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 یده چک

مدیریت جمعیت به دلیل کثرت و تنوع حضور تماشاگران در رویدادهای ورزشی، به بخشی   :هدف

خسارات باعث  تواندیمجمعیت  حیصح تیریعدم مد ناپذیر در مدیریت رویدادها تبدیل شده است.جدایی

تر فوتبال بر گیل تیجمع تیریمد یهاچالش ییشناسا ق،یتحق نیهدف از انجام ا .ناپذیری شودجبران

 خصوص اقدام شود.  نیدر ا یزیربه برنامه قیطر نیبود تا از ا رانیا

ی هدفمند و ریگروش نمونه قیانجام شد. از طر یاکتشاف تیو با ماه یفیبا روش ک قیتحق :شناسیروش

 یآورجمع قیتحق یهابا خبرگان مرتبط با موضوع، داده قیعم ۀمصاحب 69و بر اساس  یبرفگلوله تکنیک

 .شدند لیو تحل هیو تجز یها کدگذارداده ک،یتمات لیشد. بر اساس تحل

 یدر مرحله دوم کدگذار میمفاه نی. ابودمفهوم  75ها در قالب وجود چالشدهندۀ نشان جینتا :هایافته

ساختار، رفتار،  نیتم با عناو ایمقوله عمده  7در مرحله سوم به  تیو در نها هیمفهوم ثانو 81به 

 .ندشد لیتبد تیجمع تیریمد تیو هوفرهنگی -مسائل اجتماعی ،یذارگاستیس

شده  ییشناسا یهابا چالش لیگ برتر فوتبالاندرکاران و برگزارکنندگان دست ییآشنا :گیرینتیجه

ها ترغیب نماید. این موضوع در آینده ریزی برای مدیریت مطلوب چالشآن ها را به تالش و برنامهتواند می

رضایتمندی و تمایل تماشاگران به بازگشت مجدد، افزایش سطح ایمنی و  امنیت و در  سبب افزایش

 . نهایت مزایای مختلف اقتصادی و اجتماعی خواهد شد

 .چالش، فوتبال ک،یتمات لیتحل وم،یاستاد ت،یجمع تیریمد های کلیدی:واژه 
  

 دکتری آموختهدانش .1، دانشگاه تهران یورزش تیریمد اریدانش. 9 مدرس تیدانشگاه ترب یورزش تیریستاد مد. 6و  8

 مدرس تربیت دانشگاه ورزشی مدیریت
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 مهمقدّ
 ۀجامع   یهادهیپد نیتراز قابل توجه یکیفوتبال 

فوتب ال از   ام روزه . اس ت  عص ر حاض ر  در  یبشر

ب ه   یمو سرگر حیتفر یبرا یشکل ورزش و عامل

فوتب ال از   یو مسابقات جه ان  یاجتماع یادهیپد

 یاجتم اع  روی داد  کی  ب ه   یورزش   دادی  رو کی

امروز، فوتبال  یانسان ۀشده است. در جامع لیتبد

است  یادهیبلکه پد ست،یورزش ندیگر صرفاً یک 

ه ا را  ساعت از وقت انسان هاونیلیکه هر ساله م

 یتماعاج ۀدیپد نی. به ادهدمیبه خود اختصاص 

گون  اگون و ب  ا توج  ه ب  ه   یاای  از زو ت  وانیم  

 ،یانی)ورک ستینگر اشیمثبت و منف یکارکردها

8917 .) 

اکث ر مواق ع    هاومیدر استاد کثیر یتیجمع حضور

و مطلوب اس ت. م ثالً از    دهیمثبت و پسند یامر

در  ش  تر یب تی   جمعحض  ور   ،یمنظ  ر تج  ار 

ها مزایای اقتص ادی بیش تری را در پ ی    استادیوم

از حد و  شیوجود، ازدحام ب نی. با اواهد داشتخ

منج  ر ب  ه  توان  دیم   تی  جمع فیض  ع تیریم  د

از ح د ب ه    شیفشار ب مچونناخواسته ه یحوادث

از دس ت دادن   یو حت   ه ا تیمص دوم  ت،یجمع

(. 6688، 8و همکاران نیپ نی)چ  جان افراد شود

 تی  حوادث ناگوار در مواقع ازدحام جمع یمایس

 یفراوان   تیکه جمع هاییانمکدر دهد می نشان

 یب را  یم  یعظ اریبس   لیپتانس   ند،یآیگردهم م

بروز هرگونه حوادث وج ود دارد. ح وادث ن اگوار    

تماش  اگران و  یمن  ین ر  توج  ه ب ه ا   ،یپ  دریپ  

در  تی  جمع تیریداده و م د  شیرا اف زا  تیجمع

وت، ی  نموده اس ت )ال  یرا ضرور یورزش یفضاها

 (.8911 ،6تیو اسم کیفراسد

                                                      
1. Chin Pin et al 

2. Elliot, Frosdick & Smith 

و  ه  ایژگ  یدرک و یب  را یادی  ز یه  ات  الش 

ص ورت گرفت ه اس ت. اگرچ ه      تیجمع یرفتارها

ح ل   یب را  یاریبس یها و ابزارهاحلها، راهروش

 تی  بهبود مش کالت مرب وب ب ه ازدح ام جمع     ای

بهب ود   یبرا یادیز یفضا اماشده است  شنهادیپ

 تیریها خصوصاً در م د در تمام جنبه شرفتیو پ

 و همک  اران، نیپ   نیوج  ود دارد )چ   تی  جمع

 یهر جزء از باز دیرا با تیجمع تیریمد (.6688

مس ابقه و  گرفته تا  ومیاستاد یاز طراح دادیرو ای

 وتماش  اگر در براب  ر خط  رات  تی  و حما روی  داد

اف راد   گرید یاز سو ینیبشیپرقابلیغ یهابیآس

 یب را  یاص ل  اری  نم ود. مع  فی  خود اماکن تعر ای

 حیده و ص ح بس ن  ،یدر م ورد ک اف   یریگمیتصم

ب ه ن وع    یبس تگ  تیکنترل جمع یهاهیبودن رو

ب ودن   یخشونت، وج ود و ک اف   داتیتهد داد،یرو

تع داد   ین  یبشیپ   ،یو اض طرار  یاورژانس ۀبرنام

نشس تن،   بی  مورد انتظ ار و ترت  تیافراد و جمع

و  ه ا میت   ب ین در  معروف و حس اس  یهارقابت

دارد.  انی  راهنما نیروه  ای امنیت  ی واس  تفاده از 

 تی  جمع تیریم د  ۀس ت یکارآمد و شا یهارنامهب

 یس  اختار ارتب  اط ح،یص ح  یه  امشخص ه  یدارا

فراد ناتوان مختلف، کارکنان ا یمؤثر، خدمات برا

 ییه ا اس ت یو س ه ا هی، رودیدهو آموزش مندتوان

، 9اس  ت )دوک  اس احتم  الیتم  ام م  وارد  یب  را

 میب  ه ط  ور مس  تق  تی  جمع تیری(. م  د6662

 ریرا تحت ت ثث  مسابقهجذابیت و  یمشتر تیرضا

 (.6668 ،1ی)آبوت و گد دهدیقرار م

( ض  من اش  اره ب  ه 6688) و همک  اران نیپ  

کمب ود   ها،ومیاتفاق افتاده در استاد عیفجا یبرخ

را عام ل ب ه    ه ا ومیس تاد ی متعدد در اهایورود

می دانن د.   تیوجود آمدن مشکالت ازدحام جمع

                                                      
3. Doukas 

4. Abbott & Geddie 
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این محققین برای حل مشکالت ازدحام جمعیت 

 بن  دیتقس  یم یعن  ی 8زی  اص  ل اول تر ربردک  ا

کنند. مطابق را پیشنهاد می های استادیومورودی

 مربوطه یهایبر اساس صندلاین اصل، استادیوم 

بن دی ش ده و ای ن چه ار     تقس یم  بخشبه چهار 

ش وند.  منطقه به طور کامل از هم جداسازی م ی 

امارات باشگاه آرسنال را به عن وان   ومیآنها استاد

اق دام   نی  که ب ا ا  کنندیم یکار معرف نیا ۀنمون

گ زارش نش ده    تیمشکل ازدحام جمع گونهچیه

 یورزش   یه ا در م ورد بح ران   یق ات یتحق است.

 1وی  ، مت(6665) 9تننب ام  ،(8331) 6لوریتوسط ت

( 6667) 2رویو اس   ( 6662) 7یسیاست ،(6669)

آنه  ا،  جیاس  ت ک  ه ب  ر اس  اس نت  ا افت  هیانج  ام 

مناسب و  یزیربرنامه فقدانی همچون یفاکتورها

تماشاگران، دان ش و   یو راحت شیآسا یبرا یکاف

 س ک، یر تیریدر خص وص م د   یاطالعات ناک اف 

 س،یپل   یروه ا ین یب را  ژهیو یهافقدان آموزش

تماش اگران،   یاقتص اد -یمشکالت اجتماع یبرخ

 لی  ام  اکن از قب تیریم  د ۀمس  ائل س  اد یبرخ  

 به ام اکن، و  حیرصحیبسته، ورود مجدد غ یدرها

س اخت و س از    ف،یض ع  یطراح   ادیبه احتمال ز

وان به عن عالئم و راهنماها فیو نصب ضع فیضع

ش ناخته   یورزش یدادهایبحران در رو یعلل اصل

( ب ه ل زوم حض ور    6668) ی. آبوت و گداندشده

ه ا و  در نقاب حس اس ورزش گاه   یتیامن یروهاین

 یه  انیدورب   قی  نظ  ارت ب  ر تماش  اگران از طر

ک ه اگرچ ه    دن  کنیو عن وان م   مداربسته اشاره 

کامالً م رتبط   تیو کنترل جمع تیجمع تیریمد

                                                      
1. TRIZ 

2. Taylor 

3. Tenenbaum 

4. Mathew 

5. Stacey 

6. Spirov 

 تیریم د  قی  از طر توانیهستند اما م گریکدیبا 

به کنترل  یازیبود که ن دواریام تیاثربخش جمع

 وجود نداشته باشد. تیاز حد جمع شیو ب دیشد

 انیو محم  د یدوس  ت ،یس  جاد ،یری  خب

ب ا   ه ا ومیاس تاد  رانیمد یی( بر عدم آشنا8913)

در  یاحتمال یخطرها تیریمد اتیها و عملروش

 التیداشته و علت آن را تحص   دیکتث هاومیاستاد

عن وان   یب دن تیاز ترب ریغ یهانهیدر زم رانیمد

 ییه ا ومیاس تاد  ن،یمحقق نیاند. به اعتقاد اکرده

اند، ب ا توج ه ب ه    شده سیکه در داخل شهر تثس

فوتبال و  ۀقمساب یگسترش شهرها، هنگام برگزار

 تیو به علت هجوم جمع یباز انیبعد از پا ژهیوبه

 ینیس نگ  یک  یب ار تراف  ،یاص ل  اب ان یخ خلبه دا

 یب  را یت  یک  ه مش  کالت امن کنن  دیم   ج  ادیا

. از جمل ه  آوردیبه وجود م هینقل لیرانندگان وسا

در ح ال   یخودروه ا  ۀشیبه شکستن ش توانیم

حرکت، متوقف کردن خودروه ا، واژگ ون ک ردن    

رانن دگان در ح ال    یروان تیخودروها، سلب امن

همچن ین  ک رد.   اشاره ومیاستاد ریحرکت در مس

دس تورالعمل   ح اکی از فق دان   قیتحق نیا جینتا

ع دم  ، یخطرات احتم ال  تیریمد یاستاندارد برا

 یبازرس   یمکت  وب ب  را  س  تیچ  ک لوج  ود 

 یک  یالکترون لیوس ا  وم،یمهم اس تاد  یهاقسمت

نب  ود ،  ومیاس  تاد یکیمک  ان یو اج  زا ومیتاداس  

ع دم اتخ ا     ،مخصوص تماشاگران معلول گاهجای

فق دان  ، اهیدر بازار س یفروشتیبل هیعل داتیتمه

ه ا  بیمه نبودن استادیوم، هاگذاری صندلیشماره

 یمستندس از  یه ا ف رم  نب ود ، در برابر خط رات 

در  یو آم ادگ  یریشگیحوادث و صدمات جهت پ

الزم  یاهنماه ا عالئم و ر نبود، یقبال خطرات آت

های فوتبال در اکثریت استادیوم تماشاگران یبرا

 .بودایران 
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 یه ا ورزشگاه عیاز فجا( 8331) لوریدر گزارش ت

امکان  ات نامناس  ب و   نیارتب  اب ب    س،یانگل  

 نی ی تب یتماشاگران ب ه خ وب   ۀمتمردان یرفتارها

که  کندیگزارش اعالم م نیدر ا لوریشده است. ت

 یه ا سیفوتب ال، س رو   یاه  نیاز زم یاریدر بس

 ییابت دا  اریبس یاز نظر ساخت و طراح یبهداشت

اندک و  اریبس تینسبت به جمع نهابوده و تعداد آ

امور باعث  نیکه ا دیافزایم ینامناسب هستند. و

ت ر از   نییپ ا  ییکه تماشاگران رفتاره ا  شوندیم

در  ل  وریح  د اس  تاندارد از خ  ود نش  ان دهن  د. ت

 ۀک ه فاجع    دیرس   ج ه یتن نیخود به ا قاتیتحق

مالک ان و   داری  پا ۀمحصول عدم عالق   لزبورگیه

 ،یانگلستان نس بت ب ه راحت     یهاباشگاه رانیمد

وت، ی  تماشاگران بوده اس ت )ال  تیو امن شیآسا

و  یمنص  ورش  اه. (8911 ت،یو اس  م کیفراس  د

گ رفتن   دهی  ناد لیاز قب یعوامل (8917) یمظفر

ر اثرگ  ذار ب  ر رفت  ا   یروان  -یعوام  ل اجتم  اع 

ب ا   یانتظ ام  یرویتماشاگران، برخورد نامناسب ن

 یک  اریو ب یو مش  کالت اقتص  اد  تماش  اگران

 س  ازن  هیتماش  اگران را ب  ه عن  وان عوام  ل زم  

 .اندنام برده یورزش یهابحران

که  یدر صورت کندمی انی( ب8339) 8کیملن

توس ط   یبه خوب تیعوامل مرتبط با کنترل جمع

و  یتمندیرض ا شود باعث  تیبرگزارکنندگان رعا

خواهد ش د.   یورزش انیتکرار رفتار مصرف مشتر

ب ه نق ل از    ،3378) 6ل د یف کی  و گ ر ید یاز سو

اس ت ک ه احس اس    کرده  انیب زین (8912الهی، 

و  اهتماشاگران از وجود ازدحام در ورزش گ  ینگران

را در  هن آنها  یآن آثار منف حیعدم کنترل صح

 دی  خرو احتمال تک رار رفت ار    گذاردیم یبه جا

توان ادعا با این شواهد می .دهدیآنها را کاهش م

                                                      
1. Melnick 

2. Wickfield 

کرد که یکی از علل کاهش روز به روز تماشاگران 

لیگ برتر فوتبال ایران در چند دورۀ اخی ر لی گ   

برتر، نامطلوب بودن وض عیت م دیریت جمعی ت    

؛ 8931رسولی، از جمله است که منابع مختلفی )

ه بر این م دعا ص ح  ( 8939گروه ورزشی مشرق، 

اند. از طرف دیگ ر یک ی از عل ل ح وادث     گذاشته

فوتب ال ای ران ک ه     هایاستادیومدر  گزارش شده

منجر به کشته و زخمی شدن چندین نف ر ش ده   

ع اطف،  ، 8938، ن ژاد و همک اران  رمضانیاست )

لوب جمعیت بوده است. لذا ط( مدیریت نام8911

باید به فکر م دیریت مطل وب جمعی ت ب ود ک ه      

ل  ه در ای  ن زمین  ه شناس  ایی ت  رین مرحاساس  ی

های موجود در این مورد است. اما بررس ی  چالش

دهد که مقولۀ م دیریت  پیشینۀ تحقیق نشان می

جمعی  ت ه  م از لح  ا  کمی  ت و ه  م از لح  ا   

ه ای  کیفیت و عمق بررسی در مت ون و پ ژوهش  

وج ود  علمی کشور مورد غفلت واقع شده است و 

ورزش  تیریدر م د  نهیزم نیدر ا یقاتیخالء تحق

 قی  تحق در. ش ود یکشور به ش دت احس اس م    

ت ا ب ه دنب ال مس ائل      داردمحقق ت الش   حاضر،

 تی  تر در مشکالت مربوب به ازدحام جمعیاساس

و  یاش ه یعل ل ر  افتنی یرو بیشترتمرکز و  باشد

در لیگ برت ر   تیجمع مدیریتمشکالت  نیادیبن

ضمن پر  تواندیم قیتحق نیانجام ا فوتبال است.

 نیدر ا قیعم یدانش جادیء مذکور به اکردن خال

 یق   اتیکم   ک نم   وده و س   رآغاز تحق ن   هیزم

از  یک  یح ق  باشد که به نهیزم نیتر در اگسترده

در  ژهی  ودر ورزش کش ور و ب ه   یتیریمد یازهاین

از طرف  است. یورزش یدادهایرو تیریمد ۀطیح

دیگر از لحا  کاربردی نیز می توان د متولی ان و   

برت  ر فوتب ال ای ران را ب  ه    برگزارکنن دگان لی گ  

ها و تالش در رف ع آنه ا ترغی ب    آگاهی از چالش

 نماید.
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 شناسی پژوهشروش

تحقیق حاضر از نوع کیفی است. جامع ۀ تحقی ق   

را صاحبنظران  آشنا به موضوع مدیریت جمعیت 

و دست اندرکاران برگزاری مس ابقات لی گ برت ر    

فوتبال تشکیل دادن د. از روش نظ ری و تکنی ک    

مص احبه   ئتیه یانتخاب اعضاه برفی برای گلول

ط ر    ین وع  ینظ ر  یری  گنمون ه استفاده ش د.  

اس ت ک ه ب ا     هدفمن د  یاحتم ال ریغ یریگنمونه

از  قی  تحق نی  توجه به لزوم کسب اطالعات در ا

 روش مورد استفاده ق رار گرف ت   نیافراد خاص، ا

نف  ر  66نمون  ۀ تحقی  ق را  . (8915)بازرگ  ان، 

ش ناس، دو نف ر از   ه)مشتمل بر ی ک نف ر جامع    

مسئولین س ازمان لی گ، ی ک نف ر از مس ئولین      

فدراسیون فوتبال، دو نفر افسر امنیتی، دو نف ر از  

ه  ای فوتب  ال، دو نف  ر م  دیر  مس  ئولین هی  ثت

نفر متخصص م دیریت ورزش ی(    86استادیوم، و 

تشکیل دادند. از مصاحبۀ عمیق با خبرگان ب رای  

ت ا   ه ا احبهمصاستفاده شد. این  هادادهگردآوری 

 69زمانی که به اشباع رسیدند ادامه یافت. تعداد 

مصاحبه با خبرگان انجام یافت ک ه در مص احبه   

ها به اشباع رسیدند و مصاحبۀ بیست و دوم، داده

آخر، به منظور حصول اطمینان بیشتر انجام شد. 

برای کسب اطالعات تکمیلی از یکی از مص احبه  

آم  د.  ش  وندگان، دو ب  ار مص  احبه ب  ه عم  ل   

 866ت ا   26رت باز و ب ه م دت   وها به صمصاحبه

  .دیشگران به طول انجامهبا هر کدام از پژو قهیدق

سواالت  یپژوهش، پس از طراح یاجرا یبرا

پروتکل مصاحبه، اق دام ب ه انج ام     نیو تدو یکل

نظران ش د. پ س از   با صاحب قیعم یهامصاحبه

ها به صورت کامل ب ر  هر مصاحبه، مصاحبه انیپا

ه ر مص احبه    انی  شدند. در پانوشته کاغذ  یرو

 میه ا ش د ت ا مف اه    داده هیاول یاقدام به کدگذار

ه ا  استخراج شوند. پ س از اتم ام مص احبه    هیاول

 قاتیو تحق ینظر یتر مبانقیعم ۀاقدام به مطالع

 اتیگذشته، تجرب میمفاه بیشد تا از ترک نیشیپ

 یپژوهشگر و نظرات صاحبنظران به مراحل بع د 

شناس  ایی  تی  ه  ا و در نهاداده لی  و تحل هی  زتج

اق دام  ه ا  های اصلی چالشهای ثانویه و تممولفه

ها، با استفاده از تحلیل تجزیه و تحلیل دادهشود. 

عب ارت   کی  تمات لی  تحلانجام گرف ت.   8تماتیک

ک ه در   یلیتحل یبر استقرا یمبتن لیاست از تحل

 یبای  ها و الگوداده یبندطبقه قیآن محقق از طر

 یشناسسنخ کیبه  یاو برون داده یادرون داده

 لی  تحل گ ر، ی. به عب ارت د ابدییدست م یلیتحل

 لی  و تحل یعبارت است از عمل کدگذار کیتمات

 نی  . اندیگویها چه مدههدف که دا نیها با اداده

در  یابی  اول ب ه دنب ال الگو   ۀدر وهل   لینوع تحل

ل از تحلی   (.22: 8936هاس  ت )محم  دپور، داده

های متعددی وجود دارد. در ای ن  تماتیک، نسخه

ای ک ه نس خه   6پژوهش از روش دپوی و گیتلین

ان د،  گرا از تحلیل تماتی ک را ارائ ه ک رده   طبیعت

 استفاده شد.

مدت پژوهشگر، مشارکت پیوسته و طوالنی

همکاران،  و کنترل مشاهدۀ مداوم، بازبینی

کنندگان و رونده، مشارکت شرکت هنیت پیش

تفاده از منابع اطالعاتی چندگانه، معیارهای اس

برآورندۀ اعتبار این پژوهش کیفی )معادل روایی 

؛ 8917)هومن،  های کمیدرونی در پژوهش

( هستند. 8936، محمدپور، 8912فرد، دانایی

در  یدینکات کل یتمام شیثبت و نماهمچنین 

 م،یمفاه یباز و مستندساز یکدگذار ۀمرحل

انتقال در این پژوهش  یاز تحقق نسب یحاک

های کیفی )معادل روایی بیرونی در پژوهش

با توجه به اینکه تحقیق حاضر  است. کمی(

                                                      
1. Thematic analysis 

2. Depoy & Gitlin 
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تحت نظارت و بخشی از رسالۀ دکتری بوده و 

، داشتراهنما و مشاور قرار  دیاسات ییراهنما

تحت نظارت و کنترل آنها  قیمراحل تحق یتمام

نفر متخصص  کیبوده است. ضمن آنکه از 

 تیجمع تیریآشنا به مفهوم مد یورزش تیریمد

که این  کمک گرفته شد زین پژوهش کیفیو 

مورد مؤید اعتماد در این پژوهش )معادل پایایی 

 در پژوهشهای کمی( است. در نهایت پژوهش

 میمفاه یبا استفاده از مستندساز حاضر

کنندگان در استخراج شده و کنترل مشارکت

 یهاافتهیه شود پژوهش تالش شد که نشان داد

 طرفانه و منصفانه منعکس شده استیحاضر، ب

 تا اصل اصالت تحقیق رعایت شود.

 ی پژوهشهایافته
های حاصل از مصاحبه با در تحلیل تماتیک، داده

خبرگان آشنا به موضوع پژوهش ابتدا به ص ورت  

پاراگراف به پاراگراف کدگذاری شدند. س  س در  

یم اولیه اقدام شد دو مرحله نسبت به تولید مفاه

مفهوم از مصاحبه ب ا   75که در مرحلۀ اول تعداد 

خبرگان استخراج ش د. ای ن مف اهیم در مرحل ۀ     

دوم، جهت انسجام بیشتر و تحلیل و تفسیر بهتر 

تر کدگ ذاری ش دند.   مفهوم انتزاعی 81در قالب 

مفه  وم تولی  د ش  ده در مرحل  ۀ دوم عب  ارت  81

تی، ه  ای س  اختاری، تس  هیال بودن  د از چ  الش 

کنترلی، ایمنی،  اتی، نگرشی، آکادمیک، انسانی، 

آموزش   ی، م   دیریتی، حق   وقی، بسترس   ازی،  

مفه وم   81اجتماعی، و فرهنگی. در مرحلۀ بع د،  

تولید شده در فرآیند کدگذاری ثانوی ه در قال ب   

بن دی ش دند. ای ن    پنج مقولۀ عمده یا تم، طبق ه 

مقوالت عمده )تم( از نظر انتزاعی بودن در سطح 

االتری نسبت به مفاهیم مرحلۀ قبل ق رار دارد و  ب

. 6. هوی   ت م   دیریت جمعی   ت، 8عبارتن   د از 

. مس ائل  7گذاری و . سیاست1. رفتار، 9ساختار، 

 (. 8فرهنگی )جدول -اجتماعی

  هانتایج حاصل از تحلیل تماتیک داده. 1جدول 

 مفاهیم ثانویه مفاهیم اولیه
مقوالت عمده یا 

 تم

 استادیومی دسترسی به . کمبود مسیرها8

 استادیومبندی . عدم منطقه6

 ها به صندلیاستادیوم. مجهز نبودن 9

 های موجوددار نبودن صندلی. شماره1

 هااستادیوم. کمبود فضای پارکینگ در 7

 استادیومها به . کمبود تعداد ورودی2

 های بلیت فروشی از نظر تعداد و محل استقرار. وضعیت نامناسب گیشه5

چ
ش
ال

ی
تار
اخ
 س
ی
ها

 

ار
خت

سا
 . ناکارآمدی بلیت فروشی غیرحضوری8 

 های حمل و نقل عمومی. ضعف سیستم6

 هااستادیوم. نبود امکانات رفاهی در 9

 هااستادیوم. عدم راهنمایی تماشاگران در 1

 . نبود عالیم راهنما در مسیر حرکت7

 هایوم. فقدان امکانات تفریحی و سرگرمی در داخل و اطراف استاد2

ش
چال

ی
الت
هی
تس
ی 
ها
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 هااستادیوم. نبود دوربین های مداربسته در داخل و خارج 8

 های کنترل تماشاگران. نبود گیت6

 زا. عدم کنترل ورود مواد محترقه و آتش9

 . عدم شناسایی تماشاگران آشوبگر1

 های ثبت و شناسایی تماشاگران. نبود سیستم7

 های کنترلیچالش

 هااستادیومهای اضطراری در جی. نبود خرو8

 استادیوم. نبود مرکز اورژانس در 6

 . عدم امکان خروج سریع حادثه دیده از محل9
 های ایمنیچالش

 . نامشخص بودن ماهیت و چیستی مدیریت جمعیت8

 . اختالب دو مفهوم مدیریت جمعیت و کنترل جمعیت6

 . جایگاه ضعیف مدیریت جمعیت در مدیریت مسابقات9

 . نامشخص بودن کاربرد مدیریت جمعیت1

 های  اتیچالش

ت
عی

جم
ت 

ری
دی

ت م
وی

ه
 

 . عدم درک اهمیت مدیریت جمعیت در ورزش8

 های نگرشیچالش . ناآگاهی عمومی نسبت به مقوله مدیریت جمعیت6

 . نبود منابع و کتب و مقاالت مرتبط با مقوله مدیریت جمعیت8

 ون تولیدی در کشورای بودن مفهوم و فقدان مت. ترجمه6

 . عدم تدریس مدیریت جمعیت در متون مدیریت ورزشی9
 های آکادمیکچالش

 به معنای واقعیها استادیوم. عدم استفاده از افسران امنیتی در 8

 . عدم استفاده از داوطلبان در مدیریت جمعیت6

 . عدم استفاده از خود تماشاگران در مدیریت جمعیت9

 یروهای آموزش دیده امنیتی ویژه مسابقات. عدم استفاده از ن1

 های انسانیچالش

ار
فت

ر
 های ویژه به ماموران امنیتی. عدم ارایه آموزش8 

 . نبود استانداردها و الزامات مشخص برای مدیران جمعیت6

 هااستادیومهای الزم به گویندگان عدم ارایه آموزش. 9

 . عدم ارایه آموزش به لیدرهای تماشاگران1

 های آموزشیچالش

 . آشنا نبودن مدیران مسابقات و استادیوم ها با مقوله مدیریت جمعیت8

 . نبود متولی مشخص برای مدیریت جمعیت مسابقات6

 المللی. عدم میزبانی مسابقات معتبر بین9

 ریزی غیراصولی مسابقات از نظر روزها و ساعات برگزاری. برنامه1

 های مدیریتیچالش

ی
ذار

ت گ
اس

سی
 

 . فقدان قانون مدون در زمینۀ تخلفات و جرایم ورزشی8

 . نبود قاضی ویژه مسابقات ورزشی6

 . نبود وحدت رویه مشخص در مدیریت جمعیت مسابقات9

 . نبود جایگاه حقوقی و ساختاری مشخص برای کانون هواداران1

 . نبود شرایط احراز برای لیدرهای تماشاگران7

 های حقوقیچالش

 ها و مراکز پژوهشی با متولیان برگزاری لیگب دانشگاه. ضعف ارتبا8

 های بسترسازیچالش سازی سازمان لیگ با نهادهای تاثیرگذار دیگر. فقدان شبکه6
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 . وضعیت اقتصادی جامعه8

 . وضعیت فرهنگی جامعه6

 . وضعیت سیاسی جامعه9

 سازی در ورزش. عدم اجرای واقعی خصوصی1

 های اجتماعیچالش
اج

ل 
سائ

م
ی

اع
تم

-
ی

نگ
ره

ف
 

 . فقدان الگوسازی و اطالع رسانی در مورد فرهنگ تماشاگری8

 های بزرگها برای بازیهای کا ب در رسانه. ایجاد حساسیت6

 . عدم استفاده از تجربیات کشورهای موفق در زمینه مدیریت جمعیت9

 هااستادیومها به . عدم امکان ورود خانواده1

 های فرهنگیچالش

 
بندی و کدگذاری مفاهیم، ممکن یند طبقهدر فرآ

است بین مفاهیم تشابه لغوی وجود داشته باش د  

بندی یا اینکه بتوان مفهوم را در دو یا چند طبقه

قرار داد. به وجود آمدن چنین مسائلی در تجزیه 

های کیفی، امری طبیع ی اس ت. از   و تحلیل داده

شناسی تحلیل تماتی ک، تش ابه لغ وی    نظر روش

های ب ه دس ت آم ده    رخی مفاهیم و مقولهبین ب

ت وان ب ر اس اس    ایرادی ندارد. یک مفهوم را م ی 

ه ای  ترین ارتباطی که با ه ر ک دام از ت م   نزدیک

، 8936بندی نم ود )محم دپور،   اصلی دارد طبقه

 (.8912فرد، دانایی

 گیریبحث و نتیجه
اولین گام برای طراحی مدلی کارا و اثربخش در 

یت لیگ برتر فوتبال ایران، زمینۀ مدیریت جمع

های مربوطه است که در شناسایی عمیق چالش

تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس 

های تحقیق، تم اصلی و محوری در میان یافته

های مطر  شده و طبقۀ اصلی، هویت مقوله

توان گفت مدیریت جمعیت است که به نوعی می

ت با این های فراروی مدیریت جمعیسایر چالش

ها مقوله در ارتباب هستند. با توجه به یافته

توان این گونه ادعا کرد که بنابه ماهیت می

کشور، نبود الگو و ورزش مدیریت جمعیت در 

ای بودن، به کار نگرفتن و متون علمی، ترجمه

کم اهمیت بودن مدیریت جمعیت باعث شده 

است تا مدیریت جمعیت به هیچ وجه مورد توجه 

ها و بسترهای مناسب رار نگیرد و سیاستجدی ق

جهت اجرای آن فراهم نشود. مشکالت و مسائل 

کالن اجتماعی فرهنگی که خود مستقیماً بر 

هویت مدیریت جمعیت تثثیر گذاشته و از آن 

تثثیر پذیرفته است، از طرفی باعث بروز مشکالت 

شده  هااستادیومدر محیط  یهای رفتارو چالش

 اعث شده است تاو از طرف دیگر ب
گذاری مناسبی در مدیریت جمعیت سیاست

 ها و بسترهای الزموجود نداشته باشد و سیاست

برای مدیریت جمعیت لیگ برتر فوتبال ایران 

در طرف دیگر، ساختار و امکانات فراهم نشود. 

ها که خود بر هویت مدیریت جمعیت استادیوم

ث ایجاد پذیرد، باعتاثیر گذاشته و از آن تاثیر می

های رفتاری شده است. چیزی که چالش

شناسی و روانشناسی محیطی نیز محققین جامعه

بر آن صحه گذاشته و معتقدند که محیط و 

های آن تاثیر مستقیمی بر الگوهای ویژگی

. (8931)لطیفی و سجادزاده،  رفتاری افراد دارد

اجتماعی نیز تاثیر مستقیمی بر -مسائل فرهنگی

شود ارد. همانطور که مشاهده میمقولۀ رفتار د

تمامی مقوالت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
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روابط ها تاثیر دارند. بر مقولۀ رفتار در استادیوم

در های مدیریت جمعیت چالشهای اصلی تم

 مشخص شده است. 8شکل شمارۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تبال ایرانجمعیت لیگ برتر فوهای اصلی چالش مدیریت تمروابط  .1شکل 
 

بررسی ادبیات نظری و تجربی پژوهش نشان 

ژوهشی که هم وشی کامل با قلمرو و دهد پمی

های این پژوهش داشته باشد وجود ندارد. یافته

کدام از پیدا شد که هر های اندکیتنها پژوهش

ها و مشکالت فراروی ای متفاوت به چالشزاویه

ه ه صورت جداگانو ب پرداختهمدیریت جمعیت 

های این پژوهش را مورد ای از یافتهمقولۀ عمده

 اند. تثیید قرار داده

اشاره به مغفول ماندن هویت جمعیت در ورزش 

کشورمان و به طور خاص در لیگ برتر فوتبال 

یکی از مواردی است که در اندک تحقیقات انجام 

اما  ،ای نشده استیافته به آن اشاره

اکید زیادی شوندگان در این تحقیق تمصاحبه

مصاحبه شوندۀ شمارۀ روی این موضوع داشتند. 

نگاه به مدیریت جمعیت به » 8:داشتاعتقاد  8

ای کلیدی در مدیریت رویدادها در عنوان مؤلفه

ورزش کشور ما هنوز بسیار ضعیف است و عمدۀ 

                                                      
بی که در داخل گیومه آورده شده است عین . مطال 8

های به کار رفته از طرف افراد در مصاحبه با ها و واژهگفته

شوندگان محقق است. استفاده از نقل قول مستقیم مصاحبه

یکی از ابزارهای اصلی برای انتقال درک، مفهوم و تفسیر 

 آنها از پدیدۀ مورد نظر در روش تحلیل تماتیک است.

چالش های مدیریت 

جمعیت لیگ برتر 

 فوتبال ایران

 -مسائل اجتماعی 

 فرهنگی

اساختار استادیوم ه سیاست گذاری  

 رفتار

ت مدیریت هوی

 جمعیت

مد
یا

پ
 

ت تضعیف مقوله مدیری
بروز  وجمعیت 

های جمعیتیبحران  
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متولیان فوتبال کشور اطالع چندانی از این مقوله 

ز آن دارند، ندارند. افرادی هم که اطالع اندکی ا

از اهمیت و کاربرد آن غافل هستند. البته به 

اعتقاد من این مسئله از کمبود متون علمی در 

شود چراکه تدریس این این زمینه نیز ناشی می

سازی تواند در آگاهها میمقوله در دانشگاه

در مقولۀ هویت «. مدیران اثر داشته باشد

م مفهو 9مفهوم اولیه تحت  3مدیریت جمعیت، 

های اند که همگی چالشبندی شدهثانویه طبقه

 اتی، نگرشی و آکادمیک مدیریت جمعیت 

شوندگان خصوصاً اکثر مصاحبههستند. 

متخصصین مدیریت ورزشی روی مفاهیم به 

دست آمده در این مقوله اتفاق نظر داشتند و 

ترین های موجود در این بخش را جزو مهمچالش

در بررسی پیشینۀ تحقیق، ها بیان کردند. چالش

 ها پیدا نشد.تحقیقی در تایید یا رد این یافته

گ ذاری،  های موجود در مقولۀ سیاستچالش

ه ای ح اکم و بس ترهای    عمدتاً ناشی از سیاست

گی  ری موج  ود در مراک  ز قانونگ  ذاری و تص  میم

کشور، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان 

ش وندۀ  حبهمص ا و سایر نهادهای م رتبط اس ت.   

گیرن دۀ  نبود متولی مش خص و تص میم   1شماره 

نه  ایی در م  دیریت جمعی  ت ورزش  ی را چ  الش 

بین چندین بخ ش  »افزاید بزرگی برشمرده و می

در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران تداخل وظیفه 

وجود دارد و مشخص نیست چه نه ادی تص میم   

کن د. م ثالً نیروه ای حراس ت     نهایی را اتخا  می

اه، مس  ئولین س  ازمان لی  گ، مس  ئولین ورزش  گ

ه ا  ها، نیروهای انتظ امی و س ایر قس مت   باشگاه

تعری  ف مشخص  ی از وظ  ایف خ  ود ندارن  د و ب  ه 

به «. عبارت دیگر تقسیم کار صورت نگرفته است

دلیل نبود تحقیقات مشابه در این ح وزه، امک ان   

مقایس  ه ب  ا س  ایر تحقیق  ات وج  ود نداش  ت.    

ص  وص لی  درها در خ 3ش  وندۀ ش  ماره مص  احبه

لی درهای تماش اگران بای د ب رای     »معتقد اس ت  

اجرای این امر دارای شرایط احراز خاصی باش ند  

و از بین کسانی انتخاب شوند که دغدغۀ اص ال   

داشته باشند. این در حالی است ک ه بس یاری از   

لی  درها خودش  ان در مس  ابقات ایج  اد مش  کل   

نت  ایج ای  ن بخ  ش ب  ا یافت  ه ه  ای  «. کنن  دم  ی

 وی  مت (،6665) تننب ام  (،8331) لوریتت تحقیقا

، (6667) رویاس    (،6665ی )س  یاست (،6669)

 ( همخوانی دارد.8917شاه منصوری و مظفری )

فرهنگ  ی مقول  ۀ دیگ  ری -مس  ائل اجتم  اعی

ه ای اص لی   است که ب ه عن وان یک ی از چ الش    

مدیریت جمعیت لیگ برتر فوتبال ای ران مط ر    

-عیه  ای اجتم  اچ  الشدر تثیی  د ش  ده اس  ت. 

 ب ود معتق د   86مصاحبه شوندۀ شمارۀ  فرهنگی،

های ی ک کش ور اتف اق    حوادثی که در ورزشگاه»

ای از وض عیت جامع ۀ آن کش ور    افت د آیین ه  می

و مشکالت م دیریت جمعی ت را ناش ی از    « است

مس  ائل سیاس  ی، اجتم  اعی و فرهنگ  ی جامع  ه  

 نی  ب ر ا  از محققین یگروهداند. همچنان که می

و خش ونت در فوتب ال،    یری  گباورند که ب روز در 

 یاس  یو س یاجتم اع  ،یفرهنگ   طیاز شرا یبازتاب

اعتق  اد دارن  د فش  ارها و   ن  انیجامع  ه اس  ت؛ ا

و  ش ود یمنش ث اب راز خش ونت م      هایسرخوردگ

را  یورزش   ۀمس  ابق یاهوی  پره یفض  ا یکس  ان

)ج ان   ابن د ییخود م یتیابراز نارضا یبرا یدانیم

 (.8913 ،انینیحس      ی، واس     یالی، بزرگ     

یک ی از   ب ود نیز معتق د   1شوندۀ شماره مصاحبه

عوام  ل م  دیریت جمعی  ت، شناس  ایی نیازه  ای  

ک ه از   ک رد اوست. وی س  س چن ین اس تدالل    

توان رفتار او طریق شناسایی نیازهای مشتری می

 ک رد بینی کرد. و در نهایت خ اطر نش ان   را پیش

که فرهن گ جامع ه، تعص بات ق ومی، موقعی ت      
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ئل ک الن اجتم اعی نق ش    جغرافیایی و سایر مسا

گیری نیازهای مشتری مستقیم و مهمی در شکل

 ب  ودمعتق  د  6ش  ونده ش  ماره دارن  د. مص  احبه

های تک جنسیتی مدیریت جمعیت در جمعیت»

نی ز   88شوندۀ ش مارۀ  و مصاحبه« تر استسخت

ترکیب افرادی ک ه وارد ورزش گاه   » داشتاعتقاد 

ه ای م دیریت جمعی ت    شوند یکی از چ الش می

ها، در کنت رل  ها در ورزشگاهت. وجود خانوادهاس

نتایج به دست آمده «. رفتار تماشاگران مؤثر است

در این بخش با نتایج تحقیقات ش اه منص وری و   

( و استیس  ی 6665(، تننب  ام )8917مظف  ری )

 ( همخوانی دارد.6665)

مقوله عمدۀ دیگ ر ب ه دس ت آم ده در ای ن      

عم دۀ   تحقیق، بحث ساختار بود که چهار چالش

ساختاری، تسهیالتی، کنترلی و ایمنی را در خود 

ک ار   ای   تواندیها مسازه یطراحجای داده است. 

 زی  آنچ ه اغل ب ن   ای دیتر نمااماکن را راحت ریمد

ام اکن   ی. طراح  دی  ت ر نما اس ت س خت   نگونهیا

ب ه مش کالت    یابه طور قاب ل مالحظ ه   تواندیم

ک ه   یمرتبط باشد. مثالً، ام اکن  تیجمع تیریمد

از  یادیز تیجمع دهدیآنها اجازه م ینوع طراح

وارد ش  وند در  یتماش  اگران ب  ه ص  ورت م  وج 

 کن د یکه تماشاگران را ملزم م یبا اماکن هیسمقا

 یکتریب ار  یه ا و در ص ف  م وده یرا پ یتا مسافت

دارن د   یش تر یوارد شوند احتمال وقوع مش کل ب 

مص  احبه ش  وندۀ  (.8336 ،8نبرنیو س  وئ ی)آنت  

های متعدد نبود ورودی»اعتقاد داشت  83شمارۀ 

بندی ورزشگاه باعث ازدحام بیش از و عدم منطقه

حد جمعیت، افزایش پرخاشگری، افزایش ت نش  

بین تماشاگران دو ت یم، و ایج اد درگی ری ب ین     

تماشاگران خصوصاً هنگام خروج آنها از ورزشگاه 

«. ش ود که نتیجۀ بازی مشخص شده اس ت، م ی  
                                                      
1. Antee & Swinburn 

نی  ز در تحقی  ق خ  ود ( 6688)و همک  اران  نیپ  

را  ه ا ومیچندگان ه در اس تاد   یه ا یورود کمبود

 تی  عامل به وجود آمدن مشکالت ازدح ام جمع 

ب  ر  88ان  د. مص  احبه ش  وندۀ ش  مارۀ   دانس  ته

ای بودن ورزشگاه تاکید ک رده و مجه ز   مجموعه

ها به مراکز خرید، مراکز تفریح ی  نبودن ورزشگاه

جمعی ت  های م دیریت  و گردشگری را از چالش

شونده در توجی ه ای ن   دانسته است. این مصاحبه

نب ود چن ین مراک زی در    » اعتقاد داشتموضوع 

شود تا عواملی نظیر ورزشگاه های ایران باعث می

انتظار بیش از حد، خستگی، گرما، و عدم امک ان  

تفریح و خرید تماشاگران را به سمت پرخاشگری 

 نیز ض من  82شوندۀ شمارۀ مصاحبه«. سوق دهد

اش  اره ب  ه ناکارآم  دی سیس  تم بلی  ت فروش  ی   

مسابقات لیگ برتر، کارآمدسازی بلیت فروش ی و  

ه  ای ن  وین بلی  ت فروش  ی   اس  تفاده از ش  یوه 

ت رین اق دام در راس تای    غیرحضوری را عملی اتی 

نت ایج ای ن   . ش مرد مدیریت مطل وب جمعی ت بر  

 (،8331) ل  وریته ای تحقیق ات   بخ ش ب ا یافت ه   

ی س    یاست (،6669) وی    مت (،6665) تننب   ام

، اله   ی و پورآق   ایی (6667) رویاس     (،6665)

( همخوانی 8913( و خبیری و همکاران )8919)

افراد » بودمعتقد  81دارد. مصاحبه شوندۀ شمارۀ 

ها باید مورد شناسایی قرار گیرند و با تیم آشوبگر

ه ای شناس ایی، از ورود آنه ا ب ه     داشتن سیستم

ه  ای ورزش  گاه جل  وگیری ش  ود. نص  ب دورب  ین

مداربسته که ب ا کمب ود ی ا ش اید نب ود آنه ا در       

ش  ود ه  ا مواج  ه هس  تیم باع  ث م  ی اس  تادیوم

تماشاگران در رفتار خود دقت بیشتری ب ه خ رج   

تکنولوژی به سرعت در ح ال تب دیل ب ه    «. دهند

ابزاری برای کمک به مدیران ام اکن ب ه منظ ور    

م      دیریت بهت      ر جمعی      ت اس      ت.
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ه ای  ی ا دورب ین  ه ای فوتب ال در بریتان  استادیوم

های م دیریت جمعی ت   مداربسته را وارد تکنیک

ه ایی  ، یکی از اس تادیوم 8اند. در لیدزیونایتدکرده

با بهترین تجهیزات، افسران پلیس در اتاقی بدون 

روی بانکی از مانیتوره ا نشس ته و ب ا    بهپنجره رو

های تلویزیونی را به کار کنترل از راه دور دوربین

توانن د روی ه ر   که م ی  کنندمی انداخته و اداره

نماین د. ای ن   ها زوم ها یا صندلیقسمتی از تراس

ها بسیار موثر هستند؛ به طوری ک ه ی ک   دوربین

ثانیه پس از پرتاب بط ری دس تگیر ش د     75نفر 

(. مش ابه  8313، «6ه ا ه ا و هولی وان  هولیگان»)

سیستم نظارتی لیدزیونایتد، مرکز کوراس تیتز در  

ه ای مداربس تۀ رنگ ی در    دورب ین  ب ر  9فیالدلفیا

ه ای  های برقی، گیشهمناطق کلیدی از قبیل پله

کنن د.  فروشی، و درهای محیطی تمرکز میبلیت

ه ای پ ان،   ها که مجهز به قابلی ت تمامی دوربین

شیب و زوم هستند به مسئولین امنیت ورزش گاه  

دهن د ت ا الگوه ای جمعی ت را م ورد      اجازه م ی 

ها به م دیران ام اکن   ربینمشاهده قرار دهند. دو

دهند ت ا مش کالت را زودت ر تش خیص     اجازه می

داده و پرسنل را به صحنه اعزام نم وده و آنه ا را   

 (.  8332، 1برطرف کنند )اماکن عمومی

های پنجمین و آخرین مقولۀ عمده در چالش

مدیریت جمعیت لیگ برتر فوتبال ای ران، مقول ۀ   

ه ای  الشرفتار بود که خود شامل دو مفه وم چ   

ه   ای آموزش   ی اس   ت.   انس   انی و چ   الش 

ب ر م دیریت جمعی ت     81شوندۀ شمارۀ مصاحبه

خارج از استادیوم تثکید داش ت و م دیریت ای ن    

ای جمعی  ت را در هنگ  ام ورود و خ  روج مقدم  ه

ب   رای م   دیریت جمعی   ت داخ   ل اس   تادیوم 

                                                      
1. Leeds United 

2. Hooligans and Hoolivans 

3. Corestates Center, Philadelphia 

4. Public Venues 

 تیریجال ب م د   یه ا از جنب ه  یک  . یدانستمی

اس ب اس ت.   سوار ب ر   سیثر بودن پلؤم ت،یجمع

از  یک  ی لی  دل نیسوار بر اس ب ب ه چن د    سیپل

 یرون  یب تی  ابزارها هنگام کنترل جمع نیموثرتر

نظارت  ۀمحدود لیسواره نظام به دل سیاست. پل

 نیم  انور در ب   تی  ارتف  اع و قابل ،یادرج  ه 926

 یه ا ت  ه  نییو پ ا  ب اال  ایشده پارک یهانیماش

س واره نظ ام در    سی. پل  اس ت دار سودمند بیش

 یتوان  د ب  رایو م   ب  وده دی  مف تی  جمع هی  تخل

منطق ه   کی  به داخ ل   یپزشک میت کیاسکورت 

 تیجمع تیریحرکت کند. استفاده از اسب در مد

 ریب ر س ا   یالعم ل اورژانس   عکس یهاتیموقع ای

 اده،ی  پ یه ا گش ت  لی  از قب یت  یامن یهانهیگز

. ارجحی ت دارد  کلتیموتورس ای نیماش وچرخه،د

فرد سوار بر اس ب   کیکه زده شده است  نیتخم

 لی  است. به دل ادهیپ ینفر با پا 87تا  86معادل 

 یه ا میم انور، ت    تی  خالص و قابل یرویارتفاع، ن

ثر ؤاما ب ه ط ور م     یتوانند به آرامیسواره نظام م

بالقوه مضر حرکت دهن د.   تیموقع کیافراد را از 

 لی  س  واره نظ  ام ب  ه دل یه  اب  ه ع  الوه، گش  ت

ها در نزد عموم مردم قابل اسب ۀظاهرشان و جذب

 (.8332، 7احت  رام هس  تند )گش  ت س  واره نظ  ام

بنابراین برای مدیریت بهتر جمعی ت اس تفاده از   

مص احبه ش وندۀ   ش ود.  این امکانات پیشنهاد می

نگاه الگویی به م دیریت  » داشتاعتقاد  3شمارۀ 

توان د  ه ای انگلس تان م ی   اس تادیوم جمعیت در 

ی ب رای فوتب ال   تبدیل به صحنه سازندۀ آموزش  

ها قبل مدیریت جمعی ت در  کشورمان شود. سال

فوتبال انگلستان به مشکلی اساسی تب دیل ش ده   

بود اما آنها با داشتن استراتژی و ت دوین ق وانین   

الزم اکنون به الگوی مناسبی از مدیریت جمعیت 

                                                      
5. Mounted Patrols 
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نتایج این بخ ش  «. اندفوتبال در دنیا تبدیل شده

 رویاس   ، (8331) ل ور یته ای  از تحقیق با یافت ه 

همخوانی  (8913و همکاران ) یریخب و (6667)

 دارد.

دست آمده در این در نهایت، نتایج به

هایی هستند که باید مدیریت تحقیق، چالش

های شوند. به اعتقاد محقق، مدیریت چالش

تواند تبدیل به نقاب قوت لیگ برتر مذکور می

فوتبال ایران شود و در صورت عدم مدیریت 

های جدی ح، احتمال تبدیل آنها به بحرانصحی

بیشتر موانع  جمعیتی دور از انتظار نخواهد بود.

های اشاره شده در این تحقیق، در حوزۀ و چالش

ریزان، کنترل و تسلط سیاستمداران، برنامه

مدیران عالی ورزش و آموزش عالی و 

افراد گذاران انتظامی کشور قرار دارد. سیاست

ریزی جدی و بسترسازی مناسب، با برنامه مذکور

توانند ضمن طر  جدی بحث مدیریت می

جمعیت در متون علمی مدیریت ورزشی کشور، 

ها و اصول مدیریت نسبت به کاربرد تکنیک

جمعیت در مسابقات ورزشی کشور بخصوص 

مسابقات فوتبال لیگ برتر فوتبال اقدام نموده و 

های از این رهگذر ضمن جلوگیری از بحران

لقوه جمعیتی در ورزش، باعث آشتی تماشاگران با

با مسابقات فوتبال لیگ برتر و تکرار رفتار 

لذا  مصرفی این مشتریان ارزشمند فوتبال شوند.

در گام اول بر اساس نتایج به دست آمده، 

شود موضوع مدیریت جمعیت به پیشنهاد می

تری وارد متون علمی مدیریت صورت جدی

کشور شود و حتی به های ورزشی در دانشگاه

ها به عنوان صورت موضوعی ویژه در همایش

محور همایش معرفی شود تا از این طریق 

محققان را به تحقیق بیشتر در این زمینه ترغیب 

و اهمیت و کاربرد مدیریت جمعیت در  نماید

ورزش برای همگان آشکارتر شود. گام بعدی 

و  های فوتبالانجام اصالحات در ساختار استادیوم

از موارد مرتبط با برگزاری مسابقات لیگ برتر 

است. پیشنهاد جمله امکانات و تسهیالت رفاهی 

های مشخص و اصولی برای شود دستورالعملمی

های جدید تهیه شده و همچنین ساخت استادیوم

های ها و سایر سازمانباشگاه ،سازمان لیگ

مرتبط را ملزم سازد تا بر اساس مفاهیم به دست 

ه در این بخش از تحقیق، اقدام به انجام آمد

های فوتبال و امکانات آنها اصالحاتی در استادیوم

های گذارینمایند. گام سوم انجام سیاست

مناسب در زمینۀ مدیریت جمعیت است. 

های متولی در این شود دستگاهپیشنهاد می

زمینه از جمله مجلس شورای اسالمی، وزارت 

ن فوتبال، نهادهای ورزش و جوانان، فدراسیو

ای امنیتی با تشکیل کارگروه ویژه-انتظامی

های واحد و نسبت به بسترسازی و ایجاد سیاست

مشخص به دور از هرگونه ابهام اقدام نمایند و در 

صورت لزوم آنها را تحت عنوان طرحی مرتبط با 

مدیریت جمعیت در مجلس شورای اسالمی یا 

ن مشخص سایر نهادهای  یربط به صورت قانو

نمایند. گام بعدی که خود از اهمیت زیادی 

برخوردار است در حوزۀ مسائل اجتماعی فرهنگی 

های موجود به راحتی قرار دارد. برخی از چالش

الن قابل مدیریت نبوده و وابسته به مسائل ک

ن جامعه است که شاید از دسترس مدیرا

های مرتبط با مدیریت جمعیت خارج باشد. حوزه

های الزم در مدارس سازی و اطالع رسانیالگواما 

ها و تلویزیون، روزنامه ؤسسات آموزشی،و م

تواند در های مرتبط میجراید و سایر قسمت

ارتقاء سطح آگاهی جمعیت حاضر در مسابقات 

در نهایت در گام آخر  .لیگ برتر مفید باشد

های شود در مقولۀ رفتار که چالشپیشنهاد می
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شامل شده است، نسبت به  آموزشی و انسانی را

موضوع مدیران جمعیت و عوامل انسانی دخیل 

در برگزاری مسابقات خصوصاً عوامل مرتبط با 

مدیریت جمعیت اقدامات اصولی اتخا  شده و 

دیده و واجد نسبت به انتخاب افراد آموزش

شرایط و نیز تدوین الزامات احراز شرایط مدیریت 

 جمعیت اقدامات الزم صورت گیرد.
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Abstract 
 

Objective: Crowd management has been a necessary and integral part of the 

management of  any event due to diverse and large amount of attendees. 

Mismanagement of crowd might cause irreparable losses. The goal of this 

study was to explore the challenges of crowd management in Iran’s Premiere 

Football League in order to have an effective plan in this case. 

Methodology: The research was conducted using qualitative method with 

exploratory nature. Data were collected using 23 deep interviews with 

selective sampling and snowball technique. We employed thematic analysis to 

code and analyze data. 

Results: Results showed the existence of challenges in 57 concepts. These 

concepts were changed to 14 secondary concepts in second phase of coding. 

Finally we had 5 main category or theme in third phase of coding including 

structure, behavior, policy making, socio-cultural and identity of crowd 

management. 
Conclusion: Awareness of those holding football matches in Iran from 

challenges presented in this paper could make them to try and plan for better 

management of challenges. This finally will lead to an increase in satisfaction 

of attendees and their decision to return, increase in safety and security 

standards and finally social and economic benefits.To design an effective 

crowd management model in Premiere League, a serious and careful 

consideration of these results originating from deep viewpoints of experts is 

proposed. 
 

Keywords: Crowd management, stadium, thematic analysis, challenge, 

football. 
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