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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

بر نتایج، ابتکارات، مترتب ی و معنوی تمامی حقوق ماد

هایِ ناشیییی از ان ای این پشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگاه محقق ماددیلی متعلق به 

از این اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نای 

ش و  ستاد راهنما و دان شگاه محقق اردبیلی، نای ا دان

مبالمانع است.

 

 

  ارشد یکارشناسآموخته دان حهدیمحلرزائ مکالناین انب 

ماحهکنمومتهسلسهتمودزش گرای م -حدیریتمودزشگ  رشیته

دانشگگاه محقق ممعیوممتریلت مومدوانشگگسهسگگ  دانشییکده

که در تاریخ  4014949169دانشیی ویی به شییمارهماددیلی 

 تحصییییلی خود تحت عنوان    نامهپایاناز م18/16/1948
س م صولمهفتاهنهمحهسد س محدیریتمیقرانمحبتس میرما یرد

  للشهرماددیسرمپوشلد مم احهكنمودزشحقهوحتمپذیریمددم

مشوی که ای، متعهد میدفاع نموده

گونه مدرك را قبالً براي دریافت هیچ نامهپایان( این 8

هرگونه فعالیت پشوهشیییی در تحصییییلا یا به عنوان 

ها و مؤسسات آموزشی و پشوهشی داخل و سایر دانشگاه

 ای.خارج از کشور ارائه ننموده

 نامه( مسییلولیت صییّحت و سییقی تمامی مندریات پایان2

 گیری.تحصیلی خود را بر عهده می

، حاصییل پشوه  ان ای شییده توسیی  نامهپایان( این 9

 باشد.این انب می

كه از دسیییتاوردهاي علما و پشوهشیییا ( در مواردي 4

ای، مطابق ضواب  و مقّررات دیگران اسیتفاده نموده

صل امانتداری علمی، نای منبع  مربوطه و با رعایت ا

مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرست 

 ای.منابع ذكر نموده

( چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا 5

داري اعی از نشر كتاب، ثبت اختراع برهر گونه بهره

 را داشته باشی، از حوزه نامهپایانو ... از این 

معاونت پشوهشییا و فّناوری دانشییگاه محقق اردبیلی، 

 م وزهاي الزی را اخذ نمایی.

 نامهپایانمستخرج از این  مقاله ( در صیورت ارائه6

ها و ها، سمینارها، گردهماییها، کنفرانسدر همای 

اع م الت، نای دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار انو

نای نویسندگان )دانش و و اساتید راهنما و مشاور( 

 ذکر نمایی.

( چنیانچه در هر مقطع زمانا، خال  موارد فوق ثابت 7

یمله ابطال مدرك از شیییود، عواقب ناشیییا از آن )



، طرح شییکایت توسیی  دانشییگاه و ...( را تحصیییلا

دانی محقق اردبیلی را م از میپذیری و دانشگاه ما

با این انب مطابق ضیییواب  و مقّررات مربوطه رفتار 

 نماید.
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 نام پدیدآور: و عنوان
بررسی مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در اماکن ورزشی 

 ، مهدی میرزائی کلانسرپوشیده شهر اردبیل

 نسرین عزیزیاندکتر  : راهنما استاد 

 پروفسور مهرداد محرم زاده مشاور: استاد

 18/11/1938  دفاع: تاریخ

 ص. 111 ات: صفح تعداد

 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی نامه:شماره پایان

 چکیده:

 و آگاهی ارتقاء و آموزش برای برنامه ریزی در کلیدی نقش بحران، مدیریت ارزیابی که آنجا از هدف: 
 هب می تواند مقاومت پذیری مهندسی رویکرد جدید از استفاده بنابراین، اماکن ورزشی دارد، آمادگی

 هدف. کند کمک بحران ها با مواجهه اماکن ورزشی در توانمندسازی و بحران مدیریت بازدهی افزایش

رزشی واماکن  در مقاومت پذیری مهندسی هفتگانه اصول بر مبتنی بحران بررسی مدیریت تحقیق، این

 .بود سرپوشیده شهر اردبیل

ژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود و از طریق پرسشنامه و مشاهده این پشنناسی پژوهش:روش

و مربیان اماکن ورزشی تشکیل می دهند که  مدیران ،کارشناسانجرا شد.جامعه آماری را حضوری ا

نفر تعیین  194جامعه آماری  نفر می رسد حجم نمونه تحقیق هم همان تعداد 194تعداد آنها به 

عامل مهم و موثر برای بررسی مدیریت بحران اماکن ورزشی  7گردید. در این تحقیق در مجموع 

.سوالات این تحقیق را بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و با یده شهر اردبیل قرار گرفتسنرپوش

 مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. spssاستفاده از نرم افزار 

 55/5در فرضننیه اصننلی یعنی وضننعیت مدیریت بحران با سنندا معنی داری کمتر از   :هایافته

و انعداف  وضعیت تعهد، فرهنگ یادگیری،آمادگی فرضیه فرعی  7مورد تایید قرار گرفت و در 

 55/5و سدا معنی داری کمتر ازپذیری در مدیریت بحران با بالاتر قرار گرفتن از حد متوسط 

ا آگاهی در مدیریت بحران ب شفافیت و ،وضعیت فرهنگ خداپذیریقرار گرفت ولی  مورد تایید

طبق نتایج آزمون فریدمن از میان  مورد تایید قرار نگرفت. 55/5ر ازسنندا معنی داری بیشننت

پذیری در اماکن ورزشنننی هنای مندیرینت بحران مبتنی بر رویکرد مهندسنننی مقاومتمولفنه

ترتیب مربوط به تعهد،فرهنگ یادگیری،آگاهی ،فرهنگ سنننرپوشنننیده بیشنننترین میانگین به 

خدناپذیری،شنننفافیت و انعداف پذیری و کمترین میانگین نیز مربوط به آمادگی در مدیریت 

 بحران می باشد.
نیناز بنه افزایش آگناهی و آمادگی تمام کارکنان و مدیران در حیده مدیریت بحران و   گیری:نتیجنه

می توان با برگزاری دوره های آموزش باعث ارتقای آگاهی و آمادگی  مهندسننی رزیلینو وجود دارد و

 تمام کارکنان در مواجهه با بحران گردید.

 ، رزیلینومدیریت بحران، مهندسی مقاومت پذیری، اماکن ورزشی های کلیدی:واژه
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 لیات پژوهشک

محقدحهمومهدفم-1

 

محقدحهم-1-1

 بوده است، کاسنتی هایی دچار مدیریتی نظر از اخیر دهه دو در ایران ورزشنی جامعه اینکه، با

 از می رسد به نظر داشته است. خوبی نسبت به رشد امکانات، و توسعه سنخت افزاری حیث از اما

 در فرهنگی رفتارهای و است را نداشنته لازم های آموزش مدنی، و امنیتی حقوقی، های الزام نظر

سوی  از و شدن جهانی پدیده یکسنو از مشنترکات، داشنتن ولی اسنت، متفاوت مختلف ملل بین

 از اسننتفاده با میتوان بنابراین .می کند آسننان را تجربه و فرهنگ تبادل و تأثیرپذیری دیگر،

 اداره ویژه به کشور، ورزشی قسنمتهای همه در اداره برای راهکارهای لازم ورزش جهانی اطلاعات

( . با توجه به پیشرفت روز 8916کرد)علیرضا فارسی ، ارائه را ورزشی، مجموعه های و ورزشگاهها

افزون در مبناحث مربوط به ایمنی و مدیریت بحران،نیاز به اسنننتفاده از رویکردهای نوین در این 

زمینه احسنناس می شننود. یکی از این رویکردهای نوین،مهندسننی رزیلینو اسننت که نقش پیش 

مقوله برای ارزیابی مدیریت بحران در اماکن ورزشنننی بینی کنننده و فعال دارد و می توان از این 

(به عنوان نگرشی جدید در حوزه ایمنی،در صدد حفظ عملکرد REبهره برد. مهندسنی رزیلینو )



 

فنی در شرایط مختلف با تکیه بر نقاط قوت به جای تاکید بر نقاط ضعف -سنیستم های اجتماعی

دی در یک محیط کار،در ابتدا باید نیاز سنجی می باشد.از آنجا که قبل از کاربرد هر شیوه ی جدی

(. بنابراین در این تحقیق،میزان 8935و سنودمندی آن مورد بررسی قرار گیرد)امیدوار و همکاران،

آگاهی مدیران و پرسننل اماکن ورزشنی از مهندسی رزیلینو و مدیریت بحران مورد بررسی قرار 

بحران مبتنی بر رویکرد مهندسی رزیلینو گرفته اسنت. هدف اصلی این تحقیق،ارزیابی مدیریت 

در اماکن ورزشنی سنرپوشنیده شهر اردبیل است.برای انجام بررسی رزیلینو و مدیریت بحران از 

روش های مشناهده مسنتقیم و پرسنشننامه و مهاحبه و تهیه گزارش در صورت نیاز برای اعتبار 

و درک مسننئولین اماکن بخشننیدن به نتایج اسننتفاده شنند.این پژوهش در جهت افزایش آگاهی 

ورزشننی جهت ارتقا ایمنی و مدیریت بحران و کاربرد مهندسننی رزیلینو در ارتقا آمادگی اماکن 

 ورزشی است.

مممیلهنمحسئیهم-2-1

دانند که ای اجتماعی و فرهنگی میمتخهنهنان جامعه شنناسی و روانشناسی، ورزش را پدیده

اجتماعی دارد. با توجه به اینکه ورزش پیوندی ناگسنننسنننتنی با مجموعه نهادها و سننناختارهای 

تواند به دلایل گوناگون تحت تاثیر عوامل ی اجتماعی میای اجتماعی اسنننت و هر پدیدهپندینده

ی ورزش نیز از مشکلات خدرزا قرار گیرد ومشکلاتی را برای جامعه و کشور فراهم کنند. لذا جامعه

یت برای این جامعه بحران ایجاد کند، دور کند و ممکن اسننت در نهاوخدراتی که آن را تهدید می

های ورزشننی اسننت و عملکرد نیسننت. عملکرد مناسننب و مدلوز رمز ثبات و امنیت در محیط

)عزت ها سنبب بروز وضنعیتی نامدلوز خواهد شدنامناسنب و اختلاف در کار هر یک از این حوزه

 (8915اله شاه منهوری و امیر احمد مظفری،

 از مراقبت قانونی وظیفه با باید تأسننیسننات و ورزشننی رویدادهای یرانمد 1پارکز گفته به بنا

 ورزشننی فضننای در بحران زا عوامل از بی اطلاعی.  باشننند آشنننا مسنئولان و تماشناگران بازیکنان

 رزشو و برگزارکنندگان مدیران عهده بر که مسننئولیت سنننگینی از تبرئه برای توجیهی هیچگاه

 (8919)ژانث بی پارکز،شد  نخواهد قرار داده می شود،

 نای کاربران برای امن مکانی ایجاد ورزشنی اماکن مسنئولان و مدیران وظایف مهمترین از یکی

 ورزشننی تجهیزات به کارگیری ورزشننی، اماکن سنناخت در ایمنی به نکات توجه. می باشنند اماکن

 و ورزشیاماکن  تعمیر برای جدول زمانبندی داشنتن ورزشنی، اماکن مناسنب نگهداری مناسنب،

 و حوادث آسیبها از بسنیاری بروز از می تواند اماکن این اداره برای متخهنص مدیران از اسنتفاده

 (2،2552کند. )وینتراز جلوگیری

                                                             
1- parkz 

intrupw -1 



 

هان در سراسر جاماکن ورزشی است که  یعیوقا نیمشکلات و پرتکرارتر نیاز مهتر یکیبحران 

گسترده در بزرگراهها، راه آهن،  تهنادفات زلزله، ل،ین سنچوهم ایی. بحرانهندوشنیم مواجه آن اب

 تیریمد رهیگرد و غبار و غ اد،یزی انفجارها، گرما و سرما ،ییایمیتماس با مواد ش ،ییهوا مسافرت

 نیجزو دهم یعیطب حوادث ر رخدادظاز ن رانیور اش. بر طبق آمارها، کدلبدیم را یا نهیکلان و به

 تیپرجمع نقاط شهر که 955. از حدود رودیبه شمار م ایدر آس کشور نیکشور در جهان و چهارم

 از شننهرها در 95زلزله قرار دارند و %  یگسننلها یرو بر آنها % 33 شننود،یکشننورمان را شننامل م

 (8935)آزادیان و همکاران،و طوفان قرار دارند لازیمعرض س

 اهمیت از بحران به پاسخگویی مرحله سلامت در نظام بخش مهترین عنوان به اماکن ورزشنی

سننلامتی و   ارائه با همزمان اسنت که این اماکن ورزشننی اصننلی هدف .هسنتند ویژه ای برخوردار

خدمات اماکن  که هنگامی کنند. پیشگیری منفی نتایج و ناگوار و پیشنامدهای حوادث از نشناط،

 بلند دلیل آثار به هم و فاجعه دلیل به هم مردم میشننوند، دچار اختلال فاجعه، علت ورزشننی به

و  میبرند رنج )فاجعه از پو عمومی بهداشننت پزشننکی و مراقبتهای به نیاز( آینده در آن مدت

باشد. اماکن  داشته دنبال به را ای ثانویه بلایای ویرانگر میتواند سنلامت بخش به آسنیب .میمیرند

 (8935ورزشی برای مقابله با بحران از دانش مدیریت بحران بهره میبرند)آزادیان و همکاران،

های فوتبال، کشننتی و براسنناس نظرسنننجی صننورت گرفته از ورزشننکاران و مربیان رشننته

خبرگزاری )توجهی به مدیریت عامل اصنننلی بروز بحران در میادین ورزشنننی اسنننتهنندبال،بی

 (  دانشجویان ایران )ایسنا(

ه ست کای ابینی نشنندهدر این پژوهش منظور از بحران بروز هرگونه حادثه غیر مترقبه و پیش

ی ورزشی، ی مجموعهامکان دارد بر اثر به وجود آمدن عواملی همچون فروریختن سنقف یا دیواره

آتش سننوزی، زد و خورد بین تماشنناگران با ورزشننکاران، هجوم تماشنناگران برای خرو ، حمله 

تمناشننناگران به داخل زمین و پرتاز مواد منفجره به داخل زمین ایجاد شنننود و مدیریت بحران 

ایی است که برای شناسایی، پیشگیری و کنترل حادثه و ه عوامل منسنجم و سنازمان یافتهمجموع

گیرد. بحران در میادین ورزشننی دلایل خاص خود را دارد. ضننعف در تجهیزات و خدر صننورت می

ها، ها، ورودیهای ایمنی و اسنننتاندارها در سنننازه از جمله درزوسنننایل، رعایت نکردن شننناخص

اتاق کنترل، سنیسنتم ارتباطی و زنگ خدر، سقف و دیوارها از جمله عوامل  ها، حهنارها،خروجی

ریزی، ناهماهنگی نیروی انتظامی با مدیریت د. ضنننعف در برنامهننآیبروز بحران بنه حسننناز می

همچنین ی مراجعه با بحران از دیگر عوامل بروز بحران است. مجموعه، نداشتن دستورالعمل نحوه

های شننخهننی و گروهی ورزشننکاران و تماشنناگران و ها و نگرشن ارزشتوجهی و نادیده گرفتبی

توانند در بروز بحران موثر در توجه به فرهنگ و تعهنننبات مردم شنننهر و مندقه نیز می کوتاهی

 (8915)عزت اله شاه منهوری و امیر احمد مظفری،باشد



 

رزشی بی و براسناس نظر سننجی صنورت گرفته از ورزشنکاران و مربیان رشنته های مختلف و

توجهی به مدیریت  عامل اصنل بروز بحران در میادین ورزشنی اسنت. نحوه سناخت تأسنیسات و 

امناکن ورزشنننی و عوامنل اجتمناعی و روانی حاکم بر رفتار ورسنننانه ها در اولویتهای بعدی بروز 

 (8915بحرانهای ورزشی قرار دارند.)شاه منهوری،

ریزی، سنننازماندهی، هدایت و رهبری به صنننورت یک ارچه، علم و هنر برنامه  3مدیریت بحران

کند خدرات ناشنننی از گیری از ابزارهای در اختیار، تلاش میجامع و هماهنگ اسنننت که با بهره

 نماید.های مختلف را براساس مراحل مختلف آن را کنترل بحران

 : به شرح زیر است در اماکن ورزشیران بحمدیریت 

  بحران، به منجر فاکتورهای و خدرات یبین پیش .8

  اصلی، حادثه از حاصل فرعی های بحران یا بحران اصل وقوع از پیشگیری جهت تلاش .2

  مقابله، برای آمادگی و زیری برنامه .9

  بحران، وقوع زمان در سازمان خدمات ارائه و اداره .4

 و بکارگیری راه کارهای مناسب برای رفع شرایط بحران زا،  جستجو .5

عادی پو بحران ها در اماکن ورزشی نیز باید مدیریت شوند در  حالت به شرایط بازگرداندن .6

حقیقت فقدان توجه به مشکلات در اماکن ورزشی بحرانها را افزایش می دهد و بی توجهی به 

 (8979د می نماید .)ذولفقار اصل،بحران ایجاد بحران نموده و آن را تشدی

ایران که می تواند باعث بروز بحران در اماکن ورزشی شوند  کشور ما موارد مورد اتفاق درو اما 

 و مدیریت این اماکن را با بحران های غیرقابل پیش بینی شده روبرو کنند عبارتند از:

مو  ، کولاک ،طوفان یا رگبار تگرگ ،رعد و برق / طوفان برق ،باران شننندید ، گردباد،طوفنان 

آتش شهری و یا ،طوفان شن ،مو  گرما ،خشکی ،بهمن ، سیل برق اسا،سنیل شهری ،سنیل، سنرد

بیماری ،ته نشینی ،فرسایش خاک ،فرسایش ساحلی ،نشست ، زلزله،آتش سوزی جنگل ،صننعتی 

زه فروپاشی سا،ادف ته،وحشت ،نشت ،آلودگی ،رویداد های بیولوژیکی ، حمله حیوانات ، همه گیر

موارد اشاره شده در بالا نشان می دهد که اماکن ورزشی همیشه در معرض بحرانهای  و....... انفجار،

طبیعی یا انسننانی قرار دارند و با توجه به روند رو  به رشنند وقوع بحران ها دراماکن ورزشننی که 

 وقعیتهای بحران برنامه ربزی در هرامری نیز اجتناز ناپذیر میباشد و بمنظور مقابله با آنها برای م

 اماکن ورزشی لازمست در بحران ها علل شکست و موفقیت ها  می بایستی بررسی شود.

 بحران با مقابله و و آمادگی پیشگیری مراحل به وسنیع تر دیدی با مهندسنی مقاومت پذیری

 فرهنگ انعداف پذیری، آمادگی، آگاهی، :شنننامل اصنننول هفتگنانه برگیرننده در و می نگرد

اصل  هر در شده مدرح مباحث که است و تعهد مدیریت شنفافیت یادگیری، فرهنگ خداپذیری،

                                                             
1- Crisis Management 



 

 ارتقای به تواند می لذا و اسننت مدیریت بحران مرحله چهار از فراتر بسننیار آنها کاربری و آن

 یک به تبدیل مهندسنننی مقاومت پذیری امروزه، .کند کمک ایمنی و مدیریت بحران مدیریت

 گردیده است. مهندسی اجتماعی -فنی سنیسنتم های در ایمنی مدیریت  درک برای مهم حیده

 وقایع غیرمترقبه عهده از تا کند کمک افراد به تواند می مدیریت ایمنی حیده در مقاومت پذیری

 به این توجه با شننود. منجر بحران از ناشننی و آسننیبهای صنندمات کاهش به و برآیند بحران و

 اسنت مدلب این درک بر تاکیدش مهندسنی مقاومت پذیری، متمایز گیهای ویژ از یکی حقیقت،

 وقایع از افراد چگونه یابد، کاهش بحران می تواند از ناشی های آسیب و صدمات میزان که چگونه

 در مقاومت پذیری همچنین.می دهند اندباق محیط با را خود و می گیرند افتاده یاد اتفناق

 میدهد اجازه آنها به حالت پایدار، به سریع بازیابی یا و حفظ برای ورزشیتوانایی اماکن  با ارتباط

 شننامل ترتیب، مقاومت پذیری این به .دهند ادامه بحران از پو طول و در شننان عملیات به تا

 از بعد پاسخ مؤثر برای گیهایی ویژ همچنین و زیانها و از شنکسنتها جلوگیری برای هایی ویژگی

 و ارتقاء بر مهندسنننی مقاومت پذیری رویکرد که مهمی تأثیر به توجه اسنننت با رخدادها این

 و وقایع غیرمترقبه و خداها بینی پیش زمینه ی بحران اماکن ورزشننی در مدیریت پیشننرفت

 این حیده از می توان دارد، بحران مواقع برای لازم ایجاد آمادگی و افتاده اتفاق وقایع از یادگیری

 اسننتفاده بحران با مواجهه در آمادگی اماکن ورزشننی ارتقاء جهت در و برد را کامل بهره جدید،

( لذا سنوال اصلی این پژوهش این است که در صورت وقوع بحران 8935نمود)آزادیان و همکاران،

 در اماکن ورزشی چگونه می توان این بحران ها را مدیریت کرد 
 ضرودتموماهملتمتققل م-9-1

 و ادراکی شننناختی، عاطفی، رشنند برای مناسننبی یفرصننتها ورزشننی فعالیتهای در شننرکت

 ناماک مدیران وظایف مهمترین از یکی بنابراین. می کند ایجاد مختلف جامعه گروههای اجتماعی

 (2555، 4)فینچ و هنسی می باشد ورزشی، اماکن کاربران برای امن مکانی ایجاد ورزشی

 وده،فرس و مستهلک وسایل از استفاده نیز و خدرناک و غیراستاندارد وسایل وجود تردید بدون

 ورزشننی تجهیزات و اماکن کاربران مرگ و میر سننبب مواردی در و حتی بدنی صنندمات موجب

 بروز صنندمات موجب مرور به خدرزا می تواند عوامل این از بعضننی وجود حالیکه در. شنند خواهد

 بعضی مواقع در و شدید خسارت سنبب خاص لحظات در اسنت ممکن آنها از دیگر بعضنی شنود،

 (.8974شد)آقائی نیا، خواهد حقوقی دعاوی به منجر که شود جبران ناپذیر مالی و جانی خسارات

 تاس قانونی پیامدهای می کند چندان دو را تحقیق انجام ضرورت که عواملی مهمترین از یکی

 از ورزشننی تأسننیسننات و اماکن مدیران از بسننیاری. میباشنند اماکن ورزشننی مدیران متوجه که

 که عاملی هر وجود. ندارند آگاهی کافی ورزشننی اماکن در شننده ایجاد حوادث قانونی پیامدهای

                                                             
1-finch@henci 



 

عدم  .باشد داشنته قانونی پیگیری می تواند می اندازد خدر به را ورزشنی اماکن کاربران سنلامتی

 غرامت پرداخت باعث مدیران، برای قانونی پیامدهای بر علاوه می تواند خدرزا عوامل این به توجه

 گذاردب منفی تأثیر کاربران سننلامتی بر بتواند که خدرزایی هر عامل بنابراین. شننود سنننگین های

 و ساخت رشد به توجه با همچنین .گیرد قرار ورزشنی اماکن مسنئولان و مدیران توجه مورد باید

 اختسبالای  هزینه های به توجه با کنند سعی باید مسئولان استان، در جدید ورزشی اماکن سناز

 (.8974باشد.)آقائی نیا، جهانی استانداردهای مدابق که نمایند احداث اماکنی ساز، و

 و آگاهی ارتقاء و آموزش برای ریزی برنامه در کلیدی نقش بحران، مدیریت ارزیابی که آنجا از

 دمی توان پذیری مقاومت مهندسی رویکرد جدید از استفاده بنابراین، دارد، ورزشنی اماکن آمادگی

یاری  بحران ها با مواجهه در ورزشننی اماکن توانمندسننازی و بحران مدیریت بازدهی افزایش به

 .(8935همکاران، و آزادیان)رساند

 مدیریت پیشننرفت و ارتقاء بر پذیری مقاومت مهندسننی رویکرد که مهمی تأثیر به توجه با

 تفاقا وقایع از یادگیری و غیرمترقبه وقایع و خداها بینی پیش ی زمینه در ورزشننی اماکن بحران

 برد را کامل بهره جدید، حیده این از میتوان دارد، بحران مواقع برای لازم آمادگی ایجاد و افتاده

 و آزادیان)کرد اسنننتفاده بحران با مواجهه در ورزشنننی اماکن بنالا بردن آمادگی جهنت در و

 .(8935همکاران،

 یا و بحران ها سننیسننتماتیک ی مشنناهده وسننیله به که اسننت کاربردی علمی بحران مدیریت

 بحران بروز از بتوان آن وسننیله به که اسننت ابزاری یافتن جوی و جسننت در آنها تحلیل و تجزیه

 رسانی امداد برای لازم آمادگی آن، آثار کاهش خهوص در بروز، صنورت در یا و نموده پیشنگیری

 دعملکر ریزی، برنامه فرایند بحران، جامع مدیریت که آنجا از.گردد ایجاد اوضناع بهبودی و سنریع

 خدرپذیری(و )مدیریت مخاطرات سنندا کاهش و پیرامون شننناخت که اسننت اجرایی اقدامات و

 یم بحران(صننورت )مدیریت دیده آسننیب مندقه بازتوانی و بازسننازی و مقابله و عملیات مدیریت

 هنوز ،اما اسننت وانیبازت و بازسننازی مقابله، آمادگی، پیشننگیری، مرحله چهار دارای و پذیرد

 آن ارتقای برای پو می شننود، دیده بحران مدیریت اجرای از آمده دسننت به نتایج در ضننعفهایی

 هر در. است مشهود کاملاً پذیری مقاومت مهندسنی مانند جدیدی رویکردهای از اسنتفاده به نیاز

 ضعف،آمادگی نقاط تقویت با تا شوند شنناسنایی باید ها محدودیت و ها توانمندی ورزشنی اماکن

 می حقیقت این نتایج از استفاده با.باشنند داشنته وجود غیرمترقبه حوادث با مقابله برای بیشنتری

 عفض نقاط از و افزود بحرانی شرایط با مقابله برای ورزشی اماکن آگاهی و آمادگی سندا به توان

 و آگاهی افزایش جهت در پژوهش این.کرد پیدا بحران،آگاهی با مواجهه زمینه در ورزشننی اماکن

 رد رزیلینو مهندسی کاربرد و بحران مدیریت و ایمنی ارتقا جهت ورزشی اماکن مسنئولین درک

 یتمدیر ارزیابی برای چهارچوبی ارائه برای تحقیق این نتایج از.اسننت ورزشننی اماکن آمادگی ارتقا



 

 .کرد استفاده توان می ورزشی اماکن در رزیلینو مهندسی رویکرد بر مبتنی بحران

 
ماهدافمتققل م-9-1

مهدفمکی -1-9-1

 سر ورزشی اماکن در پذیری مقاومت مهندسی هفتگانه اصول بر مبتنی بحران مدیریت بررسی

 اردبیل شهر پوشیده
ماهدافمویژ  -2-4-8

تعیین اولویت بندی مولفه های مدیریت بحران مبتنی بر رویکرد مهندسنننی مقاومت  (8

 شهر اردبیلپذیری در اماکن ورزشی سرپوشیده 

ن در اماک یریمقاومت پذ یمهندس کردیبر رو یبحران مبتنبررسنی وضعیت مدیریت  (2

   لیاردبسرپوشیده شهر  یورزش

ن در اماک یریمقاومت پذ یمهندس کردیبر رو یبحران مبتن تیریتعهد در مد یبررس (9

   لیاردب ی سرپوشیده شهرورزش

مقاومت  یمهندسنن کردیبر رو یبحران مبتن تیریدر مد یریذپفرهنگ خدا یبررسنن (4

   لیاردبسرپوشیده شهر  یدر اماکن ورزش یریپذ

مقاومت  یمهندسننن کردیبر رو یبحران مبتن تیریدر مد یریادگیفرهنگ  یبررسننن (5

   لیاردب ی سرپوشیده شهردر اماکن ورزش یریپذ

ر د یریمقاومت پذ یمهندسنن کردیبر رو یبحران مبتن تیریدر مد تیشننفاف یبررسنن (6

   لیاردبسرپوشیده شهر  یاماکن ورزش

در  یریمقاومت پذ یمهندسننن کردیبر رو یبحران مبتن تیریدر مد یآمادگ یبررسننن (7

   لیاردبسرپوشیده شهر  یاماکن ورزش

در  یریمقاومت پذ یمهندسننن کردیبر رو یبحران مبتن تیریدر مد یآگاه یبررسننن (1

   لیاردبسرپوشیده شهر  یاماکن ورزش

 یریمقاومت پذ یمهندسنن کردیبر رو یدر هنگام بحران مبتن یریانعداف پذ یبررسنن (3

 لیاردبسرپوشیده شهر  یدر اماکن ورزش

 

 
مفرضلهتمتققل م-5-1

مفرضلهماصی م-1-5-1

 یدر اماکن ورزشننن یریمقاومت پذ یمهندسننن کردیبر رو یبحران مبتنوضنننعینت مندیرینت 

 مدلوز است. لیاردبسرپوشیده شهر 
مههیمفرع مفرضلهم-1-5-4



 

 یدر اماکن ورزشنن یریمقاومت پذ یمهندسنن کردیبر رو یبحران مبتن تیریمدتعهد در  (8

 باشد. یمدلوز م لیاردبسرپوشیده شهر 

ر د یریمقاومت پذ یمهندسننن کردیبر رو یبحران مبتن تیریدر مد یریذپفرهنگ خدا (2

 باشد. یمدلوز م لیاردبسرپوشیده شهر  یاماکن ورزش

در  یریمقاومت پذ یمهندسننن کردیبر رو یبحران مبتن تیریدر مد یریادگینفرهننگ  (9

 باشد. یمدلوز م لیاردبسرپوشیده شهر  یاماکن ورزش

در اماکن  یریمقاومت پذ یمهندسننن کردیبر رو یبحران مبتن تیریدر مد تیشنننفناف (4

 باشد. یمدلوز م لیاردبسرپوشیده شهر  یورزش

در اماکن  یریمقناومت پذ یمهنندسننن کردیبر رو یبحران مبتن تینریدر مند یآمنادگ (5

 باشد. یمدلوز م لیاردبسرپوشیده شهر  یورزش

 یدر اماکن ورزش یریمقاومت پذ یمهندس کردیبر رو یبحران مبتن تیریدر مد یآگاه (6

 باشد. یمدلوز م لیاردبسرپوشیده شهر 

در اماکن  یریمقاومت پذ یمهندسننن کردیبر رو یدر هنگام بحران مبتن یریانعداف پذ (7

 باشد. یم  مدلوز  لیاردبسرپوشیده شهر  یورزش

محقدودیتمههیمتققل م-0-1

محقدودیتمههیمقهیلمکسترلم-1-0-1

 این پژوهش در حوزه اماکن ورزشی سرپوشیده شهرستان اردبیل صورت گرفته است. (8

 جامعه آماری محدود به مدیران اماکن ورزشی شهرستان اردبیل می باشد. (2

 صورت گرفته است. 8931این تحقیق در تابستان  (9

 اطلاعات اماکن ورزشی از طریق پرسشنامه انجام شده است. جمع آوری (4
محقدودیتمههیمغلرمقهیلمکسترل-4-0-1

از آنجا که موضنوع مدیریت بحران مبتنی بر اصنول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری از جمله 

موضنوعات جدید و تازه به شنمار می رود،لذا کمبود منابع و متون مربوط به موضوع سبب گردید 

تا زیادی از محقق صرف یافتن مدالب مرتبط گردد. دسترسی به مدیران اماکن ورزشی وقت نسنب

برای پاسخگویی به سوالات با توجه به گرفتاری ها و مشغله های کاری این دسته از مدیران، امری 

برخی  زمان بر و دشننوار بود که همین موضننوع سننبب گردید تا زمان انجام پروژه به درازا بکشنند.

 دودیت های تحقیق در زیر اشاره شده است: دیگر از مح

 میزان دقت و اهمیت پاسخ دهنده ها

 ویژگی های شخهیتی پاسخ دهنده ها (8

 امکان وجود خستگی مدیران موقع جواز دادن به سوالات (2

 .نکنند بیان را حقایق پرسشنامه کردن پر در ورزشی های سالن مدیران است ممکن (9



 

سنالن های سنرپوشنیده بودند و شرایط تقریبًا  اگر چه اکثر پاسنخ دهنده ها مسنئولین (4

یکسنانی داشتند و همچنین توصیه های لازم در جهت نوع تحقیق و کاربرد آن به پاسخ 

 دهنده ها داده شده بود، ولی آنالیز صداقت در طول تحقیق انجام نشد.

پرسنشنامه را  دقیق تکمیل برای کافی انگیزه ورزشنی های سنالن مدیران اسنت ممکن (5

 .باشند هنداشت

 تقویم زمانی دانشگاه مدت پژوهش را محدود کرده بود. (6

 سالن ها از ساختار یکسانی برخوردار نبودند (7

 تنوع وسایل و تجهیزات سالن ها بسیار زیاد بود (1
متعهدیفمواژ مههموماصطالحهتمم-7-1

متعریفمحفهوح مومعمیلهت م-1-7-1

به تایید شننورای  25/59/8917قانون نشننکیل سننازمان مدیریت بحران کشننور که در تاریخ 

(قانون اساسی  15نگهبان رسید شامل پانزده ماده و ده تبهره است و طبق اصل هشتاد و پنجم ) 

 تهویب گردیده است.در زیر تعاریف عملیاتی این تحقیق این چنین بیان شده است:

اعضا  ار،ورزشک آسنیب دیدگی از بتواند ورزشنی فعّالیت آنجا در که شنرایدی هرگونه  :ایمنی

این  (.در5)اسننتیو لین،والی نماید جلوگیر سننالن در حاضننر تماشنناچیان یا و تمرین کننده برگزار

 دانش آموزان، برای را راحتی و آسننایش حداکثر تا اسننت عواملی رعایت مفهوم به تحقیق ایمنی

 .بکاهد بحران زا عوامل از و کرده ایجاد اماکن ورزشی و مسئولان مربّیان

 مختلف ی ورزشننی فعّالیتها انجام جهت که می شننود گفته مکانهایی به  :ورزشننی فضنناهای

 (8917می باشد.)بای، روباز و سرپوشیده مکانهای شامل فضاها این .می شوند احداث

 شده آماده ورزشی فعّالیت چند یا یک برای که سقف داری یا سرپوشیده مکان : ورزشی سالن

 تحقیق این ( در8911)عاشوری، است شده پیش بینی موقت  یا ثابت ورزشنی تجهیزات آن و در

 می شود، گفته )ژیمناستیک و رزمی ورزشهای سالنهای استثنا به( سرپوشیده ها ورزشی سالن به

 (8917)بای، دارد وجود توپی رشته یک حدّاقل امکانات آنها در که هایی سالن یعنی

می  قننانونی تهنننمیمننات اجرا مسنننئول کننه اسننننت فردی  :ورزشنننی امنناکن منندیر

 می یاری کوتاه مدّت و بلندمدّت اهداف به دسننتیابی جهت در اماکن را (و8911عاشننوری،(باشنند

 سننالن یک کنترل و اداره مسننئولیت که اسننت تحقیق، فردی این ( در8915)کارگر، رسنناند

 دارد. عهده بر را ورزشی سرپوشیده

 ، برنامه ریزی قبیل از یافته نظام امور از عظیمی گسنننتره :اماکن ورزشنننی  مندیریت 

 مدیریت سننناخت، مدیریت عالی، مدیریت پروژه، مدیریت فضنننا، طرّاحی دادن، طرّاحی،اجاره

                                                             
1-stev lin vali 



 

 (6،8911می شود)فرد گیل شامل را برنامه ریزی و اجرایی مدیریت ، اماکن مالی،بازاریابی

خل فضاهای به کلیه ی وسایل، اسباز و امکانات ورزشی موجود در دا تجهیزات و تاسنیسات:

 (8916روباز، سالن های ورزشی سرپوشیده و استخرهای شنا اطلاق می شود.)مظفری،

به معنای مجموعه شنننرایدی اسنننت که تماس نامدلوز با یک منبع انرژفی را فراهم می  خدر:

کند. در این تحقیق شنرایدی است که پتانسیل صدمه به ورزشکاران یا تجهیزات و تاسیسات و .... 

 (8913سبب کاهش عملکرد مدلو و صحیا می گردد.)فرزان،را دارد و 

روشنننی اسنننت علمی برای مقابله با خدرات به وسنننیله ی امکان پیش بینی  مدیریت خدر:

خسنننارات و طراحی و اجرای روش هنایی وقوع خسنننارات ینا تناثیر منالی خسنننارات را کاهش 

 (8917دهد.)بای،

وضنننعیتی اسنننت کنه در آن زمیننه ی تناثیر عنامنل خدر در فرد از بین رفته  مهنننونینت:

 (8932است.)ایزدی،

در این پژوهش به میزان مدلوز کمیت یا کیفیت در مولفه های ذکر شده گفته می  استاندارد:

شنود که بر اساس استانداردهای ارائه شده توسط شرکت توسعه و نگه داری اماکن ورزشی کشور 

 (8935معتبر تهیه شده اند.)قنبری، و سایر منابع

به فعالیت های بدنی برنامه ریزی شده برای تعلیم و تربیت از طریق حرکت گفته  تربیت بدنی:

 (8917می شود.)بای،

شرایدی  است که در اثر حوادث،رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی) به جز موارد  بحران:

به طور ناگهانی و یا غیر قابل کنترل به وجود می آید موضوعه در حوزه های امنیتی و اجتماعی ( 

و موجب ایجاد مشننقت و سننختی به یک مجموعه یا جامعه انسننانی می گردد و برطرف کردن آن 

نیاز به اقدامات اضننندراری،فوری و فوق العاده دارد) سنننازمان مدیریت بحران ایران( همچنین بر 

خدر بلایا، وابسنته به سازمان ملل متحد ،بحران  اسناس بیانیه دبیرخانه راهبرد بین المللی کاهش

عبارت اسنت از، از هم گسیختگی جدی در عملکردهای جامعه که منجر به ایجاد خسارات انسانی 

 ، سرمایه ای و یا زیست محیدی می گردد.

فرآیند برنامه ریزی ،عملکرد و اقدامات اجرایی اسنت که توسنط دسنتگاههای  مدیریت بحران:

لتی،عمومی پیرامون شننناخت و کاهش سنندا مخاطرات و مدیریت عملیات مقابله و دولتی،غیر دو

بازسننازی و بازتوانی مندقه آسننیب دیده ) مدیریت بحران ( صننورت می پذیرد.در این فرآیند با 

مشنناهده پیش نشننانگرها و تجزیه و تحلیل آنها و منابع اطلاعاتی در دسننترس تلاش می شننود به 

اهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحران ها پیش گیری نموده یا صورت یک ارچه ،جامع و هم

 در صورت بروز آنها نجات و امداد،بهداشت،تامین امنیت،ترابری،ارتباطات،فوریت های 

                                                             
2-fred gill 
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Abstract 

Research Aim:  Since crisis management assessment plays a key role in 

planning for training and promotion of awareness and preparedness of 
sporting sites, therefore, the use of a new resilience engineering approach 

can increase the efficiency of crisis management and empower sports 

facilities in the face of disasters. help. The purpose of this study was to 
investigate disaster management based on the Seven Principles of Resilience 

Engineering in Indoor Sports Facilities in Ardabil. 
Research method:  The study was a descriptive survey and was conducted 

through questionnaires and in-person observations. The statistical population 
of this study consisted of managers, experts and trainers of sporting places 

with a total of 132 persons. Determined. In this study, a total of 7 important 

and effective factors for crisis management of indoor sports facilities in 
Ardabil were identified as management commitment, culture of error, 

learning culture, transparency, preparedness, awareness and flexibility in 

crisis management. The research questions were collected based on data 
collected and analyzed using spss software. Finally, the results of hypotheses 

test indicate that in the main hypothesis ie crisis management status with 

significance level less than 0.05 was confirmed and in 7 sub-hypotheses 

commitment status in crisis management, learning culture in crisis 
management, status Crisis Management Readiness and Flexibility in Crisis 

Management with a higher than average level and significance level less than 

0.05 were confirmed, but the culture of error management in crisis 
management, transparency in crisis management and awareness in crisis 

management were confirmed. Significance level greater than 0.05 was not 

confirmed. 
Findings:  Among the components of crisis management based on resilience 
engineering approach in indoor sports, the highest mean was related to 

commitment in crisis management, learning culture, awareness, error 

culture, transparency and flexibility. The lowest average is for crisis 
management readiness. 
Conclusion:  There is a need to increase the awareness and preparedness of all 

staff and managers in the field of crisis management and resilience 
engineering, and training can be provided to enhance the awareness and 

preparedness of all staff in the face of crisis. 

Keywords: Crisis Management, Resistance Engineering, Sports 
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