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با استفاده  يرانفوتبال ا یها ورزشگاه یتعوامل مؤثر بر امن یبند تياولو

 یمراتب سلسله یلاز روش تحل
  

  4رسول فرجی  – 3زاده محمدحسن قلی – 2تیلورتريسی  – 1نژاد هرعلی همتیم

مديريت . استاد 2یالن، رشت، ايران دانشگاه گ استاد مديريت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی .1

دانشیار مديريت مالی، دانشکدة . 3یدنی، سیدنی، استرالیا س یدانشگاه تکنولوژورزشی، دانشکدة مديريت 

ی، دانشکدة علوم تربیتی و ورزش يريتمد استاديار. 4یالن، رشت، ايران انشگاه گد ادبیات و علوم انسانی

 شهید مدنی آذربايجان، تبريز، ايراندانشگاه  شناسی روان

 
 چکیده 

با استفاده از روش  آنها بندی یتو اولو یرانفوتبال ا یها ورزشگاه یتمؤثر بر امن یعوامل اصل ییپژوهش شناسا ینهدف ا

 یتمؤثر بر امن یاصل یها پژوهش عامل یفیبود. در بخش ک یندهآ های گیری یمجهت تصم یراتبم سلسله تحلیل

هفده  یزن یشد. در بخش کم ییبا کارشناسان شناسا یافتهساختار یمهن ۀدوازده مصاحب یط یرانفوتبال ا یها ورزشگاه

صورت  پژوهش را به یفیبخش ک در شده ییشناسا یاصل یها کرده و عامل یلرا تکم AHP یها کارشناس، پرسشنامه

پرسنل و  یزمسابقه و ن یریتریزی و مد برنامه ،ورزشگاه یزیکیحفاظت ف یرساختار،کردند. چهار عامل ز یسهدو مقا دوبه

نشان داد  یمراتب سلسله یلتحل یجشدند. نتا ییها شناسا ورزشگاه یتمؤثر بر امن یها عامل ینتر عنوان مهم کارکنان به

 یزیکیحفاظت ف یها دارد. عامل یرانفوتبال ا یها ورزشگاه یتنقش را در امن یشترینب 460/0با وزن  یرساختارعامل ز

در  162/0و  173/0، 204/0با اوزان  یبترت پرسنل و کارکنان به یزمسابقه و ن یریتریزی و مد برنامه ،ورزشگاه

اما  ،دارند یرفوتبال تأث یها ورزشگاه یتسطوح امن یبر ارتقا یعوامل متعددتوان گفت  یقرار گرفتند. م یبعد های یتاولو

عنوان  به یفناور یزو ساخت ورزشگاه و ن یطراح یژهو و به یرساختارهاز یرو گذاری یهپژوهش سرما ینا های یافتهبراساس 

 ه شود.توج به آنها یدبا یرانفوتبال ا یها ورزشگاه یتبهبود امن منظور بهشد که  ییشناسا یمهم و ضرور بسیار عوامل

 

 های کلیدی  واژه
     .AHPامنیت، تروریسم، ورزشگاه، هولیگانیسم، 
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  مقدمه

رویدادهای  یدکنندۀتهد های یسکر ینتر از مهم جمعیت های نظمی یتروریسم، هولیگانیسم و ب

 ی مختلفها یندی از کارکرد حوزهاحوادث ناگوار در میادین ورزشی بر گونه ین(. وقوع ا30ند )ا ورزشی

ورزشی نیست  ۀ( و خاص یک کشور یا یک رشت16اعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است )اجتم

، اما دامنه و تعدد (26) پیوندد یوقوع م ورزشی به یها رشته ۀر کشورهای جهان و تقریباً در همبیشتو در 

 . (12است )ورزشی  یها ورزش فوتبال بیش از سایر رشته آن در

فوتبال ممکن است بروز احساسات، هیجانات و  یها اد در ورزشگاهحضور تعداد زیادی از افر

 های یسکاز میان حوادث و ر (.40،14در پی داشته باشد ) را ناهنجار تماشاگران یها واکنش

ولیگانیسم، وندالیسم، خشونت ۀ هبه مطالع ایرانی ورزشی، برخی محققان و اماکن رویدادها ۀتهدیدکنند

 ها و نیز ایمنی ورزشگاه( 22،12،4ایران )هنجار در بین تماشاگران فوتبال و پرخاشگری و رفتارهای نا

مسائل مربوط به تهدیدات تروریستی اماکن و  رسد ینظر م اند. با این حال، به پرداخته (19،14،3)

 1کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است و در این زمینه خأل پژوهشیی ورزشی ایران ها ورزشگاه

برای  مؤثر یزیر آنها امکان برنامهبندی  یتاولوو  ها ورزشگاهعوامل مؤثر بر امنیت  شناسایی .وجود دارد

بر همین اساس، سؤال  .کند یفراهم مرا فوتبال  یها سطح امنیت ورزشگاه یو ارتقا ها وشش ضعفپ

رند و ی فوتبال ایران تأثیر داها ورزشگاهاصلی پژوهش حاضر نیز این است که چه عواملی بر امنیت 

 ند؟ ا  عوامل کداماین  ینتر مهم

با حداقل ریسک را در پی خواهد  ها یها، برگزاری مسابقات و باز ورزشگاه یتیبهبود سیستم امن

دست آوردن  ها، شانس به داشت. کاهش ریسک رویدادهای ورزشی افزایش حضور تماشاگران در ورزشگاه

خارجی برای حضور در انواع  های یمستقبال تالمللی و همچنین افزایش ا میزبانی رویدادهای بین

و اسدی، پورنقی،  (1390در همین زمینه، اصفهانی ) .شدخواهد  موجبداخل کشور را  یها تورنمنت

 (. 1،2) اند کرده( بر اهمیت مقولۀ امنیت در توسعۀ گردشگری ورزشی تأکید 1394افتخاری و فالحی )

و  (20است ) رهایی از تهدید و هراس و وجود آرامشبه معنی نداشتن دلهره،  یتطور کلی، امن به

، علوم یشناس ، جامعهیشناس روانهای  یهاست که در بسیاری از نظر ینیازهای انسان ینتر یکی از مهم

یکی از بوده و مختلفی  یها دارای حوزه یت(. امن11سیاسی و مدیریت به آن اشاره شده است )

                                                           
1. Gap 
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ی برگزاری رویدادها و مسابقات ورزشی به دور از هر گونه اعنورزشی است که به م یت، امنآن یها حوزه

ورزشی و مسائل  یتامن ۀورزشی، ماهیت و گستر یتمدیریت امن و خطر و تهدید و دلهره است

کند  میرویدادهای ورزشی مثل تروریسم و مسائل ازدحام جمعیت را مطالعه و بررسی  ۀتهدیدکنند

دلیل تهدیدات امنیتی متعدد در اماکن و رویدادهای  به کهکند  یمتأکید  (2009) 1سی اسلک (.33)

سی  توصیۀبه بنا . (23) روز مسابقه را بهبود بخشند عملیات امنیت دورزشی، مدیران اماکن ورزشی بای

 یدکنندۀتهد های یسکورزشی در برابر ر یها بهتر است سازمان ،(2010) 2اسلک، هال و گیاردیانو

تهدیدات واقعی و  شناساییچالش در این زمینه  ینتر که مهم اتخاذ کنندورزش، رویکرد مدیریت ریسک 

 (. 24ست )ها یسکمناسب در برابر ر یا نیز اقدامات مقابله

مونیخ  1972تروریستی المپیک  ۀحادث اغلبها پیش و  مربوط به امنیت ورزشی به سال های ینگران

. بعد از گردد یبرم 1970 ۀاواسط دهمهم ورزشی در  یها و همچنین خشونت تماشاگران در رقابت

ها و اماکن  اندرکاران ورزشگاه نیز کامالً روشن شد که دست 2001حوادث تروریستی یازده سپتامبر 

 (.36ند )کن بازبینیخود را  تأمین امنیتیباید اقدامات  برای مقابله با حوادث تروریستی ورزشی بزرگ

)ترورهای سیاسی  تروریستی ۀفوتبال ایران وقوع حادث یها از ورزشگاه یک یچخوشبختانه تاکنون در ه

و یا تهدید مربوط به آن گزارش نشده است. اما این امر نباید  ی(گذار بمبشده همچون  یسازمانده

انگلستان،  3، ورزشگاه ملنیوم2004. در سال شوداندرکاران به این موضوع  دست یتوجه موجب کم

قرار گرفت. در همین سال، در جریان  ها یستمورد تهدید ترورالمللی آن  بین ۀدلیل شهرت و وجه به

تروریستی گزارش شد که این  ۀلیورپول و منچستریونایتد، احتمال حمل های یمفوتبال بین ت ۀمسابق

نیز پلیس انگلستان اعالم کرد که ورزشگاه  2007خنثی شد. در سال  یتیحمله با دخالت نیروهای امن

 (. 29باشد ) ها یستجزء اهداف ترور تواند یل متیم لیورپو 4استانلی پارک

تروریستی در ایران، همواره  یها با توجه به گسترش تروریسم در جهان و نیز فعالیت برخی گروهک

 یها طور جدی نگریست و با توجه به حضور جمعیت بسیار زیاد در ورزشگاه تروریسم به ۀباید به مسئل

پرطرفدار، همواره  های یمویژه مسابقات مربوط به ت ال کشور، بهفوتبال ایران، در جریان مسابقات فوتب

جزء  توانند یفوتبال در روزهای برگزاری مسابقات م یها باید این ذهنیت وجود داشته باشد که ورزشگاه

                                                           
1 .Thomas & Cieslak 

2 . Cieslak, Hall & Giardino 

3 . Millennium 

4 . Stanley Park 
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اتخاذ تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه از سوی مسئوالن برگزاری  بنابراین باشند و ها یستاهداف ترور

 .رسد ینظر م ی بهمسابقات ضرور

ورزشی  یها سازمان های ینگراندیگر هولیگانی از  های یتدر کنار تروریسم، خشونت هواداران و فعال

 ییها (. در ایران نیز، مانند سایر کشورهای دنیا، در دو دهۀ اخیر کنش30و مدیران اماکن ورزشی است )

از  توان یم زده است که بقات فوتبال سرتماشاگران مسا یژهو ورزشی، به های یداناز سوی حاضران در م

 یتیاد کرد. این اقدامات از یک سو سطح امن یا هولیگانی آنها تحت عنوان رفتارهای تخریبی و آشوبگرانه

رو  هروب یتیامن یها دیگر را با چالش یها و از سوی دیگر، پلیس و سازمان دهد یاجتماعی را تقلیل م

ر ورزشگاه فوالدشهر اصفهان و مجروح شدن سرباز نیروی انتظامی پرتاب مواد محترقه د (.4) سازد یم

شکستن بیش از ده هزار صندلی و تخریب سکوها (، 7چاقوکشی در ورزشگاه تختی آبادان ) ۀ(، حادث6)

( تنها 8) ورزشگاه یادگار امامتراکتورسازی و صبای قم در  های یمبازی ت توسط تماشاگران در جریان

 یها بر ورزشگاه حوادث عالوه گونه ینهرچند ا شده در چند سال اخیر است. بخشی از حوادث گزارش

تعدد آن در  ،دفعات مشاهده شده ورزشی نیز به یها فوتبال کشور در اماکن ورزشی مربوط به سایر رشته

( 1383) در همین زمینه، الهی و پورآقایی لیگ برتر بیشتر است. های یخصوص باز مسابقات فوتبال و به

و به این  ندبررسی کردیتی را از نظر برخی مالحظات امن ایرانفوتبال  یها ژوهش خود ورزشگاهدر پ

نژاد  وثوقی و خسروی ۀ. به عقید(3دارند ) یدرصد آنها وضعیت مطلوب 29نتیجه رسیدند که فقط 

اما  د،شو یفوتبال ایران م یها ورزشگاه و(، ساالنه میلیاردها تومان هزینه صرف ساخت و تجهیز 1388)

 . (22) دنزیادی دار ۀفاصل المللی ینهای امنیتی بدها، با استاندار این ورزشگاه

فوتبال حاکی از فضای ناامن این  یها وقوع حوادث ناگوار در ورزشگاهرسد  نظر می بهطور کلی  به

مکرر  ۀمشاهدو  باشدها برای تماشاگران، ورزشکاران، مربیان، داوران و سایر افراد حاضر در آنها  ورزشگاه

بنابراین، در  .(40) وجود دارد هایی یکه در پیشگیری و کنترل آنها کاست دهد یاین حوادث نشان م

فوتبال ایران شناسایی  یها ورزشگاه یتامن با مرتبط یها عاملین تر پژوهش حاضر سعی شده است مهم

، رویدادها، اماکن ها سازمانران مدی شوند. بندی یت( اولوAHPمراتبی ) تحلیل سلسلهروش و با استفاده از 

از  توانند یم ها ورزشگاهی ورزشی و نیز نیروهای نظامی و انتظامی مسئول حفظ امنیت ها ورزشگاهو 

استفاده کنند. ها  سطح امنیت ورزشگاه یجهت ارتقاهای آیندۀ خود  یزیر برنامه برای نتایج این پژوهش

و برگزارکنندگان مسابقات فوتبال  اندرکاران دستتواند به  یمهای این پژوهش  همچنین، استفاده از یافته
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ی ها ورزشگاههای تأمین امنیت  ینههزیژه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ایران کمک کند تا و بهایران و 

 کنند.  یده جهتمناسبی  طور بهفوتبال را 

 

 یشناس روش

)بخش  اول پژوهش ۀشد. مرحل استفاده 1برای دستیابی به اهداف پژوهش از روش پژوهش ترکیبی

با کارشناسان )یک کارشناس فوتبال، دو مدیر  یافتهساختار نیمه 2رودررویۀ شامل دوازده مصاحب کیفی(

ی ها عاملبرای شناسایی دانشگاه(  تادانو چهار نفر از اساز نیروهای امنیتی ورزشگاه فوتبال، پنج نفر 

 یریگ نمونهیری این مرحله هدفدار بود و از روش گ نمونه .ی فوتبال ایران بودها ورزشگاهمؤثر بر امنیت 

کارشناس فوتبال و نیز مدیران ورزشگاه  ت مصاحبه استفاده شد.أهی برای انتخاب 3گلوله برفی

 پژوهشاز هیأت فوتبال استان گیالن انتخاب شدند. کارشناسان امنیتی در این پژوهش  کننده شرکت

فوتبال  یها مسئول تأمین امنیت ورزشگاه)یروی انتظامی استان گیالن یگان ویژه و ن افسران ارشدنیز از 

دانشگاه گیالن که در  تاداناس برخی از دانشگاهی نیز تاداناز میان اس 4.بودند (این استان در روز مسابقه

مباحث مربوط به خشونت و پرخاشگری در ورزش  و مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی ۀزمین

در این  مصاحبه شدند.پژوهش شرکت کردند و در  ،این زمینه تألیفاتی داشتند و در ندمتخصص بود

 مسابقات فوتبال که جهت تماشای تماشاگرانبرخی از دیگر با  ۀمربوط به هفت مصاحب های یافتهمرحله 

و نیز مشاهدات مستقیم محقق در  حضور داشتندفوتبال استان گیالن  یها در ورزشگاه ایرانلیگ برتر 

 یها ارتقای امنیت ورزشگاه مؤثر براصلی  یها عامل . در انتهای این مرحلهشدها، استفاده  مسابقه همین

مدل مفهومی امنیت  ،عالوه به. قرار گرفت پژوهشو مورد تأیید کارشناسان  شناسایی شدفوتبال 

دل م موردخود را در  های( و از کارشناسان خواسته شد نظر1 )شکل فوتبال طراحی یها ورزشگاه

 AHP ۀکمی از طریق پرسشنام یها کمی(، داده ۀدوم پژوهش )مرحل ۀدر مرحل مفهومی ارائه دهند.

                                                           
1. Mixed-method Protocol 

2. Face to face 

3. Snowball sampling technique 

 های یگست که هیأت فوتبال استان گیالن با داشتن دو تیم در لیگ برتر فوتبال ایران و نیز چندین تیم در لذکر ا شایان . 4

رشت  های یمبرگزاری مسابقات فوتبال است و دربی این استان )مابین ت ۀفعال در زمین های یأتدسته یک و دو ایران از جمله ه

استان  ۀت فوتبال، نیروی انتظامی و یگان ویژأبر هی وتبال ایران بوده است. عالوهلیگ ف های یباز ترین یو انزلی( همواره از جنجال

تأمین امنیت رویدادهای ورزشی این استان مواجه بوده است و تجربیات بسیاری در  ۀبسیاری در زمین یها گیالن نیز با چالش

 این زمینه دارند.
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شد. در این  یآور فوتبال جمع یها اصلی مؤثر بر امنیت ورزشگاه یها عامل یبند و رتبه یده جهت وزن

 ۀیگان ویژ ن ارشدیگان امداد و چهار نفر از افسراارشد  انافسر از نفر پنجکارشناس خبره ) 17مرحله، 

از دو نفر  ،فوتبال در استان گیالن دهندگان مسابقات و سازمان اندرکاران چهار نفر از دست، استان گیالن

مدیریت ورزش دانشگاه گیالن(  تاداندر استان گیالن و نیز دو نفر از اس ی فوتبالها ورزشگاه انمدیر

حلۀ کیفی در مرحلۀ دوم و کمی پژوهش حضور نفر از کارشناسان مر 6)فقط  پرسشنامه را تکمیل کردند

 یری گلوله برفی برای انتخاب برخی کارشناسان استفاده شد.گ نمونهدر این مرحله نیز از روش  .داشتند(

کیفی را براساس میزان  ۀدر مرحل شده ییاصلی شناسا یها کنندگان خواسته شد که عامل از شرکت

و امتیاز دهند.  نندمقایسه ک (1یساعت ال)طیف  دو ت دوبهصور اهمیت و نقش آن در امنیت ورزشگاه به

 وتحلیل یهتجز 11 ۀنسخ  Expert Choiceافزار  نرمبا استفاده از در این مرحله  شده یآور جمع یها داده

 .شدند

 

 ها افتهی

های بخش کیفی پژوهش نشان داد زیرساختار، حفاظت فیزیکی ورزشگاه، پرسنل و کارکنان و در  یافته

ی فوتبال ایران است ها ورزشگاهیزی و مدیریت مسابقه، چهار عامل اصلی مؤثر بر امنیت ر برنامهت نهای

(. برای عامل زیرساختار دو عامل فرعی تحت عنوان طراحی و ساخت ورزشگاه و نیز فناوری 1)شکل 

حیط ها، کنترل م یورودشناسایی شد. عامل حفاظت فیزیکی ورزشگاه شامل چهار عامل فرعی کنترل 

داخلی، کنترل محیط خارجی و نیز کنترل مواد سمی و شیمیایی ورزشگاه بود. در مورد عامل پرسنل و 

 آنهاکارکنان دو عامل فرعی تحت عنوان بررسی صالحیت و اعتبار پرسنل و نیز آموزش و تمرین 

مدیریت  یها نامیزی و مدیریت مسابقه نیز شامل چهار عامل فرعی به ر برنامهشناسایی شد. عامل 

(. در 1ریسک و بحران، مدیریت ارتباطات، کیفیت خدمات روز مسابقه و نیز اقدامات فرهنگی بود )شکل 

فرایند  براساسآوری شده و  جمع AHPی ها پرسشنامهی کمی در قالب ها دادهمرحلۀ دوم پژوهش، 

 وتحلیل شد.  یهتجز ها عاملمراتبی جهت تعیین اولویت  تحلیل سلسله

 

 

 

                                                           
1. Thomas L. Saaty 



 یمراتب سلسله یلبا استفاده از روش تحل يرانفوتبال ا یها ورزشگاه یتعوامل مؤثر بر امن یبند تياولو 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 فوتبال یها ورزشگاه یتمؤثر بر امن یو فرع یاصل یها . عامل1 شکل
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ها ورزشگاه یتمؤثر بر امن های يرعاملزو  ها مراتبی عامل . درخت سلسله2شکل 

 امنیت ورزشگاه

 مسابقه و مديريت  ريزی برنامه کارکنان  پرسنل و ورزشگاهحفاظت فیزيکی  زيرساختار

طراحی و  ساخت 

  ورزشگاه

 فناوری

 ها کنترل ورودی

کنترل محیط 

  داخل ورزشگاه

کنترل محیط 

 پیرامون ورزشگاه

کنترل مواد سمی 

  و شیمیایی

 آموزش و تمرین

 اعتبار و صالحیت

مدیریت ریسک و 

 بحران

مدیریت ارتباطات 

 و تعامالت

کیفیت خدمات 

 روز مسابقه

 اقدامات فرهنگی

پرسنل و 
 نکارکنا

امنیت 
 ورزشگاه

 
 ارتزيرساخ

حفاظت 
فیزيکی 
 ورزشگاه

  برنامه ريزی
و مديريت 

 مسابقه

طراحی و  ساخت 
  ورزشگاه

 فناوری

 نترل ورودی هاک

کنترل محیط 

 داخل ورزشگاه

کنترل پیرامون 

 ورزشگاه

کنترل مواد سمی 

 شیمیاییو 

مدیریت ریسک 

 و بحران

مدیریت ارتباطات 

 تعامالتو 

کیفیت خدمات 

 روز مسابقه

 اقدامات فرهنگی

  آموزش و تمرين صالحیت و اعتبار
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ی فرعی مربوط ها عاملهمراه همۀ  ، چهار عامل اصلی به2 در شکل شده ارائه مراتب سلسله در درخت

ی اصلی )سطح دوم نمودار در ها عاملبندی  یتاولوارائه شده است، اما هدف این پژوهش فقط  آنهابه 

توان گفت درخت  یممراتبی نشدند. بنابراین،  ی فرعی وارد فرایند تحلیل سلسلهها عامل( بود و 2شکل 

ی ها عاملهدف و  عنوان به ”ورزشگاهامنیت “ر فقط شامل بخش مراتبی پژوهش حاض سلسله

ریزی و مدیریت  برنامه“و در نهایت  ”پرسنل و کارکنان“، ”حفاظت فیزیکی ورزشگاه“، ”زیرساختار“

، که حاصل 3در شکل  Expert Choice افزار نرمخروجی  (.2شاخص است )شکل  عنوان به ”مسابقه

دهد عامل  یمنظر کارشناسان است، نشان  براساسبا یکدیگر  ی چهار شاخص اصلیدو دوبهمقایسۀ 

کند. حفاظت  یمی فوتبال ایفا ها ورزشگاهین نقش را در تأمین امنیت تر مهم 460/0زیرساختار با وزن 

ی ها عامل(. 3پس از عامل زیرساختار در اولویت دوم قرار گرفت )شکل  204/0 وزنفیزیکی ورزشگاه با 

های  یتاولو، 162/0و  173/0ی ها وزنترتیب با  ت مسابقه و نیز پرسنل و کارکنان بهیزی و مدیریر برنامه

 سوم و چهارم را داشتند. 

 

 یتمؤثر بر امن یها عامل بندی يتاولوجهت  یمراتب سلسله یلتحل يندافر يینها يج. نتا3شکل 

 1/0آمد و چون این مقدار کمتر از  دست به 05/0مراتبی،  نرخ ناسازگاری برابر با  سلسلهدر فرایند تحلیل 

مراتبی  یست. شایان ذکر است که یکی از مراحل تحلیل سلسلهنی ناسازگاراست، قابل قبول بوده و نیازی به رفع 

شود. با  نسبت به تغییر اولویت معیارها استفاده می 1ها یگزینجاتحلیل حساسیت است که برای سنجش حساسیت 

                                                           
1. Alternative 

162/0  

173/0  

204/0  

460/0  
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بندی چهار عامل اصلی مؤثر  یتاولونبود و هدف اصلی مقایسه و  مدنظرر جایگزینی توجه به اینکه در پژوهش حاض

 بر امنیت ورزشگاه )معیارها( بود، بنابراین مرحلۀ تحلیل حساسیت قابل انجام نبود.

 

 یریگ جهینتبحث و 

فوتبال ایران های لیگ برتر  یبازی فوتبال ایران هر ساله میزبان صدها هزار تماشاگر جهت تماشای ها ورزشگاه

فوتبال لیگ  یها میلیون نفر برای تماشای رقابت 7/3حدود هستند. براساس گزارش سازمان لیگ فوتبال ایران 

(. بنابراین، فراهم کردن محیطی امن و 21اند ) فوتبال ایران حضور داشته یها ( در ورزشگاه1386-87یازدهم )

ین عامل مؤثر بر امنیت تر مهمهای این پژوهش  یافته اساسبررسد.  یمنظر  ضروری به تماشاگرانایمن برای این 

ی فوتبال ایران زیرساختارهای این رشتۀ ورزشی است. زیرساختار، تسهیالت و ساختارهای فیزیکی اولیه ها ورزشگاه

ی فیزیکی مورد نیاز برای ساختارهاجهت انجام عملیات و فرایندهای اجتماعی است و در این پژوهش نیز به 

های اصلی این رشتۀ پرطرفدار در ایران  یرساختزی فوتبال، ها ورزشگاهشود.  یمی مسابقات فوتبال اطالق برگزار

و  آنها، جهت باال بردن ایمنی و امنیت ها ورزشگاهدر این  وساز ساخترود و رعایت استانداردهای  یمشمار  به

ی ها ورزشگاهحققان وضعیت ساختاری (. برخی م16،3ی ورزشی حائز اهمیت است )ها بحرانپیشگیری از وقوع 

بازسازی شود و  ها ورزشگاهقبل از وقوع حوادث ناگوار، این  اند کردهفوتبال ایران را نامناسب ارزیابی کرده و توصیه 

( و نیز خدادادی، یوسفی، 1381(. به عقیدۀ رحیمی، امیرتاش و خبیری )14،3بهبود یابد ) آنهاساختارهای امنیتی 

ی ها واکنشین عاملی است که باعث نارضایتی و بروز تر مهم( ساختار نامناسب ورزشگاه 1393) رضایی و جمالی

( در بررسی علل بروز 1991(. در همین زمینه، تیلور )14،10شود ) یمرفتاری نامناسب تماشاگران و ایجاد ناامنی 

(. 38جود آمدن آن فاجعه دانست )و ین عامل بهتر مهموضعیت ضعیف ورزشگاه فوتبال را  1حادثۀ ورزشگاه هیلزبرو

های  یصندلتماشاگر منجر شد، مشکالت مربوط به چینش  39که به مرگ  2ین علت حادثۀ ورزشگاه هیسلتر مهم

دار کردن  یصندل( که مرتبط با ساختار ورزشگاه است. پس از این دو حادثه، 29ورزشگاه گزارش شده است )

( 29ی تماشاگران )ها بلوکبین  3ران از یکدیگر از طریق فواصل امنیتی، جدا کردن تماشاگها ورزشگاهاجباری همۀ 

( از جمله اقدامات پیشگیرانۀ امنیتی دولت انگلستان جهت 37و نیز جدا کردن جایگاه هواداران دو تیم از یکدیگر )

 پیشگیری از وقوع مجدد حوادث ناگوار شد. 

گذر، سیستم  ی تکها درار بسته، اتاق کنترل، های مد یندوربعامل فرعی فناوری با متغیرهایی مانند 

ی ها ورزشگاه ساختسازی کرد و هم در  یادهپموجود  ها ورزشگاهتوان در  یمفروشی الکترونیکی و غیره را هم  یتبل

                                                           
1. Hillsborough 

2. Heysel 

3. Buffer zone 
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ی ها ورزشگاهبخشی به  ین عوامل امنیتتر مهم( استفاده از فناوری را یکی از 2010قرار داد. هال ) مدنظرجدید 

های مداربسته جهت کنترل ورزشگاه و نیز استفاده از سیستم کنترل  یندورب(. استفاده از 28داند ) یمانگلستان 

ین اقداماتی است که در حیطۀ فناوری در تر مهمالکترونیکی بلیت جهت جلوگیری از ازدحام جمعیت از 

گرفته در زمینۀ امنیت  جامکلی، بیشتر تحقیقات ان طور به(. 23رود ) کار می ی ورزشی استرالیا بهها ورزشگاه

، به استفاده از فناوری ها ورزشگاهی ورزشی و نیز مباحث مربوط به کنترل خشونت و پرخاشگری در ها ورزشگاه

رسد استفاده از این فناوری در اغلب  یمنظر  (، اما به28،23،19،12،3) اند داشتههای مدار بسته تأکید  یندورب

ها وضعیت مطلوبی ندارند و نیازمند  یندوربنظر تعداد و چه از نظر کیفیت ی فوتبال ایران چه از ها ورزشگاه

 بازنگری و تجهیز است.

حفاظت فیزیکی است که به اقدامات  ها ورزشگاهپس از عامل زیرساختارها، دومین عامل اصلی مؤثر بر امنیت 

در برابر عملیات  آنهاتجهیزات  و اماکن و نیز ها ساختمانی فوتبال، ها ورزشگاهحفاظتی مختلف جهت محافظت از 

ها، محیط داخلی، محیط پیرامونی و  یورودی فرعی کنترل ها عاملشود و متشکل از  یمی اطالق خرابکارتخریب و 

( ضمن اشاره 1383های ورزشگاه، الهی و پورآقایی ) یورودمواد سمی و شیمیایی ورزشگاه است. در مورد کنترل 

ی ایران نامناسب ها ورزشگاه، وضعیت آن را در ها ورزشگاهدر بدو ورود به  به اهمیت تفتیش بدنی تماشاگران

و مسئوالن  یانتماشاچ یدگاهد(، در تحقیق خود با بررسی 1393(. در مقابل سادات الحسینی )3) اند کردهارزیابی 

که در روز  یدرس یجهنت ینبه ا یرانا یآزاد یومدر استاد یتامن یریتمسابقات فوتبال در خصوص مد یبرگزار

 های یکنترل و بازرسنیز و اطراف ورزشگاه، و  ینگموجود در پارک یها ورزشگاه، کنترل ینمسابقه در ا یبرگزار

منظور  (. بازرسی تماشاگران هنگام ورود به ورزشگاه به15) دارند یمطلوب یتورزشگاه وضع یموجود در ورود

(. وارسی 19،9و سرد و بروز حوادث احتمالی اهمیت دارد ) ی گرمها سالحممانعت از ورود هر گونه مواد محترقه و 

منظور پیشگیری از  به سکوهاو  ها ساختماندر زیر  آنهاو مخازن بزرگ زباله و عدم استقرار  ها سطلو تخلیۀ مرتب 

 های ویژه توسط یگاهجاساعتۀ زمین بازی و جایگاه تماشاگران و نیز  24های تروریستی، نظارت و کنترل  یزهانگ

( 2009( و سی اسلک )2006های مداربسته از موارد مهم در امنیت محیط داخلی ورزشگاه است. هال ) یندورب

یاب جهت حفاظت داخلی ورزشگاه و امنیت بخشیدن به آن  ی بمبها سگبر موارد مذکور، به استفاده از  عالوه

( ضمن تأکید بر 36،28،19نیز محققان )(. در ارتباط با کنترل محیط پیرامونی ورزشگاه 28،23) اند کردهاشاره 

ی فوتبال در روز مسابقه را ها ورزشگاهساعتۀ محوطۀ خارجی ورزشگاه، ایجاد کمربند امنیتی در اطراف  24کنترل 

 (. 28،19) اند کردهپیشنهاد 

ی ها برنامهتواند بخشی از  یمبه عقیدۀ محققان محافظت از اماکن ورزشی در برابر مواد سمی و خطرناک نیز 

رغم اشاره  یعل( 2009ی دارد. سی اسلک )همخوان( که با نتیجۀ تحقیق حاضر 28،23،19باشد ) ها ورزشگاهامنیت 

، ها ورزشگاهبه اهمیت تجهیزات تشخیص مواد بیولوژیکی، شیمیایی و مواد رادیواکتیویته جهت ارتقای امنیت 
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دلیل محدودیت منابع )مثل منابع انسانی و مالی(  فوتبال استرالیا به یها ورزشگاهاستفاده از این راهکارها را در 

 (. 23ضعیف ارزیابی کرده است )

یزی ر برنامهمراتبی این تحقیق، سومین عامل اصلی مؤثر بر امنیت ورزشگاه عامل  نتایج تحلیل سلسله براساس

یرمستقیم به کنترل بهتر غمستقیم و  صورت بهیی است که ها روشو مدیریت مسابقه بود که منظور از آن اتخاذ 

و  ها ورزشگاهاغلب به عهدۀ مسئوالن  آنهاکند و اجرای  یمجمعیت حاضر در ورزشگاه و افزایش امنیت کمک 

، «مدیریت ریسک و بحران»ی ها نامدهندگان لیگ فوتبال است. این عامل شامل چهار عامل فرعی به  سازمان

است. برخی محققان بر « اقدامات فرهنگی»و نیز « یت خدمات روز مسابقهکیف»، «مدیریت ارتباطات و تعامالت»

نظمی تماشاگران  یبمکن است به میزی در برگزاری مسابقات ورزشی ر برنامهاین باورند که عدم توجه به مدیریت و 

رگزاری ( وضعیت ب1381(. رحیمی و همکاران )17،16،14و ایجاد ناامنی در ورزشگاه و وقوع بحران منجر شود )

ی توجیهی و آموزشی برای ها دورهمسابقات فوتبال ایران را از نظر مدیریتی نامطلوب ارزیابی کرده و برگزاری 

( فرایند تأمین امنیت 2011) 1(. براساس نظر لوبیسکو14برگزارکنندگان مسابقات فوتبال را توصیه کردند )

شود و موفقیت عملیات به نحوۀ  یمشروع  آنهاکنندۀ های بالقوه تهدید یسکروتحلیل  یهتجزرویدادهای ورزشی با 

( گزارش کرده است 2010(. هال )34های موجود بستگی دارد ) یسکررویداد از  اندرکاران دستارزیابی مسئوالن و 

دهند تا  یمگسترده فرایند ارزیابی ریسک ورزشگاه را انجام  صورت بهی فوتبال انگلستان ها ورزشگاهکه مسئوالن 

 (.28را شناسایی کنند ) ها ورزشگاهپذیر  یبآسها، تهدیدها و نیز نقاط  یسکریق بدین طر

 نهادهای و افراد مشارکت و همکاری به ورزشی رویدادهای امنیت ( تأمین2012به عقیدۀ هال و همکاران )

 مجریان و یزانر برنامه بین باید ورزشی رویدادهای برگزارکنندۀ نهادهای و ورزشی یها سازمان دارد و نیاز مختلف

ایجاد مرکز فرماندهی و تعیین  .(35،30کنند ) برقرار خوبی کاری رابطۀ امنیتی اقدامات و ها یمش خط ،ها برنامه

 قرار گیرد.  مدنظر( در مدیریت ارتباطات باید 36،30،23،19فرماندهی ) مراتب سلسلهدقیق 

ات رفاهی مطلوب برای تماشاگران تا حد ( عقیده دارند که تدارک امکان29،18،13،3بسیاری از محققان )

با امکانات و خدماتی که  ها ورزشگاهی رفتاری نامناسب تماشاگران مؤثر است. ها واکنشزیادی در جلوگیری از بروز 

یابد  یمهای هولیگانی کاهش  یتفعالآورند که زمینۀ انجام  یموجود  دهند جوی را به یمبه مشتریان خود ارائه 

( در پژوهش خود وضعیت امکانات و تسهیالت رفاهی 1383لی است که الهی و پورآقایی )(. این در حا29)

 عنوان بهها  یتمحدود، 2پرخاشگری-نظریۀ ناکامی براساس(. 3) اند کردهی فوتبال ایران را ضعیف ارزیابی ها ورزشگاه

در امکانات رفاهی و کیفیت (، بنابراین محدودیت 18،13کنند ) یمیی برای بروز رفتارهای تهاجمی عمل ها محرک

نامطلوب خدمات برای تماشاگران در روز مسابقه انگیزۀ افراد را برای نشان دادن خشونت و رفتارهای تهاجمی 

اشاره شده است،  آنهای تسهیالت رفاهی که در منابع علمی مختلف به ها شاخص(. از میان 18،13دهد ) یمافزایش 

                                                           
1. Lubisco 

2 .Frustration-aggression theory 
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ی مواد غذایی در ورزشگاه ها فروشگاه(، 19،18،12رای تماشاگران )مناسب ب ونقل حملتوان به سیستم  یم

( اشاره کرد. برخورد مناسب پرسنل برگزاری و نیروهای 19های مناسب و با ظرفیت کافی ) ینگپارک(، 19،12)

های بهداشتی و  یسسرودر بین دو نیمۀ بازی، وضعیت مناسب  کننده سرگرمی ها برنامهامنیتی با تماشاگران، 

های تماشاگران از  یگاهجاهای ورزشگاه )از نظر تعداد، امکانات، نظافت و بهداشت( و نیز وضعیت مناسب  یورآبخ

توانند  یمرسد  یمنظر  نظر نظافت و بهداشت از جمله متغیرهای مرتبط با کیفیت خدمات در روز مسابقه است و به

ی فوتبال ها ورزشگاهو در نهایت ارتقای امنیت بر رضایت تماشاگران و جلوگیری از بروز رفتارهای پرخاشگرانه 

(، روشنایی مناسب و پاکیزگی میادین ورزشی ممکن است بر 2006) 1اثرگذار باشند. به عقیدۀ تیلور و توهی

های پژوهش حاضر  تأثیر داشته باشد که این نتیجه نیز در راستای یافته آنهااحساس امنیت تماشاگران و نیز لذت 

ی شاد و مفرح قبل از شروع بازی و نیز بین دو ها برنامه( نیز ایجاد 1382و محسنی تبریزی )(. رحمتی 39است )

 (.12دانند ) یمیز تماشاگران مؤثر آم خشونتنیمه را جهت جلوگیری از رفتارهای 

ی برای کنترل پدیدۀ راهکار عنوان بهعبارت دیگر اقدامات فرهنگی  از آموزش تماشاگران یا به ها پژوهشبرخی 

( در پژوهش 1382(. رحمتی و محسنی تبریزی )18،14اند ) خشونت تماشاگران و افزایش امنیت ورزشگاه نام برده

کنند، اما در  یمورزشی فعالیت -ی فرهنگیها باشگاههای باشگاهی ایران که تحت عنوان  یمتخود در مورد عملکرد 

(. این محققان 12) اند کردهدهند، انتقاد  ینمانجام مورد نحوۀ رفتار تماشاگران و هواداران خود اقدامات آنچنانی 

(. در برخی 12های ورزشی تأکید دارند ) یطمحهمچنین بر نقش خانواده و مدرسه در آموزش رفتارهای مناسب در 

هستند تا پس از آن  2ی آموزشی آداب حضور در ورزشگاهها دورهکشورها نیز تماشاگران خاطی ملزم به گذراندن 

ی هواداران و نیز ها کانونرسد مشارکت  یمنظر  ، بهعالوه به(. 37داده شود ) آنهادر ورزشگاه برای اجازۀ حضور 

ی در پررنگهای ورزشی در خصوص اعالن مالحظات امنیتی به تماشاگران و هواداران نقش  یمتلیدرهای تماشاگران 

( عقیده دارد رفتارهای 2016یوسف )ی فوتبال داشته باشد. در همین زمینه، ها ورزشگاهزمینۀ ارتقای امنیت 

که خود آنها نخواهند دیدگاه و نگرش خود را تغییر دهند، حل نخواهد شد.  ناهنجار تماشاگران فوتبال تا زمانی

حاکم شدن روح ورزشکاری در بین تماشاگران فوتبال باعث خواهد شد که عواطف و احساسات خود را کنترل 

 (.40عالقۀ خود را بپذیرند )های مورد  کنند و برد و باخت تیم

ی فوتبال ایران پرسنل و کارکنان است و منظور از آن همۀ ها ورزشگاهچهارمین عامل اصلی مؤثر بر امنیت 

ی فوتبال جهت برگزاری مسابقات فوتبال است و شامل پرسنل ها ورزشگاهکارکنان )دائمی و موقت( حاضر در 

ی، اورژانس، نشان آتشنیتی )کارکنان ورزشگاه و هیأت فوتبال، نیروهای یرامغامنیتی )نیروهای نظامی و انتظامی( و 

( کلید محافظت از 2015) 3( و میل، سانلی، ییلدیریم و دوماک2010هال ) زعم بهنیروهای داوطلب و غیره( است. 

                                                           
1 .Taylor and Toohey 

2 . Proper stadium etiquette  

3. Mil, Sanli, Yildirim, Domac 
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ک (. سی اسل35،27و اماکن ورزشی آموزش مؤثر کارکنان و پرسنل است ) ها ورزشگاهزیرساختارهایی همچون 

(. 23کند ) یمییدشده عواملی است که امنیت ورزشگاه را تضمین تأ( نیز معتقد است پرسنل امنیتی ماهر و 2009)

های بازرسی  یوهش(، 27آموزش پرسنل برگزاری و نیز نیروهای امنیتی ورزشگاه در مورد نحوۀ رفتار با تماشاگران )

ی مدیریت ریسک و ها برنامه(، 37،27یریت جمعیت )های مد یکتکن(، 29،28بدنی و کنترل اعتبارنامۀ افراد )

ی ها سالحی و انواع گذار بمب( و در نهایت آموزش در مورد نحوۀ برخورد با تهدیدات 28ی مقابله با بحران )ها روش

ی فوتبال را در پی داشته ها ورزشگاهتواند ارتقای امنیت  یم آنها( متغیرهایی هستند که توجه به 28کشتار جمعی )

د. نکتۀ دیگری که در مورد پرسنل و کارکنان باید بدان توجه شود، بررسی پیشینه و صدور اعتبارنامه برای باش

ی دارد همخوان( 2003( و پانترا و همکاران )2009(، سی اسلک )2010ی هال )ها پژوهشایشان است که با 

ی کارکنانی که مسئول تأمین امنیت (، بررسی پیشینه و صدور اعتبارنامه برا2010(. به عقیدۀ هال )36،29،23)

 (. 29اند، از دسترسی افراد ناشناخته به ورزشگاه پیشگیری کرد ) ورزشگاه در روز مسابقه

قرار دادن اقدامات امنیتی که  مدنظردلیل محدودیت بودجه،  ( به2009) 1به گفتۀ هال، شوارز و سی اسلک

(. با توجه به 32انجامد ) یمسازی و اجرای این اقدامات  ادهیپجهت  ها تالشبندی  یتاولواهمیت زیادی دارند، به 

قرار گرفت، به  ها ورزشگاههای پژوهش حاضر نیز که عامل زیرساختار در اولویت اول عوامل مؤثر بر امنیت  یافته

قای منظور ارت شود به یمفدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتبال ایران پیشنهاد  خصوص بهمسئوالن ورزش ایران و 

با توجه به  ی فوتبال ایران توجه به زیرساختارهای این رشتۀ ورزشی را در اولویت قرار دهند.ها ورزشگاهامنیت 

رسد و در بحث بازسازی نیز بهتر است  یمنظر  بازسازی آنها ضروری به ها ورزشگاهقدیمی بودن بسیاری از این 

یری از نظرهای تخصصی مشاوران امنیتی گ بهرهاین زمینه مسائل امنیتی ورزشگاه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در 

شود. پس از بهبود زیرساختارها،  یمقویاً توصیه  آنهای پیشرفته دنیا و الگوبرداری از ها ورزشگاه 2کاوی ینهبهآگاه و 

در جهت حفاظت فیزیکی ورزشگاه در روز مسابقه ثمربخش خواهد بود. در حال حاضر که زیرساختارها  ها تالش

در برگزاری مسابقات فوتبال و مدیریت هرچه بهتر  اندرکاران دستهای خوب  یزیر برنامهوضعیت مناسبی ندارند، 

ین تأثیر را در تر مهم آنهایز آم خشونتمندی تماشاگران و جلوگیری از رفتارهای  در جهت افزایش رضایت آنها

 ی فوتبال خواهد داشت. ها ورزشگاهارتقای امنیت 

 منابع و مآخذ

(، مطالعۀ ابعاد عینی امنیت در 1393اسدی، حسن؛ پورنقی، امین؛ افتخاری، ابراهیم؛ فالحی، احمد ) .1

های ورزشی در تأمین و توسعۀ آن، مدیریت ورزشی،  گردشگری ورزشی ایران و عملکرد سازمان

 .1-15، ص 1، ش 7دورۀ 

                                                           
1. Hall, Schwarz, & Cieslak 

2. Benchmarking  
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های مدیریت  ، پژوهش(، امنیت و جایگاه آن در صنعت جهانگردی ورزشی1390اصفهانی، نوشین ) .2

 .69-78، ص 2ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، ش 

فوتبال کشور در  های ورزشگاه(، بررسی وضعیت 1383)  پورآقایی اردکانی، زهرا ؛الهی، علیرضا .3

 .63-79، ص 19مقایسه با استانداردهای اروپایی، حرکت، ش 

(، نقش پیشگیرانۀ مدیریت 1389بزرگی، ابراهیم؛ الیاسی، محمدحسین؛ حسینیان، شهامت ) جان .4

انتظامی در جلوگیری از وقوع رفتارهای تخریبی تماشاگران فوتبال، فصلنامۀ مطالعات مدیریت 

 .251-271، ص 2انتظامی، سال پنجم، ش 

کارهای  (، خشونت و پرخاشگری در فوتبال و راه1385بیگی، محمدرضا؛ مسعودی، احمدرضا ) حاج .5

 .73-116، ص 2و 1پنجم، ش  کنترل آن، فصلنامۀ امنیت، سال

دسترسی (، حوادث ورزشگاه فوالدشهر و مجروح شدن سرباز ناجا، قابل 1386خبرگزاری فارس، ) .6

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8610180224در: 

، قابل دسترسی در: ی تماشاگران در ورزشگاه تختی آبادانچاقوکش( 1389خبرگزاری فارس ) .7

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8908170243 
 ، قابل دسترسی در: خسارات ورادشده به ورزشگاه یادگار امام(، 1390خبرگزاری نصر، ) .8

http://www.nasrnews.ir/show.php?ID=1339 
نظرسنجی از  (،1389خبیری، محمد؛ سجادی، سید نصراهلل؛ دوستی، مرتضی؛ محمدیان، عسگری ) .9

، مدیریت ورزشیهای فوتبال ایران،  ها در زمینۀ مدیریت خطرهای احتمالی ورزشگاه مدیران ورزشگاه

 .67-83، ص 6ش 

عوامل  ی(، بررس1393) یعل ی،جمال ید؛سع یی،رضا ید؛سع یوسفی، ؛محمدرسول ی،خداداد .10

مطالعات  یز،تماشاگران مسابقات فوتبال شهر تبر یدگاهتماشاگران از د یپرخاشگر یشناخت جامعه

 .148-157، ص 23ورزش و جوانان، ش  یراهبرد

مقیاس  سنجی روان های ویژگی(، 1387) محمد علیرضایی،  محمد؛ علیاحمدوند،  ؛دالور، علی .11

، ص 28پژوهشی دانشور رفتار، سال پانزدهم، ش  -علمی ۀ(، دوماهنامTFSSتهران ) امنیتاحساس 

62-49. 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8610180224
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8908170243
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8908170243
http://www.nasrnews.ir/show.php?ID=1339
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های جامعه شناختی خشونت  (، بررسی عامل1382رحمتی، محمدمهدی؛ محسنی تبریزی، علیرضا ) .12

)پیاپی  4و  3شهر تهران، المپیک، سال یازدهم، ش و پرخاشگری تماشاگران فوتبال: مطالعۀ موردی 

 .77-91(، ص 24

پرخاشگری تماشگران فوتبال  -اعتبار تجربی تئوری ناکامی(، بررسی 1384رحمتی، محمدمهدی ) .13

 .194-220، ص 14شهر تهران، فصلنامۀ علوم پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، ش 

(، بررسی مدیریت ایمنی در 1381مد )خبیری، مح ؛محمد امیرتاش، علی ؛رحیمی، قاسم .14

فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران، بازیکنان و مدیران اجرایی، پژوهش در علوم  های ورزشگاه

 .32-52 ورزشی، ش چهارم، ص

 فوتبالمسابقات  یو مسئوالن برگزار یانتماشاچ یدگاهد یسۀ(، مقا1393) ی مهد ینی،سادات الحس .15

 .159-168 ، ص23ورزش و جوانان، ش  یمطالعات راهبرد ی،آزاد یومدر استاد یتامن یریتبه مد

 روش و ورزشی های بحران بروز (، عوامل1385مظفری، سید امیر احمد ) ؛اهلل عزت منصوری، شاه .16

ها، پژوهش در علوم رفتاری،  رسانه و افزار جان افزار، سخت و افزار نرم های در زمینه آنها از پیشگیری

 .87-106، ص ش دوازدهم

های فوتبال اهواز  (، بررسی دیدگاه هواداران تیم1394نژاد، صدیقه ) غالمی ترکسلویه، سجاد؛ حیدری .17

 . 121-134، ص 28در خصوص عوامل مؤثر بر بروز پرخاشگری، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 

(، بررسی علل آشوب 1386محمدکاظمی، رضا؛ شیخ، محمود؛ شهبازی، مهدی؛ راسخ، نازنین ) .18

فوتبال پس از شهرآورد بزرگ ایران )از دیدگاه تماشاگران(، پژوهش در علوم ورزشی، ش  تماشاگران

 .101-114، ص 17

ها و  (، شناسایی شاخص1392نادریان جهرمی، مسعود؛ پورسلطانی، حسین؛ روحانی، الهام ) .19
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