو شناسایی شد و بر اساس زن

روش پیشنهادی ارزیابی ریسک، یک روش 

تحلیلی در شرکت تولیدی برای تجزیه و تحلیل 

توان به مطالعه ریسک انتخاب شد. در پایان می

ها در ( اشاره کرد؛ آن0272) ۲یانگ و همکاران

مطالعه خود با استفاده از تجزیه وتحلیل حاالت 

ن یک راه حل عملی را برای شکست و آثار آ

پیشگیری گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع ارائه 

کردند. در این مطالعه از رویکرد مبتنی بر داده 

کاوی برای ایجاد روش تجزیه و تحلیل 

 حاالتشکست و اثرات آن استفاده شد.

در نهایت، محققان مطالعه حاضر با بررسی 

ت مطالعات پیشین متوجه شدند که اکثر تحقیقا

در حوزه ایمنی و امنیت در رشته فوتبال صورت 

ی مهمی همچون والیبال از دیدگرفته و رشته

                                                  
3. Tubis  

4. Yang 
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آن هم در صورتی که  محققان دور مانده است،

و ششمین و گسترده  ورزش تیمی یکوالیبال 

محبوب در بیشتر کشورهای جهان  ورزشترین 

میلیون  222در حال حاضر، بیش از  است.

بر  بازیکن والیبال در سراسر جهان وجود دارند، و

 اساس اطالعات کمیته بین المللی المپیک،

ها، والیبال باالتر از فوتبال، تنیس و دیگر ورزش

 های المپیکبازیهای ترین ورزشاز محبوب

مشخص لیگ جهانی بعد از است و به طور 

المپیک، قهرمانی جهان و جام جهانی چهارمین 

تورنمنت پر طرفدار جهان است ولی از نظر 

اعتبار و سرمایه گذاری بعد از المپیک در جایگاه 

، 7دوم قرار دارد )فدراسیون جهانی والیبال

طی چند سال اخیر ورزش والیبال در (. 027۲

میزبان انواع  ایران عملکرد روبه رشدی داشته و

ها به طور ها بوده است که یکی از آنتورنمنت

مشخص لیگ جهانی والیبال است لذا توجه به 

که ممکن است در ریسکی این رشته و عوامل 

این مسابقات باشد ضروری است زیرا هر ساله به 

مناسبت لیگ جهانی هواداران زیادی خود را به 

بقات رسانند تا از نزدیک مسامحل مسابقات می

را تماشا کنند. باتوجه به این مطالب، این تحقیق 

های موجود در پی این سوال است که: ریسک

هنگام برگزاری مسابقات مختلف در استادیوم 

هزار نفری آزادی کدامند و راهکارهای  70

 ؟متناسب جهت رفع آنها چیست

 

 شناسی پژوهشروش
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و به 

پیمایشی است و جزء  -وش، توصیفیلحاظ ر

کمی( محسوب -تحقیقات آمیخته )کیفی

                                                  
1. FIBA 

های تحقیق در شود. به منظور گردآوری دادهمی

بخش کیفی با مطالعه مبانی نظری، اسناد 

فرادستی و در طی دو جلسه مصاحبه نیمه 

آوری گردید. در ساختار یافته اطالعات الزم جمع

دراسیون اندیشی مسئوالن فمصاحبه اول با هم

والیبال)دبیر کل فدراسیون، مدیر حراست 

مجموعه آزادی، مدیر مجموعه ورزشی آزادی( و 

طبق تحقیقات محققان بر اساس مطالعات 

ریسک قابل وقوع  ۵2گذشته نزدیک به 

شناسایی و ثبت شد. در همین راستا بعد از 

های موجود، در مصاحبه دوم با شناسایی ریسک

ابقات، دبیر کل وجود مسئوالن اجرایی مس

فدراسیون والیبال، سه تن از اعضای هیات علمی 

های تهران که مطالعاتی در زمینه دانشگاه

مدیریت ریسک داشتند و دبیر کل سازمان لیگ 

 0۲های شناسایی شده برتر از میان ریسک

ریسک که احتمال وقوع و شدت تاثیر بیشتری 

کنندگان در مصاحبه دوم داشتند با نظر مشارکت

انتخاب گردید. در قسمت کمی تحقیق نیز، پس 

 0۲ای با پرسشنامهها ریسکاز شناسایی و تایید 

تدوین گردید و  (FMEAگویه بر اساس مدل )

جهت روایی صوری و محتوایی از نظر 

کارشناسان و صاحبنظران که در شناسایی 

پرسشنامه  ها دخالت داشتند استفاده شد.ریسک

ستون  3قابل هر گویه به این صورت بود که در م

شدت  ،(O)سه معیار احتمال وقوع  برای تعیین

قرار داشت. پاسخ  (D)و احتمال کشف  (S)تاثیر 

تا  7ای بین بایست به هر کدام نمرهدهندگان می

بدهند. در نهایت برای به دست آوردن  72

(RPN)0 شد. اعداد سه شاخص، در هم ضرب می 

                                                  
 نمره اولویت خطر پذیری .2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9
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ولیه از نمونه های اسپس بعد از جمع آوری داده

آماری، جهت اولویت بندی و وزن دهی سه 

شاخص احتمال وقوع، شدت تاثیر و احتمال 

( استفاده شد. جهت AHPکشف از تکنیک )

استفاده از نکنیک تحلیل سلسله مراتبی 

(AHP پرسشنامه مقایسات زوجی ساخته شد )

 3گیری سؤاالت به صورت طیف اندازهکه 

عنی اهمیت یکسان و به م 7ای بود و عدد گزینه

العاده زیاد دو مالک به معنی ترجیح فوق 3عدد 

نسبت به یکدیگر بر اساس مقایسۀ زوجی بود. 

( این بود که در AHP)دلیل استفاده از تکنیک 

روش سنتی این تکنیک، هر کدام از فاکتورهای 

موثر در اولویت بندی ریسک اوزان یکسانی 

با تکیه  داشته، به همین خاطر محققان بسیاری

به این عقیده که این فاکتورها اهمیت یکسانی 

ندارند، جهت تعیین وزن هر کدام از فاکتورهای 

گانه؛ احتمال وقوع، شدت تاثیر و احتمال سه

اند، که در ( استفاده کردهAHPکشف از روش )

( به صورت 733۵تحقیق امیدوار و همکاران )

 مفصل به این موضوع پرداخته شده است. 

آماری پژوهش در بخش کیفی و  جامعه

همینطور در بخش کمی جهت تکمیل 

شامل  (AHP)و  (FMEA)های پرسشنامه

صاحبنظران و متخصصان مدیریت ریسک در 

ورزش، مدیران و کارشناسانی بود که نقش 

های لیگ جهانی والیبال اساسی در برگزاری بازی

داشتند و یا در برگزاری مسابقات لیگ جهانی 

اند. فدراسیون همکاری نموده والیبال با

کنندگان در تحقیق به صورت هدفمند مشارکت

و گلوله برفی از بین جامعه آماری انتخاب شدند 

و هر دو مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه 

یافت. نحوه توزیع مشارکت کنندگان در 

های تحقیق به ها و تکمیل پرسشنامهمصاحبه

موعه ورزشی مدیر حراست مجاین شرح بود: 

آزادی، سرپرست لیگ برتر والیبال، دبیر سازمان 

لیگ برتر، دبیر کل فدراسیون والیبال، مدیر 

هزار نفری آزادی و رئیس 70مجموعه ورزشی

نفر از اعضای هیات علمی  2، کمیته داوران

نفر از  2های واقع در تهران و دانشگاه 

متخصصانی که در امر مدیریت شکست صاحب 

 نظر بودند.

جهت تفسیر پرسشنامه های مقایسات زوجی از 

و همچنین از  Expert Choice (77نرم افزار )

جهت تحلیل توصیفی  SPSS( 07نرم افزار )

 داده ها استفاده شد.

 

 یافته های پژوهش

بررسی ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت 

کنندگان نشان داد که میانگین سابقه خدمتی 

نفر از آنها مدرک  73سال است و  73آنها تقریبا 

ها مدرک تحصیلی نفر از آن 1تحصیلی دکتری، 

نفر نیز مدرک کارشناسی  0کارشناسی ارشد و 

 دارند. 

نتایج تحلیل سلسله مراتبی فاکتورهای موثر بر 

های لیگ جهانی والیبال اولویت ریسک در بازی

 آمده است. 7در شکل شماره 
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 ولویت بندی ریسکاوزان فاکتورهای موثر بر ا .1شکل 

شود به مشاهده می 7همانطور که در شکل 

احتمال کشف، احتمال وقوع و  ترتیب شاخص

اند. شدت تاثیر بر اساس اوزان اولویت بندی شده

های مقایسات جهت تایید روائی پرسشنامه

ها محاسبه شد زوجی، نرخ ناسازگاری پرسشنامه

به  222۰۲/2و با توجه به اینکه این نرخ برابر با 

می باشد، لذا اعتبار  7/2دست آمد و کوچکتر از 

 ها تایید شد.پرسشنامه

ها بر اساس مقدار نمره اولویت در نهایت گویه

 7خطرپذیری مورد نظرشان در جدول شماره 

حاصلضرب  (RPN)بندی شدند. عدد دسته

، احتمال وقوع که ۰3۰/2شدت تاثیر که وزن آن 

ه وزن آن و احتمال کشف ک 01۵/2وزن آن 

 .باشدبوده است، می 232/2

 (RPN)اولویت بندی گویه ها بر اساس مقدار  .1جدول 
رت

 به
 RPN (D×0/090) (D) (O×0/275) (O) (S×0/636) (S) گویه ها

1 
ورود جمعیت بیش از ظرفیت 

 سالن
۰۰/2 ۵2/۵ 33/2 03/0 1 ۰3/2 33/1 

 21/1 ۵۵/2 7۰/۰ 03/0 33/2 0۵/۰ 23/3 بروز آتش سوزی در سالن 2

۳ 

برهم زدن نظم و امنیت و ایجاد 

خشونت بین تماشاگران به 

موجب رفتارهای نا مناسب 

 نیروهای امنیتی سالن

۰۰/3 7۲/۰ 33/۰ 1۲/7 1 ۰3/2 13/۰ 

۴ 

وقوع خطر بر اثر نداشتن یا از کار 

افتادن تجهیزات فنی)دوربین 

 های مدار بسته(

۵2/2 ۲2/۵ 23/1 7۵/0 33/۰ ۵۰/2 ۵2/۰ 

۵ 
بروز خشونت های ناشی از رفتار 

 های بازیکنان،مربیان و داوران
7۰/2 72/۵ 1 30/7 1 ۰3/2 0۰/۰ 

۶ 
عدم توانایی ماموران امنیتی در 

 کنترل جمعیت
3 10/۵ 23/۵ ۰2/7 ۵2/1 ۰1/2 73/۰ 

۷ 
ایجاد خطر به هنگام تردد 

 معلولین در سالن
2 22/۵ 33/1 27/0 ۵2/۰ ۵2/2 30/۵ 

۸ 
ناشی از بروز آسیب های 

 تابلوهای تبلیغاتی
33/2 03/۵ ۰۰/2 32/0 7۰/۵ ۲۰/2 13/۵ 

۹ 
وقوع خطر به واسطه وسایل 

اضافی در سالن به هنگام تردد 
7۰/2 72/۵ ۰ ۰۵/7 1 ۰3/2 32/۵ 
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 تماشاگران

1۱ 
بروز آسیب به هنگام خروج از 

 سالن
33/۰ 20/۲ 7۰/1 3۰/7 ۰۰/1 ۰2/2 3۵/۵ 

11 
به خطر افتادن سالمت عمومی 

تماشاگران بر اثر نا مناسب بودن 

 سیستم تهویه

7۰/2 72/۵ 7۰/1 3۰/7 ۰۰/۵ ۵2/2 21/۵ 

12 

انجام فعالیت های تروریستی 

انتحاری در خارج یا اطراف سالن 

 یورزش

۵2/3 2۲/۰ 23/۰ 21/7 23/۲ ۲3/2 2۵/۲ 

1۳ 
فرو ریختن بخشی از سالن یا 

 سقوط تجهیزات فنی
7۰/2 72/۵ ۵2/۰ 12/7 23/۵ ۵0/2 13/۲ 

1۴ 

برخورد های نامناسب تماشاگران 

با کادر اجرایی بر اثر آلودگی آب 

آشامیدنی و نا مناسب بودن 

 سرویس های بهداشتی

 

۰۰/1 

 

21/۲ 

 

7۰/1 

 

3۰/7 

 

۰۰/۵ 

 

۵2/2 

 

11/۲ 

1۵ 

احتمال دسترسی تماشاگران به 

های خاصی از سالن مانند قسمت

رختکن بازیکنان یا راهروی عبور 

 یکنانو مرور باز

۵2/1 11/۲ ۵2/۰ 12/7 ۰۰/۵ ۵2/2 11/۲ 

1۶ 

ورود یا انتقال مواد محترقه و 

آتش زا،سالح های سرد و 

گرم،مواد شیمیایی و...توسط 

 تماشاگران به داخل سالن

33/3 33/۵ 23/۵ ۰2/7 23/۲ ۲3/2 21/۲ 

1۷ 
استعمال دخانیات و مواد مخدر 

 یا نوشیدن مشروبات الکی
3 10/۵ 33/۵ ۲۰/7 7۰/۵ ۲۰/2 2۲/3 

1۸ 

دسترسی نیروهای امنیتی به 

هنگام برخوردهای پیش بینی 

 بین تماشاگران

۰۰/2 ۵2/۵ 7۰/۰ ۰3/7 ۰۰/۲ ۲7/2 27/3 

1۹ 
دسترسی تماشاگران به نقاط غیر 

 مجاز سالن
7۰/1 ۵۵/۲ ۵ 31/7 ۵2/۰ ۵2/2 ۰7/3 

2۱ 

ایجاد برخورد به هنگام شعارهای 

نامناسب بین تماشاگران)در 

 ها(وادهحضور خان

۵2/3 2۲/۰ ۵2/3 3۰/2 ۰۰/۵ ۵2/2 23/0 

21 
هجوم تماشاگران به جایگاه ویژه 

 و مقامات خاص
2 22/۵ 33/3 37/2 23/۰ ۰7/2 27/0 

22 
بروز تنش های سیاسی،مذهبی 

 و...در سالن
۵2/۰ 73/۲ 23/3 2۵/7 33/۲ 32/2 ۰۲/7 

2۳ 
برخوردهای رفتاری نامناسب 

و  هاتماشاگران در حضور خانواده

 قشر کودک و نوجوان

23/2 ۰7/۵ ۵2/0 ۰2/2 23/۲ ۲3/2 ۰۲/7 

2۴ 
ایجاد تنش در بین تماشاگران بر 

اثر اختالفات نژادی و قومیتی در 

 هزار نفری 70سالن 

2 22/۵ ۵2/3 3۰/2 33/3 03/2 ۲7/7 

 
ها بندی ریسکبعد از اینکه شناسایی و اولویت

انجام شد؛ در قسمت دوم  7در جدول شماره 



 00 یاپیپ ،4 ماره، ش6931 زمستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                      . . . نفری هزار دوازده سالن در ایمنی مدیریت  661 

 

توسط کارشناسان و صاحبنظران برای هر ریسک 

 0راهکارهایی ارائه شد که در جدول شماره 

 آورده شده است.

 
 ) راهکارهای هر گویه( .0جدول 

 راهکارها گویه ها ردیف

 ورود جمعیت بیش از ظرفیت سالن 7

فروش بلیط بر اساس ظرفیت/ ممانعت از ورود افراد بدون بلیط/ نظارت بر 

وشان/ استفاده از نیروهای پلیس آموزش دیده در جلوگیری از کار بلیط فر

 ورود جمعیت بیش از ظرفیت ممکن

 بروز آتش سوزی در سالن 0
ایجاد سیستم هوشمند اطفاع حریق/ استفاده از تجهیزات مناسب و غیر 

 قابل سوختن

3 
برهم زدن نظم و امنیت و ایجاد خشونت بین تماشاگران 

 اسب نیروهای امنیتی سالنبه موجب رفتارهای نا من

برگزاری کالس های آموزشی جهت نحوه برخورد با تماشاگران در هنگام 

 شروع تنش

۲ 
وقوع خطر بر اثر نداشتن یا از کار افتادن تجهیزات 

 فنی)دوربین های مدار بسته(

استفاده از تجهیزات مدرن و دوربین های پیشرفته/ استفاده از سیستم های 

ام بروز حادثه یا ایجاد خرابی در دوربین ها با برنامه هوشمند امنیتی هنگ

 ریزی قبلی جهت آشوبگری از سوی تماشاگران

۵ 
بروز خشونت های ناشی از رفتار های بازیکنان،مربیان و 

 داوران

ایجاد امنیت با رفتارهای مسالمت آمیز و برخوردهای مناسب/ استفاده از 

 سیستم دیجیتال به هنگام اشتباهات داوری

 استفاده از ماموران گروه ضربت به هنگام بروز حادثه عدم توانایی ماموران امنیتی در کنترل جمعیت ۰

 ایجاد راه مخصوص جهت تردد معلولین/ ایجاد جایگاه مخصوص ایجاد خطر به هنگام تردد معلولین در سالن 1

 بروز آسیب های ناشی از تابلوهای تبلیغاتی 2
استفاده از تابلو درصورتی مجاز است که در محل مناسب نصب شود/ 

 استفاده از تابلوهایی که جنس نرم تری دارند

3 
وقوع خطر به واسطه وسایل اضافی در سالن به هنگام 

 تردد تماشاگران
 در راه های مخصوص تردد تماشاگران از وسایل اضافی استفاده نشود

 استفاده از درب های خروجی اضطراری سالن بروز آسیب به هنگام خروج از 72

77 
به خطر افتادن سالمت عمومی تماشاگران بر اثر نا 

 مناسب بودن سیستم تهویه
 استفاده از سیستم های تهویه و سیستم های سرمایشی و گرمایشی مناسب

70 
انجام فعالیت های تروریستی انتحاری در خارج یا اطراف 

 سالن ورزشی

ین های مدار بسته در شعاع های مختلف جهت کنترل استفاده از دورب

 اوضاع/ استفاده از نیروهای امنیتی بیشتر به هنگام مسابقات حساس

 فرو ریختن بخشی از سالن یا سقوط تجهیزات فنی 73
نظارت بر کار مسئولین سالن جهت بررسی خرابی های سالن/ چک کردن 

 تجهیزات فنی در هر دوره زمانی

7۲ 

نامناسب تماشاگران با کادر اجرایی بر اثر  برخورد های

آلودگی آب آشامیدنی و نا مناسب بودن سرویس های 

 بهداشتی

های بهداشتی در فضاهای نزدیک سالن به اندازه ایجاد و ساخت سرویس

های آبرسانی تمیز در سالن و فضاهای کافی/ در دسترس قرار دادن سیستم

 نزدیک سالن

7۵ 

های خاصی از ران به قسمتاحتمال دسترسی تماشاگ

سالن مانند رختکن بازیکنان یا راهروی عبور و مرور 

 بازیکنان

جلوگیری نیروهای امنیتی و داوطلبین با برخوردهای مناسب از ورود 

 های ممنوعهتماشاگران به قسمت

7۰ 
ورود یا انتقال مواد محترقه و آتش زا،سالح های سرد و 

 اشاگران به داخل سالنگرم، مواد شیمیایی و... توسط تم

بازرسی دقیق در هنگام ورود/ حتی االمکان استفاده از لیزرهای امنیتی در 

 هنگام ورود جهت تماشای بازی های حساس

 استعمال دخانیات و مواد مخدر یا نوشیدن مشروبات الکی 71
استفاده از نیروهای داوطلب جهت نظارت در بین تماشاگران و جلوگیری از 

 مخدر و مشروبات الکلیورود مواد 

72 
دسترسی نیروهای امنیتی به هنگام برخوردهای نامناسب 

 در بین تماشاگران

استفاده ازافراد توانمند و آموزش دیده/ تعبیه راه های مناسب جهت رسیدن 

 ماموران به هنگام بروز حادثه

 دسترسی تماشاگران به نقاط غیر مجاز سالن 73
یا سیستم هوشمند کنترل تردد یا استفاده از  استفاده از نرده های مستحکم

 نیروهای داوطلب جهت عدم دسترسی تماشاگران به نقاط غیر مجاز
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02 
ایجاد برخورد به هنگام شعارهای نامناسب بین 

 ها(تماشاگران)در حضور خانواده

ایجاد فرهنگ سازی از طریق تبلیغات رسانه ای جهت حضور مثبت 

 تمااشاگران

 گران به جایگاه ویژه و مقامات خاصهجوم تماشا 07
استفاده از گروه ضربت/ استفاده از درب های خروج اضطراری مخصوص 

 برای مقامات به هنگام ایجاد تنش

 بروز تنش های سیاسی، مذهبی و...در سالن 00
آموزش لیدرهای مخصوص در بین تماشاگران جهت ایجاد همدلی و اتحاد 

 در هنگام بروز حادثه

03 
دهای رفتاری نامناسب تماشاگران در حضور برخور

 ها و قشر کودک و نوجوانخانواده

های ملی و آموزش فرهنگ هوادارای به عالقمندان والیبال توسط رسانه

فضای مجازی/ دادن بروشور با محتوای فرهنگ هواداری به تماشاگران در 

 هنگام ورود

0۲ 
ادی و ایجاد تنش در بین تماشاگران بر اثر اختالفات نژ

 هزار نفری 70قومیتی در سالن 

آموزش فرهنگ احترام به قومیت های مختلف در ایران توسط لیدرهای هر 

 تیم/ برخورد مناسب نیروهای داوطلب و آرام سازی تماشاگران

در نهایت، بعد از شناسایی و ارائه راهکارهای 

مناسب برای هر گویه محققان تحقیق با توجه 

های موجود را یسکبه مطالعات پیشین ر

ها به شش دسته کلی بندی کردند. ریسکدسته

ها به همراه عدد تقسیم شدند و هر کدام از آن

اولویت ریسک در مدل مفهومی تحقیق ارائه 

 گردید.

 

 مدل مفهومی تحقیق .2شکل 
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 بحث و نتیجه گیری
هر یک از سازمان های بین المللی مدیریت 

یی که ممکن ورزشی مسئولیت دارند تا هر جا

های جدی است، خطرات غیر قابل قبول و آسیب

و حتی مرگ را از بین ببرند و سطح دیگر 

خطرات را تا آنجا که امکان پذیر است، به حداقل 

 ریسکمدیریت  ممکن برسانند. بر همین اساس

کند که در آن یک چارچوب رسمی را ایجاد می

طقی توانند با استفاده از پروتکل منها میسازمان

و شفاف خطرات را شناسایی، طبقه بندی و 

مطالعه کنند. ضروری است درک کنیم که هدف 

به صفر  هاریسکفرایند مدیریت ریسک، کاهش 

نیست، بلکه کنترل آن ها در سطح قابل قبول و 

سپس اطمینان از اینکه مدیران تا چه حد از 

،  7باشد )فولرخطرات باقی مانده مطلع هستند می

( در 0271) 0همین راستا، دونا ونگ (. در0270

مطالعه خود بیان کرد برگزاری رویدادهای مهم 

ورزشی برای میزبان و دولت کشور میزبان 

ی های درک شدهمزایای اقتصادی و ارزش

اجتماعی را به دنبال دارد و اگر رویدادی با 

اطمینان خاطر و ایمنی و امنیت باالیی برگزار 

های جدی برای سیبنشود در آینده منجر به آ

کشور میزبان خواهد شد. وی در مطالعه خود 

ها باید در نظر همچنین بیان کرد که میزبان

ها هرگز به طور کامل از داشته باشند که ریسک

بین نخواهند رفت، ولی مدیران ایمنی و امنیت 

-هر رویدادی باتوجه به استانداردهای جهانی می

تامین ایمنی  ای جهتتوانند اقدامات پیشگیرانه

و امنیت مسابقات اتخاذ کنند. به زعم این 

مطالب هدف مطالعه حاضر بررسی حاالت و 

اثرات شکست در بازی های لیگ جهانی والیبال 

                                                  
1. Fuller 

2. Donna Wong 

ی موجود و هاریسکاست که بعد از شناسایی 

ارائه راهکار مناسب برای کم کردن یا از بین 

ی موجود به مهمترین ریسک هاریسکبردن 

ورود جمعیت بیش از »ه یعنی شناسایی شد

در ادامه مطالب پرداخته شده «  ظرفیت سالن

های مناسب راهکار هاریسکاست و برای مابقی 

 ارائه گردید. 0در جدول شماره 

توان بیان کرد، با توجه به مطالب بیان شده می

یکی از عواملی که برای حضور تماشاگران در 

ست، استادیوم یا سالن ورزشی حائز اهمیت ا

های مربوط به استادیوم یا محیط آن است ویژگی

( 0272)3که در همین طیف، دروپ و همکاران

تخصیص فضای مناسب را یکی از عوامل مهم 

جهت ایمنی و امنیت برای تماشاگران در 

کنند. همچنین کورنیش استادیوم بیان می

( اظهار داشت که تماشاگران همگی باید 0272)

شند که بصورت نشسته هایی بادارای جایگاه

گر باشند و ارتفاع و مسیر دید رقابت را نظاره

ای تماشاگران نسبت به زمین بازی باید به گونه

تنظیم شود که نیازی به برخواستن آنان در طول 

رقابت وجود نداشته باشد. آمار و شواهد نیز 

حاکی این امر است که عدم جلوگیری از ورود 

اعث به وجود جمعیت بیش از ظرفیت مجاز ب

در  7323آمدن اتفاقی ناگوار همچون اتفاق سال 

شود که ، می۲ورزشگاه ریورفرونت سین سیناتی

بر اثر فشار زیاد جمعیت و لگدمال شدن یازده 

تماشاگر جان خود را از دست دادند )شفیعی، 

( 733۲(.همچنین شفیعی و همکاران )733۰

بیان کردند که هرچقدر تصور تماشاگران از جو 

ورزشگاه به عنوان مکانی بدون قیدوبند، بدون 

تر جمع باشد، کنترل و تحت غلبه رفتارهای قوی

                                                  
3. Dhurup et al 

4. Riverfront stadium Cincinnati 
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گرایش آنان به خشونت و بروز واکنش های 

نابهنجار بیشتر خواهد شد یافته های ناظری 

( نشان داد، هرچقدر تماشاگران موقع 7330)

ورود و خروج به استادیوم و فضاهای دیگر کمتر 

ر صف ماندن مواجه شوند، موجب با شلوغی و د

شود و ها میرفتارهای بهتر و اجتماعی تر آن

کند که فضای کافی برای همچنین اظهار می

حضور تماشاگران در استادیوم موجب تقویت 

شود. در تحقیق ها میرفتارهای اجتماعی آن

( اشاره شد که ورود جمعیت 7332جوانمردی )

ن باعث ایجاد بیش از ظرفیت در جایگاه تماشاگرا

شود. در همین راستا حوادث ناگواری می

مطالعات قبلی نیز اظهار کردندکه ضعف در 

مدیریت باعث ازدحام جمعیت بیش از حد مجاز 

سازد شود و عوامل امنیتی را ممکن میمی

(. مطالعات باال 7327)رحیمی و همکاران، 

پوشانی و همخوانی با همگی نشان دهنده هم

تحقیق را دارند، فلذا فدراسیون مهمترین نتیجه 

والیبال باید در نظر داشته باشد با استفاده از 

راهکارهای ارائه شده که شامل؛ فروش بلیط بر 

اساس ظرفیت سالن، ممانعت از ورود افراد بدون 

بلیط، نظارت بر کار بلیط فروشان و استفاده از 

نیروهای پلیس آموزش دیده، در جلوگیری از 

 ش از ظرفیت سالن اقدام کند. ورود جمعیت بی

های تحقیق نشان داد که دومین ریسک از یافته

آتش سوزی در »دیدگاه مشارکت کنندگان بروز 

است که میزان شدت تاثیر و نمره « سالن

داری به خود اختصاص داده پذیری معنیاولویت

است. اما نکته قابل توجه آنکه، این مورد با 

ه در ایران انجام های مطالعات مشابهی کیافته

شده از قبیل مطالعات حسامی و همکاران 

( و مطالعات 733۲(، غالمی و همکاران )7333)

های ایمنی در دیگر که همگی بر روی شاخص

های ورزشی کار کرده بودند استادیوم و سالن

همخوانی ندارد به این صورت که آنها احتمال 

بروز آتش سوزی را در اماکن ورزشی ناچیز 

-اند. همینطور بر اساس یافته های وایتهدانس

( احتمال بروز آتش سوزی در 027۲)7ژنگ

باشد ولی زمانی که اماکن ورزشی خیلی کم می

افتد مهار آتش بسیار سخت است و اتفاق می

گذارد که دسترسی زمانی شدت تاثیر کمتری می

-به وسایل و تجهیزات مربوط به مهار آتش، راه

برای نیروهای آتش نشانی های ورود به ورزشگاه 

و دسترسی نیروهای آتش نشانی به نقاط 

حساس استادیوم با مشکل مواجهه نشود، از 

آنجایی که تجهیزات در دسترس و استانداردی 

برای مهار آتش در همان دقایق اولیه وجود دارد 

بهتر است که فدراسیون والیبال نظارت دقیق 

داشته تری به این تجهیزات و مسئولین امر آن 

 باشد.

یگر و دپلیس ری شی با همکای ورزهادنها

و مستمر ش تالی و یزربرنامهبا   تیمنیی اهاونیر

شی ی ورزسالن هاها و میودستا، اهزینهف با صر

و نا میز آحتمالی فاجعه ت اتفاقاابر ابررا در 

-کنند ولی بازهم مشاهده میبهنجار تجهیز می

ی غیر شود که وجود عده ای از نیروهای امنیت

شود، ای موجب برهم زدن نظم و امنیت میحرفه

همچنین در مطالعات قبلی به بررسی رابطۀ 

عملکرد نیروی انتظامی در کنترل  نظم و 

برقراری امنیت ورزشگاه و میزان اوباشگری و 

های ورزشی پرداخته شد، خشونت در استادیوم

که به این نتیجه رسیدند، رفتار نیروی انتظامی و 

ر قبال تماشاگران فوتبال، در بروز پلیس د

اوباشگری نقش بسیار تعیین کننده ای دارد

                                                  
1. Wei Zheng  
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تواند هواداران را از صحنۀ آشوب و زیرا هم می

درگیری دور کند و هم به تحریک هواداران 

(. با این وجود، در 7333منجر شود )کبیری، 

تحقیق حاضر سومین عاملی که موجب نا امنی 

امنیت و ایجاد برهم زدن نظم و »شود می

خشونت بین تماشاگران به موجب رفتارهای نا 

است که با « مناسب نیروهای امنیتی سالن

(، 733۵های همتی نژاد و همکاران )یافته

(، کبیری و همکاران 733۲شفیعی و  همکاران )

( همخوانی 7327(، رحیمی و همکاران )7333)

دارد و تمامی این مطالعات به این مورد اشاره 

اند. به طوری که در تحقیقات یم داشتهمستق

خارج از کشور هم به نتایج مشابهی رسیده اند 

کند که رفتار نیروهای ( بیان می022۵) 7جانس

امنیتی در قبال تماشاگران، در بروز اوباشگری 

بیشترین اثر را دارد. در همین راستا، زمانی که 

کند ممکن است پلیس یک هوادار را دستگیر می

عمل خشونت بیشتری را از طرف هواداران با این 

(. اما از جمله 027۰، 0شاهد باشد )شوماخر

ها و جهت بهبود امنیت در ورزشگاهمواردی که 

ها اشاره کرد توان به آنهای ورزشی میاستادیوم

ها را به این است که قبل از شروع مسابقه برنامه

صورت دقیق چک کرد و نحوه ارتباط با 

ارزیابی و کنترل کرد و همچنین تماشاگران را 

آموزش نیروهای پلیس جهت برخورد مناسب با 

العمل مناسب در تماشاگران و داشتن عکس

مواقع اضطراری را باید در دستور کار قرار 

 (.7330نادریان جهرمی و همکاران، داد)

یکی دیگر از مواردی که ممکن است باعث بروز 

فتادن از کار ا»ریسک در اماکن ورزشی بشود 

های مدار بسته یا تجهیزات فنی مانند دوربین

                                                  
1. Jones  

2. Schumacher Dimech 

است که این مورد مربوط به امکانات « برق سالن

باشد. های آن مجموعه میو به روز بودن فناوری

یکی از عوامل موثر در ایجاد برقراری امنیت در 

های های انگلستان استفاده از فناوریورزشگاه

(. 733۵ باشد )همتی نژاد و همکاران،مدرن می

(، رحمتی و 7323این مورد با تحقیقات الهی )

( و 7333(، نادریان و همکاران )7330همکاران )

( هم پوشانی دارد 733۵همتی نژاد و همکاران )

های مدار به این صورت که، بر استفاده از دوربین

های مدرن جهت بسته مجهز و استفاده از فناوری

ش بینی کنترل جمعیت و اتفاقات غیر قابل پی

اند. در نهایت فدراسیون والیبال بر تاکید داشته

تواند به این مورد اساس تحقیقات موجود می

-استناد کند که استفاده یا مجهز کردن دوربین

های مدار بسته در کنترل جمعیت و پایین 

آوردن میزان خشونت در بین تماشاگران یک 

 عامل بسیار مهم و حیاتی است.

توان به طور جد به آن آخرین موردی که می

اشاره کرد، بروز خشونت از سوی تماشاگران به 

عملکرد ضعیف داوران، رفتار ناشایست »موجب 

 3است. نتایج تحقیق سایمون« مربیان و بازیکنان

( در انگلستان نشان داد، که رفتار 022۰)

بازیکنان، دواران، مربیان و تماشاگران از عوامل 

ملی مانند ارزش اصلی بروز خشونت است و عوا

موفقیت، تصمیمات داور، اختالف نظر میان 

مربیان، کادر فنی و بازیکنان، بروز بازی خشن و 

احساسی از سوی بازیکنان و قضاوت ضعیف 

داوران موجب پرخاشگری و اخالل در امنیت 

 ۲شود. کواکلی و دانلیبین تماشاگران می

( نیز در تحقیق خود به عوامل متعددی 022۲)

وز آشوب و پرخاشگری در میان جهت بر

                                                  
3. Simmon 

4. Coakley J & Donnelly P 
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تماشاگران دست یافتند که مواردی همچون 

درجه اهمیت مسابقه برای تماشگران، محل 

انجام مسابقه، قضاوت ضعیف داوران، بروز بازی 

خشن و ناجوانمردانه از سوی بازیکنان با تحقیق 

پوشانی دارد. در تحقیقات حاضر همخوانی و هم

نژاد و حقیق رمضانیتوان به تداخل کشور نیز می

 عاملی »تحلیل( تحت عنوان 7332همکاران )

 از تماشاگران در پرخاشگری بروز متغیرهای

اشاره کرد که با ایران«  فوتبال داوران دیدگاه

خوانی ندارد. نتیجه مورد پنجم این تحقیق هم

( در تحقیق خود 7332رمضانی نژاذ و همکاران )

 به مربوط واملعبیان کردند که از دیدگاه داوران 

 پرخاشگرانۀ رفتار بر کمتری اثر مسابقه میدان

 از آن در که در تحقیقاتی ولی ،دارد تماشاچیان

 ،است شده استفاده ها آزمودنی سایر نظرات

نقش اصلی در بروز میدان  عوامل عملکرد و رفتار

( نیز در 733۲تنش را دارند. شفیعی و همکاران )

عملکردی و ای، تحقیق خود سه حیطه زمینه

مدیریتی را عوامل اصلی بروز پرخاشگری در 

کنند در دانند و بیان میمیان تماشاگران می

حیطه عملکردی قضاوت اشتباه داوران و عملکرد 

ها و رفتار مربیان اثری مستقیم بر بروز تنش تیم

در میان تماشاگران دارند. در همین راستا، 

انند با توکمیته مسابقات و داوران فدراسیون می

استفاده از کادر اجرایی مجرب و با کیفیت جهت 

 برگزاری هر چه بهتر مسابقات اقدام کنند. 

در نهایت با توجه به یافته های پژوهش حاضر، 

مدیران ورزشی فدراسیون والیبال برای تامین 

هزار نفری آزادی باید  70امنیت و ایمنی سالن 

تالش مضاعفی داشته باشند و تا حد امکان 

های شناخته شده را کنترل نمایند. باید یسکر

این نکته را بپذیرند که تجزیه و تحلیل آثار 

اقتصادی ناشی از یک حادثه و نتیجه زیانبار آن 

ممکن است آینده رشته والیبال را به خطر 

-اندازد. فلذا به فدراسیون والیبال پیشنهاد می

شود که با استفاده از نظر کارشناسان و 

تری جهت ر ورزش برنامه مدونمتخصصان ام

های موجود در نظر رسیدگی و کنترل رسیک

 بگیرند.
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Abstract 

Purpose: The general purpose of the study was to analyze the state of affairs 

and the effects of risk in the Volleyball World Volleyball Championships using 

the FMEA model. 

Methodology: The research method was descriptive using mix method. For 

data gathering, exploring, prioritizing and classifying the risks, we made a 

researcher-made questionnaire (24 q) after the acritical studies and semi-

structural interviews, that expert certified its content validity. Also for 

weighting the three main factors of FMEA: Occurrence, Effects and Detect 

probability, AHP was used, and Inconsistency rate was 0/00864. The statistical 

population was Experts of risk management and Executive managers of VWL; 

22 participants. 
Results: Analyzing hierarchical analysis showed that the intensity of impact 

index with the weight of 0.636 was the most important component of the three 

factors of the model (FMEA) and finally, each of the risks based on the amount 

(RPN), from the highest to the lowest The most amount they achieved was 

prioritization, and for every risk they were given.  
Conclusion: According to the results of the research, the most important 

identified risk is "population entry more than salon capacity". To this end, it is 

recommended that the volleyball federation, based on expert advice, including 

(ticket sales based on the capacity of the hall / barring people without tickets / 

supervising the work of ticket vendors / using trained police forces to prevent 

crowds Of possible capacity) to control the most important identification risk. 
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