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 ادیداده بن هینظر کردیبا رو رانیا یورزش یگردشگر تیامن تیریمد یالگو نیتدو
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 چکیده

 در کشور بود. یورزش یگردشگر تیامن تیریمد الگوی تدوینو  ییهدف از پژوهش حاضر، شناسا :هدف

 یاست. جامعه آمار کیستماتیس کردیبا رو ادیداده بن هیبر نظر یو مبتن یفیروش پژوهش، ک :شناسیروش

برگزارکنندگان  ت،یو امن یورزش یگردشگر یو پژوهشگران حوزه داساتی ،اننظرپژوهش شامل صاحب نیا

بود که  یزشور یدادهایورزشکاران و تماشاگران رو ،یورزش دادیرو تیامن کنندگاننیتأم ،یورزش یدادهایرو

 اطالعات تا اشباع یآورصورت گرفت. جمع ینظر کردیبر رو یبا استفاده از روش هدفمند مبتن یریگنمونه

 لیوتحلهیمنظور تجزانجام گرفت. به افتهیساختار مهین یمصاحبه فرد 51و تعداد  افتی ادامهها داده ینظر

استفاده  یو انتخاب یباز، محور یاسه مرحله یشامل کدگذار نیاشتراوس و کورب کیستماتیها از روش سداده

 شد.

کدهای مشابه در گروه خاص  یت کدها تمامکثر لیشد؛ سپس به دل جادیا هیکد اول 566در مجموع  :هایافته

شد  جادیا یمقوله اصل 1 ه،یباز ثانو یبر اساس کدها تاًیو نها افتندی لیتقل یمقوله فرع 53خود قرار گرفتند و به 

 ،یکیزیها، حفاظت فرساختیز ،یمنابع انسان تیریمد ،یورزش یگردشگر تیامن تیریمد یکه شامل ارتقا

 ی. در ادامه و طباشندیم یو سازمان یفرد یامدهایو پ دادیرو یزبانیم طیشرا ت،ینام تیریمد برنامه نیتدو

ها آن نیقرار گرفته و روابط ب یمیپارادا الگویدر  شدهییشناسا یهامقوله یو انتخاب یمحور یکدگذار ندیفرا

گر، مداخله طیشرا ،یانهیزم طیشرا ،یعل طیشرا ،یمحور دهیدشامل پ یمیپارادا الگوی نیشد؛ ا نییتع

 .دیگرد نیتدو یورزش یگردشگر تیامن تیریمد یالگو بیترت نی. بدباشدیم امدهایراهبردها و پ

زمینه گردشگری  اندرکاراندستبیان کرد مدیران و  توانیمی پژوهش هاافتهبا توجه به ی :گیرینتیجه

ن برنامه مدیریت امنیت، حفاظت با تمرکز بر توسعه عوامل مدیریت منابع انسانی، تدوی توانندیمورزشی 

، بهبود شرایط میزبانی رویدادها باعث افزایش امنیت روانی گردشگران ورزشی و برگزاری هارساختیزفیزیکی، 

 بهتر رویدادهای ورزشی شوند. چه هر

 ادیداده بن هینظر ت،یامن تیریمد ،یورزش یالگو، گردشگر های کلیدی:واژه
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 مقدمه
و  یبر سرعت، تکنولوژ یمدرن مبتن یاساس زندگ

شگرف در  یسه مقوله تحول نیثروت است و ا

اند. به دنبال کرده جادیا یبشر نینو یروند زندگ

سهل و  اریبس یتحوالت، ارتباطات اجتماع نیا

را  یصنعت گردشگر انیم نیو در ا دهیروان گرد

در  کنندهلیعامل تسه کیعنوان به توانیم

 رازی نمود،قلمداد  یقوم نیارتباطات ب یبرقرار

از  یسطح حداقل کیوجود  فرضشیعنوان پهب

 Van denطلبد )یتوسعه م یرا برا تیصلح و امن

Berghe,2007 .) کیحضور گردشگران در 

 ،یکشور، عالوه بر توسعه اقتصاد و تبادالت فرهنگ

در آن کشور  تیدر مورد وجود امن غیتبل نیبهتر

به نظر  ن،ی(؛ بنابراCanavan, 2016است )

در صنعت  دیجد طیبه شرا با توجه رسدیم

 و یمل تیرابطه امن فیبازتعر ؛یگردشگر

 & Seidaeiاست ) یضرور یامر ،یردشگرگ

Hedaiatimoghadam, 2010 .)طور که همان

و خدمات  هارساختیاگر ز کندیم انیب 5منسفلد

مطابق با  یمقصد گردشگر کیدر  یتیحما

گردشگران در  تیقبول نباشد امنقابل یارهایمع

قرارگرفته و صنعت  یمخاطرات متنوع معرض

 ی. سطوح باالکندیرا دچار رکود م یگردشگر

غذا،  تیفیکه ک شوندیم جادیا یوقت تیامن

 ،یگردشگر یهاتیبهداشت، اقامتگاه، فعال

همه  یونقل و خدمات سالمتحمل التیتسه

لحاظ شوند  یصنعت گردشگر کیدقت در به

(Pizam & Mansfeld, 2005 .)از  یکی

مهم و پراهمیت که قابلیت تبدیل به  یهاخشب

در صنعت گردشگری را دارد، ورزش  یفرا بخش

(. Ghiami Rad & et al, 2008است )

                                                    
1. Mansfeld & Pizam 

 یورزش هستند، نوع ۀکه دربردارند ییدادهایرو

عامل  کیعنوان و به ندیآیبه شمار م تیجذاب

کشور مقصد  ایبه شهر  یگردشگر ۀکنندجلب

 .(Firouzjah & et al, 2009) کندیعمل م

عنوان سومین صنعت رایج ورزشی به گردشگری

( تعاریف Sedaghati & et al, 2011در جهان )

 نیترو انواع گوناگونی دارد؛ یکی از معروف

 Gibsonگردشگری ورزشی مربوط به  یهافیتعر

 گونهنیاست؛ او گردشگری ورزشی را ا (1998)

غت : مسافرت بر مبنای اوقات فراکندیتعریف م

موقتاً  هاتیمنظور بازی یا تماشای فعالکه افراد به

 .شوندیاز محل زندگی خود خارج م

امروزه رویدادهای ورزشی به دلیل منافع فراوانی 

اقتصادی، فرهنگی، سیاسی،  یهانهیکه در زم

دارد، برای تمامی  یطیمحستیاجتماعی و ز

 ,Müllerکشورها اهمیت فراوانی پیدا کرده است )

. بسیاری از کشورها یا شهرها، متقاضی (2015

برگزاری رویدادهای ورزشی هستند و به این دلیل 

 دهندیپنهان و آشکار بسیاری انجام م یهااقدام

 رندیها را بر عهده بگتا بتوانند میزبانی آن

(Kargar & et al, 2017.) 

 یهادر سال یگردشگر تیامن تیتوجه به اهم با

 نهیزم نیمطالعات در ا شاهد رشد روزافزون ریاخ

 Motag & et al (2017)طور که همان م؛یهست

 رانیاز ورود به ا شیپ گردشگران، کردند انیب

 یگردشگر تیامن تیاز وضع یشناخت درست

را  رانیا یتیامن تیها وضعدرصد آن 22ندارند و 

و نداشتن شناخت  ینیبدب نیکه در ا دانندیبد م

 یمنف غاتیبلو ت یغرب یهادرست، نقش رسانه

 Asadi & et al نیشد؛ همچن دییها تأآن

آموزش  یهامعتقدند که در بخش (2015)

مدیریت بحران، تسلط مسـئوالن حفـظ امنیـت 

شایستگی مسئوالن در  ؛یالمللنیب یهابـه زبان
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و عملکرد مدیران ورزش کشور در  رانمدیریت بح

ایـن بخش در سطح نامطلوب است. در پژوهش 

زیر ساخت ها را  Faraji & et al (2018) یگرید

مهمترین عامل و حفاظت فیزیکی، پرسنل، 

مدیریت برگزاری را در رتبه های بعدی عوامل 

مؤثر بر امنیت استادیوم های فوتبال دسته بندی 

ادعا  نیاز ا زین Kiliclar & et al (2018)کردند. 

 یرنظامیو مقامات غ یتیامن یروهایکه ن

 سمیاز ترور یریشگیدر پ یمختلف یهادگاهید

 بیقر یرنظامیکردند؛ مقامات غ تیدارند، حما

داشتند،  یو مشارکت یآموزش یریگاتفاق جهتبه

و  ینیبشیاکثراً به پ یتیامن یروهاین کهیدرحال

 .اعتقاد داشتند یکیزیاقدامات ف

با توجه به  مختلف ورزشی یهاطول رقابت در

 نیتریاساس ، امنیت همواره ازوقوع حوادث متعدد

؛ ها بوده استمسئوالن برگزاری رقابت یهادغدغه

نشان  Menaker & et al (2019)نتایج تحقیق 

داد برگزاری رویدادهای ورزشی باعث تغیر در 

تعداد، نوع و زمان وقوع جرائم در اطراف اماکن 

 Hall & et al؛ بنابر گزارش گرددیمورزشی 

له حم 561، 5006تا  5315از سال  (2017)

ی ورزشی در سرتاسر هایبازتروریستی مرتبط با 

که از این قبیل وقایع  دنیا گزارش شده است

ی هایبازی در جریان گذاربمببه  توانیم

بارسلونا، حمله به تیم کریکت  5335المپیک 

نفر در  1یا کشته شدن  5003سریالنکا در سال 

 ( و5050جریان یورش در فوتبال کنیا )

در اتوبوس تیم دورتموند  سیری در مگذاربمب

های ههای جام قهرمانان باشگاچارچوب رقابت

( اشاره کرد؛ کشور ما نیز ازین قاعده 5051اروپا )

ی مختلف هارقابتمستثنی نیست و در طول 

حوادث و جرائمی  نیهمچنورزشی شاهد وقوع 

وقوع درگیری بین طرفداران  ازجمله میابوده

( که 5931و سپاهان )ی فوتبال پرسپولیس هامیت

ی در جریان نظمیبنفر مجروح شدند،  900حدود 

(، 5931مسابقه بین تیم تراکتورسازی و پیکان )

کور  (،5936کوهنورد در اشترانکوه ) 3مرگ 

 هوادارانشدن چشم سربازی در درگیری 

( و کلی حوادث و 5913سپاهان )پرسپولیس و 

 اشاره کرد. تاکید بر امنیت گونهنیاجرائم 

رویدادهای ورزشی می تواند تاثیر خوبی بر تجربه 

گردشگران ورزشی داشته باشد و باعث کسب 

 با (.Gordon & et al, 2016درآمد بیشتر شود )

تعدد وقوع حوادث و جرائم مربوط به  توجه به

گسترش روزافزون تروریسم  رویدادهای ورزشی و

 نیاتفاق افتاده در ا عیدر جهان و مشاهده وقا

 تامنی و تروریسم مسئله به باید همواره نهیزم

طور جدی نگریست و همواره باید این ذهنیت به

 یورزش یدادهایوجود داشته باشد که رو

 تیباشند و امن هاستیجزء اهداف ترور توانندیم

صورت بالقوه درخطر باشد، به تواندیگردشگران م

لذا اتخاذ تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه از سوی 

 یگردشگر حوزه انیو متصد رانین، مدمسئوال

 یفیک کردیضروری است لذا پژوهش حاضر با رو

 یگردشگر تیامن تیریمد یبه دنبال ارائه الگو

 نینظران در اصاحب دگاهید یو بررس یورزش

 .باشدیم نهیزم

 پژوهش شناسیروش
و به لحاظ  یپژوهش به لحاظ هدف کاربرد نیا

است  یفیک یهادر زمره پژوهش یروش گردآور

انجام  که با استفاده از روش راهبرد نظریة داده

 ممکن، شکل تریندر ساده ادیشد. نظریة داده بن

 از مدون نظریة ساخت فرایند از است عبارت

یافتة داده و تحلیل  نسازما گردآوری طریق

 هایپرسش به پاسخگویی برای هااستقرایی داده

د کیفی که فاق یهانوین آن دسته از پژوهش
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مبانی نظری کافی در زمینة موضوع مورد مطالعه 

با سه  ادیداده بن یتئور خچةیهستند. با مرور تار

 کیستماتیس کردیعمده شامل رو کردیرو

( و زرینوخاسته )گل کردین(، روبی)اشتراوس و کور

 لیتحل ندیسازنده گرا )چارماز( در فرآ کردیور

از آنجا که رویکرد  ؛میاطالعات مواجه هست

ماتیک، در داده ها بنیان دارد و نسبت به سیست

نظریه ای که از مجموعه نظریه های موجود 

اقتباس شده و تطبیق داده می شود، تبیین 

بهتری ارائه می دهد؛ همچنین با موقعیت تناسب 

دارد، در عمل واقعاً کارآمد است، افراد موجود در 

یک محیط را در نظر گرفته و احساسات آن ها را 

ممکن است همة پیچیدگی هایی  ند ودرك می ک

دهد را که واقعاً در فرآیند یافت می شود، نشان 

(Mehrabi & et al, 2011) پژوهش از  نیدر ا

 .استفاده شد کیستماتیس کردیرو

و  داساتی نظران،شامل صاحب یآمار جامعة

 ت،یو امن یورزش یگردشگر یپژوهشگران حوزه

 ،یورزش یدادهایبرگزارکنندگان رو

 (،یداوطلب یروین س،ی)پل تیامن کنندگاننیمتأ

ی به ریگورزشکاران و تماشاگران بود که نمونه

 یگلوله برف استفاده از روش اب صورت هدفمند و

. در افتی ادامه هاداده یو تا اشباع نظرانجام شد 

مصاحبه نیمه ساختار یافته رودرو  51مطالعه،  نیا

زشی، با متخصصان )شش نفر اساتید مدیریت ور

نفر گردشکر ورزشی فعال، پنج نفر افسر پلیس  6

و دو نفر برگزار کننده رویداد ورزشی( برای 

 شد شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت انجام

تکرار در اطالعات  ،به بعد 56از مصاحبه  که

تا  شتریب نانیاطم یمشاهده شد؛ اما برا یافتیدر

 .افتیادامه  51مصاحبه 

ها از مقوله ییت و شناساسؤاال یبررس یبرا

؛ استفاده شد افتهیساختار مهین یمصاحبة فرد

سه  یها از روش کدگذارداده لیوتحلهجهت تجزی

تراوس و شا یو انتخاب یباز، محور یامرحله

به  یمنظور اعتباربخشبه .استفاده شد نیکورب

و گابا  نکلنیل یابیارزش یارهایپژوهش مع جینتا

 تیو قابل میتعم تیابل( شامل اعتبار، ق5312)

اعتماد  تیقابل یارهایعنوان معاعتماد که به

مدنظر قرار  شوندیمحسوب م یفیپژوهش ک

مشابه  میمفاه نی(، اGholipoor,2018گرفتند )

؛ شوندیاستفاده م یکم قیواژگان معمول در تحق

 میتعم ،یداخل ییاصطالح اعتبار متناسب با روا

عتماد معادل ا تیو قابل یرونیب ییمعادل روا

منظور به .باشدیم نانیاطم تیقابل ای ییایپا

صورت ها بهاعتماد، مصاحبه تیقابل یبررس

تمام  یباز و برا یهااستاندارد با پاسخ

 هاافتهیبرگزار شد. اعتبار  کسانیکنندگان شرکت

چندگانه و  یبا استفاده از منابع مختلف و بررس

نوشت مجدد رو یو با بررس افتیبهبود  قیدق

کنندگان شرکت یهاها، انسجام پاسخمصاحبه

 یکدگذار ییایپا یشد. جهت بررس یبررس

استفاده  یدرون موضوع ییایها از روش پامصاحبه

 یدکتر یدانشجو کیاز  که بدین منظور شد

 یفیبا سابقه انجام کار ک یورزش تیریمد

درخواست شد تا با عنوان همکار در پژوهش 

کمک همکار سه  شرکت کند سپس محقق به

کردند و درصد توافق درون  یمصاحبه را کدگذار

محاسبه شد  لیرا با استفاده از فرمول ذ یموضوع

طور که همان گزارش شد. 5در جدول  جیو نتا

دو  نیکل ب ییایپا دهند،یجدول نشان م یهاداده

 نکهیدرصد است و با توجه به ا 15کدگذار برابر با 

اعتماد  تیت، قابلدرصد اس 60از  شیب ییایپا

 .شودیم دییتأ هایکدگذار
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*تعداد توافقات(= درصد پایایی2 /* )تعداد کل کدها111  

 کدگذارنتایج پایایی بین دو . 1جدول 

 درصد پایایی تعداد عدم توافقات تعداد توافقات کدهاکل  عنوان مصاحبه

Pes1 65 51 3 16 درصد 
Pes7 96 55 1 61 درصد 

Pes11 99 56 2 16 درصد 

 درصد 15 59 62 550 کل

 

 پژوهش های یافته

 یآورجمع یها، دادهیمرحله کدگذار نیدر اول

صورت مکتوب بر روی کاغذ ها بهشده در مصاحبه

 یکدها خط به خط لیوتحلهیدرج، سپس با تجز

از  یاقتباس میمفاه نی. ادیگرد جادیا میباز و مفاه

ه بود خود نوشت نیموارد ع یها و در برخنوشته

 51از مجموع  هیکد اول 566که در مجموع 

کدهای  کثرت لیشد؛ سپس به دل جادیمصاحبه ا

در گروه  ییو معنا یقرابت مفهوم ةیمشابه بر پا

 یفرع لهمقو 53خاص خود قرار گرفتند و به 

 ه،یباز ثانو یبر اساس کدها تاًیو نها افتندی لیتقل

 5شد. در جداول شمارۀ  جادیا یمقولة اصل 1

پژوهش  یمقوالت اصل لیو تشک یحوۀ کدگذارن

 نشان داده شده است.

 نهایی نتایج تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته یکدگذار .2جدول 

 مقوله اصلی یهثانوی باز کدها مفاهیم() یهاولی باز کدها

مه ناتفاهم–ی بیمهنیبشیپ -جانبه مشارکت همه -ی مداوم روزرسانبه -ریزی برنامه

هماهنگی با  -بینی وضعیت جویپیش -ژنراتورهای اضطراری -های معتبربا شرکت

 سازمان هواشناسی

 

 مدیریت ریسک

 

 

 

 

تدوین برنامه 

 مدیریت امنیت

 –پزشکی  حضور تکنسین -اورژانس پزشکی -آمادگی حین برگزاری –ریزیبرنامه

 ن مدیریت بحرانتمری –پاسخ اضطراری  -گردشگران تخلیه  -آمبوالنس و بالگرد

 

 مدیریت بحران

برگزاری  -تجهیزات تأمین  -تأمین نیروی انسانی -اعضای راهبردی  -ریزی برنامه

 های امنیتینامه با سازمانتفاهم -طرح ترافیک -منظم شورا

مدیریت برگزاری 

 رویداد

 ناشی تبلیغات سوء -سازی تهدیداتخنثی -ی تروریستیهاگروه –تهدیدات امنیتی 

عدم  -تسهیل استفاده از کارت اعتباری -بودجه بخش امنیتی - یسیاس مسائل از

 حمل پول نقد زیاد

 

 سیاسی -اقتصادی 

 

 

 

 

 شرایط میزبانی
برخورد با اوباشگری  –جدیت دستگاه قضایی  -تمهیدات امنیتی -آمار جرم در مقصد 

 بازی بدون تماشاگر -کسر امتیاز  - تشدید مجازات -و اغتشاشات 

 

 قانونی -حقوقی

های حساسیت - میزبان ی قبلیهاتجربه -حقوق شهروندی  - فرهنگ رانندگی

مشکالت  - امنمناطق  -کسب امتیاز میزبانی -ی سیاس -قومی  -فرهنگی -قانونی

 حضور گردشگران با خانواده -بالیای طبیعی -امنیتی 

 اجتماعی -فرهنگی

 -جداسازی مسیرهای دسترسی  -جیتعداد کافی ورودی و خرو –طراحی مناسب 

های ایمن فضاهای گردشگری تعیین محل -بازدید مداوم  -سازی تجهیزاتایمن

 هشدارهای امنیتی -رسانی تابلوهای اطالع -طبیعی

 

 اماکن ورزشی

 

 هازیرساخت
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های هشدار سیستم -های مداربستهنصب دوربین -نظارت با تجهیزات الکترونیکی

 -های مجازی استفاده از رسانه -فروشی الکترونیکی بلیت -دزدگیر -سوزیآتش

 سیستم ارتباطی یکپارچه بین پرسنل

 فناوری

 

 

 

 

 

 

 زیرساخت ها
 -های قدیمیمحل اسکان تجهیز-نوسازی  -های جدید و ایمناحداث محل اسکان

 امکانات رفاهی محل اسکان -اسکان راحت گردشگر

ها و محل هتل

 اسکان

 -احداث و نوسازی  -ترورهای زیستی - پیشگیری از مسمومیت -نداردهاارتقاء استا

 -سرویس بهداشتی  -پارکینگ

 بهداشتی -رفاهی 

 

بازرسی  -حضور نیروی امنیتی  -شدهمسیرهای دسترسی کنترل -بازرسی مخازن  

 -بازرسی بدنی  -ممانعت از ورود وسایل غیرمجاز -ورود و خروج ثبت -وسایل نقلیه 

 -اجرای پروتکل امنیتی  -سالح سرد و گرم -مواد محترقه -ت از ورود کیفممانع

 بررسی هویت پرسنل

 

محیط داخلی 

 اماکن ورزشی

 

 

 حفاظت فیزیکی

حضور  -گشت نیروی امنیتی  –امنیت محل اسکان  -بازرسی اماکن و بناهای اطراف 

 هافروشگاهو  هابوفهنظارت مداوم  -نیروهای امنیتی تا اتمام رویداد

محیط پیرامونی 

 اماکن ورزشی

آموزش نحوه برخورد  -برخورد محترمانه  -های گردشگریآژانس -نیروهای متخصص 

بررسی  -شیوه بازرسی -مدیریت صحیح تخلیه جمعیت -حل مشکالت گردشگر -

 های تخصصیآموزش تیم -اعتبارنامه 

 

 آموزش پرسنل

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت منابع 

 انسانی

معرفی  -بررسی سابقه پرسنل -یی به همراه هولوگرام معتبرصدور کارت شناسا

 های درگیر قبل از برگزارینمایندگان سازمان

 صالحیت پرسنل

حفظ خونسردی در شرایط  -آشنایی با مصادیق مجرمانه -توزیع بولتن آموزشی

 رعایت مقررات میزبان -سازیفرهنگ -نحوه خروج ایمن -اضطراری

 آموزش گردشگران

های ارگان -تجهیزات امنیتی و پزشکی  -بینی نیروی انسانی پیش -ت پرسنل مشارک

آشنایی با -شرکت در مانورها  -های امنیتیتمرین پروتکل -مانورهای آموزشی -معتبر

 مراتبتعیین سلسله -تیم فرماندهی  -مراتب مدیریتسلسله

همکاری 

های درگیر سازمان

 رویداد

جلوگیری از برداشت  -پوشش نامحسوس امنیتی –ی نیروی داوطلب -کاهش اضطراب

 جای نیروی انسانیاستفاده بیشتر از فناوری به -امنیتی بودن شرایط

  پوشش نامحسوس

 امنیت روانی

آشنایی به  –استفاده از نیروی مسلط به زبان خارجی  -های مفرحبرگزاری برنامه

 میزبان سازی و معرفیبرنامه -ایتبلیغات رسانه-فرهنگ گردشگر

 تبلیغات

کسب میزبانی  -درآمدزایی بیشتر -کیفیت برگزاری -رشد گردشگری ورزشی

 رضایت گردشگر -رویدادهای بزرگتر

توسعه  ارتقا کیفیت

 گردشگری

انجام شد که  یمحور یدر مرحله بعد کدگذار

 دشدهیتول میمفاه نیهدف از آن برقراری رابطه ب

تمرکز و  بر و باشدیدر مرحله کدگذاری باز م

دارد و  قرار یعنوان مقولة اصلمقوله به کی نییتع

به  یعنوان مقوالت فرعبه گرید یهاسپس مقوله

 Gholipour & et al شوندیآن ارتباط داده م

 الگوی کیکار با به کار بردن  نیا (2018)

 نه،یزم ده،یپد ،یعلّ طیشامل شرا یمیپارادا

انجام شد  امدهایگر، راهبردها و پمداخله طیشرا

 است. شدهآورده  5در شکل شماره  جیکه نتا
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یورزش یگردشگر تیامن تیریمد یمیپارادا یالگو .1شکل 

 یمرحله با استفاده از کدگذار نیدر سوم

 تیریمد یینها یالگو یبه طراح ،یانتخاب

پرداخته شد که  یورزش یدر گردشگر تیامن

 باشدیم یینها مقوله 1الگو مشتمل بر  نیا

ارائه شده  5آن در شکل شماره  جیکه نتا

ها به نظریه، طبقه هالی. برای تبدیل تحلستا

طور مـنظم بـه یکـدیگر مربـوط باید به

شـوند. در این مرحله پژوهشگر برحسب فهم 

خـود از مـتن پدیده موردمطالعه، یا چارچوب 

 هصورت روایتی عرضمدل پـارادایم را به

و  زدیریا مدل پارادایم را به هم می کندیم

صورت ترسیمی نظریه نهایی را نشان به

 (. Danaeifard & Emami,2007) دهدیم

 

 

 یامدها:پ

 . فردی5

 امنیت روانی -

 . سازمانی5

 توسعه گردشگری-

 و ارتقاء کیفیت برگزاری

 

 :گرمداخلهعوامل 

 ها:یرساختز .5

 اماکن ورزشی -

 فناوری -

 و محل اسکان هاهتل -

 رفاهی و بهداشتی -

 یونقلحملی و اجاده -

 شرایط علی:

ی مدیریت برنامه ریز .5

 امنیت:

 مدیریت ریسک -

 مدیریت بحران -

 مدیریت برگزاری -

 

 پدیده محوری:

ارتقای مدیریت امنیت 

 گردشگری ورزشی:

 مشارکت نیروی امنیتی -

 پرسنل مشارکت -

 مشارکت گردشگران -

 

 

 راهبردها:

. مدیریت منابع 5

 انسانی

 آموزش پرسنل -

 صالحیت پرسنل -

 آموزش گردشگران -

 هاسازمانی همکار -

 . حفاظت فیزیکی:5

 محیط داخلی -

 محیط پیرامونی -

 
 

 

 ای:ینهزمعوامل 

 . شرایط میزبانی رویداد:5

 سیاسی -عوامل اقتصادی -

 قانونی -عوامل حقوقی -

 اجتماعی -عوامل فرهنگی -

 



 22 یاپیپ ،0 ماره، ش0011  بهارورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                          . . .گردشگری امنیت مدیریت الگوی تدوین    8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی نهایی مدیریت امنیت گردشگری ورزشی .2شکل 

 :هامفروضه

(P1) :باشدیم یورزش یگردشگر تیامن تیریمد یدر راستا کیاستراتژ یزیربرنامه. 

(P2) :باشدیم یگردشگر تیامن تیریمدتوسعه گردشگران در گرو  یمنیو ا دادهایموفق رو یبرگزار. 

(P3) :کرد جادیا نهیزم نیدر ا یبزرگ راتییتغ توانیم یمنابع انسان حیصح تیریبا استفاده از مد. 

(P4)باشدیم دادیرو یبرگزارمکان  یکیزیبهبود حفاظت ف تیامن تیریمد توسعه یراهبردها برا نیتراز مهم یک: ی. 

(P5) :باشدیم یگردشگر تیامن تیریمدتوسعه به  یابیالزمه دست هارساختیاصالح و بهبود ز س،یتأس. 

(P6) :کرد جادیا نهیزم نیدر ا یتحوالت اساس توانیم دادیبرگزارکننده رو زبانیم طیشرا یبا بررس. 

(P7) :باشدیفوق م عوامل جیفرد از جمله نتا یروان تیامن شیافزا. 

(P8انجام صح :)شود. دادیرو یبرگزار تیفیو ارتقا ک یباعث رشد صنعت گردشگر تواندیها ممفروضه حی 

 

 گیریبحث و نتیجه
 ادیداده بن هیپژوهش با استفاده از نظر نیدر ا

گردشگران  تیامن تیریمد یتالش شد الگو

گردد؛ که بر  نیو تدو یطراح رانیدر ا یورزش

 یمقوله اصل 1با  یینها یلگواساس ا نیا

 تیامن تیریالگو ارتقا مد نی. در ادیاستخراج گرد

مشارکت ی با مقوالت فرع یورزش یگردشگر

مشارکت پرسنل  ،یتیامن یرویو ن سیپل

 یبرگزارکننده و مشارکت گردشگران ورزش

انتخاب  یمحور دهیو پد یاصل هعنوان مقولبه

 ریوابسته تحت تأث یریعنوان متغکه به دیگرد

 تیریبرنامه مد نیعوامل گوناگون مانند تدو

قرار  دادیرو یزبانیم طیو شرا هارساختیز ت،یامن

را تحت  یمحور دهیکه پد یاز عوامل یکیدارد. 

این  باشد،یم یعل طیشرا دهدیقرار م ریتأث

 شانیهایژگیها و واز طبقه یاشرایط با مجموعه

بقه محوری پدیده یا ط یریگباعث شکل

برنامه  نیپژوهش تدو نیکه در ا شوندیم

شناخته شد  یعل طیعنوان شرابه تیامن تیریمد

 یبرنامه برگزار نیشامل تدو یکه به موارد

 تیریبرنامه مد نیتدو ،یورزش دادیمناسب رو

 رهبحران اشا تیریبرنامه مد نیو تدو سکیر

و  تیامن یگروه فرمانده داد،یرو تیریدارد؛ مد

مسئول  دادیرو یاندرکاران برگزارستد ریسا

 راهبردها:

 یانسان. مدیریت منابع 1

(P3) 

 (P4) یزیکیف. حفاظت 2

 
 

 

 شرایط علی:

 برنامه تدوین .1

 (1P) یتامنمدیریت 
 

 یامدها:پ

 (P7) یفرد. 1

 (P8) یسازمان .2

 

 پدیده محوری:

ارتقای مدیریت امنیت 

 (P2) یورزشگردشگری 

 

 

 :گرمداخلهعوامل 

 (P5ها )یرساختز .1

 

 

 ای:ینهزمعوامل 

 (6P) یدادرو. شرایط میزبانی 1
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و گردشگران  دادیرو تیامن تیریمد ستمیس

مؤثر  یزیرنبود برنامه تی. در حوزه امنباشندیم

به همراه داشته باشد  یمخرب یامدهایپ توانندیم

احتمال بروز فاجعه را  تواندیم نکهیتر او مهم

و  هاهیسرما یزیرنوع برنامه نیدهد. در ا شیافزا

 دهایتهد ،یابیارز هاسکیر ف،یتعر هاییرادا

و  هااستیها و سبرنامه تیو در نها لیوتحلهیتجز

از  یکی. شودیتوسعه داده م رانهیشگیپ ریتداب

و  سکیر تیریبرنامه مد نیتدو یعل یهامقوله

و  صیدر تشخ تیعدم موفق باشد؛یبحران م

ممکن است موجب صدمه به  هاسکیر یررسب

کنندگان و شرکت ان،یماشاچطرفداران و ت

 یحقوق یدعاو یبرا ییکارکنان شده و مبنا

 Faraji یهاافتهیبا  جینتا نیا. دینما جادیا

از عوامل مؤثر بر  یکی نکهیبر ا یمبن (2014)

و  تیریفوتبال عامل مد یهاومیاستاد تیامن

 نیهمچن؛ همسو است باشدیم یزیربرنامه

Shahmansouri & Mozafari (2006)  در

ورزشی به این  یهابررسی عوامل بروز بحران

نکته اشاره کردند که عدم توجه به مدیریت و 

زا هماهنگی، شناسایی عوامل بحران ،یزیربرنامه

و داشتن طرح و برنامه جهت مقابله با بحران در 

منجر به وقوع  تواندیورزشی م مسابقاتبرگزاری 

 Hall & et al (2010)بحران شود. به عقیده 

ورزشی و نهادهای برگزارکننده  یهاسازمان

و  زانیررویدادهای ورزشی باید بین برنامه

و اقدامات امنیتی  هایمشخطها، مجریان برنامه

 .رابطه کاری خوبی برقرار نمایند

به  دادیرو یانیزیم طیمقوله شرا یینها یالگو در

 دادیرو یبرگزار اریکه در اخت یبستر لیدل

 یانهیعنوان عامل زمبه ددهیقرار م یورزش

 - یفرع یهاشناخته شد که خود شامل مقوله

 یقانون -یعوامل حقوق ،یاسیس -یعوامل اقتصاد

 داتیتهد باشد،یم یاجتماع -یو عوامل فرهنگ

 یدادهایرو انیمتصد یبرا یتیمنو ا یمنیا

 یابالقوه یو اقتصاد یحقوق یامدهایپ یورزش

مورد بحث از  یهاحوزه نیتراز عمده یکیدارد، 

 -یاقتصاد تیجانب افراد مورد مطالعه مقوله امن

 یاست که هم از منظر موانع اقتصاد یاسیس

و هم از  یورزش دادیبرگزارکنندگان رو یرو شیپ

به هر  دنیاست؛ رس یبررس لنگاه گردشگران قاب

و از آن  یزیربه برنامه ازین شده،نییهدف تع

امه برن یاجرا یبرا یمال نیتر تأممهم

منابع  کهییازآنجا نیدارد و همچن شدهیطراح

در هر بخش  یدیها از موارد کلآن نیو تأم یمال

و عدم سهولت  نیعدم تأم باشد،یم یو سازمان

سازمان مربوطه را با  تواندیمنابع م نیا نیدر تأم

رو و  شیپ ریدر مس یادهیمشکالت عد

 جهیخود روبرو سازد. درنت یهاتیمأمور

 نیو مقرر و تأم شدهنییتع یهاودجهاختصاص ب

 یها و نهادهاسازمان یموقع از سوبه یمال

 تواندیم دادهایرو نیا یبرا یورزش ربطیذ

 دادیرو یبرگزار یگام بزرگ برا کیرا  زبانیم

کند،  کینزد منیو ا سکیبدون ر یورزش

همچون  ینظران عواملاز نگاه صاحب نیهمچن

 یگردشگرخدمات  دیخر ینبود تعرفه برا

مشکل در حمل پول نقد، سرقت پول و  ،یورزش

 توانندیهستند که م یمدارك گردشگر عوامل

را تحت شعاع قرار  یگردشگران ورزش تیامن

 تیامن وعگفت که موض توانیم یدهند. از طرف

ورزشکاران، تماشاگران از هر  یو سالمت برا

است که از نظر  یهیتر است پس بدمهم یزیچ

که  یزشکاران برخورد با جرائممسئوالن و ور

جز  اندازدیها را به خطر مو سالمت آن تیامن

مدنظر قرار  توانیاست که م یموارد نیترمهم

 ریو غ ژهیو ینقش قانونی – یداد و عوامل حقوق



 22 یاپیپ ،0 ماره، ش0011  بهارورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                          . . .گردشگری امنیت مدیریت الگوی تدوین    01   

 تیبا خاص تواندیدارد و م نهیزم نیدر ا انکارقابل

 نهیاز مشکالت در زم یاریخود بس یبازدارندگ

مقوله از  نیشگران را رفع کنند. سومگرد یتیامن

 یاجتماع یشامل عوامل فرهنگ یانهیزم طیشرا

در  ییبسزا ریتأث تواندیم که دیانتخاب گرد

 نیگردشگران و کاهش مشکالت در ا تیامن

پژوهش در  جیبه همراه داشته باشد، نتا نهیزم

 Kousha(2012) & Asadi جیبا نتا نهیزم نیا

& et al (2010) باشد،یهمسو م Asadi & et 

al (2010) یموارد نیترپژوهش خود مهم در 

در طول حضور خود در  یکه گردشگران ورزش

در  یکردند را ناامن یاز آن احساس ناامن رانیا

و احساس  یاجتماع یپرخاشگر ،یشخص میحر

 .نمودند انیب یروان یناامن

عنوان عامل به رساختیمذکور عامل ز یالگو در

گر، ته شد شـرایط مداخلهگر شناخمداخله

شـرایط ساختاری هستند که مداخله سایر 

عامل  نیا کنندیعوامل را تسـهیل یـا محـدود م

 تیامن تیریبر مد میصورت مستقهم به

ارتباط عوامل  یدارد و هم بر رو ریتأث یگردشگر

و خود  باشدیم رگذاریتأث یمحور دهیو پد یعل

 ،یفناور ،یاماکن ورزش یفرع یهاشامل مقوله

 یو بهداشت یها و محل اسکان، امکانات رفاههتل

از  یکی. ی شودم یونقلو حمل یاو امکانات جاده

 یدادهایرو یبرگزار ریمشکالت در مس نیترمهم

 ایکمبود  ایگردشگران، نبود  تیو امن یورزش

ـ  یرساختیز مکاناتبودن ا راستانداردیغ

الزم  ، رعایت استانداردهایباشدیم یافزارسخت

از  ها،ومیاز جمله استاد یورزش یهارساختیدر ز

مختلفی نظیر ایمنی، باال بردن کیفیت  یهاجنبه

مسابقات، جلب تماشاگر بیشتر، دریافت مجوز 

و غیره حائز  یالمللنیب سطوحدر  دادیمیزبانی رو

 زیمختلف ن یهاامر در پژوهش نیاهمیت است، ا

 Kousha(2012)قرار گرفته است،  دییمورد تأ

ونقل، حمل یهارساختیز یفیو ک یضعف کم

را از نقاط ضعف  هاومیها و استاداسکان، سالن

 یورزش دادیرو یبرگزار ریدر مس زبانیشهر م

همسو است.  پژوهش نیا جیعنوان کرد که با نتا

 یبه امکانات خاص یورزش یدادهایرو یبرگزار

است  زبانیم یشهرها یبرا یدارد و محرک ازین

امکانات  ،یورزش یدادهایرو یبرگزار یاکه بر

خود را بهبود  یعموم یهارساختیو ز یورزش

 ،یورزش زاتیها، تجهسالن ها،ومیبخشند. استاد

 یونقل و درواقع تماماسکان، حمل یهامحل

 ایمه دیعوامل و امکانات مناسب و استاندارد با

 & Faraji & et al (2018)باشد، 

Shahmansouri & Mozafari (2006) از  زین

همسو با  جشانیبود که نتا ییهاپژوهش گرید

 .حاضر بود جینتا

پژوهش مشخص  یینها یکه در الگو طورهمان

 یورزش یگردشگر تیامن تیریمد توسعهاست 

مانند ارتقا  یفرد یامدهایمنجر به پ تواندیم

از  یسازمان ییامدهایگردشگران و پ یروان تیامن

کشور و ارتقاء  یجمله توسعه صنعت گردشگر

گونه که شود؛ البته همان دادیرو یبرگزار تیفیک

 تیریمد توسعهمشخص است  ییانه یدر الگو

آن عالوه بر توجه  یامدهایو پ یگردشگر تیامن

و عوامل  یعل طیگر، شرابه عوامل مداخله

 یمنابع انسان حیصح تیریمنوط به مد یانهیزم

 تیصالح یپرسنل، بررس نیشامل آموزش و تمر

 یپرسنل، آموزش گردشگران و همکار

ارتقا  نیو همچن دادیرو ریدرگ یهاسازمان

 طیشامل حفاظت از مح دادیرو یکیزیحفاظت ف

 طیو حفاظت از مح دادیرو یمحل برگزار یداخل

.باشدیم یمحل برگزار یرامونیپ
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و  تیامن نیتأم نیو مسئول رانیمددر نهایت به 

توجه به  با رویدادهای ورزشی برکزارکنندگان

 شودیپیشنهاد مراهبردهای شناسایی شده 

استخدام جهت مدیریت صحیح منابع انسانی در 

نیروی انسانی، سابقه و پیشینه  یریکارگو به

 حیبه آموزش صح ،دیبه عمل آ یها دقت کافآن

در زمینه کنترل و  یانسان یروین ازیو مورد ن

مدیریت جمعیت، مدیریت ریسک و بحران، 

و  تیتهدیدات تروریستی، تخلیه جمعمقابله با 

جهت  یآموزش یمانورها یبرگزار نیهمچن

 .شود ژهیها توجه وآن یحفظ و ارتقا آمادگ

همچنین با توجه به پیامدهای شناسایی شده در 

 تیجهت ارتقای امن الگوی مدیریت امنیت،

بودن  یتیو کاهش برداشت از امن یاماکن ورزش

 یروان تیامن شیافزا جهیو درنت طیشرا

 یهانهیزم داد،یگردشگران هنگام برگزاری رو

 یهانینوین ازجمله دورب یهایاستفاده از فناور

الکترونیکی و  یهاتیمداربسته، اتاق کنترل، بل

و  تیکم شیبا افزا و موارد مشابه را فراهم نمایند

 یهاسیهمچون سرو یخدمات رفاه تیفیک

 یاهها و دستگاهها، رستورانبوفه ،یبهداشت

گردشگران و  یروان تیارتقا امن نهیخودپرداز زم

آنان فراهم  نیب یکیزیف یاز برخوردها یریجلوگ

 .دیآ
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Abstract 
Objective: The present study objective was to compile and investigate a Pattern of 

Iran Sport Tourism Security management with Grounded Theory approach. 

Methodology: The study Methodology was qualitative based on grounded theory 

and systematic approach. The statistical population included experts, the professors 

and researchers in the field of sports and security, sports events organizers, sport 

event security providers, athletes and spectators on sports events that Purposive 

Sampling used based on Theoretical approach and data collection continued until 

theoretical saturation and 17 semi-structured interviews were conducted. In order to 

analyze the data, Strauss and Corbin's systematic method including Open, axial, and 

selective three-step encodings was used. 

Results: Totally 146 initial code were created, Then due to the plurality of codes, 

all the same code were placed in its own category and reduced to 19 Subcategory, 

Eventually, 7 main categories were created based on secondary open source codes 

which included Promotion of Sport Tourism Security Management, human resource 

management, infrastructure, physical protection, Security Management Planning, 

event hosting conditions and individual and organizational Consequences. In the 

following and through axial and selective codinf the identified categories were 

placed in paradigm model and the relation between them were determined. This 

paradigmatic model includes core phenomena, casual conditions, context 

conditions, meddeler conditions, strategies and consequences. So Sport Tourism 

Security Management Model was was compiled. 

Conclusion: According to the study findings we can say that managers and staff of 

sports tourism can focus on the developing of human resources management, 

security management plan compilation, physical protection, infrastructures and 

improving hosting candidations for events to Increase sports spectators mental 

security and better holding of sports events. 
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