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 رانیا بالیوال یهاسالن تیامن یارتقا یالگو  یطراح

  3نییآ کین نتی، ز3رتاشی، عبدالرضا ام2*ییاشرف گنجو دهی، فر1یحسن هرات دیس

 
 99/40/9911: پذیرش تاریخ                                 40/40/9911: دریافت تاریخ          

 چکیده

برخوردار است، پژوهش حاضر  ییباال تیاز اهم بالیمسابقات وال یبرگزار تیکه امن نینظر به ا  :هدف

 انجام شده است. رانیا بالیوال یهاسالن تیامن یارتقا یالگو یبا هدف طراح

اندرکاران و دست رانینفر از مد 991بود که تعداد  یاکتشاف یفیپژوهش حاضر از نوع توص :شناسیروش

 نهیمتخصص در زم دیاسات زیها و ناستان بالیوال یهائتیرؤسا و کارشناسان ه ران،یا بالیوال یهاسالن

 ،ی)فرج هورزشگا تیامن افتهی لیتعد یبه پرسشنامه یو خشونت و پرخاشگر یورزش یدادهایاماکن و رو

 یدییو تأ یاکتشاف یعامل لیتحل یآمار یهاروش شده با استفاده یآورجمع یها( پاسخ دادند. داده9919

 شدند. لیتحل
و  تیریشامل مد یحول چهار محور اصل رانیا بالیوال یهاسالن تیامن ینشان داد که الگو جیتان :هایافته

 یعامل یبا بارها بیو پرسنل و کارکنان به ترت رساختاریورزشگاه، ز یکیزیمسابقه، حفاظت ف یزیربرنامه

 ی( را برا41/4) یملبار عا نیشتریب یفناور یعامل فرع نی. همچنردیگیقرار م 49/4و  40/4، 40/4، 10/4

حفاظت  ی( را برا19/4) یبار عامل نیشتریورزشگاه ب ییایمیو ش یکنترل مواد سم ی، عامل فرع رساختاریز

 تیکنان و در نهاپرسنل و کار ی( را برا41/4) یبار عامل نیشتریب نیآموزش و تمر یعامل فرع ،یکیزیف

مسابقه  یزیرو برنامه تیریمد ی( را برا41/4) یبار عامل نیشتریو بحران ب سکیر تیریمد یعامل فرع

 داشت.
و  تیریکشور در گرو مد بالیوال یهاسالن تیکرد که توسعه امن انیب دیبا جیبر اساس نتا ی :گیرینتیجه

ارتباطات و  تیریبحران، مد تیریمد یاتیعمل میمفاه توجه بر لیدل نیقرار دارد. به هم حیصح یزیربرنامه

 یهاسالن تیناز الزامات مؤثر در حوزه ام یاقدامات فرهنگ زیخدمات روز مسابقه و ن تیفیتعامالت، ک

 است. رانیا بالیوال

 مدل یطراح ،یخشونت، پرخاشگر بال،یسالن وال ت،یامن های کلیدی:واژه
  

 تهران آزاد دانشگاه بدنی تربیت دانشکده ورزشی مدیریت گروه . دانشیار0، واحد نقده یدانشگاه آزاد اسالم استادیار . 9

  یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم استادیار .9 مرکزی،
Ganjouei@yahoo.comمسئول:   سندهینو کیالکترون ینشان *
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 مقدمه
 ریاخ یکه در دو دهه یاز جمله مسائل مهم

و جامعه  یاجتماع شمندانیمورد توجه اند

و  دادهایرو نییو تب یشناسان قرار گرفته، بررس

و  یحوادث خشونت بار مربوط به مسابقات ورزش

(. به 9911آن است )کارگر و همکاران،  تیامن

نداشتن دلهره و  یبه معن تیّامن ،یطور کل

و هراس و  دیخطر، تهد ب،یاز آس ییدغدغه، رها

است  شیآرامش و آسا نان،یوجود اطم

 یازهاین نتریاز مهم یکی تیّ(. امن9949،ینصر)

و پژوهش هاهیاز نظر یاریانسان است که در بس

و  یاسیعلوم س ،یشناسجامعه ،شناسیروان های

به آن اشاره شده است )دالور و  تیریمد

 ینصرع چی( و بدون شک ه9941همکاران، 

 نیجامعه و همچن کیو توسعه  شرفتیپ یبرا

 نیو تأم تامنیّ از تر، مهماستعدادها ییشکوفا

  (.9944 ،ی)محسن باشدیجامعه نم یآرامش برا

 تیّبوده و امن یمختلف هایحوزه یدارا تیّامن

و مسابقات  دادهایرو یبرگزار یبه معن  9یورزش

و دلهره  دیبه دور از هر گونه خطر و تهد یورزش

و گستره  تیماه ،یورزش تیّامن تیریاست. مد

 یدادهایکننده رو دیسائل تهدو م یورزش تیّامن

و مسائل  یعیطب یایبال سم،یمثل ترور یورزش

در ورزش را مورد مطالعه و  تیجمع امازدح

(. 0444)هال و همکاران،  دهدیقرار م یبررس

مورد توجه  ریاخ یهادر دهه 0سمیمسئله ترور

 یورزش یدادهایرو تیّمحققان قرار گرفته و امن

 چیه تا کنون در ه. خوشبختانکندیم دیرا تهد

وقوع حادثه  رانیا بالیوال یهااز سالن کی

مربوط به آن گزارش  یدهایتهد ایو  یستیترور

 یتوجهیبر ب لیدل دیامر نبا نینشده است. اما ا

                                                  
1. Sport security 

2  . Terrorism 

 به توجه با. باشدموضوع  نیاندرکاران به ادست

 یبرخ تیفعال زیدر جهان و ن سمتروری گسترش

به  دیهمواره با ران،یدر ا یستیترور هایگروهک

و با توجه  ستینگر یبه طور جد سمیمسئله ترور

 یدر برخ تیجمع میظع لیبه حضور خ

 ژهیبه و بال،یهمچون وال یسالن یهاورزش

پرطرفدار، همواره  یهامیمسابقات مربوط به ت

 یهاوجود داشته باشد که سالن تیذهن نیا دیبا

یمسابقات م یبرگزار یدر روزها بالیوال یورزش

باشند و لذا اتخاذ  هاستیجزء اهداف ترور وانندت

مسئوالن  یاز سو رانهیشگیپ یو راهکارها ریتداب

 است. یمسابقات ضرور یبرگزار

 یخشونت و پرخاشگر سم،یعالوه بر ترور

 یورزش یهاسازمان یهاینگران گریهواداران از د

است )هال و  یاماکن ورزش رانیو مد

 یمانند کشورها ز،ین رانی(. در ا9،0490همکاران

از  یبیپرخاشگرانه و تخر هایدر کنش ا،یدن گرید

 ژهیبه و ،یورزش هایدانیافراد حاضر در م یسو

از جمله  یسالن یهاورزش ابقاتتماشاگران مس

 تیّسو سطح امن کیسرزده است که از  بالیوال

 گر،ید یو از سو دهدیم لیرا تقل یاجتماع

 هایالشرا با چ گرید هایو سازمان سیپل

در  ی. خشونت و پرخاشگرسازدیروبرو م یتیّامن

 یامسئله بالیاز جمله وال یسالن یهاورزش

کرده و  دایپ رشگست ریاخ یهااست که در سال

بوده است؛ به عنوان  یادر رأس اخبار رسانه

 یو شهردار یعمران سار یهامیت داریمثال، د

به  بالیوال گیو دوم ل ستیدر هفته ب هیاروم

 نیب یلفظ یریسکوها )درگ یرو یحواش لیلد

 میت کنانی(، قهر بازکنانیتماشاگران و باز

 هاآن یاز سو نیو ترک زم هیاروم یشهردار

                                                  
3  . Hall et al 
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(. 9911نمناک،  یماند )خبرگزار اتمامن

و  پایسا بالیوال یهامیت دارید انیدر پا نیهمچن

با  کنانیکاله آمل تماشاگران و چند نفر از باز

 دایپ یکیزیف یریدرگ یانتظام یرویمأموران ن

 یا(. در حادثه9919 سنا،یا یکردند )خبرگزار

 یتهران و شهردار کانیپ میدو ت نیب گر،ید

در ست  بالیبرتر وال گیهفته دهم ل در هیاروم

 میدو ت کنانیباز نیب دیشد یریدرگ یپنجم باز

تمام  مهین میدو ت یآن باز جهیرخ داد که در نت

(. حوادث فوق تنها 9910 نا،سیا یماند )خبرگزار

 ریاز حوادث گزارش شده در چند سال اخ یبخش

ورود مواد  رسد،یبه نظر م یاست و به طور کل

 یهاسرد به داخل سالن هایمحترقه و سالح

تماشاگران،  یاز سو اءیپرتاب اش ،یورزش

 یریسکوها، درگ بیو تخر هایشکستن صندل

ار در تماشاگران و وقوع حوادث ناگو یکیزیف

ناامن  یاز فضا یکشور حاک یورزش یهاسالن

تماشاگران، ورزشکاران،  برای هاورزشگاه نیا

 است هادر آن اضرافراد ح ریداوران و سا ان،یمرب

که در  دهدیحوادث نشان م نای مکرر مشاهده و

 هاییکاستی و هاضعف هاو کنترل آن یریشگیپ

رو در  نی(. از ا9919 ،یوجود دارد )فرج

به منظور  یاقدامات یاجرا ،یسابقات ورزشم

 یهاها و سالنورزشگاه تیاز امن نانیاطم

 ربه نظ یضرور یدر برابر حوادث احتمال یورزش

 یمنف ریحادثه ضمن تأث کیوقوع  رای. زرسدیم

در کاهش حضور تماشاگران  ،یورزش دادیبر رو

مؤثر است  یورزش یهادر اماکن و سالن

  (.0494،   9کارانو هم تساتاپورنی)پراد

نظم و انضباط در  یو برقرار یاماکن ورزش تیامن

 یهنگام برگزار یورزش یهاها و سالنورزشگاه

                                                  
1  . Praditsathaporn et al 

 رانیمد یهادغدغه نیتراز مهم یکیمسابقات، 

(. وجود 9910و همکاران،  یاست )اسد یورزش

 هایسالن و هادر ورزشگاه ادیز اریبس تیّجمع

را به شدت  یتیّناحتمال وقوع حوادث ام یورزش

و مسئوالن  رانیمد ن،ی. بنابرادهدیم شیاافز

 یرا برا یاقدامات دیبا یورزش یدادهایرو

حوادث انجام دهند.  نیاز وقوع ا یریشگیپ

داخل و  یکه در اماکن ورزش یحوادث و اتفاقات

نظام  کیخارج از کشور اتفاق افتاده است، وجود 

جتناب را ا یورزش یدادهایدر رو تیّامن نیتأم

 هایپژوهش یانجام برخ رغمی. علسازدیم ریناپذ

مطالعات  رانیدر ا رسدیبه نظر م ،یعلم

 یو ارتقا نیتأم یکارهاراه یبررس یبرا یمحدود

و به خصوص  یو اماکن ورزش نیادیدر م تیّامن

 یورزش یهامخصوص رشته یورزش یهاسالن

صورت گرفته است و  بالیپرتماشاگر همچون وال

دارد. در  وجود 0یشکاف پژوهش نهیزم نیدر ا

 تیامن نهیانجام شده در زم قاتیمعدود تحق

 یفرج ران،یدر ا یورزش یدادهایاماکن و رو

 تی( عوامل مؤثر بر ارتقاء امن9919)

فوتبال را مورد مطالعه قرار داده و  یهاورزشگاه

 یرشته ورزش نیا یرساختارهایگزارش کرد که ز

ها، از آن یکیزیت ف(، نحوه حفاظهاومی)استاد

و کارکنان برگزار کننده مسابقات و  پرسنل

مسابقات  یزیو برنامه ر تیریمد نیهمچن

 تیمؤثر بر ارتقاء امن یفوتبال، چهار عامل اصل

 ینیسادات الحس ن،یها است. همچنورزشگاه نیا

و مسئوالن  انیتماشاچ دگاهید ی( با بررس9919)

 تیریمسابقات فوتبال در خصوص مد یبرگزار

 جهینت نیبه ا رانیا یآزاد ومیدر استاد تیامن

نیمسابقه در ا یکه در روز برگزار دیرس

                                                  
2  . Gap 
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به ورزشگاه،  انیمراجعه تماشاچ ریورزشگاه، مس

و اطراف  نگیموجود در پارک یهاکنترل

موجود در  یهایورزشگاه و کنترل و بازرس

دارند، اما  یمطلوب تیورزشگاه وضع یورود

نکات  وممنوعه  یایاز اش یهو آگا یرساناطالع

 زاتیها و تجهمراقبت زانیم نیو همچن یمنیا

 تیموجود در ورزشگاه در وضع یاورژانس

 یو نرم افزار ینامطلوب بود. عوامل سخت افزار

بود که  یاز جمله عوامل مهم زیورزشگاه ن

ها را جزء ( آن9919و همکاران ) یخداداد

 یناامن ادجیتماشاگران و ا یعوامل بروز پرخاشگر

و  لیراستا م نی. در همدانندیم هدر ورزشگا

( در پژوهش خود، آموزش 0491) 9همکاران

 نیتأم ندیمؤثر در فرا یافراد در مشاغل تخصص

 دیرا مورد تأک یورزش یدادهایاماکن و رو تیامن

از  شیدو نوع آموزش پ نهیزم نیقرار داده و در ا

خدمت را  نیدر ح یهاآموزش زیخدمت و ن

 زی( ن0491) 0آنوپا و. رنجان دانندیثر ممؤ

و مقررات موجود،  نیدر قوان رییمعتقدند تغ

در حوزه ورزش  یاخالق یهاارتقاء ارزش

 زیبروز و ن یهایاستفاده از فناور ،یاحرفه

جامعه  تواندیبه مردم م یعموم یبخش یآگاه

 یستیترور داتیرا از حوادث و تهد یورزش

در پژوهش  زی( ن0491) 9وسفیمصون دارد. 

 مهیهمچون جر یاقدامات گوناگون انجامخود 

 یتیامن یروهایتعداد ن شیافزا ،یافراد خاط

 زیمسابقات و ن زبانیم یهاومیحاضر در استاد

استفاده از  شیافراد، افزا نیا یآموزش تخصص

و  هایمداربسته در ورود نیدورب یهاستمیس

 یها، ورودرختکن وم،یاستاد یهایخروج

                                                  
1  . Mil et al 

2  . Ranjan & Anupa 

3  . Yusoff 

تماشاگران و  یهاسکو ،یبهداشت یهاسیسرو

جستجو و اسکن تماشاگران در  نیو همچن ره،یغ

را به جهت کنترل  ومیهنگام ورود به استاد

 .داندیم یضرور سمیگانیهول دهیپد

و  دادهایرو یتیّامن ستمیقطعاً بهبود و ارتقاء س

با  هایمسابقات و باز یبرگزار ،یاماکن ورزش

 سکیارد. کاهش رد یرا در پ سکیحداقل ر

حضور تماشاگران در  شیافزا یورزش یدادهایرو

 یزبانمی آوردن دست به شانس ها،ورزشگاه

 شیافزا نیو همچن یالمللنیب یدادهایرو

حضور در انواع  یبرا یخارج هایمیاستقبال ت

خواهد  یداخل کشور را در پ هایتورنمنت

 یهادر سالن یتیّداشت. وقوع حوادث امن

وجهه کشور را در  بالیوص والبخص یورزش

سؤال خواهد برد؛ بهبود  ریز یالمللنیمجامع ب

از  رانیا یورزش هایسالن و هاورزشگاه تیّامن

و فراهم  یگونه مطالعات علم نیانجام ا قیطر

 نه،یزم نیمطالعات در ا ریسا یکردن بستر برا

از وقوع حوادث ناگوار در  یریضمن جلوگ

از جان افراد حاضر  و حفاظت یورزش یهاسالن

( رهیو غ انیها )تماشاگران، ورزشکاران، مربدر آن

و  هارساختیبه ز بیاز آس یریجلوگ زیو ن

ورزش کشور، نشان دهنده ثبات و  یهاسالن

وجهه مثبت در  هیت در داخل کشور و ارایّامن

عالقه  شیخواهد بود. با توجه به افزا ایتمام دن

و  بالیوال یشبه رشته ورز رانیمردم ا یعموم

 یورزش یهاها در سالنحضور گسترده آن

 یمل یهایباز یرشته جهت تماشا نیمربوط به ا

از  رانیا بالیبرتر وال گیل یهایباز نیو همچن

مکرر حوادث ناگوار در  دهسو و مشاه کی

 گر،ید یاز سو رانیا بالیوال یورزش یهاسالن

است که عوامل  نیا شودیکه مطرح م یسؤال

 یها کدامند و براسالن نیا تیّبر امنمؤثر 
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)همچون  یستیاز وقوع حوادث ترور یریشگیپ

( و اغتشاش یو حمالت انتحار یبمب گذار

 و بالیوال یورزش یهاحاضر در سالن تیجمع

ها چه سالن نیافراد حاضر در ا تیامن یارتقا

 گریسؤال د رد؟یمورد توجه قرار گ دیبا ینکات

 ییالگو توانیم ایپژوهش حاضر آن است که آ

 بالیوال یورزش یهاسالن تیّامن یمناسب برا

 ارائه داد؟

 یمنابع علم یامر که در بررس نیتوجه به ا با

در  یمحدود یعلم یهاگزارش زیداخل کشور ن

 ژهیوجود دارد و به طور و یورزش تیّمورد امن

 یورزش یهاسالن تیّدر مورد امن یقیتحق

موضوع  تیبه اهمنشد و با توجه  افتی بالیوال

 یورزش هایطیدر مح ژهیدر جامعه و به و تیّامن

ها در سالن یخشونت و پرخاشگر وعو سابقه وق

 یهالزوم انجام پژوهش ران،یا بالیو مسابقات وال

 یاماکن ورزش تیّامن تیوضع یبررس یبرا یعلم

به  بالیوال یورزش یهاکشور و به خصوص سالن

ناگوار و بهبود از وقوع حوادث  یریشگیمنظور پ

 ن،یبه شدت احساس شد. بنابرا یکنون تیوضع

 یرهایشده است متغ یپژوهش سع نیدر ا

 رانیا بالیوال یورزش یهاسالن تیّمرتبط با امن

به صورت جامع مورد مطالعه و با استفاده از 

بهبود  یمناسب برا الگوی هاآن یکم لیتحل

و توسعه داده  یها طراحسالن نیدر ا تیّامن

 د.شو

 

 شناسی پژوهشروش
بوده و  یاکتشاف یفینوع پژوهش حاضر توص

و  رانینفر شامل مد 910آن حدود  یجامعه آمار

رؤسا و  ران،یا بالیوال یهادست اندرکاران سالن

ها و استان بالیوال یهائتیکارشناسان ه

 نهیمتخصص در زم دیاسات زیها و نشهرستان

و خشونت و  یورزش یدادهایاماکن و رو

در پژوهش  یریگمونهبودند. روش ن یرخاشگرپ

 نی. از اباشدیحاضر بر اساس جدول مورگان م

نفر از  00شرکت کننده )شامل  991رو، تعداد 

 بالیدهندگان مسابقات والکارشناسان و سازمان

ها، استان بالیوال هایأتیدر ه رانیا هایگیل

 نهیمتخصص در زم یدانشگاه دینفر از اسات 09

و خشونت و  یزشور یدادهایاماکن و رو تیریمد

 یروهاینفر از ن 90در ورزش،  یپرخاشگر

نفر  4 ران،یا بالیوال یهاسالن یکیزیحفاظت ف

 قیدر تحق بالیو داوران وال انیمرب کنان،یاز باز

انتخاب شده و به  یحاضر بصورت تصادف

پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند )اطالعات مربوط 

شرکت کننده  0 یسازمان گاهیبه پست و جا

 بود(. صنامشخ

به اهداف پژوهش از  یابیبه منظور دست

ورزشگاه  تیامن افتهی لیتعد یپرسشنامه

پرسشنامه  نی( استفاده شد. ا9919 ،ی)فرج

 یانهیشش گز کرتیل اسیدر مق هیگو 49یدارا

( است که چهار 1مهم= یلیتا خ 4=تی)بدون اهم

 رساختار،یورزشگاه )ز تیّمؤثر بر امن یعامل اصل

پرسنل و کارکنان، و  ،هورزشگا یکیزیحفاظت ف

سنجد.  یمسابقه( را م یزیرو برنامه تیریمد

پرسشنامه  هایهیگو ییو محتوا یصور ییروا

حوزه قرار گرفت و  نیا نیمتخصص دییمورد تأ

کرونباخ  یآلفا بیبا استفاده از ضر زیآن ن ییایپا

 یرآوجمع یهاهر بعد محاسبه شد. داده یبرا

 لیتحل 09نسخه  spssشده با استفاده نرم افزار 

شده و سپس، با استفاده از نرم  یاکتشاف یعامل

بر  یدییتأ یعامل لیتحل 1/4نسخه  زرلیافزار ل

ها انجام گرفت.آن یرو
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 یافته های پژوهش

 لیپژوهش حاضر تحل یاز آن جا که هدف اصل

 یورزش هایسالن تیابعاد موثر در امن یعامل

 یعامل لیبود، لذا در وهله اول، تحل رانیا لبایوال

 رزی و هابه اجرا درآمد تا تعداد عامل یاکتشاف

 ندیگردد. فرا نییمربوط به آن تع هایشاخه

در چهار مرحله مجزا  یاکتشاف یعامل لیتحل

 رساختار،یز یاصل یهااز عامل کی هر یبرا

 زی، پرسنل و کارکنان و نسالن یکیزیحفاظت ف

 یمسابقات انجام شد. برا یزیربرنامهو  تیریمد

 ارمعی از هابودن تعداد نمونه یاز کاف نانیاطم

 نییتع ی( و براKMO) نیاکل ر،یم زر،یکا

از آزمون بارتلت   رهایمتغ نیب یهمبستگ

 یمورد قبول برا یبار عامل لاستفاده شد. حداق

آزمون  جیدر نظر گرفته شد. نتا 14/4 هیهر گو

نشان داد استفاده از  9دولبارتلت مندرج در ج

از چهار بخش  کیهر  یبرا یعامل لیتحل

، سالن یکیزیحفاظت ف رساختار،یپرسشنامه )ز

 یزیرو برنامه تیریمد زیپرسنل و کارکنان و ن

ساخته شده  هایمسابقات( مناسب بوده و عامل

 KMOآزمون  جیاز اعتبار الزم برخوردارند. نتا

 لیتحل برای هانهکه تعداد نمو دهدینشان م زین

 داشتند. تیهر چهار عامل کفا یبرا یعامل

 

 پژوهش یاصل هایعامل یاکتشاف یعامل لیو بارتلت در تحل KMOآزمون  جینتا .1جدول

 آزمون بارتلت   

 داریسطح معنی درجه آزادی خی دو KMO تعداد گویه متغیرهای اصلی

 449/4 919 09/9440 414/4 94 زیرساختار

 449/4 914 10/9141 414/4 04 یزیکیحفاظت ف

 449/4 990 99/0904 414/4 91 پرسنل و کارکنان

 449/4 919 44/9901 414/4 01 ریزی مسابقاتمدیریت و برنامه

 

ای گویه 94پرسشنامه  اکتشافی عاملی تحلیل در

طراحی و های ها در دو عامل به نامزیرساختار، گویه

شدند. عامل  ندیبو فناوری دسته ساخت سالن

درصد و عامل طراحی و ساخت  11/90فناوری 

درصد واریانس زیرساختار را تبیین کردند  40/01

 عاملی تحلیل درصد در مجموع(. در 44/00)

 به گویه پرسشنامه حفاظت فیزیکی دو اکتشافی

 فرایند ( از14/4) مبنا بار از کمتر عاملی بار دلیل

گویه( در چهار  94ها )شده و سایر گویه خارج تحلیل

کنترل محیط پیرامونی سالن، های عامل به نام

های سالن کنترل محیط داخلی سالن، کنترل ورودی

بندی دسته سالن و کنترل مواد سمی و شیمیایی

درصد،  01/04شدند. عامل کنترل محیط داخلی 

درصد،  14/91عامل کنترل مواد سمی و شیمیایی 

درصد و در  94/91عامل کنترل محیط پیرامون 

درصد از  04/90ها نهایت عامل کنترل ورودی

واریانس عامل حفاظت فیزیکی را تبیین کردند 

 هایدرصد در مجموع(. همه گویه 01/10)

گویه( به دلیل  91پرسشنامه پرسنل و کارکنان )

داشتن بارهای عاملی باال در فرایند تحلیل باقی مانده 

اعتبار و نیز های صالحیت و به نامو در دو عامل 

بندی شدند. عامل آموزش و آموزش و تمرین دسته

درصد و عامل صالحیت و اعتبار  09/01تمرین 

درصد واریانس پرسنل و کارکنان را تبیین  11/00

(.درصد در مجموع 94/10کردند )
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پرسشنامه مدیریت و  اکتشافی عاملی تحلیل در

 بار از کمتر عاملی بار دلیل به گویه ریزی سهبرنامه

شده و سایر  خارج تحلیل فرایند از (14/4مبنا )

مدیریت های گویه( در چهار عامل به نام 01ها )گویه

ریسک و بحران، مدیریت ارتباطات و تعامالت، 

کیفیت خدمات روز مسابقه و اقدامات فرهنگی 

 09/00شدند. عامل اقدامات فرهنگی  بندیدسته

 01/09درصد، عامل کیفیت خدمات روز مسابقه 

 04/09درصد، عامل مدیریت ارتباطات و تعامالت 

درصد و در نهایت عامل مدیریت ریسک و بحران 

ریزی را درصد از واریانس مدیریت و برنامه 009/4

 درصد در مجموع(. 00/10تبیین کردند )
 

 الهای والیبهای اصلی و فرعی مؤثر بر امنیّت سالنمیانگین و انحراف استاندارد عامل. 2جدول

امنیّت  یساختار عامل یاستوار یبه منظور بررس

با  9یدییتأ یعامل لیاز روش تحل های والیبالسالن

بهره گرفته  0یساختار تمعادال یابیاستفاده از الگو

 یعامل لیپژوهش، تحل نیا تیشد. بر اساس ماه

انجام  0دوم مرتبهو  9اول مرتبهبه صورت  یدییتأ

عامل  اول ابتدا چهار مرتبه یعامل لیشد. در تحل

حفاظت  ،زیرساختارشامل اصلی مؤثر بر امنیّت سالن 

پرسنل و کارکنان و در نهایتاً مدیریت  ،فیزیکی سالن

 ونمکن های)تحت عنوان سازه ریزی مسابقهو برنامه

                                                  
1. Confirmatory factor analysis (CFA) 

2. Structural equation modeling (SEM) 

3. First order 

4. Second order 

 هایهای فرعی یا زیرعاملعاملمرتبه اول( بر اساس 

 یدییتأ یعامل لیشدند و در تحل تبیینمربوطه 

امنیّت دوم، سازه مکنون مرتبه دوم به نام  مرتبه

آن  عامل اصلی مؤثر بر امنیّت بر اساس چهار سالن

پرسنل و کارکنان و در  ،حفاظت فیزیکی ،)زیرساختار

. شد مسابقه( تبیین ریزینهایت مدیریت و برنامه

های برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه شاخص

مورد  رواییاول نشان داد که این مدل دارای اعتبار و 

؛ RMSEA=900/4؛ df=04؛ 2x=44/990)قبولی است 

11/4=NFI 11/4؛ =NNFI 40/4؛ =GFI 49/4؛ =

AGFI .) همچنین، نتایج تحلیل عاملی تأییدی این

عامل فرعی فناوری بیشترین بار مرحله نشان داد که 

( را برای زیرساختار، عامل فرعی کنترل 41/4عاملی )

 میانگین  ± انحراف استاندارد عامل فرعی میانگین  ± انحراف استاندارد عامل اصلی ردیف

 10/9 ± 11/4 پرسنل و کارکنان 1

 10/9 ± 40/9 آموزش و تمرین

 صالحیت و اعتبار
10/4 ± 01/9 

 

 10/9 ± 10/4 مدیریت و برنامه ریزی مسابقه 2

 00/9 ± 11/4 مدیریت ارتباطات و تعامالت

 00/9 ± 19/4 کیفیت خدمات روز مسابقه

 10/9 ± 41/9 مدیریت ریسک و بحران

 اقدامات فرهنگی
00/9 ± 91/9 

 

 19/9 ± 10/4 زیرساختار 3

 19/9 ± 11/4 طراحی و ساخت سالن

 فناوری
40/9 ± 04/9 

 

 04/9 ± 40/4 حفاظت فیزیکی 4

 00/9 ± 11/4 های ورودیکنترل راه

 11/9 ± 10/4 حیط درونیکنترل م

 90/9 ± 41/9 کنترل محیط پیرامونی

 99/9 ± 41/9 کنترل مواد سمی و شیمیایی
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بیشترین بار عاملی  مواد سمی و شیمیایی استادیوم

، عامل ( را برای حفاظت فیزیکی استادیوم19/4)

( را 41/4فرعی آموزش و تمرین بیشترین بار عاملی )

 برای پرسنل و کارکنان و در نهایت عامل فرعی

( 41/4مدیریت ریسک و بحران بیشترین بار عاملی )

های ریزی مسابقه دارد. فلشرا برای مدیریت و برنامه

دهنده های اصلی نشاندوطرفه در بین عامل

ها است و ضرایب نیز از نوع همبستگی میان عامل

ضرایب رگرسیونی است که بر این اساس، بیشترین 

و کارکنان  پرسنل ( در میان عامل41/4همبستگی )

   ریزی مسابقه برقرار است.و عامل مدیریت و برنامه

 های والیبال ایرانالگوی نهایی امنیّت سالن .1شکل 

 

 یدییتأ یعامل لیتحل یبرازش الگو هایشاخص

اعتبار و  یالگو دارا نینشان داد که ا زیمرتبه دوم ن

؛ df=0؛ x2=00/4است ) یمورد قبول ییروا

449/4=RMSEA 44/9؛=NFI 44/9؛ =NNFI ؛

44/9 =GFI 11/4؛ =AGFIنیا جی(. بر اساس نتا 

 یبار عامل نیشتریب یزیرو برنامه تیریمدل عامل مد

دارد.  بالیوال یهاسالن تیّامن نیی( را در تب10/4)

(، 40/4) ومیاستاد یکیزیحفاظت ف یهاعامل

با  زی( ن49/4( و پرسنل و کارکنان )40/4) رساختاریز

 یبعد یهادر رده بیها به ترتآن یبار عاملتوجه به 

قرار گرفتند  بالیوال یهاسالن تیّامن نییتب

 (.9)شکل
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 خالصه نتایج آزمون فرضیات پژوهش  .9جدول 

 نتیجه آزمون فرضیه
 آماره تی

(t-values) 

بار عاملی 

 استانداردشده

مجذور روابط 

 (2Rچندگانه )
 متغیر مستقل  متغیر وابسته

ه پژوهشقبول فرضی  00/1  11/4  00/4  طراحی و ساخت سالن  زیرساختار 

91/99 قبول فرضیه پژوهش  41/4  11/4  "  فناوری 

09/4 قبول فرضیه پژوهش  14/4  01/4  کنترل محیط پیرامونی  حفاظت فیزیکی 

44/90 قبول فرضیه پژوهش  14/4  49/4  "  کنترل محیط درونی 

11/0 قبول فرضیه پژوهش  11/4  91/4  "  های دسترسیکنترل راه  

00/90 قبول فرضیه پژوهش  19/4  49/4  "  کنترل مواد سمی و شیمیایی 

00/4 قبول فرضیه پژوهش  10/4  10/4  صالحیت و اعتبار  پرسنل و کارکنان 

01/94 قبول فرضیه پژوهش  41/4  10/4  "  آموزش و تمرین 

00/99 قبول فرضیه پژوهش  41/4  10/4  مدیریت ریسک و بحران  یزی مسابقهمدیریت و برنامه ر 

01/1 قبول فرضیه پژوهش  10/4  14/4  "  مدیریت ارتباطات و تعامالت 

49/94 قبول فرضیه پژوهش  44/4  00/4  "  کیفیت خدمات روز مسابقه 

04/99 قبول فرضیه پژوهش  40/4  10/4  "  اقدامات فرهنگی 

11/94 قبول فرضیه پژوهش  40/4  19/4  زیرساختار  امنیت سالن 

11/94 قبول فرضیه پژوهش  40/4  19/4  "  حفاظت فیزیکی 

10/94 قبول فرضیه پژوهش  49/4  01/4  "  پرسنل و کارکنان 

79/12 قبول فرضیه پژوهش  74/0  88/0  "  مدیریت و برنامه ریزی مسابقه 

 
نشان داده شده  9همان طور که در جدول شماره 

قرار  لیحلپژوهش مورد ت یاصل اتیاست، فرض

که مقدار  شودیمالحظه م بیترت نیگرفته است. به ا

 دییاز تأ یاست که حاک 10/9 یباال یعدد ت یبحران

 ریمستقل بر متغ ریمتغ ریپژوهش )تأث هیفرض

 یداریصفر در سطح معن هیوابسته( و رد فرض

41/4≥P .است 

 

 گیریبحث و نتیجه

از آن بود که  یپژوهش حاضر حاک هایافتهی

با بار  بالیمسابقات وال یزیرو برنامه تیریمد

 تیامن نییرا در تب تیاهم نیشتریب 10/4 یعامل

و  تیریدارد. منظور از مد بالیوال یهاسالن

 هاییدر پژوهش حاضر اتخاذ روش یزیربرنامه

به  میمستق ریو غ میاست که به صورت مستق

 شافزای و هاحاضر در سالن تیکنترل بهتر جمع

 هاآن یساز ادهیو پ کندمی کمک هاآن تیّامن

 هایئتهی سالن، مسئوالن عهده به عمدتاً

است.  بالیوال گیل یو مسئوالن برگزار بالیوال

( بر 9949و همکاران ) یمیراستا، رح نیدر هم

از  یکی یتیریکه عوامل مد انددهیعق نیا

 تواندیقصور در آن م کهاست  یعوامل نتریمهم

 تیجمع هاییظمنیمنجر به مسائل و ب

 یورزش یهاطیدر مح یناامن جادیتماشاگران و ا

مسابقه شامل  یزریو برنامه تیریشود. عامل مد

و  سکیر تیریمد هایبه نام یچهار عامل فرع

 تیفیارتباطات و تعامالت، ک تیریبحران، مد

است  یهنگاقدامات فر زیخدمات روز مسابقه و ن

اضر پژوهش ح یدییتأ یعامل لیتحل جیو نتا

و بحران با بار  سکیر تیرینشان داد که مد

 نیا نییرا در تب ریتأث نیشتری، ب41/4 یعامل

 نیبر ا دهیعق ،یدارد. به طور کل یعامل اصل

 یورزش یدادهایرو تیّامن نیتأم ندیاست که فرا

 دکنندهیبالقوه تهد هایسکیر لیو تحل هیبا تجز
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به نحوه  اتیعمل تیو موفق شودیشروع م هاآن

و  دادیمسئوالن و دست اندرکاران رو یابیرزا

دارد  یموجود بستگ هایسکری از هاادراک آن

 یهیتوج هایدوره ی(. برگزار0499،  9سکوی)لوب

برگزارکنندگان مسابقات،  یبرا یو آموزش

 نهیآموزش برگزارکنندگان مسابقات در زم

و  یجهرم انیخطر )نادر تیریمد

 014ه ب کینسبت  تی(، رعا9910همکاران،

به تماشاگر )پانترا و  یتیّناظر و مأمور امن

 عیسر هیبرنامه تخل نی(، تدو0449همکاران،

؛ 9910و همکاران، یجهرم انیورزشگاه )نادر

 زی( و ن0440؛ هال، 0،0449پانترا و همکاران

هنگام بحران و  یامدادرسان هایوهیآموزش ش

و  یجهرم انی)نادر حرانب تیریمد

 ،یو مضفر ینصور، شاه م9910همکاران،

 تیریمد یاصل های( به عنوان شاخص9941

 که اندگزارش شده یخطر در اماکن ورزش

مربوط به  یدادهایکاربرد در اماکن و رو تقابلی

  9دارد. برشبول زیرا ن بالیوال یرشته ورزش

که با  کندیم شنهادیپ ای( در مطالعه0491)

 تیریمد 0رانهیشگیپ هایوهیش یریرگبگا

هواداران،  نیتعامالت مثبت ب لیتسه و تیجمع

 جادیمانع ا توانیم یتیامن یروهایو ن کنانیباز

 .شد هادر ورزشگاه ینگرش تقابل

بعد از عامل  40/4 یبا بار عامل یفرهنگ اقدامات

عامل  نتریتیو بحران با اهم سکیر تیریمد

مسابقات  یزریو برنامه تیریدر مبحث مد یفرع

در  زی( ن9911ران )و همکا نژادیبود. همت

از عوامل  یکیرا  یپژوهش خود، اقدامات فرهنگ

 و برشمردند هاورزشگاه تیامن یمؤثر بر ارتقا

                                                  
1  . Lubisco 

2  . Pantera et al 

3  . Brechbühl 

4  . Proactive 

 یگونه اقدامات را در بهبود فضا نیا هب توجه

قرار دادند. به  دتأکی مورد را هاورزشگاه یتیامن

و همکاران  نژادی(، همت0490) 1وسفی دهیعق

و  یدکاظم(، محم9919) ی(، فرج9911)

( 9949و همکاران ) یمی( و رح9940همکاران )

از اقدامات  یاآموزش تماشاگران، به عنوان نمونه

خشونت  دهیکنترل پد یبرا کاریراه ،یفرهنگ

حاضران در  یامن برا یطیمح جادیتماشاگران و ا

 هاباشگاه یدرهایاست. مشارکت ل یاماکن ورزش

ن در خصوص اعال هامتی هواداران کانون و

به تماشاگران، آموزش  یتیمالحظات امن

  تیدر خصوص رعا هامیتماشاگران ت یدرهایل

هستند  یرداز جمله موا یتیهشدار امن یتابلوها

برگزار کننده  نیمسئول سوی از هاآنکه توجه به 

مسابقات  یتیبه ارتقاء سطح امن تواندیم دادیرو

 وسفی(. 9911و همکاران،  نژادی)همت دیافزایب

هواداران  یانحراف یرفتارها ی( در بررس0490)

نکته اشاره  نیبه ا یورزش ومیدر استاد یورزش

به هواداران و  یفرهنگ هایکرده است آموزش

 یاز سو یهوادار ایحرفه یرفتارها یریفراگ

و  یکالم هاییریدر کاهش درگ تواندیآنان م

 هاورزشگاه یفضا تیموثر باشد و به امن یکیزیف

 .دنمای کمک

 یروز مسابقه با بار عامل التیو تسه خدمات

و  تیریمد یهارمجموعهیاز ز گرید یکی 44/4

 هایشاخص انیمسابقه بود. از م یزریبرنامه

مختلف به  یکه در منابع علم یرفاه التیتسه

حمل و  ستمیبه س توانمی است شده اشاره هاآن

و  نژادیتماشاگران )همت ینقل مناسب برا

و همکاران،  یجهرم انی؛ نادر9911همکاران، 

؛ 9940و همکاران،  ی؛ محمدکاظم9910

                                                  
5  . Yusoff 
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 و ها(، بوفه9940 ،یزیتبر یو محسن یرحمت

 نژادیدر ورزشگاه )همت ییمواد غذا هایفروشگاه

و همکاران،  یجهرم انی؛ نادر9911و همکاران، 

(، 9940 ،یزیتبر یو محسن ی؛ رحمت9910

 انینادر) یکاف تیمناسب و با ظرف هاینگیپارک

( اشاره کرد. برخورد 9910و همکاران،  یجهرم

با  یتیّامن یروهایو ن یمناسب پرسنل برگزار

دو  نبی در کنندهسرگرم هایتماشاگران، برنامه

 هایسیمناسب سرو تیوضع ،یباز مهین

ورزشگاه )از نظر تعداد،  هاییو آبخور یبهداشت

 تیوضع زیامکانات، نظافت و بهداشت( و ن

تماشاگران از نظر نظافت و  هایگاهیمناسب جا

 تیفیمرتبط با ک یرهایبهداشت از جمله متغ

 رسدیخدمات در روز مسابقه بوده و به نظر م

از  یریتماشاگران و جلوگ تیبر رضا توانندیم

ارتقاء  تیپرخاشگرانه و در نها یبروز رفتارها

 اثرگذار باشند.  بالیوال هایسالن تیّامن

 10/4 یرتباطات و تعامالت با بار عاملا تیریمد

و  تیریمد یفرع هایاز عامل گرید یکی زین

 یدادهایرو تیّامن نیمسابقه بود. تأم یزریبرنامه

 یو مشارکت افراد و نهادها یبه همکار یورزش

و  یورزش هایدارد و سازمان ازیمختلف ن

 دیبا یورزش یدادهایبرگزارکننده رو ینهادها

 هامشئخط ها،برنامه انیو مجر نزایرامهبرن نیب

برقرار  یخوب یرابطه کار یتامنیّ اقدامات و

 نکهی(. با توجه به ا0490)هال و همکاران، ندینما

 یبرگزار امیدر ا یاماکن ورزش تیّامن نیتأم

 میت کیحاصل تالش  دادهایمسابقات و رو

دست  ،یتیّامن یروهای)شامل مسئوالن ن

 ،یآتش نشان ل،بایوال یهاأتیاندرکاران ه

( رهیو غ یاورژانس پزشک ،یو رانندگ ییراهنما

وجود اعتماد و احترام  رسدیاست، به نظر م

نهادها در جلسات  نیا یاعضا نیمتقابل ب

 در هاتعامل خوب و سازنده آن زیو ن یهماهنگ

 بالیوال هایسالن تیّامن نیتأم اتیعمل شبردپی

 داشته باشد.  ینقش مهم

 هایسالن تیّمؤثر بر امن یعامل اصل نیدوم

بود که به اقدامات  یکیزیحفاظت ف بالیوال

 ها،مختلف جهت محافظت از سالن یحفاظت

 اتعملی برابر در هاآن زاتیتجه زیو ن ساتتأسی

یاطالق م یاختالل و خرابکار جادیا ب،یتخر

از آن بود که  یپژوهش حاک هایافتهی. شود

با بار  ییایمیو ش یسم وادکنترل م یعامل فرع

عامل  نیدر ا یشتریب تیاز اهم 19/4 یعامل

 یپروتکل بازرس قیدق یبرخوردار است. اجرا

مطمئن و دور از  یتماشاگران، نگهدار یتیامن

 زاتیوجود تجه ،ییایمیدسترس مواد ش

خطرناک و در  ییایمیو ش یمواد سم صیتشخ

ماندهیباق یامحا و دفع مطمئن و اصول تینها

از بروز  یریاه جهت جلوگورزشگ ییغذا های

 هایبرنامه نیتراز جمله مهم توانیرا م یآلودگ

سالن تیو  بهبود امن یاز بروز آلودگ یریشگیپ

و همکاران،  نژادیعنوان کرد )همت بالیوال های

( در پژوهش خود به 0441) 9سلکی(. س9911

 مخازن و هامرتب سطل ینیهمچون بازب یموارد

 زیو ن ابیبمب  ایهاز سگ ستفادها زباله،

و  ییایمیش ،یکیولوژیمواد ب صیتشخ زاتیتجه

ورزشگاه تیّجهت ارتقاء امن تهیویاکت ویمواد راد

 . است کرده اشاره ها

 ،ییایمیو ش یاز عامل کنترل مواد سم پس

 یکیزیمؤثر بر حفاظت ف یعامل فرع نیدوم

 طیکنترل مح یهاروش بال،یوال یهاسالن

بود. 14/4 یار عاملها با بسالن نیا یداخل

                                                  
1  . Cieslak 
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شرکت  یهابه استناد پاسخ نه،یزم نیدر ا

 یمنیا تیساالنه وضع یکنندگان پژوهش، بازرس

 هاساختمان تیامن نیداخل سالن، تأم تیو امن

داخل سالن توسط  رپذیبیآس هایستمسی و

ساعته  00نظارت و کنترل  ،یتیامن یروهاین

 هایهگایجا زیتماشاگران و ن گاهیو جا یباز نیزم

 هاینیخبرنگاران و گزارشگران توسط دورب ژهیو

 ابیبمب هایمیسالن توسط ت یمداربسته، بازرس

 ستقرارا عدم و هاقبل از گشوده شدن درب

 هاسکو و هاساختمان ریمخازن بزرگ زباله در ز

از  ،یستیترور هایزهیاز انگ یریشگپی جهت

 طیمح تیّامن نیهستند که در تأم یجمله موارد

 ایژهیو تیاز اهم بالیوال هایسالن یاخلد

 بروز از مانع احتماالً هابرخوردارند و توجه به آن

بال یوال یهادر داخل سالن یتامنی مشکالت

 خواهد شد. 

 یبا بار عامل ،یرامونیپ طیکنترل مح یعامل فرع

موثر بر حفاظت  یعامل فرع نی( سوم14/4)

کنترل بود. نظارت و  بالیوال هایسالن یکیزیف

 هایو اطراف سالن یساعته محوطه خارج 00

مداربسته، استفاده از  هاینیتوسط دورب بالیوال

 لیتردد تمام وسا یورود و خروج برا ستمیس

 تیهو نییتع نگ،یپارک حوطهبه م هینقل

 هایتوسط کارت هینقل لیوسا نانیسرنش

 نیدر ا تیحائز اهم یرهایمعتبر از متغ ییشناسا

 تیامن نیدر تأم ییش بسزاعامل است که نق

و همکاران  یجهرم اننادری. دارند هاسالن

در ارتباط با  زی( ن0441) سلکی( و س9910)

از  دهورزشگاه به استفا یرامونیپ طیکنترل مح

مناسب در اطراف ورزشگاه جهت  یحصارها

 اند.ورزشگاه اشاره کرده یکیزیحفاظت ف

 یملبا بار عا یدسترس هایکنترل راه یفرع عامل

موثر بر حفاظت  یعامل فرع نی(، آخر11/4)

یدر پژوهش حاضر م بالیوال هایسالن یکیزیف

 بالیوال هایسالن هایی. جهت کنترل ورودباشد

تماشاگران،  یبدن دیمانند بازد ییرهایمتغ

مربوط به اصحاب  هایو بسته هافیک یبازرس

پروتکل  قیدق یو اجرا هاشندهرسانه و فرو

تماشاگران در مورد کارکنان  یتیامن یبازرس

 یسالن و پرسنل روز مسابقه از جمله موارد مهم

قرار  یبود که در پژوهش حاضر مورد بررس

 یفروش تیبل ستمیس نکهیگرفت. با توجه به ا

یاست، به نظر م یسنت رانیا هایاکثر ورزشگاه

و  یفروش تیلب ستمیدر صورت اصالح س رسد

 تیو فروش بل عیتوز نینو هایاستفاده از روش

 تیاز مشکالت مربوط به ازدحام جمع یاریبس

مربوط به آن حل  هاینظمییو ب هایدر ورود

و ممانعت از  یری(. جلوگ9919 ،یشود )فرج

ورود تماشاگران متعصب و پرخطر به ورزشگاه، 

از  یریتماشاگران به منظور جلوگ یبدن دیبازد

پر خطر به ورزشگاه، آموزش  اءیاش رودو

گران و آگاه کردن آنان از نحوه رفتار تماشا

تماشاگران  یریدرست، استفاده از زور و دستگ

جهت  یتیامن یرهایو ن سیاز اقدامات پل یخاط

در  یمبارزه با خشونت تماشاگران و ناامن

 اوغلو رمضان مطالعات در که است هاورزشگاه

  9و همکاران یزی( و ترم0490) وسفی ،(0490)

انینادر ن،یست. همچن( اشاره شده ا0491)

در پژوهش خود  زی( ن9910و همکاران ) جهرمی

و کنترل  یمحافظت بدن هایستمینصب س

 و هاسالن را از جمله شاخص هاییورود

 یاماکن و فضاها تیو امن یمنیا هایاستاندارد

 برشمردند. یورزش

                                                  
1  . Tarmizi et al 
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 نیپژوهش نشان داد که سوم یهاافتهی ریسا

 بالیوال یهاسالن تیعامل مؤثر بر امن

 هااست.  سالن یرشته ورزش نیا یرساختارهایز

رشته  یاصل هایرساختیز ،ورزشی اماکن و

 تیو رعا روندیبه شمار م بالیوال یورزش

 یمختلف هایجنبه از هاالزم در آن یاستانداردها

مسابقات، جلب  تیفیک ردنباال ب ،یمنیا رینظ

در  یزبانیمجوز م افتی، دربه شتریتماشاگر ب

اند.  تیحائز اهم رهیو غ یالملل نیوح بسط

دو عامل  “یفناور”و  “ و ساخت سالن یطراح”

یم رساختاریدر مبحث ز یمورد بررس یفرع

 یپژوهش نشان داد که عامل فناور جی. نتاباشند

و  یطراح لو عام نیشتریب 41/4 یبا بار عامل

اثر را در  نیکمتر 11/4 یساخت با بار عامل

 یطراح یدارند. در بررس تاررساخیعامل ز نییتب

سالن )مکان ییاجغرافی محل هاو ساخت سالن

 ایدر داخل  یسالن ورزش یدرست و اصول ینگزی

 یمجزا برا یو خروج ی، ورودخارج شهر(

 ،یو خروج یورود یتعداد کاف م،یهواداران دو ت

 یرهایمناسب راهروها و مس یینور و روشنا

وها و به سکوها و عرض مناسب راهر یدسترس

 نیبا باالتر یورود و خروج اضطرار یرهایمس

 تیدر رتبه اول تا پنجم اهم بیبه ترت نیانگیم

نکته را در نظر گرفت  نیا دیقرار گرفتند. البته با

 ،ییایجغراف تی)موقع رهایمتغ نیاز ا یکه برخ

و عرض  یاضطرار هاییو خروج هایورود

 ندهآی در هادر ساخت سالن ستباییراهروها( م

 اینتوان و  دیلحاظ گردد و در حال حاضر شا

بهبود آن یبر باشد که برا نهیسخت و هز اریبس

 گاهیکردن جا داری. صندلدیشیاند یرتدبی ها

نور و  ها،صندلی کردن دارتماشاگران، شماره

 یدسترس یرهایمس ومناسب راهروها  ییروشنا

عالئم و  ،یبرق اضطرار ستمیبه سکوها، س

تماشاگران،  تیما جهت هداراهن یتابلوها

مهمان و  هایمیهواداران ت گاهیجا کیتفک

 گاهیجا هایبلوک نیب 9یتیّفواصل امن زبان،یم

ورزشگاه با  یاختصاص نگیتماشاگران و پارک

شده  یبررس یرهایمناسب از جمله متغ تیظرف

 جادای و هاعامل هستند که توجه به آن نیدر ا

 یریدر جلوگ ندتوامی هابهبود آن یبرا یطیشرا

 یتماشاگران و ارتقا یاز آشوب و پرخاشگر

 . باشد گشاراه بالیوال هایسالن تیامن

و  قیاطفاء حر ستمیس ،یفناور یعامل فرع در

توریاتاق کنترل مجهزبه مان ک،یزنگ خطر اتومات

مدار بسته و  هاینیمتعدد، وجود دورب های

هولوگرام با  یدارا هایطیاستفاده از بل

بودند. اتاق کنترل مجهز،  هاهیگو نیترتیاهم

 ،یکیالکترون هایتیگذر و گتک هایدرب

تیبه همراه بل یکیالکترون یشفرو تیبل ستمیس

و زنگ  قیاطفاء حر ستمیس ،یکیالکترون های

 هایتوریاتاق کنترل مجهزبه مان ک،یخطر اتومات

مدار بسته و استفاده از  هاینیمتعدد، وجود دورب

در سالن توانیهولوگرام را هم م یدارا هایطیبل

یکرد و هم م یساز ادهیموجود اجرا و پ های

مد نظر قرار  دیجد یها-سالن تدر ساخ توان

از  یکیرا  ی( استفاده از فناور0494داد. هال )

می هابه ورزشگاه یبخش تیّعوامل امن نتریمهم

مداربسته جهت  هاینی. استفاده از دوربداند

استفاده از  زیکنترل کل ورزشگاه و ننظارت و 

جهت  تیبل یکیکنترل الکترون ستمیس

 هاییورود در تیاز ازدحام جمع یریجلوگ

است که در  یاقدامات نتریاز مهم زیورزشگاه ن

به کار  ایاسترال هایدر ورزشگاه یفناور طهیح

 (.0441 سلک،ی)س شودیبرده م

                                                  
1  . Buffer zone 
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 نهیکه در زم یقاتیتحق شتریب ،یبه طور کل 

مباحث  زیو ن ورزشی اماکن و هاورزشگاه تیّامن

در  یمربوط به کنترل خشونت و پرخاشگر

گرفته است به استفاده از  ورتص هاورزشگاه

اند داشته دیمدار بسته تأک هاینیدورب یفناور

؛ کارگر و همکاران، 9911و همکاران،  نژادی)همت

 انی؛ نادر9919 ،ی؛ فرج9910؛ آزادان، 9911

 ،ییو پورآقا ی؛ اله9910همکاران،  و یجهرم

؛ 9940،یزیتبر یو محسن ی؛ رحمت9949

-ی( اما به نظر م0441 سلک،ی؛ س0494هال،

 هایدر اغلب سالن یفناور نیرسد استفاده از ا

 تیفیچه از نظر تعداد و چه از نظر ک بالیوال

 ازمندیندارد و ن یمطلوب تیوضع هانیدورب

 رانیا بالیوال هایاست. سالن زیو تجه یبازنگر

 ورودی در گذرگردان و تک لهیم هایفاقد درب

 ،یکیالکترون فروشیتیبل ستمسی ها،سالن

 یقابل حمل در ورود هایابیاسکنرها و فلز

و به  باشندیم یکیالکترون هایتگی و هاسالن

 یدر برخ هاستمیس نیاستفاده از ا رسدینظر م

رتر ب گیمسابقات حساس ل زیو ن یمسابقات مل

 به نظر است. یضرور بالیوال

پژوهش نشان داد که عامل  یهاافتهی ریسا

نسبت به  49/4 یپرسنل و کارکنان با بار عامل

 تیامن نییرا در تب ریتأث نیکمتر یقبل یهاعامل

دارد. منظور از پرسنل و  بالیوال یسالن ها

و موقت( حاضر  یکارکنان، همه کارکنان )دائم

مسابقات  یجهت برگزار بالیوال هایدر سالن

 ینظام یروهای)ن یتیّپرسنل امن لاست که شام

 و ها)کارکنان سالن یتیّامن ری( و غیو انتظام

اورژانس،  ،یآتش نشان یروهاین بال،یوال ئتهی

( است. در عامل پرسنل رهیداوطلب و غ یروهاین

و  تیصالح یبررس یو کارکنان دو عامل فرع

 مورد هاآن نیتمر آموزش و زیاعتبار کارکنان و ن

از آن بود که  یحاک جی. نتارفتقرار گ بررسی

 41/4 یبا بار عامل نیآموزش و تمر یعامل فرع

به  دنی. رسباشدیبرخوردار م یشتریب تیاز اهم

کارکنان در  ییبه توانا یاهداف سازمان بستگ

دارد.  طیمحوله و انطباق با مح فیانجام وظا

تا  شودیم سبب یآموزش و توسعه منابع انسان

سازمان و  راتییبا تغ بافراد بتوانند متناس

خود را ادامه دهند و  تیبطور موثر فعال طیمح

و همکاران،  ی)سهراب ندیافزایخود ب ییبر کارا

( 0491و همکاران ) لی( و م0494(. هال )9919

محافظت از  دی( کل0491و همکاران ) یزیو ترم

 ناماک و هاهمچون ورزشگاه ییرساختارهایز

یپرسنل م ورا آموزش مؤثر کارکنان  ورزشی

(، بهتر است سابقه 0494هال ) دهی.  به عقدانند

 تیّامن نیکه مسئول تأم یکارکنان نهیشیو پ

 دییو تأ یورزشگاه در روز مسابقه هستند بررس

افراد ناشناخته به ورزشگاه  یشود تا از دسترس

مجوز  یدارا دیافراد با ن،یشود. همچن یریشگیپ

 یدولت یو نهادها یمراجع قانون یاز سو کار

( و پانترا و 0441) سلکی(. س0494باشند )هال، 

بر لزوم  زی( در پژوهش خود ن0449) 9همکاران

همه  برای دارعکس ییصدور کارت شناسا

 یاند. بررسنموده دیمسابقات تأک یپرسنل برگزار

که مسئول  یکارکنان نهیشیسابقه و پ دییو تأ

یرزشگاه در روز مسابقه هستند مو تیّامن نیتأم

افراد ناشناخته به ورزشگاه  یمانع دسترس تواند

مجوز  یدارا دیافراد داوطلب با ن،یشود و همچن

 یدولت یو نهادها یمراجع قانون یکار از سو

صدرور کارت  ی(. به طور کل0494باشند )هال، 

 ،یتمام پرسنل روز باز برای دارعکس ییشناسا

استفاده از هولوگرام بر  ره،یاصحاب رسانه و غ

                                                  
1  . Pantera et al 
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 یریصادره جهت جلوگ ییشناسا هایکارت یرو

 مکتنی همه استفاده ها،از احتمال جعل آن

از  یباز یو پرسنل برگزار یکادر فن نان،ینش

در  زیخود به صورت گردن آو ییکارت شناسا

سابقه همه فروشندگان،  یتمام لحظات، بررس

 یزارکارکنان سالن در روز برگ ن،یداوطلب

 .باشد کنندهکمک نهیزم نیدر ا تواندیمسابقه م

 یدست اندرکاران برگزار زیو ن نیمسئول به

و ساخت  یدر طراح شودیم شنهادیمسابقات پ

مشاوران  یاز نظرات تخصص دیجد یها-سالن

در صورت  نیاستفاده نموده و همچن یتیّامن

از  یریگموجود ضمن بهره یهاامکان در سالن

مورد  راتییتغ ،یتیّمشاوران امن ینظرات تخصص

 فراهم را هاسالن تیّامن تیجهت بهبود وضع ازین

 یریتداب شودیم شنهادیپ ن،ی. همچنندنمای

همه کارکنان روز  یتیّاتخاذ شود تا به لحاظ امن

راهنماها،  ت،یبل انیمسابقه اعم از متصد

عکس دار و  ییاز کارت شناسا رهیها و غفروشنده

استفاده  زیم به صورت گردن آوهولوگرا یدارا

 توانیم زین یکل یریگ جهی. به عنوان نتندینما

 یهاسالن تیمؤثر بر امن یگفت، عامل اصل

و  یزیردر پژوهش حاضر نحوه برنامه بالیوال

 ی( مبالیوال یهاگی)ل بالیمسابقات وال تیریمد

و استفاده از  نهیزم نیدر ا یباشد که توجه کاف

و  هاگیل یزیرربه در برنامهو باتج یافراد علم

 یادیتا حدود ز تواندیمسابقات م یبرگزار

انتظارات افراد )تماشاگران، برگزارکنندگان، 

( را برآورده کرده و از رهیو غ انیورزشکاران و مرب

 یو به تبع آن عوامل ناامن یتیبروز نارضا

 .دیبه عمل آ یریجلوگ
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Abstract 

Objective: As the security of holding volleyball matches is very important, 

the purpose of this study was to design a model for enhancement of the 

security of Iranian volleyball halls. 
Methodology: The present study was a descriptive-exploratory study that 

115 people from Iranian volleyball halls managers and authorities, heads and 

experts of volleyball associations of provinces, as well as university 

professors who were expert in the field of sport events and facility, and 

violence and aggression, responded modified stadium security questionnaire 

(Faraji, 2014). The collected data were analyzed using exploratory and 

confirmatory factor analysis. 
Results: The results showed that the Iranian volleyball halls’ security stand 

on around four principal areas including match planning and management, 

physical protection of stadium, infrastructure and personnel respectively 

with 0.94, 0.84, 0.84 and 0.83 factor loadings. Also, the technology has the 

most factor loading (0.89) for the infrastructure, the toxic and chemical 

control of stadium has the most factor loading (0.91) for the physical 

protection, training and practice has the most factor loading (0.85) for 

personnel and staff, and finally, the risk and crisis management has the most 

factor loading (0.87) for match management and planning. 
Conclusion: According to the results, the development of security in Iran's 

volleyball halls depends on proper management and planning. For this 

reason, paying attention to the operational concepts of risk and crisis 

management, communication and interactions management, quality of match 

day services and cultural activities are necessary requirements in the field of 

security of Iranian volleyball halls. 

Keywords: Security, Volleyball hall, Violence, Aggression, model design. 
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