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چکیده

هدف از مطالعه حاضر ،ارزیابی سطوح رفتاری مديريت ریسک در بین مدیران هیأتهای ورزشی استان خراسان

جنوبی بود .روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی است که به شکل میدانی در بین تمامي رؤسا و دبيران هيأتهاي ورزشي
استان خراسان جنوبي انجام گرفت .تعداد رؤسا و دبيران هيأتهاي ورزشي خراسان جنوبي  126نفر میباشند كه
به صورت تمام شمار به عنوان نمونه انتخاب شدند .از پرسشنامه استاندارد مديريت ريسك (توماس آيرون)باروايي
صوري -محتوایی مناسب و پايايي ( )0/76استفاده شد .براي تجزيه و تحليل يافتهها از روشهاي آمار توصيفي و
استنباطي (آزمون كروسكال واليس ،همبستگي كندال و اسپيرمن) ،استفاده گردید .نتايج تحقيق نشان داد ،بين سطح
تحصيالت ،وضعيت استخدامي و وضعيت مربيگري با ميزان بكارگيري رفتارهاي مديريت ريسك رابطه معناداري
وجود ندارد .اما بين رشته تحصيلي ( ،)p=0/006سابقه مربيگري ( r=0/185و  ) p=0/033و سابقه كار مديريتي
( r=0/260و  )p=0/001با رفتارهاي مديريت ريسك رابطه معني داري وجود دارد ( .)p>0/05به طور كلي ميتوان
گفت كه سطوح اجراي رفتارهاي مديريت ريسك در هيأتهاي ورزشي خراسان جنوبي از وضعيت نسبت ًا مطلوبي
برخوردار است .همچنین مدیران ستادی بهتر از مديران صف ،رفتارهاي مديريت ريسك را انجام دادهاند.
واژههای کلیدی :مدیریت ریسک ،هیأتهای ورزشی ،استان خراسان جنوبی

 -1كارشناس ارشد تربیت بدنی -هیأت علمی دانشگاه کردستان
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مقدمه

متخصصان جامعه شناسی و روانشناسی ،ورزش را پدیدهای اجتماعی و فرهنگی میدانند که

پیوندی جدانشدنی با مجموعه نهادها و ساختارهای اجتماعی دار د ( .)20با توجه به اینکه ورزش
پدیدهای اجتماعی است و هر پدیده اجتماعی میتواند به دالئل گوناگون تحت تاثیر عوامل
خطرزا قرار گیرد و مشکالتی را برای جامعه و کشور فراهم نماید ،بنابراین جامعه ورزش نیز از
مشکالت و خطراتی که آن را تهدید میکند و ممکن است در نهایت برای این جامعه فعال و
پویا بحران ایجاد کند به دور نیست .ایجاد آشوب و بحران در اماکن و تاسیسات ورزشی برآیندی
از کارکرد عناصر و عوامل موثر در حوزههای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه
است .عملکرد مناسب و مطلوب این حوزهها رمز ثبات و ايمني در محیطهای ورزشی است و
عملکرد نامناسب و اختالل در کار هر یک از این حوزهها سبب ظهور و بروز وضعیتی نامطلوب
خواهد شد ( .)20زمینههای خطر ،افزایش و تبدیل آن به حوادث و آسیبهای کوچک و سپس
به رویدادهای مصیبتبار و فاجعهآمیز ،توجه زیادی را از نظر علمی به خود جلب کرده است
(همان منبع) .انسان از دیر باز به فکر تأمین و حفاظت خود در برابر خطر بوده است و تمامی
تالش خود را در طی ادوار مختلف تاریخ ،برای جلوگیری و کاهش آن به شکلهای مختلف
معطوف کردهاست .درک واقعی حوادث نیاز به برداشت روشن و علمی از مفهوم ریسک دارد.
سیستمهای اطالعرسانی در طول روز مملو از اخبار مربوط به حوادث مختلفی است که با آنها
دست به گریبانیم و انسان به خاطر دوری از عواقب چنین حوادثی به فکر راه چاره میافتد (.)2
مديريت ريسك فرايند شناسايي يا تشخيص خساراتي است كه يك سازمان در معرض آن قرار
ميگيرد و به عنوان انتخاب بهترين تكنيكها براي برخورد با اين خطرات تعريف ميشود (.)2
برنامه مديريت ریسک ،1بررسی سيستماتيك از محيط با شناسايي پتانسيلهاي خسارت زا است.
اين سيستم جامع از شناسايي ،ارزيابي و کنترل با هدف داشتن يك محيط تمريني و ورزشي امن
1 - Risk management
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براي تماشاگران و شرکتكنندگان است ( .)4،10 ،7،8به عبارت دیگر هدف مدیریت ریسک این
است که قبل از وقوع خسارت ،آمادگی الزم برای مقابله با آن را فراهم نماید .برای رسیدن به
این هدف الزم است منابع مورد احتیاج قبل از وقوع خسارت کنترل شود و برنامههای مناسبی
برای اجتناب و کنترل خسارت در نظر گرفته شو د ( .)2در سازمانهای ورزشی مدیریت ریسک
تنها بر روی جنبههای مالی تمرکز نمیکند ،بلکه با امنیت بدنی شرکتکنندگان و مربیان آنها
هم ارتباط پیدا میکند .اما دليل اصلي براي وجود مديريت ریسک در ورزش مسئولیت اخالقی
و همچنين وظيفه قانوني براي فراهم كردن يك محيط ورزشي امن براي شركتكنندگان
ميباشد (17و  .)24طبق تحقيقات صورت گرفته ،افزايش مداوم در تعداد دادخواهيها 1و
هزينههای پرداخت شده در اين زمينه ،مديران ورزشي موظف به اجراي خط مشيهاي جديدی
برای كاهش ،انتقال و حذف خطرات میباشند و از آنجا كه مدير ورزشي مسئول کنترل خطرات
است؛ باید قادر به شناخت ،پیشبینی و کنترل ریسکها 2باشد (.)18 ،13 ،8 ،7
ایزدی ( )1387عملیات مدیریت خطر در استخرهاي عمومي و خصوصي شهر تهران را
مورد بررسي قرار داد ،نتایج بدست آمده از اين تحقيق حاکی از آن است که بین شناسايي و
كنترل خطرات با نوع مديريت استخرها (عمومي يا خصوصي) تفاوت معنيداري وجود ندارد
اما بين ارزيابي خطرات و نوع مديريت استخرها تفاوت معناداري وجود دارد .همچنين بين
تجربه و عمليات مديريت خطر رابطه معناداري مشاهده نشد؛ بین جنسیت و عملیات مدیریت
خطر تفاوت معنيداري مشاهده شد .همچنين بين ميزان رويداد حوادث و دادخواهيها رابطه
معنيداري مشاهده شد .عالوه براین ،بین عملیات مدیریت خطر در استخرهاي عمومي و
خصوصي تفاوت معناداري مشاهده شد .در نهایت ایزدی اعالم نمود ،بین عملیات مدیریت خطر
و ميزان رويداد حوادث و دادخواهي رابطه معنيداري وجود دارد (.)1
1 - Litigation
 - 2تعدادی از مؤلفین و مترجمین کلمه ریسک را که در اصل لغتی ایتالیایی است مترادف با خطر و مخاطره دانسته اند .مفهوم ریسک به ویژه زمانی که به
صورتی مجرد مورد بحث قرار می گیرد ،گسترده تراز دو مترادفی است که در زبان فارسی رایج گردیده است .در این تحقیق عین واژه انگلیسی این لغت بکار
رفته است.
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یافتههای تحقیق دوستی ( )1387نشان داد که دستورالعملهای استانداردی برای مدیریت
ریسک در استادیوم ها ،مسئولین عملیات و مدیریت مسابقات وجود ندارد و نیز فردی به عنوان
مدیر بخش ریسک در استادیومها وجود ندارد .همچنین ،تمهیداتی علیه بلیط فروشی در بازار
سیاه اتخاذ نشده است و در بین همه استادیومهای کشور ،استادیوم آزادی از نظر بکارگیری
رفتارهای مدیریت ریسک رتبه اول را کسب نموده است ( .)4در تحقیقی دیگر ،دوستی و
همکاران ( )1386اظهار داشتند که  %75از مدیران مجموعههای ورزشی شهر تهران اطالعی
از روشهای مدیریت ریسک نداشته و حوادثی که در مجموعههای ورزشی رخ میدهد ناشی از
عدم آگاهی مدیران نسبت به روشهای مدیریت ریسک و بکارگیری آنهاست ( .)4رحیمی و
همکاران ( )1381نيز نشان دادند که ساختار ورزشگاههای فوتبال درکشور و امکانات مربوط به
آن ضعیف و نامناسب است و ساختار نامناسب ورزشگاهها هم مهمترین عاملی است که باعث
نارضایتی تماشاگران میشود .مدیریت مجموعه ،از نظر نظم ،جلوگیری از اتالف وقت هنگام
ورود و خروج ،برخورد مأمورین کنترل و نیروهای انتظامی و غیره تا حدودی مناسب ارزیابی شده
بودند .برخی تماشاگران نیز در جلوگیری از امکان بروز آشوب یا واکنشهای رفتاری نامناسب،
توجه به داوری عادالنه ،نظم در انجام مراحل یک مسابقه ،برخورد با بازیکنان خاطی را دارای
بیشترین اولویت میدانستند .اما از دیدگاه بازیکنان ،حساسیتهای کاذب و خبرسازی جراید و
صدا و سیما در متشنج ساختن جو ورزشگاه و تأثیر سوء در رفتار تماشاگران قبل از شروع مسابقه
بسیار مؤثر تلقی شده بود ( .)5بر اساس نتايج بدست آمده از تحقيق ملروني و آمون71 )1995( 1
درصد از استاديومهاي بررسيشده از مدیریت ریسک استفاده نمیکردند و بيش از  51درصد از
تجهيزات هيچگاه كميته ايمني نداشتند (21و  .)9در تحقیقی دیگر ،براون و ساوير )1998( 2نیز
به اين نتيجه رسيدند كه مديران ورزشی ،رفتارهاي مديريت ريسك را به ندرت يا گاهياوقات
انجام ميدادند (از مقیاس پنج امتیازی لیکرت نمره  2و  3را کسب کرده بودند که نشان میدهد،
1 - Malroony & Ammone, 1995
2 - Brown & sawyer, 1998

40

ارزیابی سطوح رفتاری مدیریت ریسک در بین مدیران هیأت های ورزشی...

آنها رفتارهای مدیریت ریسک را بطور متوسط انجام داده بودند) ( .)12در تحقیقی دیگر برای
ارزیابی رفتارهای مدیریت ریسک در ورزش ،آيرون ) 2004( 1تحقیقی بر روي ميزان اجراي
رفتارهاي مديريت ریسک مديران دبيرستانهاي ورزشي فلوريدا انجام داد و به این نتیجه رسید
كه رفتارهای مدیریت ریسک در دبیرستانهای ورزشی فلوریدا بر پايه استوارتري در حال انجام
ميباشد و وضعیت استخدامی و مربیگری كنوني دو عامل اصلي هستند كه برروي رفتارهاي
مديريت ریسک مديران ورزشي فلوريدا مؤثر هستند (.)8
در همین رابطه نتایج تحقیق الچاپل )2004( 2نشان داد ،سطوح دانش و شناخت مربیان
درباره تمرینات ایمنی و ریسک ،برنامههای اساسی و الزم امنیتی سازمانها ،سن بازیکنان،
سن مربیان ،میزان انگیزهای که مربیان به ورزشکاران میدهند ،تکنیکهای ایمنی عمومی
تأیید شده مانند (کمکهای اولیه و توانبخشی قلبی – عروقی) ،متغیرهایی هستند که بر
روی بهبود تمرینات ایمنی و ریسک آنها مؤثر است ( .)19لهوتسكي )2006( 3فرآیند مدیریت
ريسك آمون ( )2001را در ارتباط با استاديومهاي فوتبال  4 NCAAمورد بررسی قرار داد .او
دریافت که دستهبندي استاديومها بر اساس ويژگيهاي جمعيت شناسي خيلي مشكل است.
همچنين ظرفيت استاديومها بيشترين رابطه را با عمليات مديريت ريسك دارد و در مقايسه با
استاديومهاي كوچكتر ،عمليات مديريت ريسك بيشتر در استاديومهاي بزرگتر اجرا میشود.
سرانجام در ارتباط با مدرك مديران استاديومها نیز ،معلوم شد كه بيشتر مديران جوانتر ،داراي
مدرك مديريت ورزش هستند (.)20
بنابراين با توجه به پشتوانه تحقيقي قابل توجه در اين راستا ،ضرورت حفاظت از اموال و
داراييهاي ارزشمند سازمانها در دنياي پيچيده و به سرعت در حال تغيير امروز ،روز به روز بر
اهميت اين شاخه نوين مديريتي ميافزايد ،به طوري كه با وجود نوشتن صدها عنوان كتاب در
1 - Thomas C, Aeron, 2004
2 - Lachapells, Christopher Francis, 2004
3 - Lhotsky, G. J. 2006
4 - National Collegiate Athletic Association
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اين زمينه ،امروز كمتر سازماني را در دنياي پيشرفته ميتوان يافت كه از اين ابزار مديريتي در
ساختار سازماني خود بي بهره باشد (.)3
بنابراین با در نظر گرفتن چنین ویژگیهایی ،بر آن شدیم که میزان بکارگیری رفتارهای
مدیریت ريسك را در میان هیأتهای ورزشی استان خراسان جنوبی مورد مطالعه قرار دهیم تا
از این طریق گامی مهم برای شناسایی عوامل ایجاد کننده ایمنی و مدیریت ریسک ،برداریم.
بنابراین مطالعه و تحقیق در این زمینه مهم و ضروری است و مدیران ورزشی برای رسیدن به
اهداف خود در سازمانهای مربوطه الزم است که در این مورد اطالعات کافی داشته باشند.
همچنانکه پشتوانه تحقیق نشان میدهد ،تحقیقات اندکی درباره مدیریت ریسک در زمینه
ورزشی در سطح کشور انجام گرفته است ،که این مسئله ضرورت تحقيق در اين راستا را بیشتر
نمايان مي سازد.
روش تحقیق

روش تحقیق حاضر ،توصیفی -تحلیلی است که به شکل میدانی بر روي رؤسا و دبيران

هيأتهاي ورزشي استان خراسان جنوبي انجام گرفت .جامعه آماري تحقیق  126نفر میباشد
كه به صورت تمام شمار به عنوان نمونه انتخاب شدند .براي ارزيابي رفتارهاي مديريت ريسك،
از پرسشنامه مديريت ريسك توماس آيرون( 1روايي صوري محتوايي مناسب و پايايي)0/76
استفاده شد .براي تجزيه و تحليل يافتهها از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون كروسكال
واليس ،2همبستگی کندال و اسپيرمن ) 3استفاده شد .سطوح اجراي رفتارهاي مديريت ریسک
مديران در هشت حيطه ادراكي شامل -1 :نظارت  -2مسائل پزشكي  -3تسهيالت  -4امكانات
 -5امنيت تماشاچي و كنترل جمعيت  -6حمل و نقل  -7ايمني تجهيزات  -8استخدام و تربيت
1 - Thomas C, Aeron Questionnaire
2 - Kruskal Wallis H
3 - Kendall& Spearman Correlation
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پرسنل ،بررسيشد .از آنجايي كه مقیاس لیکرت ،یک مقیاس رتبهای است و دادههاي مربوط
به پرسشنامه رفتارهاي مديريت ريسك با توجه به آزمون كولموگروف اسميرنف 1داراي مقادير
( sig=0/000و )z = 3/068بود ،لذا از آمار غير پارامتريك براي تحليل دادهها استفاده گرديد.
یافتههای تحقيق
آمار توصيفي:

نتایج حاصل از آمار توصیفی ،نشان ميدهد كه  19/5درصد از مديران هیئتهای ورزشی

استان خراسان جنوبی ديپلم و زير ديپلم 9/8 ،درصد فوق ديپلم 56/9 ،درصد مدرك ليسانس،
 8/1درصد مدرك فوق ليسانس و  1/6درصد از آنها مدرك دكتري دارند .اکثریت مدیران
(تقریبا )%60فوق دیپلم و لیسانس ،تقریب ًا  %20فاقد تحصیالت دانشگاهی و تنها

%10

آنها دارای تحصیالت تکمیلی بودند .همچنین  31/7درصد مديران هيأتهاي ورزشي استان
خراسان جنوبي ،فارغ التحصيل رشته تربيت بدني بودند ،در حالی كه  56/1درصد آنها غير
تربيت بدني میباشند .نتایج نشان میدهد که از  60درصد افرادی که تحصیالت دانشگاهی
دارند ،تنها  31/7درصد آنها دارای مدرک تربیت بدنی میباشند.
نتايج نشان داد كه مديران هيأتهاي ورزشي استان خراسان جنوبي ،از مقياس پنج امتيازي
ليكرت نمره  4را كسب نمودند ،يعني اين كه آنها رفتارهاي مديريت ريسك را اغلب اوقات
انجام دادهاند .اين نتايج در نمودار ( ،)1نشان داده شده است:

1 - Kolmogorov-Smirnov
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نمودار شماره  ،1سطوح رفتاری مديريت ريسك در بین مدیران هیأتهای ورزشی استان خراسان جنوبی
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آمار استنباطي:

براي بدست آوردن رابطه بين سابقه مربيگري و نيز سابقه كار مديريتي با رفتارهاي

مديريت ريسك ،از آزمون همبستگي كندال استفاده شد .همچنانكه در جدول ،1نشان داده شده
است ،بين سابقه مربيگري ( )p=0/033و سابقه كار مديريتي ( )p=0/001با رفتارهاي مديريت
ريسك رابطه معناداري وجود دارد (.)p>0/05
جدول شماره  :1نتايج آزمون همبستگي كندال بين سابقه مربيگري و سابقه كار مديريتي با رفتارهاي مديريت ريسك
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r =./185
*0/033
r =0/260
**0/001

* معنی داری در سطح ()p>0/05
** معنی داری در سطح ()p>0/01

براي بدست آوردن رابطه بين رشته یا مدرک تحصيلي (تربيت بدني ،غير تربيت بدني و
دیپلم) ،با ميزان اجراي رفتارهاي مديريت ريسك ،از آزمون کروسکال والیس استفاده شد.
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جدول شماره ،2نتايج آزمون كروسكال واليس درباره تفاوت بين رفتارهاي مديريت ريسك و رشته تحصيلي
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همچنانكه در جدول  2نشان داده شده است ،بين رشته تحصيلي ( )p=0/006و رفتارهاي
مديريت ريسك تفاوت معناداري وجود دارد ( .)p>0/05افرادي كه تربيت بدني بودند ،رفتارهاي
مديريت ريسك را بهتر انجام داده بودند ،یعنی افرادی که فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی
بودند ،از مقیاس پنج امتیازی لیکرت نمره ( 4اغلب اوقات این رفتارها را انجام داده اند) ،در
حالی که افرادی که غیر تربیت بدنی بودند ،نمره  ( 3گاهی اوقات این رفتارها را انجام داده اند)
را کسب کرده بودند.
براي بررسي رابطه بين سطح تحصيالت و رفتارهاي مديريت ريسك از آزمون همبستگي
اسپيرمن استفاده شد.جدول ( .)3نتايج حاصله ( r=0/059و  ،)p =0/526نشان داد كه بين سطح
تحصيالت و رفتارهاي مديريت ريسك رابطه معناداري وجود ندارد.
جدول شماره  ،3آزمون همبستگي اسپيرمن در مورد ارتباط بين سطح تحصيالت و رفتارهاي مديريت ريسك
{¦Ë
t
cÔÌve

¿cZ

Ê´f^¼Å \Ë

0/033

0/019

0/104

0/060

Y{ÊÀ » t

0/725

0/834

0/262

0/519

µfÀ¯ÁdÌÀ»Y

Á¶¼u

cYÌÆne

ÊÀ¼ËY

¶ÀadÌ]e

®Ë

Ê´f^¼Å \Ë

0/069

-0/098

0/029

0/065

0/059

Y{ÊÀ » t

0/458

0/289

0/759

0/483

0/526

118

118

118

118

118

{¦Ë
t
cÔÌve

»Ê°a¶WZ

cÔÌÆe

cZ¿Z°»Y

ÊqZZ¼e

{Y| e

¿¬¶

Á¹Y|zfY

§dËË|»ÉZÅZf

* معنی داری در سطح ( )p>0/05
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نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري آزمون كروسكال واليس در جدول ( ،)4نشان میدهد
که بين وضعيت استخدامي و رفتارهاي مديريت ريسك (،)p=0/120تفاوت معناداري وجود
ندارد اما بین وضعیت استخدامی و تسهیالت تفاوت معناداری وجود دارد (.)p=0/049
جدول شماره ،4آزمون كروسكال واليس :تفاوت بين وضعيت استخدامي و رفتارهاي مديريت ريسك
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براي بدست آوردن رابطه بين وضعيت مربيگري و ميزان اجراي رفتارهاي مديريت ريسك،
از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شد (جدول شماره  .)5نتايج حاصله ( r=0/092و،)p=0/381
نشان ميدهد كه رابطه معنيداري بين متغيرهاي مربوطه وجود ندارد ،درحالیکه بین وضعیت
مربیگری و حمل و نقل ( ،) p=0/037رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره  ،5آزمون همبستگي اسپيرمن :ارتباط بين وضعيت مربيگري و رفتارهاي مديريت ريسك
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نتایج آزمون کااسکور نشان داد كه مديران ستادي بهتر از مديران صفی رفتارهاي مديريت
ريسك را انجام داده بودند ( .)p>0/05مديران ستادي از مقياس پنج امتيازي ليكرت نمره 4
را كسب كرده بودند ،در حاليكه مديران صف ،نمره  3را كسب كرده بودند .اين نتايج در نمودار
( ،)2نشان داده شده است:
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4
3
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نمودار  .2مقايسه بين مديران ستادي و مديران صف از لحاظ اجراي رفتارهاي مديريت ريسك

همچنين نتايج نشان داد كه مديران هيأتهاي ورزشي استان خراسان جنوبي ،از مقياس
پنج امتيازي ليكرت نمره  4را كسب نمودند ،يعني اينكه آنها رفتارهاي مديريت ريسك را اغلب
اوقات انجام دادهاند به عبارت دیگر ،رفتارهای مدیریت ریسک را نسبت ًا خوب اجرا کردهاند.
(.)p>0/05
بحث و نتيجه گيري

دستيابي موفقيت آميز به اهداف و مقاصد به اين امر بستگي دارد كه ريسكها و مسائل

ناشناخته پيرامون آن چگونه ارزيابي ميشوند و تصميمات مطلوب در مورد كنترل و مديريت
ريسك چگونه اتخاذ شوند .در تحقيق حاضر نشان داده شد كه مديران هيأتهاي ورزشي استان
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خراسان جنوبي نمره  4را از مقياس پنج امتيازي ليكرت 1كسب نمودند ،يعني آنها اغلب اوقات اين
رفتارها را انجام ميدهند .به طور كلي ميتوان گفت كه سطوح اجراي رفتارهاي مديريت ريسك
در هيأتهاي ورزشي استان خراسان جنوبي از وضعيت نسبت ًا مطلوبي برخوردار است .همچنین
نتایج نشان داد که بين سابقه مربيگري و نيز سابقه كار مديريتي با رفتارهاي مديريت ريسك،
رابطه معناداری وجود دارد و نیز بین رشته تحصیلی و رفتارهای مدیریت ریسک تفاوت معناداری
وجود دارد .اما بین وضعیت استخدامی و رفتارهای مدیریت ریسک رابطه معناداری وجود ندارد.
یکی از فرضیههای تحقيق اين بود كه مديراني كه سابقه مربيگري بيشتري دارند ،رفتارهای
مدیریت ریسک را بیشتر بکار بگیرند که نتایج تحقیق این فرضیه را مورد تایید قرار داد لذا
بنظر میرسد ،مدیران دارای سابقه مربیگری بدلیل دارا بودن اطالعات بيشتر درباره خطرات
و مسائل موجود در ورزش و چگونگي برخورد با اين خطرات ،رفتارهاي مديريت ريسك را
بهتر از ديگران انجام بدهند .اما ،از طرف ديگر معلوم شد مديراني كه به طور همزمان كار
مديريتي و مربيگري را با هم انجام ميدهند ،در مقايسه با مديراني كه فقط كار مديريتي را
انجام ميدهند ،كمتر رفتارهاي مديريت ريسك را انجام دهند زيرا آنها وقت و انرژي خود
را صرف هر دو وظيفه ميكنند ( .)7همچنین معلوم شد که بین سابقه مربیگری و میزان
اجرای رفتارهای مدیریت ريسك رابطه معناداري وجود دارد .اين نتيجه با نتيجه تحقيقي كه
توسط گري و كراول ،)1993( 2بر روي مديران بخش  ،3)NCAA( 1انجام گرفت همخواني
دارد كه در تحقيق آنها نیز ،مديراني كه سابقه مربيگري بيشتري داشتند ،رفتارهاي مديريت
ريسك را بهتر انجام داده بودند ( .)21اما با نتايج تحقيقات :توماس آيرون ( ،)2004الچاپل
( ،)2004گري و پارك ،)1991( 4گري و كورتيس ،)1991( 5آندرسون و گري )1994( 6و گري
1 - A 5-point Likert scale
2 - Gray & Crowell, 1993
3 - NCAA Division athletic directors
4 - Gray & Park, 1991
5 - Gray & Curtis, 1995
6 - Anderson & Gray, 1994
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و مك كينستري ،)1994( 1همخواني ندارد ( .)14 ،9 ،15 ،18 ،7با توجه به اینکه اجرای بهینه
رفتارهای مدیریت ریسک به عوامل مختلفی بستگی دارد و هر کدام از این عوامل تأثیر قابل
توجهی بر روی کیفیت اجرای این رفتارها دارند ،لذا سابقه مربیگری زمانی میتواند باعث
اجرای رفتارهای مدیریت ریسک بشود که سایر عوامل هم در نظر گرفته شود .همانطور که

قب ً
ال توضیح داده شد ،مدیریت ریسک شامل هشت حیطه ادراکی شامل -1:نظارت  -2مسائل
پزشكي  -3تسهيالت  -4امكانات  -5امنيت تماشاچي و كنترل جمعيت  -6حمل و نقل
 -7ايمني تجهيزات  -8استخدام و تربيت پرسنل ،میباشد بنابراین ،الزم است که تمامی این
حیطهها در سطح مناسبی با هم تلفیق شوند ،تا رفتارهای مدیریت ریسک در سطح مطلوبی
اجرا بشوند.احتما ًال در تحقیقهای انجام گرفته فوق یک یا چند مورد از این هشت حیطه در نظر
گرفته نشده که این عامل باعث اختالف در نتایج تحقیقی شده است ،چرا که با توجه به پیشنه
تحقیقات سابقه مربیگری امری مهم و اجتناب ناپذیر در اجرای رفتارهای مدیریت ریسک تلقی
شده است ( .)21هرچند ،تحقيقات بيشتر در اين زمينه توصیه میشود.
بر اساس مطالعات انجام گرفته در ارتباط با تأثير سابقه كار مديريتي در اجراي رفتارهاي
مديريت ريسك به نظر ميرسد كه مديراني كه از سابقه مديريتي بيشتري برخوردارند با توجه
به اينكه آنها با ريسكهاي موجود در سازمان خود آشنا هستند و دانش و تجربه بيشتري در مورد
چگونگي برخورد با اين ريسكها دارند ،احتمال میرود ،در مقايسه با مديراني كه سابقه مديريتي
كمتري دارند ،رفتارهاي مديريت ريسك را بهتر انجام بدهند ( .)7نتایج حاصل از تجزیه و
تحلیل آماری این فرضیه را مورد تایید قرار داد و معلوم شد که بین سابقه کار مدیریتی و میزان
اجرای رفتارهای مدیریت ریسک رابطه معناداری وجود دارد .این یافته تحقیق با نتايج تحقيقات
توماس آيرون ( ،)2004الچاپل ( )2004و گري و مك كينستري ( ،)1994همخوانی دارد که
در تحقیق آنها نیز مدیرانی که از سابقه مدیریتی بیشتری برخوردار بودند ،رفتارهای مدیریت
1 - Gray & Mckinstrey, 1994
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ریسک را بهتر از دیگران انجام داده بودند.آنها هم در تحقیقات خود اظهار کرده بودند که سابقه
کار مدیریتی یکی از عوامل مؤثر در اجرای رفتارهای مدیریت ریسک بوده است (.)7،14،18
با توجه به اينكه اجراي رفتارهاي مديريت ريسك در ورزش نيازمند داشتن دانش و شناخت
كافي در زمينه مسائل ورزشي و خطرهاي موجود در آن است لذا به نظر ميرسيد مديراني كه
رشته تحصيلي يا به عبارت ديگر مدرك تحصيلي آنها تربيت بدني باشد ،به مراتب بهتر از
مديراني كه رشته تحصيلي يا مدرك تحصيلي غير تربيت بدني داشتند ،رفتارهاي مديريت
ريسك را انجام دهند .نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري این فرضیه را مورد تأیید قرار داد
و معلوم شد بين ميانگين رفتارهاي مديريت ريسك در سطوح مختلف رشته تحصيلي يعني بين
رفتارهاي مديريت ريسك در سه گروه تربيت بدني ،غير تربيت بدني و ديپلم ،تفاوت معناداري
وجود دارد .افرادی که مدرک تربیت بدنی داشتند ،رفتارهای مدیریت ریسک را بهتر انجام داده
بودند .افرادی که فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی بودند ،از مقیاس پنج امتیازی لیکرت نمره 4
(اغلب اوقات این رفتارها را انجام داده اند) ،در حالی که افرادی که غیر تربیت بدنی بودند ،نمره
 ( 3گاهی اوقات این رفتارها را انجام داده اند) را کسب کرده بودند.
اين نتيجه با تحقيقي كه گري و پارك ( ،)1991بر روي مديران دبيرستان ورزشي آيوا
انجام دادند ،همخواني دارد كه در تحقيق آنها نیز مديراني كه رشته تحصيلي آنها تربيت بدني
بود ،رفتارهاي مديريت ريسك را بهتر از ديگران انجام داده بودند .اما اين نتيجه با نتايج
تحقيقات ،توماس آيرون ( ،)2004گري و كورتيس ( ،)1991گري و كراول ( ،)1993آندرسون
و گري ( )1994و گري و مك كينستري ( ،)1994همخواني ندارد .در تحقیقات زیادی تأثیر
مثبت مدرک تربیت بدنی در اجرای رفتارهای مدیریت ریسک اثبات شده است .اینکه چرا در
تحقیقات فوق رابطه معناداری بین رشته تربیت بدنی و رفتارهای مدیریت ریسک وجود ندارد،
بنظر میرسد که نقش سایر عوامل از قبیل (امکانات ،تجهیزات و  )...در این زمینه تأثیر گذار
بوده است .هر چند تحقیقات بیشتر در این زمینه الزم به نظر میرسد.
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یافته دیگر تحقیق نشان میدهد ،بين سطح تحصيالت و رفتارهاي مديريت ريسك رابطه
معناداري وجود ندارد ( r=0/059و  .)p=0/526با توجه به اينكه سطح تحصيالت مديران باعث
افزايش شناخت و دانش بيشتر آنها درباره ريسكها و خطرات ناشي از آنها در ورزش ميشود،
بنابراين به نظر ميرسيد كه داشتن سطح تحصيالت باالتر باعث بهبود اجرای رفتارهای
مدیریت ريسك مدیران بشود .اما اين عامل در این تحقیق تاثیر معناداری نداشت .اين نتيجه با
نتايج ساير تحقيقات انجام گرفته توسط محققان خارج از كشور مانند :توماس آيرون (،)2004
گري و پارك ( ،)1991گري و كورتيس ( ،)1991گري و كراول ( ،)1993گري و مك كينستري
( ،)1994اندرسون و گري ( ،)1994همخواني دارد ،آنها هم در نتايج تحقيقات خود عنوان كرده
بودند كه تفاوت معناداري بين ميزان اجراي رفتارهاي مديريت ريسك و سطح تحصيالت وجود
ندارد .اين نتایج ،باعث تقويت اين عقيده ميشود که اجراي رفتارهاي مديريت ريسك ،شرايط
و امكانات خاصي را ميطلبد و صرف داشتن سطح تحصيالت باالتر نمیتواند منجر به اجراي
بهينه اين رفتارها بشود ،مگر اينكه از قبل زمينه اجراي آن مهيا شده باشد .هرچند ،تحقيقات
بيشتر در اين زمينه توصیه میشود.
فرض دیگر تحقیق این بود ،مدیرانی كه وضعیت استخدامی رسمی دارند و بصورت تمام
وقت در خدمت سازمان خود هستند ،به مراتب بيشتر از آنهايي كه غير رسمي و بصورت پاره
وقت كار ميكنند ،رفتارهاي مديريت ريسك را انجام ميدهند ،زیرا آنها ثبات شغلی دارند و وقت
و تمرکز خود را فقط بر روي يك كار تنظيم ميکنند .بنابراین درگیر فعالیتهای جانبی نميشوند
و به اين ترتيب تمامي تالش و انرژي خود را براي پيشبرد اهداف و وظايف خود بكار ميگيرند.
اما نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري بر روي اين متغير ،نشان داد كه بين ميانگين رفتارهاي
مديريت ريسك در سطوح وضعيت استخدامي يعني رسمي ،پيماني ،قراردادي ،شركتي ،روزمزد
و ساير موارد تفاوت معناداري وجود ندارد .این یافته با نتیجه تحقیق آيرون ( ،)2004همخوانی
ندارد .بنظر میرسد نقش سایر عوامل از جمله عدم ثبات شغلی ،عوامل اقتصادی و غیره ،در
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وضعیت استخدامی تأثیر گذار بوده باشد لذا تحقیقات بیشتر در این زمینه برای اظهار نظر قطعی
الزم است.
وضعیت مربیگری بیانکننده درجه مربیگری مدیر ورزشی در ارتباط با رشته ورزشي خود
است .در رابطه با تأثير درجه مربيگري بر روي ميزان اجراي رفتارهاي مديريت ريسك اين
موضوع قابل تصور است كه مديراني كه از درجه مربيگري باالتري نسبت به ديگران برخوردارند،
چون اطالعات بيشتري درباره خطرات موجود در رشته ورزشي خود دارند ،بنابراين احتمال دارد
رفتارهای مدیریت ريسك را بهتر از ديگران انجامدهند .نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري
آزمون همبستگي اسپيرمن ( r=0/092؛  ،)p=0/381نشان داد كه رابطه معنيداري بين وضعيت
مربيگري مديران و ميزان اجراي رفتارهاي مديريت ريسك آنها وجود ندارد .این یافته با نتایج
تحقیقات آیرون ( ،)2004الچاپل ( )2004و گري و پارك ( ،)1991همخوانی دارد .از آنجایی که
در بحث مربوط به مربیگری ،سابقه مربیگری بیشتر از وضعیت یا درجه مربیگری اهمیت دارد،
لذا زمانی اهمیت وضعیت مربیگری دوچندان میشود که با سابقه مربیگری همراه بوده باشد و
صرف داشتن وضعیت مربیگری باالتر به اجرای بهتر رفتارهای مدیریت ریسک در محیطهای
ورزشی منجر نمیشود.
بر اساس نتایج نشان داده شده آزمون کااسکور در شکل ( ،)1مديران ستادي بهتر از مديران
صفی رفتارهاي مديريت ريسك را انجام داده بودند ( .)p>0/05مديران ستادي از مقياس پنج
امتيازي ليكرت نمره  4را كسب كرده بودند ،در حاليكه مديران صف ،نمره  3را كسب كرده
بودند .با توجه به اینکه مدیران صف در ارتباط مستقیم با عملیات ورزشی هستند لذا ،اجرای
رفتارهای مدیریت ریسک در درجه اول بر عهده مدیران صف میباشد چرا که برنامه ریزی
نادرست از طرف مدیران صف میتواند ریسکهای مختلفی را در پی داشته باشد که در صورت
عدم مدیریت ،این ریسکها به خطرات مختلفی تبدیل میشوند که گاهی اوقات پیامدهای آن
جبران ناپذیر خواهد بود .بنابراین نقش مدیران صف بیش از پیش قابل توجه است .نتایج تحقیق
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مذکور ضعف اجرای رفتارهای مدیریت ریسک توسط مدیران صف را نشان میدهد که مدیران
عالی باید برای رفع این مشکل اقدام نمایند.
در نهایت بنظر میرسد كه مدیریت ريسك موضوع جدیدی است ،بنابراین اعمال آن نیازمند
امکانات و شرایط خاصی است كه در سازمانها و نهادهای ورزشی کشور به ندرت وجود دارد و تا
زمانی كه شرایط آن مهیا نشود ،نميتوان انتظار داشت كه این رفتارها به شكلي مناسب انجام
بگیرند .لذا برای پر کردن ضعف امکانات با توجه به نتایج تحقیق حاضر مدیرانی الزم است که
رشته تحصیلی آنها تربیت بدنی باشد و از سابقه مربیگری و مدیریتی در این زمینه نیز برخوردار
باشند و همچنین رفتارهای مدیریت ریسک در آموزشهای ضمن خدمت واحدها در زمینههای
نظارت ،مسائل پزشکی؛ تسهیالت؛ امکانات؛ امنیت تماشاچی؛ استخدام و تربیت پرسنل؛ حمل و
نقل و ایمنی تجهیزات برای آموزش مدیران صف که بیشتر در جریان عملیات مدیریت ریسک
قرار دارند ،در نظر گرفته شود .همچنین با توجه به تازگی موضوع ،پیشنهاد میشود که تحقیق
حاضر در استادیومهای ورزشی ،استخرهای ورزشی و ادارات تربیت بدنی کل کشور به طور
مشابه اجرا شود تا شاید در آینده ،دانش الزم در این زمینه بوجود آید و از این طریق با اجرای
مناسب این رفتارها میزان صدمات مالي و بدنی کاهش پیدا بكند.
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