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چکیده
هدف :هدف از انجام این تحقیق ،بازشناسی متغیرها و حوزههای امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران
بود.
روششناسی :ابزار تحقیق پرسشنامهای محقق ساخته با  54گویه بود که توسط  9نفر از خبرگان،
روایی محتوایی آن تأیید و ضریب پایایی آن براساس آلفای کرونباخ معادل  2/192تعیین شد .نمونهها
شامل  122نفر از مسئولین سازمان لیگ برتر فوتبال ،مسئولین و برخی کارشناسان فدراسیون فوتبال و
هیئتهای فوتبال ،اعضای هیئت علمی دانشگاهها ،مسئولین ورزشگاههای محل برگزاری مسابقات لیگ
برتری و باشگاههای لیگ برتر کشور بودند .عوامل تبیینکنندۀ امنیت در رویدادهای ورزشی شناسایی و
بارهای عاملی متغیرهای تبیین کنندۀ هر یک محاسبه شدند .جهت تجزیه و تحلیل دادهها و برازش
مدل مسیری به ترکیب از نرمافزار  SPSSنسخه  00و  LISRELنسخه  1/1استفاده استفاده شد.
یافتهها :در مدل اکتشافی امنیت ،شاخصه ای امنیتی ،امکانات و خدمات امنیتی ،کیفیت استانداردها،
مستندسازی امنیت ،حفاظت فیزیکی ،مدیریت کیفیت امنیت ،مدیریت سختافزار و نرمافزار اماکن،
مدیریت و برنامهریزی ،شواهد فیزیکی ،اقدامات پیشگیرانه ،آموزش ،تعامل و ارتباطات شناسایی شدند.
نتیجهگیری :مسئوالن برگزاری رویدادهای ورزشی در جهت برگزاری هر چه امنتر مسابقات ورزشی باید
به اقدامات پیشگیرانه ،در کنار توجه به عاملهای آشکار شدۀ فوق و بارهای عاملی متغیرهای هریک ،به
آموزش و نیز مدیریت و برنامهریزی توجه ویژهای داشته باشند.
واژههای کلیدی :امنیت ،لیگ برتر ،فوتبال ایران
 .8دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا (س) .0 ،دانشیار دانشگاه الزهرا (س) .1 ،استادیار
موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
* نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولm.bidari@student.alzahra.ac.ir :
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مقدمه
ورزش و رویدادهای ورزشی ،بخش جدایی ناپذیری
از بسیاری فرهنگها است و ساالنه میلیونها
تماشاگر ،برای حضور در چنین رویدادهایی ،برنامه
ریزی و هزینه میکنند .بدون تردید «فوتبال» نیز
یکی از پرطرفدارترین و محبوبترین رشتههای
ورزشی در سرتاسر جهان است .تا جایی که بسیاری
از کشورها ،فوتبال را در ردیف ورزش ملی خود قرار
دادهاند .جلیلیان و خبیری مینویسند :لبریز بودن
ورزشگاهها از تماشاگران در دیدارهای داخلی،
منطقهای و قارهای و برخورداری از بینندگان چند
صد میلیونی پخش تلویزیونی ،فوتبال را به عنوان
مردمیترین ورزش جهان معرفی کرده است
(جلیلیان و خبیری .)8115 ،همچنین ،جذابیتهای
ذاتی فوتبال ،موجب آن میشود که این رشته
پرطرفدار بیش از پیش مورد توجه فعاالن اقتصادی
و مدیران فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد .به طوری
که الهی و پورآقایی اردکانی در بیان نتایج تحقیق
خود بیان داشتهاند« :در دهههای اخیر ورزشکاران
زیادی به رشتۀ فوتبال روی آوردهاند ،درحالی که به
زیرساختهای اصلی این رشتۀ پرطرفدار ،مانند
امنیت استادیومهای ورزشی که محل برگزاری
رویدادها است ،کمتر توجه شده است» (الهی و
پورآقایی اردکانی.)8110 ،
نگرانیهای مربوط به امنیت رویدادهای ورزشی به
سالهای اخیر مربوط نمیشود ،بلکه به سالهای
پیش و عمدتاً ناشی از حادثه تروریستی المپیک
 8090در مونیخ و نیز تالشهای گسترده برای
مقابله با خشونت تماشاگران در رقابتهای مهم
ورزشی بازمیگردد که در اواسط دهه  8092دنبال
میشد (گیلیلنوتی و کلوسر .)0288 ،8در همین
1. Giulianotti & Klauser
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رابطه ،بازیهای مقدماتی جامجهانی  ،0229پس از
آن که تیم ملی ایران در ورزشگاه آزادی مقابل ژاپن
به برتری  0بر یک رسید ،هفت نفر از تماشاگران در
ازدحام حاصل از خروج بدون برنامهریزی از ورزشگاه
و به علت بسته بودن اکثر دربهای خروجی،
زیردست و پا ،جان خود را از دست دادند و  10نفر
زخمی نیز به جا ماند (خبرگزاری فارس .)8119 ،در
در سال  0220و اتفاقی مشابه در نزدیکی ورزشگاه
سانتیاگوبرنابئو ،سه ساعت پیش از بازی لیگ
قهرمانان بین تیمهای رئال مادرید و بارسلونا ،یک
خودروی حامل بمب منفجر شد .این انفجار 89
زخمی به جای گذاشت و بازی متعاقباً در یک فضای
امنیتی برگزار گردید (روزنامه فرهیختگان.)8105 ،
موارد مشابه و در برخی مسابقات لیگ برتر فوتبال
ایران ،درگیری مکرر تماشاچیان با یکدیگر و
نیروهای امنیتی ،ضرب و شتم و مجروحیت
تماشاچیان و بازیکنان ،پرتاب اشیای خطرناك به
داخل زمین بازی ،بر زبان آوردن الفاظ نامناسب از
سوی تماشاچیان و بازیکنان و مربیان ،حمله به
وسایل و تجهیزات ورزشگاهها مانند صندلیها و به
طورکلی خشونت هم در بین تماشاچیان و هم
بازیکنان افزایش یافته است (قوام8110 ،؛ نادریان-
0
جهرمی .)8111 ،نتایج تحقیقات مادنسن و اِك
( )0221نشان داده رویدادها دارای ویژگیهایی
هستند که با خشونت تماشاگران مرتبط است.
ازجمله :اهمیت رویداد ،کیفیت عملکرد ،ازدحام،
طرز رفتار اجراکننده و مدت زمان رویداد (رحمتی،
8115؛ محمدکاظمی ،شیخ ،شهبازی و راسخ،
 .)8119شناخت مبانی و مفاهیم این گونه تهدیدات،
میتواند به سازماندهندگان مسابقات فوتبال و نیز
مدیران اماکن و مجموعههای ورزشی کمک نماید

2. Madensen, & Eck

مرضیه لعل بیداری ،ژاله معماری ...

فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،تابستان  ،8931شماره  ،6پیاپی 29 81

تا اقدامات امنیتی مناسبی را جهت پیشگیری از
تهدیدات و فراهم آوردن محیطی امن و ایمن برای
افراد حاضر در استادیومها تدارك ببینند (فرجی،
 .)8101همچنین ،بنابه نظر شاه منصوری و مظفری
وقوع اینگونه حوادث ناگوار در میادین ورزشی
برآیندی از کارکرد حوزههای مختلف اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه است
(شاهمنصوری و مظفری )8114 ،و خاص یک کشور
و یا یک رشته ورزشی نیست و در اکثر کشورهای
جهان و تقریبا در همه رشتههای ورزشی به وقوع
می پیوندد (امری ،)0282 ،8اما دامنه و تعدد آن در
ورزش «فوتبال» بیش از سایر رشتههای ورزشی
است (رحمتی و محسنیتبریزی .)8110 ،بنابراین،
به نظر میرسد توجه به مدیریت و برنامهریزی در
مدیریت امن مسابقات و به کارگیری فناوریهای
درحال ظهور ،میتوانند اثربخشی نظارت بر
فعالیتها را بهبود بخشند .سیستمهای نظارتی با
فناوری جدید و کیفیت باال ،توانایی مضاعفی را برای
کنترل هر چه بهتر جزئیات تصاویر اغتشاشات ارائه
میکنند تا پرسنل امنیتی جزئیات الزم را ،که به
زمان پاسخگویی سریع و حفاظت بهتر منجر
میشود ،شناسایی کنند (هال ،کوپر ،مارسیانی و
مکگی .)0280 ،0برای نمونه در استادیوم
لیدزیونایتد ،1مسئولین حفظ امنیت استادیوم در
مقابل مانیتورهای سیستم کنترل اتاق فرمان قرار
گرفته و در جریان تمام صحنهها و رخدادها قرار
میگیرند ،بطوریکه میتوانند وقایع جاری بر روی
هر قسمتی از تراسها یا صندلیها را بزرگنمایی و
رصد نمایند .استفاده از این دوربینها بسیار مؤثر
هستند؛ به طوری که یکی از تماشاگران خاطی 49
1. Emery
2. Hall, Cooper, Marciani, & McGee
3. Leeds United

ثانیه پس از پرتاب بطری دستگیر شد (هولیگانس و
هولیوانس .)0284 ،5با این اوصاف ،میتوان ادعا کرد
که پیشرفت در تکنولوژی و ورود شرکتهای
نوآورانه به بازار ،به متخصصان امنیتی ورزش و
رویداد« ،ابزار پیشرفته ،منابع فیزیکی و بهترین
شیوه برای حفاظت در برابر تهدیدات و کاهش
حوادث» را ارائه خواهد داد.
با این تفاسیر ،نباید از نظر دور داشت که با وجود
حجم باالی سرمایهگذاری سازمانهای ورزشی در
برقراری امنیت در برگزاری رویدادهای ورزشی و
تدارك فضایی امن و سالم جهت استفاده عموم از
ورزش برای پرکردن اوقات فراغت بهمنظور کسب
فواید بیشمار شرکت و حضور در محیطهای ورزشی،
تاکنون مدیران مجموعههای ورزشی بزرگی همچون
مجموعه ورزشی آزادی در ایران ،نتوانستهاند
عملکرد قابل قبولی در این حوزه نشان دهند و یا
دست کم در تأمین منابع مالی الزم برای برقراری
امنیت به مفهوم واقعی موفق نبودهاند .چن ()0220
نیز معتقد است ،درحال حاضر قوانینی که صاحبان
ورزشگاه و اپراتورها را وادار کند تا استانداردهای
ایمنی و امنیت ملی یا بین المللی اماکن ورزشی را
در رویدادهای بزرگ رعایت کنند ،ناکافی است
(چن .)0220 ،4با این وجود ،پتانسیل بالقوۀ تهدید،
از کشوری به کشور دیگر و از رویدادی به رویداد
دیگر متفاوت است و به ظرفیت تأسیسات و محل
برگزاری مسابقات نیز بستگی دارد .بر همین اساس
چن و سایر محققان پیشنهاد میکنند گردانندگان
اینگونه اماکن و تسهیالت یک استاندارد مشخص و
تعریف شدهای را برای مدیریت امنیت مجموعهها به
کار گیرند (چن0220 ،؛ هال ،سایسلک ،مارسیانی،

4. Hooligans & Hoolivans
5. Chen
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کوپر و مکگی .)0282 ،8بای در سال  8119و
نادریان جهرمی و همکارانش در سال  8100نیز در
تحقیقات خود نتیجه گرفتهاند برقراری امنیت و نظم
و انضباط در استادیومها هنگام برگزاری مسابقات،
که یکی از مهمترین دغدغههای مدیران ورزشی در
شرایط کنونی است (بای8119 ،؛ نادریانجهرمی،
روحانی و پورسلطانی زرندی ،)8100 ،از اولویتهای
برنامه مدیران باشد.
برای تبیین هر چه مناسبتر موضوع ارائۀ تعریف
دقیقتری از امنیت در رویدادهای ورزشی مفید
است .این تعریف را میتوان از قول جاللی فراهانی
چنین ارائه نمود« :منظور از امنیت در یک رویداد،
جوّ روانی حاکم بر محل برگزاری رویدادهای ورزشی
قبل ،حین و پس از رویداد» است .وقتی از امنیت
محل صحبت میشود ،منظور تنها شرایط جوی
حاکم بر زمین ،سالن ،استخر یا استادیومی که در
آن تمرین یا رویداد ورزشی برگزار میشود ،نیست.
به ویژه در مورد رویدادهای ورزشی ،حتی شرایط
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی شهر یا کشور میزبان
رویداد نیز نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت یا بروز
ناامنی در روزهای رویداد ایفا میکند
(جاللیفراهانی .)8101 ،همچنین ،جاللی فراهانی از
قول فرید )0224( 0مینویسد :منظور از «امنیت»
در مجموعههای ورزشی ،ایجاد تفاهم نامهها و
قراردادهایی است که درحیطههای گوناگون ،از
قبیل :تدابیر پزشکی ،حوادث برقگرفتگی،
بمبگذاری و خرابکاری وجود دارد (همان).
بنابراین ،شاید پر بیراه نباشد اگر ادعا نماییم
ارائه محیطی امن و ایمن برای مشارکت کنندگان
رشتههای مختلف ورزشی ،چون :فوتبال ،امری
& 1. Hall, Cieslak, Marciani, Cooper,
McGee
2. Ferid
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حیاتی است ،حیاتی نه فقط از نظر نظم و امنیت
اجتماعی بلکه به دلیل ادامه حیات سازمانهای
ورزشی.
بررسی نتایج مطالعات فوق نشان میدهد «مدیریت
امنیت» به عنوان یکی از عوامل مهم در چرخه
صنعت ورزش به گونهای صحیح و دقیق تمامی
عوامل ایجادکننده ناامنی را شناسایی کرده و
تمهیدات مربوطه را بهکار میگیرد تا ضمن
«اثربخشی» ،به نوعی به «حفظ هواداران مسابقات
ورزشی ،از جمله« :مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران»
کمک کند .همچنین ،بنابه اظهارات همتینژاد و
همکاران ( ،)8105بهبود سیستم امنیتی ورزشگاهها،
برگزاری مسابقات و بازیها حداقل ریسک را در پی
خواهد داشت .کاهش ریسک رویدادهای ورزشی،
افزایش حضور تماشاگران در ورزشگاهها ،شانس به
دست آوردن میزبانی رویدادهای بینالمللی و
افزایش استقبال تیمهای خارجی برای حضور در
انواع تورنمنت های داخل کشور را موجب خواهد
شد و سرمایهگذاران بیشتری جهت حمایت مالی
رویدادها ابراز تمایل خواهند نمود (همتینژاد،
قلیزاده ،تیلور و فرجی.)8105 ،
1
در همین راستا ،مارکوهان و همکاران (،)0220
بیان میدارند که قرن  08بدون حضور صنعت
ورزش غیرقابل تصور است .به هر حال هر چند
ورزش در دهه  02میالدی قدرتی خاص و بیش از
حد تصور بهدست آورد ،ولی هنوز یک صنعت جوان
است و طبیعتاً تمامی مشکالت یک صنعت نوپا را با
خود به همراه دارد (رشیدلمیر.(1393 ،
در همین راستا ،و بنا به نظر کاتلین و همکاران
( ،)0280یکی از عواملی که برگزارکنندگان
رویدادهای ورزشی میتوانند مدنظر داشته باشند

3. Marcohan et al
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این است که مسئوالن مدیریت امنیت و ایمنی ،باید
بطور مؤثر با طرفداران عملیات رویداد ارتباط برقرار
کنند .بطوری که میتوان گفت :اولین و مهمترین
مسئله میان مدیران رویداد و ارائهدهندگان ایمنی و
امنیت« ،مشارکت مؤثر» است .این ارتباطات سوء
ظنها و بیاعتمادیها را تسهیل میکند و کاهش
میدهد .برنامهریزان امنیتی نباید ارزش مشارکت
اجتماعی را در پیش از رویداد ،دست کم بگیرند .از
طرفی ،تعامل مثبت بین طرفداران و پرسنل امنیتی،
رفتارهای خوب را ترویج خواهد داد و شناسایی و
مدیریت مشکالت را قبل از شدید شدن آنها
تسهیل می کند (کاتلین ،تول و استیونز.)0280 ،8
تحقیقاتی در خصوص بحرانهای ورزشی توسط
متیو ،)0221( 0استیسی )0229( 1و سومارو و
مورای )0280( 5انجام شده که بر اساس نتایج آنها
عواملی همچون« :فقدان برنامهریزی مناسب و کافی
برای آسایش و راحتی تماشاگران ،دانش و اطالعات
ناکافی در خصوص مدیریت ریسک ،فقدان
آموزشهای ویژه برای نیروهای پلیس ،برخی مسائل
ساده مدیریت اماکن از قبیل درهای بسته ،ورود
مجدد غیرصحیح به اماکن و  ،»...به عنوان «علل
اصلی بحران در رویدادهای ورزشی» شناخته
شدهاند.
در همین راستا ،باید متذکر شد که موفقیت آینده
امنیت ورزشی و رویداد به مدیران کارآزموده در
بخش امنیت و کارکنان آموزشدیده که مسئولیتها
را به شیوهای سازگار با بهترین شیوه انجام دهند،
نیاز دارد و هدف اصلی از آموزش پرسنل امنیتی،
تولید رفتارهای اخالقی خاص ،استقامت روانی،
توسعه مهارتها و تواناییهای روانشناختی و آماده-
1. Kathleen, Toole & Stevens
2. Mathew
3. Stacey
4. Soomaro & Muray
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سازی افکار عمومی برای اقدامات امنیتی خاص در
مورد شرایط بحرانی در هر زمان است (هال و
همکاران .)0280 ،همچنین ،توسعه آمادگی
جسمانی و تواناییهای کارکنان این بخش که
دارای تأثیر مثبت بر توسعه شخصیت و اراده صفات
شخصی است ،جزء مهمی از آموزش امنیت محسوب
میگردد (کوآکوآ و وكکوآ .)0284 ،4همچنین ،بنا
به نتایج تحقیقات ،برخی محققان بیان کردهاند :در
خصوص محافظت در برابر تروریسم در استادیومهای
ورزشی الزم است به آموزش پرسنل امنیتی اقدام
شود (بیکر ،کوناگتون ،زانگ و اسپلنگر 0229 ،9؛
کانینگهام0229 ،9؛ فیلیپس0229 ،1؛ فیلیپس ،هال،
مارسیانی و کانینگهام.)0229 ،0
همچنین ،هال و همکاران معتقدند فرآیند «برنامه-
ریزی» اهمیت بسیاری داشته و این فرآیند ،فرآیند
آمادهسازی فعال قبل از یک رویداد برای توسعه و
اجرای برنامههای مهم و پیشگیری ،پاسخ و بازسازی
شرایط اضطراری همه خطرات است (هال و
همکاران« .)0280 ،برنامهریزی» مهمترین بخش در
حال اجرای یک رویداد موفق شناخته شده است و
تشکیل کمیتهای به نام «کمیته برنامهریزی» ،قبل
از شروع فرآیند برنامهریزی ،نقش مهمی ایفا خواهد
نمود و سازماندهی رویداد را برعهده خواهدگرفت
(دفتر عالیق چند فرهنگی.)0289 ،82
با وجودی که حضور جمعیت در استادیومها امری
پسندیده و مطلوب است ،پین و همکاران ()0288
معتقدند ازدحام بیش از حد و مدیریت ضعیف
جمعیت میتواند منجر به حوادثی ناخواسته همچون
5. Kováčová, & Vacková
6. Baker, Connaughton, Zhang, & Spengler
7. Cunningham
8. Phillips
9. Phillips, Hall, Marciani, & Cunningham
)10. Office of Multicultural Interests (OMI
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فشار بیش از حد به جمعیت ،مصدومیتها و حتی
از دست دادن جان افراد شود (پین و همکاران،8
 .)0288یکی از اقدامات مهمی که در بسیاری از
کشورها برای مدیریت جمعیت در ورزشگاهها صورت
پذیرفته و توانسته تا حدود زیادی موفق شود،
استفاده از «ظرفیت خود هواداران» است .جاللی
فراهانی در کتاب خود مینویسد :کاسل عضو کمیتۀ
امنیتی مسابقات مرحلۀ نهایی فوتبال جامجهانی
 0229آلمان ،معتقد است پیشگیری و شرکت دادن
تماشاگران و مسئولیت دادن به آنها ،بسیار مؤثرتر
از اقدامات قهرآمیز است (جاللیفراهانی.)8101 ،
درکل ،شاید بتوان ادعا کرد که یکی از علل کاهش
روز به روز تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران در
چند دورۀ اخیر « ،نامطلوب بودن وضعیت مدیریت
جمعیت» در مسابقات فوتبال است که منابع
مختلفی (رمضانینژاد ،رحمتی ،همتینژاد و آزادان،
8108؛ رسولی )8105 ،بر این ادعا صحه گذاشتهاند.
بر همین اساس ،برخی محققان دیگر نیز معتقدند
«ترکیب افرادی که وارد ورزشگاه میشوند یکی از
چالشهای مدیریت جمعیت است و « وجود
خانوادهها» در ورزشگاهها ،در کنترل رفتار
تماشاگران مؤثر است» (شاه منصوری و مظفری،
 .)8114بهعالوه تننبام و استیوات به کارآمدسازی
بلیتفروشی و استفاده از شیوههای نوین بلیت
فروشی غیرحضوری اشاره کردهاند که عملیاتیترین
اقدام در راستای مدیریت مطلوب جمعیت میباشد
(تننبام و استیوات.)0229 ،0
همچنین باید توجه نمود که تجارب و درسهای
آموخته شده در رویدادهای قبلی نیز با ارزش
هستند و میتوانند به منظور بهینهسازی برنامه
ریزی امنیتی برای رویدادهای آینده به اشتراك
1. Pin et al
2. Tenenbaum & Stewart
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گذاشته شوند (کاتلین و همکاران .)0280 ،طبق
نتایج برخی تحقیقات ،الزم است مدارك و سوابق
تمام حوادث اضطراری و پزشکی که در حین یک
رویداد رخ میدهد ،بایگانی شوند .پرسنل امنیتی ،در
پایان هر رویداد باید برای توصیف موفقیتهای خود،
شکست و مشکالت مناطق ،گزارش تهیه کنند .این
اسناد باید در فایلی برای پرسنل ،پروندههای حقوقی
و مدارك تاریخی ،حفظ شوند .آنها اطالعات
مفیدی هستند که میتواند به عنوان یک راهنما یا
به عنوان یک مرجع برای رویدادهای آینده در
تأسیسات استفاده شوند (هال و همکاران )0280 ،و
مقامات امنیتی برای برگزاری رویدادهای آتی ،باید
گزارشهای پس از عمل رویدادهای قبلی را مطالعه
کنند تا تکرار مشکالت و اشتباهات گذشته ،کاهش
یافته یا از بین برود (کاتلین و همکاران.)0280 ،
از اقدامات امنیتی مهم دیگری که میتوان
درنظر گرفت ،انجام «اقدامات حفاظتی» است (هال
و همکاران .)0280 ،اینگونه اقدامات ،به منظور
افزایش آگاهی در میان مدیران تأسیسات ،کاهش
آسیبپذیری رویدادهای ورزشی و رویدادهای دیگر
و داراییهای حیاتی (فیزیکی -انسانی) ،افزایش
مکانیسم دفاعی در برابر حادثه ،افزایش آمادگی در
میان ذینفعان امنیتی برای پاسخگویی به حوادث،
است (وزارت امنیت داخلی.)0221 ،1
در همین راستا ،رحمتی و محسنیتبریزی (،)8110
بر «نقش خانواده و مدرسه» در آموزش رفتارهای
مناسب در محیطهای ورزشی تأکید دارند .حتی در
برخی کشورها نیز تماشاگران خاطی ملزم به
«گذراندن دورههای آموزشی آداب حضور در
ورزشگاه» هستند تا پس از آن اجازه حضور در
ورزشگاه برای آنها داده شود (سونسن)0280 ،5
3. U.S. Department of Homeland Security
4. Swenson
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بسیاری از محققان دیگر نیز ،بر این عقیدهاند که
«رسانهها» در ایجاد و یا دامن زدن به بحرانهای
ورزشی نقش دارند (شاهمنصوری و مظفری8114 ،؛
محمدکاظمی و همکاران .)8119 ،بنابراین ،به نظر
میرسد ضابطهمند شدن فعالیت رسانههای ورزشی
ایران در جهت «آموزش فرهنگ حضور و نحوه رفتار
در ورزشگاههای ورزشی» ،میتواند نقش بسیار
مؤثری در کاهش حوادث و افزایش امنیت
ورزشگاهها داشته باشند و حفاظت فیزیکی را
تضمین نمایند.
با این اوصاف« ،مدیریت اماکن ورزشی» وظیفهای
بسیار مهم و باارزش است که نادیده گرفتن آن
باعث بروز مشکالت و خسارات جبران ناپذیری می-
شود .سازماندهی مناسب امنیت محل برگزاری
رویدادها از طریق «استفاده از تکنولوژی و فناوری»
یکیدیگر از راههای جلوگیری از عدم برقراری
امنیت رویدادها میباشد .فناوری میتواند حوادث
مربوط به امنیت را شناسایی ،بررسی و حل و فصل
کند و فرآیندهای کسبوکار را بهبود بخشد (هال و
همکاران.)0280 ،
همچنین طبق یافتههای فرجی« ،زیرساخت،
حفاظت فیزیکی استادیوم ،پرسنل و کارکنان ،و
مدیریت و برنامهریزی مسابقه »8چهار عامل اصلی
مؤثر بر امنیت استادیومهای فوتبال ایران است و
«زیرساخت» ،بیشترین تأثیر را بر امنیت استادیوم
داشت .حفاظت فیزیکی استادیوم ،پرسنل و کارکنان
و مدیریت و برنامهریزی مسابقه نیز به ترتیب در
ردههای بعدی بودند (فرجی .)8101 ،فرجی
 .8منظور از برنامهریزی و مدیریت ،اتخاذ روشهایی است
که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کنترل بهتر جمعیت
حاضر در ورزشگاه و افزایش امنیت آن کمک میکند و
اجرای آنها عمدتا به عهده مسئوالن ورزشگاه ،هیئتهای
فوتبال و مسئوالن برگزاری لیگ فوتبال است.

( )8101نیز معتقد است سرمایهگذاری بر روی
زیرساختها و به ویژه طراحی و ساخت استادیوم و
نیز فناوری به عنوان عوامل بسیار مهم و ضروری
شناسایی شدند که جهت بهبود امنیت استادیومهای
فوتبال ایران باید به آنها توجه شود.
همچنین ،محققان به «طراحی اماکن ورزشی» نیز
به عنوان مؤلفهای اثرگذار در کاهش آسیبهای
جبرانناپذیر ،به ویژه در زمان بروز حوادث ناگواری
همچون آتشسوزی و اغتشاشات تماشاگران اشاره
نمودهاند (رمضانی و نظریانمادوانی8100 ،؛
هلسینگر و جیمز .)0220 ،0اما نتایج تحقیق الهی و
پورآقاییاردکانی ( ،)8110نشان داده شده است که
 92/4درصد استادیومهای فوتبال کشور در حیطۀ
امکانات و تسهیالت مناسب برای تماشاگران
وضعیت بسیار ضعیف و فقط  4/1درصد وضعیت
خوبی داشتند.
با توجه به مطالب مورد اشاره در باال ،به نظر میرسد
با وجود انجام تحقیقاتی نسبتاً مناسب در این حوزه،
توجه به موضوع امنیت در ورزشگاههای فوتبال
همچنان امری حیاتی بوده و باید بیش از پیش
تمهیدات الزم در جهت حفظ امنیت تمام اشخاص
حاضر در محیطهای ورزشی درنظر گرفته شود.
حتی بحثی که بارها در رسانهها مطرح بوده حضور
خانوادهها در ورزشگاهها است .اما همواره مسئولین
دالیلی بعضاً موجه را برای عدم آمادگی ورزشگاهها
از پذیرایی از خانوادهها عنوان مینمایند .بدیهی
است بدون آمادگی الزم ،حضور خانوادهها در
ورزشگاه میتواند عواقب ناگواری را به دنبال داشته
باشد .اما ادامه این وضع نیز نه به صالح جامعه و نه
به صالح ورزش است .چرا که با حضور امن و ایمن
خانوادهها در ورزشگاهها میتوان از عواید بیشمار

2. Holsinger, & James
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سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی این حضور
به نفع تمام جامعه بهره گرفت .محققان در این
تحقیق برآن بودهاند تا جزئیات مدیریت بهینه
امنیت در ورزشگاهها را مورد بازبینی قرار دهند.
همچنین ،متغیرهای مرتبط با فرهنگ و محیط
ورزشگاههای ایران مورد بررسی و شناسایی قرار
داده و با تعیین روابط و ضرایب اثر میان این
عاملها ،راه برای ارائه پیشنهادات کاربردی و
مدیریتی در این حوزه معرفی نمایند .برای نمونه،
محققان مکانهای ورزشی محل برگزاری بازیهای
المپیک لندن را در سال  ،0280از نظر احتمال
ارتکاب جرم و وجود تروریسم ارزیابی کردند که
نتایج تحقیق ایشان ،آثار مثبتی برای کمیته
سازماندهی بازیهای المپیک در پی داشت (جورج و
مابی.)0284 ،8
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر به روش توصیفی -پیمایشی انجام
شد .محقق در ابتدا ضمن بررسی کتب دانشگاهی و
نیز مقاالت متعدد علمی به تهیه فهرستی از
مهمترین متغیرهای مطرح در زمینه امنیت
رویدادهای ورزشی که به لحاظ مستندات علمی
معتبر و از نظر تعداد ،بیشترین تکرار و تأکید را در
مقاالت داشته ،پرداخته و پس از دریافت نظر
کارشناسی اساتید این حوزه ،اقدام به تهیه
پرسشنامه و معیار اندازهگیری و سپس اخذ روایی و
تعیین اعتبار جهت پرسشنامه به دست آمده ،نمود.
همچنین پس از طی مراحل الزم پرسشنامه آماده
توزیع بین نمونههای تحقیق شد .در این مطالعه که
در آن از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است،
تعداد  122نمونه از میان مسئولین و کارشناسان

1. George & Mawby
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سازمان لیگ برتر و کارشناسان فدراسیون فوتبال،
هیئتهای فوتبال ،اعضای هیئت علمی دانشگاهها،
مدیران ورزشگاههای محل برگزاری مسابقات لیگ
برتر و باشگاههای لیگ برتر کشور برای پاسخگویی
به سواالت پرسشنامه شناسایی شدند .در نهایت،
پرسشنامه محقق ساخته شامل  54گویه با
امتیازدهی در مقیاس پنج ارزشی لیکرت طراحی
شد که اعتبار محتوی آن را  9تن از اساتید دانشگاه
تأیید نمودند .بهطوری که براساس نوشته کرمی
( )8110شاخص نسبت روایی محتوایی 0برای هر
گویه و بر اساس تعداد  9خبره  2/00به دست آمد
(کرمی .)8110 ،در تجزیه و تحلیل دادهها از نرم
افزار  SPSSنسخه  00برای تعیین میزان اعتبار
پرسشنامه و دستهبندی معنیدار گویههای آن
استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش
آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر
استفاده شد .برای بررسی کفایت مدل در تحلیل
عاملی از شاخص 1KMOو نتایج آزمون بارتلت
استفاده شد .در این مورد مقادیر بزرگتر از 2/9
شاخص فوق وضعیت مطلوب مدل تحلیل عاملی را
برای دادهها نشان میدهد و در صورتی که P-
Valueدر آزمون بارتلت کمتر از  2/24باشد این
موضوع تأیید میگردد .باتوجه به مقدار 2/100
مقدار  KMOو  2/222برای  P-Valueمقدار این
تحلیل مورد تأیید قرار گرفت.
یافته های پژوهش
یافتههای پژوهش نشان داد بیشترین گروه سنی در
بین پاسخدهندگان ،گروه سنی  14سال به باال
است .اکثریت آنان تحصیالت دانشگاهی داشته و
نزدیک به  42درصد از آنان دارای مدرك کارشناسی
)2. content validity ratio (CVR
3. Kleine en Middelgrote Ondernemingen
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است و استفاده از آن را تأیید مینماید .از سوی
دیگر مقدار آماره آزمون بارتلت نیز برابر با
 9085/948به دست آمد که با توجه به P-Value
آن در سطح  2/228معنیدار است و کفایت مدل بر
این اساس نیز مورد تأیید قرار میگیرد.

ارشد هستند .همچنین بیش از نیمی از پاسخگویان،
دارای بیش از 84سال سابقه فعالیت در ورزش
فوتبال بودند.
مطلوبیت تحلیل عاملی و کفایت مدل اکتشافی
مقدار شاخص  ،KMOبرابر  2/100به دست آمد که
مقدار بسیار خوبی برای نیکویی برازش مدل عاملی

جدول  .1نتایج آزمون بارتلت و شاخص KMO

9085/948

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity Approx.
Chi-Square

002

Df

2/222

Sig.

2/100

با توجه به اهمیت شناسایی عوامل موجود در
حوزه امنیت رویدادهای ورزشی ،عاملها و
مؤلفههای تشکیل دهنده هر عامل و بارهای عاملی
در حوزه امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور
شناسایی و ارائه شد .بر اساس یافتههای این
...........

تحقیق امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور ،
متأثر از  80عامل تبیین شده است .در جدول ()0
عوامل مدل اکتشافی و متغیرهای تبیینکننده هر
یک به ترتیب بارعاملی معرفی شده است.

جدول .2بارهای عاملی متغیرهای سازنده عوامل امنیتی حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی
شاخصهای امنیتی ()FA1

بارعاملی

اطمینان از سالمت مسیرهای فرار فوری در صورت تخلیه اضطراری

2/951

ارائه تضمینهای الزم از سوی مدیران ورزشگاهها جهت امنیت داراییهای انسانی ،فیزیکی و اطالعاتی

2/901

استفاده از روشهای تخلیه مؤثر در شرایط اضطراری در هماهنگی با تمام نهادهای مرتبط

2/490

استفاده از سیستمهای هشدار اضطراری و روشهای ارتباطی مناسب با از سیستمهای صوتی باکیفیت

2/491

امکانات و خدمات امنیتی ()FA2

بارعاملی

فراهمسازی استانداردهای محل استقرار تماشاگران (صندلیهای فردی و صندلیهای شمارهدار) و جایگاه VIP

2/919

راهاندازی ایستگاههای کمکهای اولیه و ایستگاههای اطالع رسانی در سراسر ورزشگاه در مناطق مناسب

2/922

استفاده از تعداد مناسب کارکنان (به نسبت اندازه رویداد ،تخصص ،برنامهریزی شیفت پرسنل ،تهدیدات بالقوه)

2/919

انتخاب منطقهای در ورزشگاه برای برپایی اتاق کنترل با زاویه دید نامحدود و درنظرگرفتن تسهیالت کافی

2/481

ارائه تصاویری مسیرهای حمل و نقل ،نقاط استقرار پلیس ،اورژانس و آتشنشانی جهت استفاده در شرایط بحران

2/590

کیفیت استانداردها ()FA3

بارعاملی

آموزش و تمرین کارکنان جستجوگر ،و جستجوی وسایل بدون درنظرگرفتن زمان انتظار

2/982
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توجه به اظهارات تهدیدآمیز دارندگان بلیت هنگام بازرسیها و قراردادن یک خط خروج برای ترك محل آنان

2/940

بهکارگیری مصالح امن در ساخت استادیوم (موارد غیرقابل اشتعال -بتن و فوالد محافظت شده از آتش)

2/409

مستندسازی امنیت ()FA4

بارعاملی

استفاده از چوبدستی و سایر لوازم ضروری برای جستجوگران

2/994

حفظ و نگهداری سوابق وگزارشهای رویدادهای قبلی به منظور استفاده و کاهش اشتباهات در رویدادهای آتی

2/909

بررسیهای امنیتی در تمام گیتهای ورودی محل برگزاری و برای تمام افراد حاضر در زمان برگزاری رویداد

2/922

حفاظت فیزیکی ()FA5

بارعاملی

مدیریت مناسب تلفات سنگین عملیات تروریستی،پوششگسترده رسانهای،کاهش آثارمنفی اجتماعی و روانی آن

2/998

برخورد با متخلفین در نقض امنیت برگزاری رویداد و ارائه کتابچه دستورالعمل های کاهش خطر

2/919

سازماندهی مناسب عوامل اجرایی (ازجمله :مدیران ،پرسنل امنیتی ،مشاوران امنیتی ،فروشندگان ،مسئولین پارکینگ ،جستجوگران
بخش بررسیهای امنیتی ،راهنمایان ،مجریان قانون و )...

2/540

شناسایی و پیشبینی راههای مقابله با حمالت تروریستی و بالیای طبیعی محل برگزاری مسابقات

2/114

آموزش و بکارگیری نیروهای انسانی متخصص و توانمندجهت برقراری و توسعه امنیت محل برگزاری رویدادها

2/400

ارتقای سطح امنیت رویدادها با اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی و سیستمهای حفاظت فیزیکی پیشرفته

2/402

مدیریت سختافزار و نرمافزار اماکن ()FA7

بارعاملی

حذف یا کاهش تقلب و ناداوری جهت عدم تحریک تماشاگران به پرخاشگری و ایجاد بینظمی

2/498

در نظرگرفتن کارتها و بروشورهای از پیش چاپ شده روشهای جستجو و اقالم ممنوعه برای ناشنوایان

2/459

تفکیک طرفداران رقیب از یکدیگر و برنامهریزی مؤثر مدیریت امنیت رویدادهای ورزشی

2/420

تهیه عالئم راهنمایی کاربران

2/591

در نظر گرفتن مراکز عملیات اضطراری و مراکز توزیع موادغذایی و آب و منابع اضطراری برای شرایط اضطراری

2/519

استفاده از کنترلهای دسترسی هوشمند و ابزار امنیتی و سیستمهای ارتباطات الکترونیکی

2/512

وجود مکانهای ذخیره برای اقالم غیرمجازکه دارندگان بلیت به همراه دارند

2/589

مشخص نمودن آیتمهای غیرمجاز برای کاربران :اقالم مواد منفجره ،مواد مخدر ،سالح گرم ،بطری شیشهای

2/920

مدیریت و برنامهریزی ()FA8
برخورد و ضبط حمل اشیای غیرمجاز

2/415

استفاده از ابزارخود ارزیابی ریسک ( )RSATجهت به حداقل رساندن اختالالت امنیتی در مسابقات ورزشی

2/190

استفاده از نردههای حفاظتی و قابل حمل برای جداسازی خطوط مردم و فضای کافی برای کارکنان جستجو

2/119

بهرهگیری از مدیریت شرایط خطر و مدیریت جمعیت استادیومهای ورزشی به منظور ایجاد امنیت مسابقات

2/112

مشخص نمودن آیتمهای غیرمجاز برای کاربران :اقالم مواد منفجره ،مواد مخدر ،سالح گرم ،بطری شیشهای

2/920

برخورد و ضبط حمل اشیای غیرمجاز

2/415

استفاده از ابزارخود ارزیابی ریسک ( )RSATجهت به حداقل رساندن اختالالت امنیتی در مسابقات ورزشی

2/190

شواهد فیزیکی ()FA9

بارعاملی

طراحی سکوی فرود هلیکوپتر برای شرایط اضطراری و حساس

2/502

کنترل و مقابله با خشونت طرفداران (کالمی ،حرکات و اشارات ،فیزیکی و  )...و شورش و بینظمی

2/199

شناسایی خطرات امنیتی در اماکن برگزاری رویدادهای ورزشی

2/199

شناسایی ویژگیهای رویداد که بر ایجاد خشونت طرفداران و کنترل مؤثرشان مؤثر است

2/148

اقدامات پیشگیرانه ()FA11

بارعاملی

جداسازی مسیر ورود مستقیم داوران و بازیکنان از ورودی عموم و ورودی خاصِ رسانهها

2/528

در نظرگرفتن راههای مقابله با حوادث ناخواسته سازمانهای ورزشی و رویداد

2/199

آموزش ()FA11

بارعاملی
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حمایت کالنتری ،افسران پلیس ،آتشنشانی ،سازمانهای مدیریت اضطراری قبل از رویداد ،تیم اورژانس پزشکی،
نمایندگان روابط عمومی رویداهای ورزشی ،در برگزاری هرچه امنتر رویدادهای ورزشی

2/508

استفاده آگهیها از تصاویر و اطالعیههای چندزبانه

2/149

پرهیز از  :جستجوی ناکافی امکانات قبل از رویداد و نصب عالئم ناکافی در رابطه با جستجو و اقالم غیر مجاز

2/101

تعامل و ارتباطات ()FA12

بارعاملی

قابلیتهای ارتباطی ناکافی میان سازمانهای پاسخگو از موارد بروز ناامنی میباشد

2/509

استفاده از چک لیستی شامل بررسی عوامل خطرزا برای تأسیسات

2/129

به منظور بررسی نیکویی برازش مدل مسیری از
شاخصهای  )Goodness-of-fit index( GFIو
Root Mean Square Error of ( RMSE
 )Approximationاستفاده شد .مقادیر این
شاخصها برای مدل مورد نظر به ترتیب برابر
 2/04و  2/215بهدست آمد .مقادیر بزرگتر از 2/1
 ،GFIنیکویی برازش مدل را تأیید میکند .مقدار
این آماره در مدل موردنظر  2/04بهدست آمد که

برازش مدل را تأیید کرد .از طرف دیگر مقادیر
 RMSEکمتر از  2/8نیز نیکویی برازش را تأیید
کرد که برای مدل مورد نظر  2/215به دست آمد
که مهر تأیید دیگری برای برازش مدل است.
همچنین معادالت ساختار که زیرساخت
الگوی تحلیل مسیر بین عاملها هستند ،استخراج و
در جدول 1ضرایب اثر هر یک عوامل نمایش داده
شده است:

جدول .3اثرگذاری عوامل مدل امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران
FA11

FA11

FA4

FA3

FA2

-1/21

-1/35

1/19

1/78

1/21

1/41

-1/22

ضریب اثر

FA12
*-2/35

*-2/44

*2/91

*2/47

*2/79

*4/15

*-2/34

Z

1/112
1/19

FA9

FA8

FA7

FA6

FA5

FA1

1/13

1/12

ضریب اثر

*2/87

*11/43

Z

-1/18

1/83

1/11

ضریب اثر

-1/29

*4/72

1/23

Z

1/34

ضریب اثر

*3/27

Z
-1/58

1/92

2/12

1/95

1/173

-2/95

1/77

-2/84

ضریب اثر

-1/35

-1/49

*2/48

1/79

1/17

*-2/33

*2/15

-1/79

Z

1/25

-1/12

1/31

1/18

1/23

ضریب اثر

*3/81

-1/12

*4/71

1/83

*2/39

Z

-5/33

-1/11

1/33

1/24

1/51

1/74

ضریب اثر

*-2/13

-1/25

1/94

1/77

1/31

1/52

Z

-1/97
-1/82

1/29

ضریب اثر

*4/11

Z

3/91

-1/42

-1/74

-1/87

3/15

-1/15

-1/21

-2/32

ضریب اثر

1/73

-1/21

-1/44

-1/51

*2/11

-1/32

-1/39

-1/22

Z

1/21

1/24

ضریب اثر

*8/41

*4/49

Z

-1/13

1/95

ضریب اثر

-1/57

*7/47

Z

3/33

23/52

-5/25

-1/72

-7/21

-1/45

-2/12

ضریب اثر

1/71

1/83

-1/78

-1/29

-1/82

-1/25

-1/82

Z

* اعداد ستارهدار = معنیداری عاملها

FA1
FA2
FA3
FA4
FA5
FA6
FA7

FA8
FA9
FA11
FA11
FA12
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همچنین در جدول  5معادالت ساختاری حاکم بر

نیز میزان معنیداری هریک بر اساس آزمون  tارائه

روابط میان عوامل تبیین شده در تحلیل اکتشافی و

شده است:

جدول .4معادالت ساختاری عوامل تبیینکننده مدل امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران
عامل شاخصهای امنیتی در مدل مسیری

معادله
][8

مستندسازی امنیت* + 2/08کیفیت استانداردها* + 2/58امکانات و خدمات امنیتی* = - 2/09شاخصهای امنیتی
تعامل و ارتباطات* - 2/02آموزش* - 2/14اقدامات پیشگیرانه* + 2/80مدیریت و برنامهریزی*+ 2/91
()2/219
-0/14

()2/295
0/08

()2/85
-0/55

()2/295
0/90

()2/80
9/59

()2/82
5/84

()2/88
-0/15

Sd:
Z:

عامل امکانات و خدمات امنیتی در مدل مسیری
معادله آموزش* + 2/289اقدامات پیشگیرانه* + 2/81مدیریت سختافزارو نرمافزاراماکن* = 8/29امکانات و خدمات امنیتی

][ 0

()2/219
2/80

Sd:
()2/82
Z: 82/51

()2/259
0/19

عامل کیفیت استانداردها در مدل مسیری

معادله
][1

آموزش* - 2/81شواهد فیزیکی* + 2/11مدیریت کیفیت امنیت* = 2/88کیفیت استانداردها
()0/41
-4/92

(Sd: )0/010
z: 4/76

()0/41
1/17

Z

عامل مستندسازی امنیت در مدل مسیری

معادله
][ 5

آموزش* = 2/15مستندسازی امنیت
(Sd: )2/82
Z: 1/09
عامل حفاظت فیزیکی در مدل مسیری

کیفیت استانداردها* - 0/04امکانات و خدمات امنیتی* - 8/99شاخصهای امنیتی* = -0/15حفاظت فیزیکی
معادله
مدیریت سختافزارونرمافزاراماکن* + 9/89مدیریت کیفیت امنیت* + 2/04مستندسازی امنیت*+ 2/291
اقدامات پیشگیرانه* - 2/41مدیریت و برنامهریزی*- 2/00
][ 4
()2/51
-8/14

()2/90
-8/50

()2/41
8/90

()0/50
0/51

()2/51
2/89

()2/10
0/84

()8/09
-0/11

(Sd: )8/40
Z
-8/90

عامل مدیریت کیفیت امنیت در مدل مسیری
مستندسازی امنیت* + 2/18امکانات وخدمات امنیتی* + 2/81شاخصهای امنیتی* = 2/01مدیریت کیفیت امنیت
معادله
اقدامات پیشگیرانه* + 2/04مدیریت وبرنامهریزی*- 2/80

][9

()2/295
1/18

()2/88
-8/80

()2/299
5/92

()2/82
8/11

(Sd: )2/209
Z: 0/10

عامل مدیریت سختافزار و نرمافزاراماکن در مدل مسیری

معادله
][ 9

مستندسازی امنیت* + 2/42شاخصهای امنیتی* = 2/95مدیریت سختافزارو نرمافزاراماکن
تعامل و ارتباطات* - 4/11آموزش* - 2/88اقدامات پیشگیرانه* + 2/11مدیریت کیفیت امنیت*+ 2/05
()0/48
-0/18

()2/51
-2/04

()2/14
2/05

()2/18
2/99

()2/11
8/12

()2/50
8/40

Sd:
Z:
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معادله
][ 1
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عامل مدیریت و برنامهریزی در مدل مسیری
مدیریت سختافزار و نرمافزار اماکن* - 2/09مستندسازی امنیت* = 2/90مدیریت و برنامهریزی
()2/40
-8/19

()2/89
5/28

Sd:
Z:

عامل شواهد فیزیکی در مدل مسیری

معادله
][ 0

 +کیفیت استانداردها* - 2/84امکانات وخدمات امنیتی* - 2/02شاخصهای امنیتی* = - 0/19شواهد فیزیکی
* - 2/50مدیریت سختافزار و نرمافزاراماکن* - 8/95مدیریت کیفیت امنیت* - 2/19حفاظت فیزیکی*1/84
آموزش* + 1/08اقدامات پیشگیرانه
()0/04
8/91

()2/14
-8/08

()2/41
-8/42

()8/08
-8/55

()8/49
0/28

()2/51
-2/10

()2/48
-2/10

(Sd: )8/59
Z: -8/90

عامل اقدامات پیشگیرانه در مدل مسیری

معادله
][82

مدیریت و برنامهریزی* + 2/92مستندسازی امنیت*= 2/05اقدامات پیشگیرانه
()2/298
1/58

(Sd: )2/245
Z: 5/50

عامل آموزش در مدل مسیری

معادله
][88

اقدامات پیشگیرانه* - 2/81حفاظت فیزیکی*= 2/04آموزش
()2/211

(Sd: )2/81

عامل تعامل و ارتباطات در مدل مسیری

معادله
][80

 حفاظت فیزیکی* - 9/02کیفیت استانداردها* - 8/54امکانات وخدمات امنیتی* = - 9/29تعامل و ارتباطاتآموزش* + 1/11شواهدفیزیکی* + 01/40مدیریت وبرنامهریزی* - 4/04مدیریت کیفیت امنیت*8/90
()5/90
2/92

()01/12
2/11

()9/99
-2/91

بحث و نتیجهگیری
با بررسی معادالت و مدل حاصل از پژوهش،
مشاهده شد که از میان عوامل اثرگذار بر عوامل
امنیتی ،دو عامل «اقدامات پیشگیرانه ( »)FA82و
«آموزش ( »)FA88بر تعداد بیشتری از عوامل
امنیتی نسبت به عاملهای دیگر اثر داشتهاند
(از80عامل ،بر  9عامل اثر داشتهاند) که از  9اثری
که عامل «اقدامات پیشگیرانه» داشته 1 ،اثر معنی
دار (در جهت مثبت) بوده و از  9اثرِ عامل
«آموزش» 0 ،اثر معنیدار (در جهت مثبت و منفی)
بوده است و عامل «شواهد فیزیکی ( »)FA0با
اثرگذاری بر یک عامل امنیتی (اثر بیمعنی)،

()0/48
-2/90

()1/99
-2/10

()0/01
-2/94

()9/19
-2/14

Sd:
Z:

کمترین اثر را داشته است .همچنین ،با بررسی
اثرات عوامل در معادالت حاصل از مدل مسیری،
عاملی که بر تمامی عوامل امنیت اثرگذار بوده باشد،
مشاهده نشده است .بنابراین ،میتوان بیان کرد که
هنگام برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی
ممکن است حوادثی بهصورت ناخواسته رخ دهد که
مدیران برگزاری باید آماده مقابله با آنها باشند
(هال و همکاران )0280 ،و از آنجایی که در بسیاری
کشورها ،میل به خشونت در بین تماشاگران ورزشی
باالست و وقوع اینگونه حوادث ناگوار در میادین
ورزشی برآیندی از کارکرد حوزههای مختلف
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه است
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(شاهمنصوری و مظفری ،)8114 ،بنابراین شناخت
مبانی و مفاهیم این گونه تهدیدات ،میتواند به
سازماندهندگان مسابقات فوتبال و نیز مدیران
اماکن و مجموعههای ورزشی کمک نماید تا اقدامات
امنیتی مناسبی را جهت پیشگیری از تهدیدات و
فراهم آوردن محیطی امن و ایمن برای افراد حاضر
در استادیومها ،تدارك ببینند (فرجی.)8101 ،
همچنین در طی تحقیقات پنترا و همکاران
( ،)0225بر اهمیت عامل «آموزش» تأکید شده
است و آموزشهای الزم نیروهای ویژه برای عکس
العملهای اضطراری در زمان بروز حادثه با حمایت
و همکاری همۀ افراد و دولت را الزم دیدند و برای
این مقوله ،روشها و سبکهای زیادی تعریف شده
است ،اما هدف نهایی این است که با آموزش
کارکنان ،با تهدیدهای مختلف روبهروی رویدادهای
ورزشی و رویدادهای دیگر ،مقابله و رسیدگی شود
(نادریانجهرمی و همکاران.)8100 ،
از طرفی ،از میان دیگر عوامل مؤثر بر عوامل
امنیتی ،عامل شواهد فیزیکی ( )FA0با ضریب
 01/40بر عامل تعامل و ارتباطات ( ،)FA80عامل
مدیریت سختافزار و نرمافزار اماکن ( )FA9با
ضریب  9/89بر عامل حفاظت فیزیکی ( )FA4و
عامل آموزش ( )FA88با ضریب  1/08بر عامل
شواهد فیزیکی ( ،)FA0به ترتیب « بیشترین ضریب
اثر مثبت» را به خود اختصاص دادهاند و عامل
حفاظت فیزیکی ( )FA4با ضریب  -9/02بر عامل
تعامل و ارتباطات ( ،)FA80عامل امکانات و خدمات
امنیتی ( )FA0با ضریب  -9/29بر عامل تعامل و
ارتباطات ( )FA80و عامل تعامل و ارتباطات
( )FA80با ضریب  -4/11بر عامل مدیریت سخت
افزار و نرمافزار اماکن ( ،)FA9به ترتیب «بیشترین
ضریب اثر منفی» را به خود اختصاص دادهاند که در
میان این اثرگذاریها ،فقط عامل «مدیریت سخت
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افزار و نرم افزار اماکن» بر عامل حفاظت فیزیکی اثر
معنیدار داشته است .بنابراین با میزان اثر مثبتی که
عامل «شواهد فیزیکی» بر تعامل و ارتباطات و عامل
«مدیریت سختافزار و نرمافزار اماکن» بر حفاظت
فیزیکی و عامل «آموزش» بر عامل شواهد فیزیکی
در پژوهش حاضر داشتهاند و طبق تحقیقات فرجی
( ،)8101رحمتی ( )8115که بر شواهد فیزیکی
تأکید داشتند و سیاح و همکاران ( )8114و چن
( )0220که بر مدیریت سختافزار و نرمافزار اماکن
تأکید داشتند و اشاره داشتهاند به باارزش بودن و
پراهمیت بودن مدیریت اماکن ورزشی که نادیده
گرفتن آن باعث بروز مشکالت و خسارات جبران
ناپذیری میشود و از سوی دیگر بی تفاوت نبودن
نسبت به نظارت بر طرفداران که در مقوله مدیریت
اماکن می باشد ،و همچنین تأکید نادریان جهرمی و
همکاران ( ،)8100هال و همکارانش ( )0280بر
عامل آموزش ،اهمیت این سه عامل را بسیار واضح
نموده و باید مدنظر مسئولین مربوطه رویدادهای
ورزشی قرا گیرد .اما باتوجه به میزان اثر سه عامل
«حفاظت فیزیکی» « ،امکانات و خدمات امنیتی» و
«تعامل و ارتباطات» که بیشترین اثر را داشتهاند اما
در جهت منفی ،شاید کمی نقش آنها کمرنگتر
بوده ،ولی باید دقت کرد که اهمیت باالیی را در
رابطه با برقراری امنیت شامل میشوند و باید مورد
توجه قرار بگیرند ،همانگونه که برخی پژوهشها بر
این عوامل و درصد اهمیتشان اشاره کردهاند ،از
جمله :وزارت امنیت داخلی ( )0221بیان کرده است
که اقدامات حفاظتی ،به منظور افزایش آگاهی در
میان مدیران تأسیسات ،کاهش آسیبپذیری
رویدادهای ورزشی و رویدادهای دیگر و داراییهای
حیاتی (فیزیکی -انسانی) ،افزایش مکانیسم دفاعی
در برابر حادثه ،افزایش آمادگی در میان ذینفعان
امنیتی برای پاسخگویی به حوادث ،بکارگرفته می-
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شوند و دارای اهمیت است و رحمتی و محسنی
تبریزی ( ،)8110در همین جهت بر «نقش خانواده
و مدرسه» در آموزش رفتارهای مناسب در محیط-
های ورزشی تأکید دارند که نوعی از حفاظت
فیزیکی محسوب میشود .از طرفی براساس نتایج
تحقیقات شوارتز و همکاران ( ،)0282مدیریت
امکانات نیز میتواند به میزان قابل توجهی
مسئولیت قرارگرفتن در معرض مدیریت ریسک
موفق و اقدامات قابل پیشبینی که منجر به صدمات
میشود را کاهش دهد و براساس تحقیقات پنترا و
همکاران ( ،)0225ارتباطات مؤثر با تماشاچیان و
ارزیابی دقیق برنامههای قبل از شروع مسابقه الزم
بوده و برنامهریزان باید بطور مؤثری با همه
ذینفعان رویداد ،ازجمله :طرفداران ،ورزشکاران،
کمیته سازماندهی ،حامیان مالی برای برگزاری
هرچه بهتر رویدادهای ورزشی ارتباط برقرار کنند
که نظر هال و همکاران ( )0280نیز در رابطه با این
موضع ،همسو میباشد.
همچنین ،عواملی که «کمترین ضریب اثر
مثبت» را از میان عوامل مؤثر بر عوامل امنیتی ،به
خود اختصاص دادهاند ،به ترتیب عامل آموزش
( )FA88با ضریب  2/289بر عامل امکانات و
خدمات امنیتی ( ،)FA0عامل مستندسازی امنیت
( )FA5با ضریب  2/291بر عامل حفاظت فیزیکی
( )FA4و عامل مدیریت کیفیت امنیت ( )FA9با
ضریب  2/88بر عامل کیفیت استانداردها (،)FA1
بودند و عواملی که «کمترین ضریب اثر منفی» را
داشتند ،به ترتیب شامل :عامل آموزش ( )FA88با
ضریب  -2/88بر عامل مدیریت سختافزار و نرم-
افزار اماکن ( )FA9و عامل مدیریت و برنامهریزی
( )FA1با ضریب  -2/80بر عامل مدیریت کیفیت
امنیت ( ،)FA9عامل کیفیت استانداردها ( )FA1با
ضریب  -2/84بر عامل شواهد فیزیکی (،)FA0

بودند که تمامی عوامل اثر «بیمعنی» داشتهاند.
باتوجه به عوامل ذکر شده فوق که دارای کمترین
ضریب اثر در مدل پژوهش بودهاند ،اینطور بنظر
میرسد که هریک از این عوامل نقش خودشان را در
برقراری و حفظ امنیت رویدادها ایفا میکنند ،اما با
میزان اثر کمتری .بنابراین باید همچنان موردنظر
مسئوالن برگزاری قرارگیرند و از چشمپوشی از این
عوامل ،بپرهیزند .چراکه هریک از عوامل «آموزش،
مستندسازی امنیت ،مدیریت کیفیت امنیت» و
«آموزش ،مدیریت و برنامهریزی ،کیفیت
استانداردها» در جایگاه خود با ارزش بوده و کم
توجهی به آنها جایز نمیباشد .در همین راستا،
نادریانجهرمی و همکارانش ( ،)8100هال و
همکارانش ( )0280در پژوهشهایشان بر عامل
«آموزش» و کاتلین و همکارانش ( ،)0280هال و
همکارانش ( )0280بر عامل «مستندسازی امنیت»
و کوآکوآ و وكکوآ ( ،)0284فیلیپس و همکارانش
( )0229بر عامل «مدیریت کیفیت امنیت» تأکید
دارند.
در دستهبندی دیگری میتوان اثرگذاریها را
به صورت «معنیدار» گزارش نمود که از میان
عوامل مؤثر بر عوامل امنیتی ،عامل مدیریت سخت-
افزار و نرمافزار اماکن ( )FA9با ضریب  9/89بر
عامل حفاظت فیزیکی ( ،)FA4عامل حفاظت
فیزیکی ( )FA4با ضریب  1/84بر عامل شواهد
فیزیکی( )FA0و عامل کیفیت استانداردها ()FA1
با ضریب  0/04بر عامل حفاظت فیزیکی ( ،)FA4به
ترتیب «بیشترین ضریب اثر معنیدار در جهت
مثبت» را به خود اختصاص دادهاند و عوامل
آموزش( )FA88با ضریب  ، -2/14امکانات و
خدمات امنیتی ( )FA0با ضریب  -2/09و تعامل و
ارتباطات ( )FA80با ضریب  -2/02بر عامل
شاخصهای امنیتی ( ،)FA8به ترتیب
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«بیشترین ضریب اثر معنیدار در جهت منفی» را به
خود اختصاص دادهاند .باتوجه به اینکه هر یک از
عوامل ذکر شده دارای ضریب اثر «معنیدار» می-
باشند ،جایگاه ویژهای دارند و بنا به تأکید محققانی
چون سیاح و همکارانش ( )8114و چن ()0220
(مدیریت سختافزار و نرمافزار اماکن) و هال و
همکارانش ( ،)0280کاتلین و همکارانش (،)0280
رحمتی و محسنیتبریزی ( ،)8110سونسن
( ،)0280محمدکاظمی و همکارانش ()8119
(حفاظت فیزیکی) و فرجی ( ،)8101همتینژاد و
همکارانش (( )8101کیفیت استانداردها) ،بر هر یک
از عوامل «معنیدار مثبت» فوق و محققانی چون
نادریانجهرمی و همکارانش ( ،)8100هال و
همکارانش (( )0280آموزش) و شوارتز و همکارانش
( )0282و هال و همکارانش(( )0280امکانات و
خدمات امنیتی) و کاتلین و همکارانش (،)0280
هال و همکارانش (( )0280تعامل و ارتباطات) ،بر
هریک از عوامل «معنیدار منفی» فوق ،ارزش آنها
ثابت شده و باید مورد توجه ویژه قرار گیرند و
عواملی که در جهت منفی معنیدار بودند ،باید
توسط مسئوالن برگزارکننده رویدادها تقویت شوند
و به سطح اصلی اهمیت آنها پی برد و در زمان
معین مورد توجه قرار گیرند.
همچنین ،عوامل اقدامات پیشگیرانه
( ،)FA82با ضریب  ،2/80 ،2/81بر عاملهای
امکانات و خدمات امنیتی ( ،)FA0شاخصهای
امنیتی ( )FA8و عامل مستندسازی امنیت (،)FA5
با ضریب  ،2/08بر عامل شاخصهای امنیتی
( ،)FA8به ترتیب «کمترین ضریب اثر معنیدار در
جهت مثبت» را داشته و عاملهای تعامل و
ارتباطات ( ،)FA80امکانات و خدمات امنیتی
( )FA0و آموزش ( ،)FA88با ضریب ، -2/02
 -2/09و  ، -2/14بر عاملهای شاخصهای امنیتی
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(« ،)FA8کمترین ضریب اثر معنی دار در جهت
منفی» داشتهاند .درسته که این عوامل دارای اثر
معنیدار کمتری هستند ،اما باید پذیرفت که بر
عوامل امنیتی اثر گذاشته و در برقراری امنیت
رویدادهای ورزشی نقش آفرینی میکنند .این یافته
با نتایج تحقیقات پین و همکارانش (،)0288
جاللیفراهانی ( )8101در رابطه با عامل اقدامات
پیشگیرانه و هال و همکارانش ( )0280در رابطه با
عامل مستندسازی امنیت و پنترا و همکارانش
( ،)0225کاتلین و همکارانش ( )0280در رابطه با
عامل تعامل و ارتباطات و شوارتز و همکارانش
( )0282در رابطه با عامل امکانات و خدمات امنیتی
و نادریانجهرمی و همکارانش ( ،)8100هارست و
همکارانش ( )0229در رابطه با عامل آموزش،
همسو بوده و باید در برگزاری رویدادها این عوامل را
مورد توجه قرار داد و علت عواملی که در جهت
منفی اثر گذاشتهاند را بررسی کرده و اثرگذاری
آنها را در جهت مثبت پیش برد و برارزش
اثرگذاری آنها افزود.
از سوی دیگر ،با بررسی هر یک از معادالت
استخراج شده از مدل مسیری ،مشاهده شده است
در معادله ( )8که تأثیر عوامل بر عامل شاخصهای
امنیتی( )FA8میباشد ،عامل مدیریت و برنامهریزی
( )FA1با ضریب  2/91بیشترین اثر (معنیدار) را
داشته است .همچنین ،این عامل با ضریب ،2/11
 ،2/92بیشترین ضریب اثر (در جهت مثبت) را نیز
به ترتیب در معادالت ( )1و (( )82تأثیر عوامل بر
عامل کیفیت استانداردها ( )FA1و اقدامات
پیشگیرانه ( ))FA82داشته است .بطوریکه در
پروژه دفتر عالیق چند فرهنگی ( )0289برنامه
ریزی تأکید شده است و به عبارتی «برنامه ریزی»
را مهم ترین بخش در حال اجرای یک رویداد موفق
شناختهاند .همچنین عوامل مستندسازی امنیت
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( )FA5با ضریب  ،2/18تعامل و ارتباطات ()FA80
با ضریب  ، -4/11حفاظت فیزیکی ( )FA4با ضریب
 2/04و شواهد فیزیکی ( )FA0با ضریب  ،01/40به
ترتیب بیشترین ضریب اثر (در جهت مثبت یا
منفی) را در معادالت ( )88( ،)9( ،)9و (( )80تأثیر
عوامل بر عامل مدیریت کیفیت امنیت (،)FA9
مدیریت سختافزار ونرمافزار اماکن ( ،)FA9آموزش
( )FA88و تعامل و ارتباطات ( ))FA80داشتهاند و
از طرفی عامل مدیریت سختافزار و نرمافزار اماکن
( )FA9با ضریب اثر  9/89 ،8/29و ، -2/09
بیشترین ضریب اثر (مثبت یا منفی) را به ترتیب در
معادالت ( )4( ،)0و (( )1تأثیر عوامل بر عامل
امکانات و خدمات امنیتی ( ،)FA0حفاظت فیزیکی
( )FA4و مدیریت و برنامهریزی ( ))FA1داشته و
عامل آموزش ( )FA88با ضریب  2/15و  ،1/08در
معادله ( )5و (( )0تأثیر عوامل بر عامل مستندسازی
امنیت ( )FA5و شواهد فیزیکی ( )FA0بیشترین
ضریب اثر را دربر داشتهاند .با توجه به عوامل
اثرگذار و ضریب اثرشان در هر یک از معادالت،
متوجه میشویم که عوامل زیادی در برقراری و
حفظ امنیت رویدادهای ورزشی دخیل هستند که
هر یک به نوبه خود دارای ارزش بوده و از هیچکدام
نمیتوان چشمپوشی کرد .همانطور که کاتلین و
همکاران ( )0280بیان کردهاند تجارب و درس های
آموخته شده در رویدادهای قبلی باارزش هستند و
پنترا و همکاران ( )0225و کاتلین و همکاران
( ،)0280ارتباطات مؤثر با تماشاچیان و ارزیابی
دقیق برنامهها را الزم دیدند و وزارت امنیت داخلی
( )0221نیز ،به کارگیری اقدامات حفاظتی را به
منظور افزایش آگاهی در میان مدیران تأسیسات،
کاهش آسیبپذیری رویدادهای ورزشی ،افزایش
مکانیسم دفاعی در برابر حادثه ،افزایش آمادگی در
میان ذینفعان امنیتی برای پاسخگویی به حوادث

الزم دانسته است .از طرفی رحمتی و محسنی
تبریزی ( )8110همسو با یافتههای پژوهش حاضر،
بر شواهد فیزیکیای چون اعمال خشونت از سوی
تماشاگران تأکید کرده ،که دامنه و تعدد آن در
ورزش فوتبال بیش از سایر رشتههای ورزشی است
و باید مورد توجه باشد .مدیریت و سازماندهی
مناسب امنیت محل برگزاری رویدادها نیز از
مواردی است که در همه زمانها (قبل ،حین و بعد
از رویدادها) مدنظر باید باشد که میتواند از طریق
استفاده از تکنولوژی و فناوری ،نظارت بر طرفداران،
جداسازی تماشاچیان و  ...به بهترین صورت انجام
شود که چن ( )0220با این موضوع نیز هم عقیده
میباشند و در حیطه مدیریت رویدادها ،کاتلین و
همکاران ( )0280معتقدند مدیریت و برنامهریزی
نیز به عنوان مقولهای مهم شناخته شده و تأکید
دارند که برنامهریزی امنیتی ،باید خیلی زود به
محل برگزاری اعالم شود .ضمن اینکه انجمن
جهانی مدیران ورزشی ( )IASMمعتقد است که
بهترین و مؤثرترین گزینه شناسایی کلیدهای امنیت
برای جایگاههای ورزشی ،سالنها و محیطهای
ورزشی« ،آموزش ویژۀ نیروهاست» (هارست و
همکاران .)0229 ،با این تفاسیر ،مدیران و مسئوالن
برگزاری رویداهای ورزشی باید تمامی جوانب
اثرگذار فوق را برای برقراری امنیت رویدادها بررسی
کرده و نسبت به انجام هر یک ،تمام تالش خود را
بهکارگیرند تا بهترین نتیجه را گرفته و دچار
کمترین اشتباه شوند.
بنابراین بهعنوان نتیجه گیری میتوان بیان
کرد که موضوع «امنیت» ،موردی است که به ندرت
میتوان آن را نادیده گرفت و اصوال از سوی تمامی
افراد حاضر در ورزشگاهها و محل برگزاری مسابقات،
مورد توجه قرا میگیرد و ضعف در برقراری آن از
سوی مسئولین ،کامال در معرض دید قرار گرفته
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و قانع و توجیه کردن افراد برای کمکاری از سوی
 پس الزم است.مسئولین به سادگی نخواهد بود
مدیران برگزاری مسابقات نسبت به تمامی موارد
 توجه ویژهای داشته باشند تا از بروز،اشاره شده فوق
مشکالت جدی جلوگیری شود و اعتماد حضار را
برای حضور در ورزشگاهها جلب نمایند و از این
 حمل، بازاریابی:طریق باعث رونق مواردی چون
 که باتوجه به ادبیات و، شوند...  فروش بلیط و،ونقل
 این امر مهم با دقت،یافتههای حاصل از پژوهش
توجه از سوی مدیران برگزاری رویدادهای ورزشی
 خصوصا سه عامل « اقدامات،بر عوامل امنیتی
» «آموزش» و «مدیریت و برنامهریزی،»پیشگیرانه
 به دلیل اینکه مدل، از طرفی.قابل اجرا میباشد
 شاخصهای کفایت را به دست آورده،پژوهش حاضر
و منطبق با حقیقت موجود مدیریت رویدادهای
 به نظر میرسد محدودیتهای،ورزشی کشور است
-تحقیق نتوانسته باشد اثر چندانی در نتایج و یافته
.های این تحقیق داشته باشد
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Abstract
Objective: The aim of this research was recognition of varieties and security
spheres in Iranian Football Premier League.
Methodology: Research tool was a self-designed questionnaire by the
researcher with 45 items. 7 experts approved the questionnaire’s conceptual
validity while its accuracy was based on Cronbach alpha equal to 0.870
(P<0/01). The case study includes 300 people comprising football league
authorities, experts in football federations and organizations, faculty
members, stadium officials and Premier League clubs. Security factors in
sport events were determined and factor loadings of the explanatory varieties
of each factor were calculated too. Moreover, SPSS software version 22
along with LISREL version 8.8 was used for data analysis as well as model
fitting.
Results: In this exploratory security model, pertinent indicators
encompassing security factors, facilities and security services, standard
quality, security documentation, physical protection, management the secure
quality, hardware and software place management, planning and
management, physical testimonies, preventive measures, education,
Interaction and Communications were determined.
Conclusion: Finally, it is advisable for those who are in charge of holding
sport events, in order to hold safer sport competitions, to pay particular
attention to education, management, and planning when considering
preventive measures, revealed factors mentioned above and factor loadings
of the explanatory varieties of each factor.
Keywords: Iranian football, premier league, security.
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