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  چكيده
رعايت اسـتانداردهاي الزم در ايـن   . رودشمار مي هاي اصلي اين رشتة ورزشي پرطرفدار در جامعه به هاي فوتبال زيرساختاستاديوم
هاي مختلفي مانند ايمني، افزايش كيفيت مسابقات، جلب تماشاگر بيشتر به ورزشگاه، دريافـت مجـوز ميزبـاني    ها از جنبهاستاديوم

هـاي فوتبـال   هدف از اين پژوهش تبيين وضعيت ايمني استاديوم. ت استالمللي و غيره، حائز اهميمسابقات فوتبال در سطوح بين
اي كشور در جامعة مورد نظر كه برابر نمونة تحقيق است، شامل تمامي شانزده استاديوم ميزبان ليگ حرفه. اي كشور بودليگ حرفه

از اسـتانداردهاي كنفدراسـيون فوتبـال    ساخته با اسـتفاده   ليست محققابزار تحقيق چك. بود) ليگ نهم( 1388-89فصل مسابقات 
صـورت   ها بـه داده. تعيين شد) = r 93/0(ليست از طريق روش پايايي مصححان و ضريب همبستگي پيرسون پايايي چك. آسيا بود

هـا  افتهي. استفاده شد) ميانگين، نمودار و درصد فراواني(آوري و براي توصيف اطالعات از آمار توصيفي ها جمعحضوري در استاديوم
 88درصد ايمني در وضعيت خوبي قرار داشتند و استاديوم فوتبال فوالدشهر اصفهان بـا   67ها با نشان داد كه در مجموع، استاديوم

. ها داشتنددرصد ايمني كمترين ايمني را نسبت به ديگر استاديوم 47انزلي با درصد ايمني، بيشترين ايمني و استاديوم تختي بندر
هـاي  كننـدگان، در سـاخت اسـتاديوم   منظور ايمن كردن محيط استاديوم براي تمامي استفاده شود كه بهپيشنهاد مي براساس نتايج

  .هاي موجود به مسئلة ايمني توجه بيشتري شودجديد يا بازسازي استاديوم
 
  هاي كليدي  واژه

  .اي كشوراستاندارد، ايمني، استاديوم، فوتبال، ليگ حرفه
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  مقدمه
ا تبديل ورزش به پديدة اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خيلي مهم، بسياري از مردم در جوامع مختلف به امروزه ب

هاي اند و به ورزش هاي جسمي و رواني پي بردهاهميت ورزش در حفظ سالمتي، نشاط و شادابي، افزايش توانايي
اما  پردازند؛هاي قهرماني يا رقابتي ميشاي به ورزعنوان ورزشكار حرفه اي نيز بهتفريحي يا اوقات فراغت و عده

اماكن و تأسيسات . گيرندهاي اوقات فراغت يا ورزش قهرماني همه در اماكن و تأسيسات ورزشي انجام ميورزش
ها اي ساخت، تجهيز و اداره شوند كه بتوانند پاسخگوي نيازها، انتظارات و عاليق تمامي گروهورزشي بايد به گونه

يهي است كه محيط بهداشتي و ايمن در ارتقاي سطح سالمت و شكوفايي استعداد افراد و نيز بد). 8(باشند 
وضعيت بهداشت و ايمني اماكن، تأسيسات و تجهيزات ورزشي موضوعي است رضايت خاطر آنها مؤثر است بنابراين، 

  .داردكه به توجه زيادي نياز 
هاي مختلف اختي، ادراكي و اجتماعي گروههاي مناسبي را براي رشد عاطفي، شناماكن ورزشي فرصت

ترين وظايف مديران كنندگان از اماكن ورزشي يكي از مهمايجاد مكاني امن براي استفاده. كنند جامعه ايجاد مي
مسائل مربوط به ايمني اماكن ورزشي و فضاهايي كه در آنها به فعاليت ورزشي پرداخته ). 4(اين اماكن است 

كه حوادث مربوط به برگزاري مسابقات و  گيرد، درصورتيل كمتر مورد توجه قرار ميطور معمو شود، بهمي
 اماكن در "كار بر مقدم ايمني"اصطالح  ).12(تواند پرهزينه و ناگوار باشد تمرينات آمادگي ورزشكاران مي

 .گيرد قرار رزشيو هايفعاليت ريزيبرنامه مسئوالن و ورزش مربيان و معلمان كار در دستور بايد نيز ورزشي
موجب  ترديد بدون فرسوده، و مستهلك وسايل از استفاده عالوة به خطرناك و غيراستاندارد و وسايل موانع وجود

 كه وجود درحالي .شد خواهد فضاها گونه اين كنندگان ازاستفاده ومير مرگ مواردي در حتي و بدني صدمات

 است ممكن از آنها ديگر بعضي شود، زمان مرور به دماتص بروز موجب ممكن است خطرزا عوامل  اين از بعضي

 دعاوي به كه شود ناپذير جبران مالي و جاني خسارات مواقع بعضي در و شديد خسارات سبب خاص لحظات در

 عوامل وجود از ناشي حوادث بروز و نيز ايمني وضعيت كشورها از بسياري در). 6(شد  منجر خواهد حقوقي

كودك  هزار ساالنه دو كه شد داده  نشان متحده اياالت  در پژوهشي در. شودررسي ميب ورزش محيط در خطرزا
  ). 15(هستند  بازي هايزمين حوادث اثر در بيمارستان اورژانس بخش كننده به مراجعه

تا . المللي استترين ورزش در پهنة بينبه گواه شواهد موجود، در عصر حاضر فوتبال پرطرفدارترين و محبوب
در كشور ما نيز . دارندا كه بسياري از كشورهاي پنج قاره، آن را در رديف ورزش ملي خود محسوب ميآنج
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ها، بيشترين تعداد ورزشكار را به خود ترين و پرطرفدارترين ورزش است و در مقايسه با تمامي رشتهفوتبال رايج
اند، ظرفيتي بسيار تة فوتبال روي آوردههاي اخير، خيل عظيم ورزشكاراني كه به رشدر دهه. اختصاص داده است

اين در حالي . اي فراهم آورده استاي و فراقارهچشمگير براي حضور جدي و برتر فوتبال كشورمان در سطح قاره
هاي ورزشي كمتر عنايت شده و متعاقب آن هاي اصلي اين رشتة پرطرفدار، مانند استاديوماست كه به زيرساخت
هاي فوتبال، استاديوم. ها نيز كمتر مورد توجه قرار گرفته استساخت و تجهيز استاديوم رعايت استانداردها در

رعايت استانداردهاي الزم در اين . رودشمار مي هاي اصلي اين رشتة ورزشي پرطرفدار در جامعه بهزيرساخت
بيشتر به ورزشگاه، دريافت  هاي مختلفي مانند ايمني، بهبود كيفيت مسابقات، جلب تماشاگرها، از جنبهاستاديوم

  ).1(حائز اهميت است ... المللي و مجوز ميزباني مسابقات فوتبال در سطوح بين
هاي ورزشي بررسي وضعيت ايمني و بهداشتي سالن«نيز در تحقيقي با عنوان ) 1383(جابري و همكاران 

يت بهداشتي در سطح پاييني هاي ورزشي شهر مشهد از نظر وضعبه اين نتيجه رسيدند كه سالن »شهر مشهد
 شهر ورزشي اماكن ايمني وضعيت بررسي«با عنوان ) 1384(نتايج تحقيق سياح و همكاران  ).5(قرار دارند 

فضاي ورزشي، نشان داد كه در بيشتر فضاهاي ورزشي، دسترسي به تلفن  163 روي»1384سال  در كاشان
وقوع حادثه و انتقال مصدوم به مراكز درماني وجود در صورت  115مستقيم براي درخواست از مراكز اورژانس 

ها، هاي دروازهيل بازي از جمله وضعيت پايهوسايشترين عوامل خطرزا در اماكن ورزشي مربوط به ب. داشت
هاي سرپوشيده و هاي بازي به استثناي سالنو كيفيت ايمني بسياري از زمين استتورهاي بازي و سطح زمين 

هاي درصد استاديوم 5/70نشان دادند كه ) 1383(الهي و همكاران  .)10(ل مطلوب نبود هاي چمن فوتبازمين

درصد  8/5ضعيف و فقط  فوتبال كشور در حيطة امكانات و تسهيالت مناسب براي تماشاگران وضعيت بسيار
اي هامكانات و تسهيالت پزشكي و كمك(هاي مورد بررسي در مجموع تمامي حيطه. وضعيت خوبي داشتند
هاي فوتبال كشور وضعيت ، استاديوم...)هاي زمين مسابقه و هاي امنيتي، امكانات و ويژگياوليه، امكانات و ويژگي

بررسي وضعيت ايمني اماكن ورزشي «با عنوان ) 1385(در مقالة فارسي و همكاران  ).1(مطلوبي نداشتند 
هاي تهران در اده شد كه اماكن ورزشي دانشگاهنشان د »هاي دولتي تهران و ارائة راهكارهاي مناسبدانشگاه

هاي موجود وضعيت يسات و تجهيزات و وضعيت بهداشتي نسبت به استانداردتأسبرخي موارد مانند ايمني 
-هاي فوتبال ميزبان ليگ حرفهدرصد استاديوم 96به اين نتيجه رسيد كه ) 1387(دوستي  ).12(مناسبي ندارند 

- گذاري نشدهها شمارههاي استاديومدرصد صندلي 80شاگران معلول ندارند، همچنين اي كشور، جايگاه ويژة تما
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به اين  »بررسي وضعيت ايمني اماكن ورزشي استان گلستان«نامة خود با عنوان  در پايان) 1387(باي  ).7(اند 
مكان ورزشي روباز  23نتيجه رسيد كه ايمني تأسيسات و ساختمان اماكن روباز ورزشي استان گلستان با فراواني 

اماكن ورزشي روباز در وضعيت خوب و ايمني ) هاي فوتبالزمين( هاي بازيدر وضعيت ضعيف، ايمني زمين
-يكي از مؤلفه) 1387(الهي ). 4(تجهيزات مورد استفاده در اماكن ورزشي روباز استان وضعيت متوسطي دارند 

دارد ها دانسته و در اين زمينه بيان ميات و زيرساختهاي اصلي توسعة اقتصادي صنعت فوتبال را توسعة امكان
) هاحداقل(وساز و بازسازي اماكن ورزشي فوتبال، عدم برقراري معيارها  كه عدم رعايت استانداردهاي ويژة ساخت

ها اي كشور و عدم ارزيابي مستمر باشگاههاي ليگ حرفهدر مورد اماكن و فضاهاي مورد نياز فوتبال براي باشگاه
ها در صنعت فوتبال كشور هستند ساختبراساس آن معيارها، مواردي از موانع پيش روي توسعة امكانات و زير

)2.(  
آفريقاي  2پاركدر مورد استاديوم فوتبال اليس 2001در سال  1استنواندر خالل گزارش مقطعي جان

هاي زياد، ايمني اشت، مديريت جمعيتجنوبي، آمده است كه قوانين آفريقاي جنوبي در مورد ميزان ايمني و بهد
). 16(كافي نيست ) جام جهاني( سوزي و نيازهاي شغلي ايمني و بهداشت، براي چنين رويدادهاييدر مقابل آتش

) در استراليا(هاي فوتبال مورد مطالعه در تحقيقي مشخص كردند كه تمامي باشگاه) 2001(و همكاران  3زازيرين
آنها . ها داراي مربيان واجد شرايط بودنددرصد اين باشگاه 100همچنين . رندهاي اوليه دامتخصصان كمك

هاي همچنين فقدان منابع مالي مورد نياز، ناآگاهي مديران و كاركنان از نكات ايمني و ساختار نامناسب استاديوم
). 7،4( اعالم كردندهاي فوتبال استراليا هاي ايمني در باشگاهترين عوامل عدم اجراي سياست فوتبال را مهم

به اين نتيجه  »هاي روبازامنيت در برابر صاعقه و استاديوم«در تحقيقي با عنوان ) 2004(و همكاران  4گراتز
نظر قرار ها را مدها براي حفاظت از تماشاچيان بايد معيارهاي تخلية سريع جايگاهرسيدند كه مديران استاديوم

وهوايي  هاي بد آبموجب حفظ جان و امنيت تماشاچيان از وضعيتتخلية سريع جايگاه تماشاچيان . دهند
  ).13(شود همچون برف، باران و صاعقه مي

                                                           
1. John Van Stan 
2. Ellis Park 
3. Zazryn  
4. Gratz  
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مندان بسياري دوست دارند فوتبال را از نزديك و با حضور در استاديوم تماشا  بر ورزشكاران، عالقه عالوه
اد خواهد كرد كه با عوامل مهمي چون اي را ايجحضور تعداد زيادي از افراد در يك جا خطرهاي بالقوه. كنند

بر اثر ) 2009(عاج براي مثال در ساحل. ارتباط دارد... كمبودهاي ساختاري استاديوم و ايمني استاديوم و 
در يك ) 2008(همچنين در غنا . نفر مصدوم شدند 123نفر كشته و  22فروريختن قسمتي از سقف استاديوم، 

نيز در اثر هجوم ) 2005(در تهران . نفر مصدوم شدند 800نفر كشته و  126 اياستاديوم فوتبال بر اثر حادثه
نفر مصدوم شدند و در ساري  35نفر كشته و  7) بازي ايران و ژاپن(تماشاچيان در استاديوم فوتبال آزادي 

چنين و  اتفاقاتي اين). 8(نفر مصدوم شدند  40نفر كشته و  7بر اثر ريزش ديوار قسمتي از استاديوم ) 2001(
روي مسائل ايمني و بهداشت ) AFC(عوامل ديگري همچون حساسيت زياد كنفدراسيون فوتبال آسيا 

سبب احساس  ويژه استاديوم شهيد باهنر كرمان هاي فوتبال آسيا، بههاي جام باشگاههاي ميزبان بازياستاديوم
ظور، تحقيق حاضر بر آن است كه ايمني بدين من. هاي فوتبال كشور شده استنياز به ايمني بيشتر در استاديوم

وضعيت ايمني ها پاسخ دهد كه  را تبيين كند و همچنين به اين پرسش اي كشورفوتبال ليگ حرفه هاياستاديوم
اي كشور چگونه است؟ ايمني جايگاه تماشاچيان هاي فوتبال ليگ حرفهوسازها و تأسيسات استاديوم ساخت

  هاي فوتبال مسائل بهداشتي استاديوم ي كشور در چه وضعيتي است؟اهاي فوتبال ليگ حرفهاستاديوم
ها و ايمني تجهيزات و لوازم ورزشي وضعيت استانداردو  شود؟ اي كشور در چه حدي رعايت ميليگ حرفه
  اي كشور چگونه است؟هاي فوتبال ليگ حرفهاستاديوم

  

  روش تحقيق
اي كشور است، تحقيق هاي فوتبال ليگ حرفهاستاديوم با توجه به هدف اين پژوهش كه تبيين وضعيت ايمني

  .حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش توصيفي از نوع پيمايشي مقطعي است
  جامعه و نمونة آماري

با توجه به عنوان تحقيق، جامعة آماري با نمونة تحقيق برابر و شامل تمامي شانزده استاديوم فوتبال ميزبان 
  .است) ليگ نهم( 1388 – 89اي كشور در فصل مسابقات ليگ حرفه
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  روش و ابزار گردآوري اطالعات 
ساخته است كه  ليستي محققو ابزار تحقيق چك ها به شكل ميداني انجام گرفتگردآوري داده در پژوهش حاضر

كرد و تنظيم  )AFC( شده از طرف كنفدراسيون فوتبال آسيا استانداردهاي تعيين محقق آن را با استفاده از
، شاخص ايمني )گويه 75(وسازها و تأسيسات  ساختشاخص ايمني ليست چهار  اين چك. مورد استفاده قرار داد

و شاخص استانداردها و ايمني تجهيزات و ) گويه 14(، شاخص وضعيت بهداشتي )گويه 33(جايگاه تماشاچيان 
هاي نياز در زمينة پژوهش از پايگاه براي گردآوري اطالعات مورد. را بررسي كرد) گويه 53(لوازم ورزشي 

ها ليستتكميل چك. اي و نوشتاري الكترونيكي استفاده شدهاي اينترنتي و منابع كتابخانه اطالعات علمي، پايگاه
ها منعكس ليستدر استخراج نتايج، متغيرهايي كه چك. ديده انجام گرفتتوسط خود محقق و افراد آموزش

وتحليل آماري در چارچوب اهداف مورد نظر  وجه به اهداف تحقيق، تجزيهاند بررسي شد و با تكرده
  . انجام گرفت

 هاي آماري روش

وارد شده و با استفاده از  SPSS 18افزار  ها در نرمها و كدگذاري آنها، دادهليستها از چكپس از استخراج داده
صورت  شده به آوريهاي جمعو سامان دادن دادهمنظور ارائه  از آمار توصيفي به. وتحليل شد آمار توصيفي تجزيه

رسم . هاي مركزي، در قالب رسم جداول و نمودارها استفاده شدها و محاسبة شاخصفراواني، ميانگين، درصد
كردن وضعيت ايمني  همچنين براي گزارش. انجام گرفت EXELL  2007افزار وسيلة نرم جداول و نمودارها به

 81-100(اي كشور، از پنج مقياس خيلي خوب هاي فوتبال ليگ حرفهكلي استاديومهاي ايمني و ايمني شاخص
و ) درصد ايمني 21- 40(، ضعيف )درصد ايمني 41- 60(، متوسط )درصد ايمني 61- 80(، خوب )درصد ايمني
  .شداستفاده ) درصد ايمني 0- 20(خيلي ضعيف 

 

  هاي تحقيق نتايج و يافته
 1388 – 89فصل  در ايهاي ميزبان ليگ حرفهوضعيت ايمني استاديومهاي مربوط به در اين بخش شاخص 
، سيسات، ايمني جايگاه تماشاچيان، وضعيت بهداشتي و استانداردهاأوسازها و ت ايمني ساختشامل ) ليگ نهم(

 .)1جدول (ايمني تجهيزات و لوازم ورزشي و در نهايت مجموع چهار شاخص ايمني بررسي شده است 
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  90-91اي در فصل هاي ميزبان ليگ حرفههاي مربوط به وضعيت ايمني استاديومشاخص توصيف. 1جدول 

  آمار
  وضعيت  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  شاخص

  خوب  /.15735 /.65 16 وسازها و تأسيسات ايمني ساخت
  متوسط  16716/0 4186/0 16 ايمني جايگاه تماشاچيان

164598/021184/0 وضعيت بهداشتي سطمتو   
169127/002165/0 استانداردها و ايمني تجهيزات  خيلي خوب 

  
ها و وساز شود، ميانگين امتياز مربوط به شاخص ايمني ساختمالحظه مي 1كه در جدول  گونه همان

بود كه در ) درصد ايمني 65(از يك امتياز  65/0اي كشور برابر با هاي ميزبان ليگ نهم حرفهتأسيسات استاديوم
همچنين ميانگين امتياز مربوط به شاخص . بود 15735/0ت خوبي قرار داشت و انحراف استاندارد برابر با وضعي

 42يباً تقر(از يك امتياز  4186/0اي كشور برابر با هاي ميزبان ليگ نهم حرفهايمني جايگاه تماشاچيان استاديوم
ميانگين امتياز . بود 16716/0 اندارد برابر بابود كه در وضعيت متوسطي قرار داشت و انحراف است) درصد ايمني

از يك امتياز  4598/0اي كشور برابر با هاي ميزبان ليگ نهم حرفهمربوط به شاخص وضعيت بهداشتي استاديوم
 ؛بود 21184/0بود كه در وضعيت متوسطي قرار داشت و انحراف استاندارد برابر با ) درصد بهداشتي 46يباً تقر(

اي كشور در مجموع هر هاي ميزبان ليگ نهم حرفهين امتياز مربوط به وضعيت ايمني استاديومدر نهايت ميانگ
بود كه در وضعيت خوبي قرار داشت ) درصد ايمني 67يباً تقر(از يك امتياز  6707/0چهار شاخص ايمني برابر با 
هاي فوالدشهر اصفهان ستاديوم، در اين شاخص ا1توجه به شكل  با .بود 10507/0و انحراف استاندارد برابر با 

و آزادي تهران ) خوب يليخدرصد ايمني، وضعيت  81(، تختي تهران )خوب يليخدرصد ايمني، وضعيت  92(
درصد ايمني، وضعيت  47(هاي تختي اهواز يشترين ايمني و استاديومبداراي ) درصد ايمني، وضعيت خوب 80(

درصد ايمني، وضعيت  36(انزلي و تختي بندر) وضعيت متوسط درصد ايمني، 43(قم ) ره(، يادگار امام )متوسط
  .داراي كمترين ايمني بودند) ضعيف
، )درصد ايمني، وضعيت خوب 73(هاي فوالدشهر اصفهان ، در اين شاخص استاديوم2ا توجه به شكل ب

اراي د) درصد ايمني، وضعيت متوسط 55(و آزادي تهران ) درصد ايمني، وضعيت خوب 61(فوالد اهواز 
، شهيد رجايي قزوين )درصد ايمني، وضعيت ضعيف 21(هاي شهيد بهشتي بوشهر يشترين ايمني و استاديومب
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داراي ) يفضع يليخدرصد ايمني، وضعيت  18(انزلي و تختي بندر) درصد ايمني، وضعيت ضعيف 21(
  .كمترين ايمني بودند

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وسازها و تأسيسات شاخص ساخت هاي فوتبال دردرصد ايمني استاديوم. 1شكل   

 
  

  
  هاي فوتبال در شاخص جايگاه تماشاچياندرصد ايمني استاديوم. 2شكل 
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، آزادي تهران )درصد، وضعيت خوب 79(هاي فوالدشهر اصفهان ، در اين شاخص استاديوم3توجه به شكل  با
  داراي بهترين وضعيت و ) وضعيت خوبدرصد،  64(قم ) ره(و يادگار امام ) درصد، وضعيت خوب 71(

درصد،  7(انزلي ، تختي اهواز و تختي بندر)يفضع يليخدرصد، وضعيت  14(تبريز ) ره(هاي يادگار امام استاديوم
  .داراي بدترين وضعيت بودند) يفضع يليخوضعيت 

  

  
  هاي فوتبالدرصد شاخص وضعيت بهداشتي استاديوم. 3شكل 

 

  
  هاي فوتبال در شاخص استانداردها و ايمني تجهيزات و لوازم ورزشياديومدرصد ايمني است. 4شكل 
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درصد ايمني، وضعيت  94(هاي فوالدشهر اصفهان، تختي تهران و فوالد اهواز استاديوم، 4با توجه به شكل 
ي درصد ايمني، وضعيت خيل 89(هاي تختي اهواز، انقالب كرج يشترين ايمني و استاديومبداراي ) خيلي خوب

داراي كمترين ايمني در شاخص استانداردها و ) درصد ايمني، وضعيت خيلي ضعيف 87(و اكباتان تهران ) ضعيف
  .ايمني تجهيزات و لوازم ورزشي هستند

هاي ميزبان شود، ميانگين امتياز مربوط به وضعيت ايمني استاديوممالحظه مي 2كه در جدول  گونههمان
درصد  67يباً تقر(از يك امتياز  6707/0هر چهار شاخص ايمني برابر با  اي كشور در مجموعليگ نهم حرفه

  . بود 10507/0بود كه در وضعيت خوبي قرار داشت و انحراف استاندارد برابر با ) ايمني
  

  هاي فوتبال در مجموع چهار شاخص ايمنيتوصيف وضعيت ايمني استاديوم. 2جدول 
 آماره

 شاخص
اردانحراف استاند ميانگين تعداد  وضعيت 

166707/010507/0 مجموع چهار شاخص ايمني  خوب 
  
  

  
 هاي فوتبال در مجموع هر چهار شاخص ايمنيدرصد ايمني استاديوم. 5شكل 
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درصد ايمني، وضعيت  88(هاي فوالدشهر اصفهان آمده است، استاديوم 3و جدول  5كه در شكل  گونه همان
) درصد ايمني، وضعيت خوب 77(و تختي تهران ) ، وضعيت خوبدرصد ايمني 78(، آزادي تهران )خوب يليخ

، تختي اهواز )درصد ايمني، وضعيت متوسط 58(تبريز ) ره(امام هاي يادگار يشترين ايمني و استاديومبداراي 
داراي كمترين ايمني ) درصد ايمني، وضعيت متوسط 47(انزلي و تختي بندر) درصد ايمني، وضعيت متوسط 52(

  .هر چهار شاخص ايمني هستنددر مجموع 
  ي فوتبال در مجموع هر چهار شاخص ايمنيها ومياستاددرصد ايمني . 3جدول 

هاي فوتبال در مجموع هر چهار شاخص ايمنيدرصد ايمني استاديوم وضعيت رتبه  استاديوم 
خوب يليخ 1 درصد 88   فوالدشهر اصفهان 
درصد 78 خوب 2  آزادي تهران 
درصد 77 خوب 3 هرانتختي ت   

درصد 77 خوب 3  فوالد اهواز 
درصد 74 خوب 4  انقالب كرج 
درصد 70 خوب 5  اكباتان تهران 
درصد 69 خوب 6 حافظية شيراز     

درصد 68 خوب 7 مشهد) ع(االئمه  ثامن   

درصد 67 خوب 8  قدس همدان 
درصد 66 خوب 9  شهيد باهنر كرمان 

درصد 61 خوب 10 قم) ره(امام يادگار    

درصد 61 خوب 10  شهيد رجايي قزوين 
درصد 60 متوسط 11  شهيد بهشتي بوشهر 
درصد 58 متوسط 12 تبريز) ره(امام يادگار    
درصد 52 متوسط 13  تختي اهواز 
درصد 47 متوسط 14 انزليتختي بندر   

  

  گيري بحث و نتيجه
ي كشور در شاخص ايمني اهاي ميزبان ليگ نهم حرفهآمده از تحقيق، استاديوم دست با توجه به اطالعات به

هاي زازارين ها با يافتهدرصد ايمني، در وضعيت خوبي قرار داشتند كه اين يافته 65وسازها و تأسيسات با  ساخت
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تواند از عوامل اين تفاوت در جامعة تحقيق و زمان اجراي اين تحقيقات مي. همخواني ندارد) 2001(و همكاران 
وظايف مديران و مسئوالن اماكن ورزشي، ايجاد مكاني امن براي كاربران اين ترين يكي از مهم. ناهمخواني باشد

بندي براي و نگهداري مناسب اماكن ورزشي، داشتن جدول زمان  توجه به نكات ايمني در ساخت. اماكن است
ها و سيبتواند از بروز بسياري از آتعمير اماكن ورزشي و استفاده از مديران متخصص براي ادارة اين اماكن مي

مين ايمني كامل تأسيسات، امكانات و وسايل ورزشي، كاري مشكل، پيچيده و أت). 4(حوادث جلوگيري كند 
بديهي است كه . توان اين كار را به نحو احسن انجام دادهاي صحيح و منطقي، ميبينياما با پيش گير است؛وقت

بتوان كلية عوامل خطرزا را از بين برد، اما طراحان  هاي حركتي و ورزشي، تقريباً غيرممكن استدر حوزة فعاليت
ها و احداث تأسيسات و اماكن، ميزان كار گيرند تا در طراحي ريزان، بايد تمام سعي و تالش خود را بهو برنامه

  ).11(كنندگان و تماشاگران را به حداقل برسانند پذيري شركتخطرها و صدمه
اي كشور در شاخص ايمني هاي ميزبان ليگ نهم حرفهتحقيق، استاديوم آمده از دست با توجه به اطالعات به

هاي تحقيق الهي ها با يافتهدرصد ايمني، در وضعيت متوسطي قرار داشتند كه اين يافته 42جايگاه تماشاچيان با 
 مواردي چون جوامع متفاوت، روش تحقيق متفاوت و نيز زمان اجراي. همخواني ندارد) 1383(و همكاران 

ها در كتاب در مقررات مربوط به استاديوم .تواند از عوامل اين ناهمخواني باشدپژوهش در اين تحقيقات مي
گونه مانعي از تمامي نواحي بازي  آمده است كه كلية تماشاچيان بايد ديد كامالً واضح و بدون هيچ راهنماي سبز
ر شرايطي، تماشاچيان هنگام تماشاي بازي روي ها بايد اين اطمينان را بدهند كه در هپروژه. داشته باشند

در ساخت بسياري . كننده تماشا كنندآميز و خسته صندلي بنشينند و مجبور نباشند كه بازي را با حالت كسالت
ها هستند، به اين هاي سطحي جايگاههاي نورافكن و شيبهاي حائل، برجهاي قديمي كه داراي سقفاز ورزشگاه

-هاي تحقيق، با اينكه تمامي استاديومي است كه با توجه به يافتهدر حالاين ). 12،11(ست هدف توجهي نشده ا

 50كدام از آنها، جايگاه تماشاچيان سرپوشيده مشاهده نشد و تنها  يچهها داراي جايگاه تماشاچيان بودند، در 
ر كامل پوشيده از صندلي نبودند طو ها داراي صندلي در جايگاه تماشاچيان بودند كه آنها نيز بهدرصد استاديوم

ترين استاديوم فوتبال كشور است، فقط طبقة پايين جايگاه براي مثال در استاديوم آزادي تهران كه اصلي(
هاي موجود در ها، تمامي صندليدرصد از استاديوم 19جز  همچنين، به). تماشاچيان پوشيده از صندلي بود

كدام از  يچهو در  ستشتعال بودند كه اين خود يكي از عوامل خطرزاها از جنس نامناسب و قابل ااستاديوم
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هاي مورد بررسي به سبك ها فاصلة جايگاه تماشاچيان تا زمين بازي مناسب نبود، زيرا تمامي استاديوماستاديوم
  .)3( اند شده  ساختههاي المپيكي استاديوم

به شناختي درست و منطقي براي جداسازي  نظمي و بروز صدمات پياپي،براي كاهش خطرهاي ناشي از بي
هايي رشته. شودهاي ورزشي بيشتر احساس مياين نياز براي بعضي از تيم. ها در ورزشگاه نياز استهواداران تيم

اند كه نظران را به اين نتيجه رساندهنظير فوتبال كه با تعصب بيش از حد هواداران مواجهند، مسئوالن و صاحب
با توجه به ). 10(ها باشد اما يكنواخت در راستاي جداسازي تماشاچيان، بايد از اهداف باشگاهپيشرفت تدريجي 

اي فوتبال كشور جايگاه تماشاچيان تيم هاي ليگ نهم حرفهدرصد استاديوم 81هاي تحقيق، خوشبختانه يافته
  .اندمهمان را از جايگاه تماشاچيان تيم ميزبان جدا كرده

 46اي كشور در شاخص وضعيت بهداشتي با هاي ميزبان ليگ نهم حرفهحقيق، استاديومبا توجه به نتايج ت
دليل  هاي ورزشي جزء اماكن عمومي هستند كه بهمجموعه. درصد امتياز، در وضعيت متوسطي قرار داشتند

اين . زيادي دارندحضور تعداد زيادي از افراد در آنها و برقراري ارتباط با يكديگر، از نظر بهداشتي اهميت بسيار 
رو نياز به توجه خاص چه در زمينة ساخت  ازاين. هاي عفوني و مسري بيشتر استويژه در زمينة بيماري اهميت به

عمل آيد، سالمتي و اطمينان خاطر تمام  هاي عفوني جلوگيري بهتا از بروز بيماري و چه در زمينة اداره دارند
فراهم شده و امكان دستيابي به هدف اصلي كه ) ان، سالمندان و معلوالنبراي مثال زنان، كودك(كنندگان  استفاده

ها، كدام از استاديوم هاي اين تحقيق، در هيچبا توجه يافته). 6(استفادة بهينه و حداكثري از آنهاست، ميسر شود 
درصد  6(هاي بهداشتي مناسب و به تعداد كافي وجود نداشت و فقط در استاديوم فوالدشهر اصفهان سرويس
نزن  دار، زنگدر(هاي مناسب ها فاقد سطل زبالههمچنين، تمامي استاديوم. مايع دستشويي وجود داشت) جامعه

هاي ترين روش هاي موجود در مكان ورزشي، يكي از مهموجود توري روي پنجره. بودند) وشو و قابل شست
 25ها جلوگيري كند؛ با اين حال، فقط بيماري تواند تا حد زيادي از بروزپيشگيري از ورود حشرات است كه مي

 .داشتند  ها پنجرة توريدرصد استاديوم

اي كشور در شاخص استانداردها و ايمني هاي ميزبان ليگ نهم حرفهبا توجه به نتايج تحقيق، استاديوم
هاي ها با يافتهخوبي قرار داشتند كه اين يافته درصد ايمني، در وضعيت خيلي 91تجهيزات و لوازم ورزشي با 

محققان مذكور نيز در تحقيقات خود به نتايج . دارد همخواني )1384(سياح و همكاران ، )1387(تحقيقات باي 
. مشابهي رسيدند و وضعيت شاخص استانداردها و ايمني تجهيزات و لوازم ورزشي را مطلوب عنوان كردند
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مغاير است ) 2001(و زازارين و همكاران  )1383(ران هاي الهي و همكاهاي اين تحقيق با يافتههمچنين يافته
 .تواند از عوامل اين ناهمخواني باشدكه جامعة تحقيق، روش تحقيق و زمان اجراي تحقيقات مي

 62در  ها زمين چمن استاندارد داشتند، اما فقطهاي تحقيق، خوشبختانه تمامي استاديومبا توجه به يافته
ها جز ورزشگاه اكباتان تهران، در تمامي استاديوم به. قبول استفاده شده بود ابلدرصد آنها از سيستم زهكشي ق

 ها منطقة گرمدرصد از استاديوم 81بود و در ) پنج متر(ها از خط زمين، استاندارد و ايمن فاصلة نيمكت ذخيره
  .بيني شده بودكردن براي بازيكنان ذخيره پيش

 آوري و بالهاي اخير، جمعزمينة مسائل ايمني ورزشي در سال ترين نشانة تغيير و تحول درشايد قوي
ها در كشورهايي مانند اين حفاظ. هاي ورزشي باشدهاي ناخوشايند اطراف بيشتر زمينمصرف شدن حفاظ

هاي مديريت جمعيت و ها و بهبود روشوساز ورزشگاه دليل استاندارد شدن كامل ساخت انگلستان و اسكاتلند به
-جام ملت 1996هاي اين اقدام در رقابت. اي امنيتي، اعتبار خود را از دست دادند و از دور خارج شدندهسازوكار

مسئوالن . ها برداشته شدندهاي ديگر اروپا نيز حفاظپس از آن، در ورزشگاه. هاي اروپا به تحقق پيوست
اعالم كردند كه اطراف زمين بازي نبايد  آل و مطلوب توصيف والمللي فوتبال اقدام نامبرده را ايدهفدراسيون بين
احتياطي تلقي شود، اما نبايد از اين اقدام ممكن است در بعضي جاها بي. هاي توري احاطه شودبا نرده و حفاظ

كه بين تماشاچيان و زمين حفاظ وجود نداشته باشد، در آن نوعي حس رضايت و شخصيت  نظر دور داشت زماني
با اين حال، هنوز هم ). 11(دانند قانوني را دور از شأن و اعتبار خود مينظمي و بيجه، بيآيد و در نتي وجود مي به

اي كشور كه باالترين سطح فوتبال ايران است، زمين چمن مسابقه هاي فوتبال ليگ نهم حرفهدر تمامي استاديوم
  . كشي شده استاز جايگاه تماشاچيان فنس

اي كشور در مجموع هر  هاي ميزبان ليگ نهم حرفه از تحقيق، استاديومآمده  دست با توجه به اطالعات به 
ها، بايد به موضوع با آگاهي از اين يافته. درصد ايمني، در وضعيت خوبي قرار داشتند 67چهار شاخص ايمني با 

اي توجه كرد كه در طراحي يا بازسازي يك ورزشگاه بايد به نكاتي مانند نشستن روي صندلي، ديد مناسب بر
هاي شده در ساخت ورزشگاه، استحكام سقف كار گرفته هاي روابط عمومي، معيارهاي بهتماشاي بازي، سيستم

اندركاران و شود تا دستاطالعي از موارد باال سبب ميبي. ورزشگاه و تماشاچيان معلول توجه اكيد مبذول داشت
و رعايت بسياري از مسائل ايمني را به دست فراموشي گذاري نپردازند گيرندگان، به اندازة كافي به سرمايهتصميم

كه ورزشگاه در دست ساخت شكل و شمايل يك استاديوم را يافت،  شود زمانيبسپارند، چراكه اغلب تصور مي
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كه اين تصور اشتباه است و در اغلب  درحالي. برداري استديگر همه چيز تمام است و اين ورزشگاه آمادة بهره
ي داخلي و حتي خارجي، بيشتر جايگاه تماشاچيان موجود به اصالحات اساسي نياز دارند هاي ورزشمجموعه

اي فوتبال، استاديوم تخصصي فوتبال نيستند و تمامي هاي ليگ نهم حرفهكدام از استاديوم متأسفانه هيچ ).14،9(
هداي نوشهر و شهداي ساري هاي شدر ايران فقط ورزشگاه. اند شده  هاي المپيكي ساختهآنها به سبك استاديوم

ها، در اين ورزشگاه). 3(ورزشگاه تخصصي فوتبال هستند ) استانداردترين ورزشگاه تخصصي فوتبال در كشور(
ميداني ساخته نشده است و تماشاچيان ديد مناسبي وميان زمين چمن فوتبال و جايگاه تماشاچيان پيست دو

- وويژه دو به(گيرد جز فوتبال انجام نمي ال، هيچ ورزش ديگري بههاي تخصصي فوتبهمچنين، در استاديوم. دارند
 ).شودميداني كه سبب از بين رفتن كيفيت چمن استاديوم مي

وسازها، ايمني جايگاه  هاي پژوهش، در زمينة ساختدر يافته شده مشاهدههاي در مجموع با توجه به كاستي
. هاي تخصصي فوتبال ساخته شودشود استاديومد ميپيشنهاتماشاچيان، وضعيت بهداشتي و شاخص ايمني، 

هاي موجود، براي احترام بيشتر به شخصيت تماشاچيان و همچنين ديد مناسب همچنين، در بازسازي استاديوم
البته پيش از اين اقدام بايد بستر فرهنگي مناسب فراهم (هاي فوتبال، برداشته شوند هاي اطراف زمينآنان فنس

وسازها سعي شود از مصالح و موادي استفاده شود كه خطري تماشاچيان و ورزشكاران را تهديد  در ساخت). شود
عنوان عاملي براي سالمت تماشاچيان و  ها بههمچنين توجه به مقولة وضعيت بهداشتي در ورزشگاه. نكند

  .ورزشكاران بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد
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