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. 1دانشجوی دکتری مديريت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ايران .2دانشیار گروه
مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ايران
.3استاديار گروه مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تبیین وضعیت امنیت ورزشگاههای فوتبال ایران با تأکید بر نقش عوامل برگزاری مسابقات فوتبال
بود .پژوهش کاربردی و از نظر روش توصیفی با رویکرد همبستگی است .جامعۀ آماری پژوهش اعضای هیأتهای فوتبال،
پلیس مدیران ورزشگاه ،کارشناسان و استادان دانشگاه بودند که در مجموع 120نفر به پرسشنامۀ تعدیلشدۀ امنیت
ورزشگاههای فوتبال فرجی ( )1393پاسخ دادند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی ،آزمون تی تکنمونهای و
تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .براساس نتایج ،حفاظت فیزیکی ورزشگاه و صالحیت منابع انسانی از عوامل مهم تأمین
امنیت استادیومهای فوتبال هستند .وضعیت کنترل محیط پیرامونی ،آموزش و تمرین ،صالحیت و اعتبار در جهت مثبت
و کنترل مواد سمی و شیمیایی در جهت منفی معنادار شدند و کنترل محیط درونی و کنترل راههای دسترسی در حد
متوسطاند .نظر به اهمیت حفاظت فیزیکی و عوامل مرتبط با منابع انسانی برگزارکنندۀ مسابقات فوتبال میتوان گفت
نقش عوامل برگزاری و پلیس بهعنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین امنیت استادیومها مورد توجه بوده است ،و استفاده
از فناوری و سیستمهای پیشرفتۀ هشداردهندۀ امنیتی میتواند در بهبود رویههای حفاظت فیزیکی بر اثرگذاری نقش
عوامل برگزاری و منابع انسانی پلیس کمک کند.

واژههای کلیدی
استادیومهای فوتبال ،امنیت ورزشگاه ،خشونت ،حفاظت فیزیکی ،عوامل برگزاری مسابقه.
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مقدمه
امروزه با تبدیل ورزش به پدیدۀ اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی خیلی مهم ،بسیاری از مردم در جوامع
مختلف به اهمیت ورزش در حفظ سالمتی ،نشاط و شادابی ،افزایش تواناییهای جسمی و روانی پی بردهاند
و به ورزشهای تفریحی یا اوقات فراغت و عدهای نیز بهعنوان ورزشکار حرفهای به ورزشهای قهرمانی یا
رقابتی میپردازند .رشد فوقالعادۀ ورزشهای تجاری و برگزاری مسابقات ورزشی در قالب لیگهای حرفهای،
میلیونها تماشاچی را به ورزشگاهها میکشاند .در این زمینه تأمین امنیت رویدادهای ورزشی ،مهمترین
مسئله و چالش مدیران و مسئوالن برگزاری مسابقات است .با توجه به بازتاب وسیع برگزاری رویدادهای
ورزشی در رسانههای جمعی ،امنیت موجود در برگزاری این رویدادها میتواند بهعنوان نمودی از امنیت
در سطح جامعه شناخته شود (.)1
امنیت 1از مقوالت بسیار مهم و رایج حیات بشری از گذشتههای دور تا امروز بوده که ضمن پشت سر
نهادن تحوالت عمده در گذر زمان ،نهتنها از اهمیت آن کاسته نشده ،بلکه هر روز بر اهمیت آن نیز افزوده
شده و ابعاد وسیعتری یافته است ( .)2بیشک هیچ عنصری برای پیشرفت و توسعۀ یک جامعه و همچنین
شکوفایی استعدادها ،مهمتر از امنیت و تأمین آرامش برای جامعه نیست ( .)3ازاینرو مدیریت امنیت
رویدادهای ورزشی بسیار اهمیت دارد .مدیریت امنیت ورزشی ،ماهیت و گسترۀ امنیت ورزشی و مسائل
تهدیدکنندۀ رویدادهای ورزشی مثل تروریسم ،2بالیای طبیعی و مسائل ازدحام جمعیت در ورزش را
مطالعه و بررسی میکند .وقوع اینگونه حوادث ناگوار در میادین ورزشی برایندی از کارکرد حوزههای
مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه است (.)4
در میان رشتههای مختلف ورزشی ،فوتبال جایگاه ویژهای دارد و خصوصیات این ورزش موجب جلب
توجه مردم سراسر جهان به آن شده است ( .)5حضور تعداد زیادی از افراد در استادیومهای فوتبال ممکن
است بروز احساسات و واکنشهای ناهنجار تماشاگران را در پی داشته باشد ( .)6از طرفی رویدادهای
ورزشی مهم و پرتماشاگر مثل فوتبال ،در نتیجۀ شهرت و پوشش رسانهای گسترده در معرض ریسکهای
امنیتی قرار دارند ( .)7وقوع یک حادثه ضمن تأثیر منفی بر رویداد ورزشی ،در کاهش حضور تماشاگران
در رقابتها و بازیهای یک کشور مؤثر است ( .)8نگرانیهای مربوط به امنیت ورزشی به سالها پیش و

1. Security
2. Terrorism
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اغلب حادثۀ تروریستی المپیک  1972مونیخ و همچنین تالشهای گسترده برای مقابله با خشونت
تماشاگران در رقابتهای ورزشی در اواسط دهۀ  70برمیگردد (.)9
با توجه به گسترش تروریسم در جهان ،همواره باید به مسئلۀ تروریسم بهطور جدی نگریست و با
توجه به حضور جمعیت بسیار زیاد در ورزشگاههای فوتبال ،در جریان مسابقات فوتبال کشور ،بهویژه
مسابقات تیمهای پرطرفدار ،همواره باید این ذهنیت وجود داشته باشد که ورزشگاههای فوتبال در روزهای
برگزاری مسابقات میتوانند جزء اهداف تروریستها باشند .در واقع در ایران نیز ،مانند کشورهای دیگر
دنیا ،در دو دهۀ اخیر کنشهایی از سوی حاضران در میدانهای ورزشی ،بهویژه تماشاگران مسابقات
فوتبال سر زده است که از آن میتوان تحت عنوان رفتارهای تخریبی و کنشهای جمعی آشوبگرانه یاد
کرد .اینگونه کنشها از یک سو سطح امنیت اجتماعی را تقلیل میدهد و از سوی دیگر ،پلیس و
سازمانهای دیگر را با چالشهای امنیتی روبهرو میسازد ( .)10در واقع نقش پلیس و عوامل برگزاری در
مدیریت انتظامی امنیت و پیشگیری از ناآرامیهای ورزشی بهویژه از طریق حفاظت فیزیکی ورزشگاه بسیار
مهم و تعیینکننده است .با توجه اهمیت موضوع امنیت اماکن و رویدادهای ورزشی ،بهنظر میرسد بررسی
وضعیت امنیت در ورزشگاههای فوتبال کشور در بعد حفاظت فیزیکی ورزشگاه و صالحیت کارکنان و
عوامل برگزاری میتواند حائز اهمیت باشد .بررسی و مطالعۀ این عوامل ،امکان برنامهریزی مؤثر بهمنظور
پوشش ضعفها و بهبود وضعیت موجود را فراهم خواهد کرد .ازاینرو سؤالی که در اینجا مطرح میشود
این است که وضعیت امنیت در ورزشگاههای فوتبال کشور در بعد عوامل مرتبط با کارکنان و نیروهای
امنیتی و بعد حفاظت فیزیکی ورزشگاه به چه شکلی است و در حال حاضر عملکرد پلیس و کارکنان
برگزاری مسابقات تا چه حد در تأمین امنیت ورزشگاههای فوتبال کشور و پیشگیری از وقوع حوادث
تروریستی و اغتشاش جمعیت حاضر در ورزشگاه مؤثر است.
مطالعات مختلف عوامل متعددی را برای تأمین امنیت رویدادهای ورزشی بهویژه استادیومهای فوتبال،
معرفی کردهاند .یکی از این عوامل تأثیرگذار کارکنان ورزشگاه ،کارکنان برگزاری و نیز نیروهای نظامی و
انتظامی مسئول تأمین امنیت ورزشگاه است ( .)11بهطور کلی کارکنانی که میتوانند در امنیت ورزشگاه
نقش داشته باشند ،به دو دسته کارکنان امنیتی (نیروهای نظامی و انتظامی) و غیرامنیتی (کارکنان
ورزشگاه و هیأت فوتبال ،نیروهای آتشنشانی ،اورژانس ،نیروهای داوطلب و غیره) تقسیم میشوند (.)12
بهزعم هال ( )2010کلید محافظت از زیرساختارهایی همچون ورزشگاهها و اماکن ورزشی ،آموزش مؤثر
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کارکنان است ( .)13به عقیدۀ هاوی و کامپل )2017 ( 1نیروهای امنیتی نقش اجتماعی حیاتی در تأمین
امنیت رویدادهای اجتماعی دارند ،این در حالی است که معموالً کمترین دستمزد و پرداخت نصیب این
قشر میشود .با این حال نیروهای امنیتی باارزشترین دارایی افراد برای برگزاری مطمئن رویدادها هستند
(.)14
از نظر سی اسلک )2009( 2کارکنان امنیتی ماهر و صدور گواهینامه و تأییدیه برای این کارکنان از
عواملی است که امنیت ورزشگاه را تضمین میکند ( .)15آموزش کارکنان برگزاری و نیز نیروهای امنیتی
ورزشگاه در مورد نحوۀ رفتار با تماشاگران ( ،)13آموزش کارکنان کنترلکننده ورودیهای ورزشگاه در مورد
شیوههای بازرسی بدنی و کنترل اعتبارنامه افراد ( ،)13 ،16آموزش روشهای مدیریت جمعیت (،)13 ،17
آموزش برنامههای مدیریت ریسک و روشهای مقابله با بحران ( )16و در نهایت آموزش نیروهای امنیتی و
کارکنان برگزاری در مورد نحوۀ برخورد با تهدیدات بمبگذاری و انواع سالحهای کشتار جمعی ()16
متغیرهایی هستند که در پژوهشهای مختلف به آنها اشاره شده است .در همین زمینه افزایش دانش و
آگاهی مسئوالن امنیت ورزشگاه از طریق همکاریهای داخلی و بینالمللی (مثل حضور در همایشها و
سمینارهای مربوط و نیز بازدید از ورزشگاههای سایر کشورها) میتواند کمککننده باشد (.)16
نکتۀ دیگری که در مورد کارکنان و عوامل برگزاری مسابقات باید بدان توجه شود ،بررسی پیشینه و
نیز صالحیت (شایستگی) این افراد و صدور اعتبارنامه برای ایشان است .به عقیدۀ هال ( ،)2010بهتر است
سابقه و پیشینۀ کارکنانی که مسئول تأمین امنی ت ورزشگاه در روز مسابقه هستند ،بررسی و تأیید شود
تا از دسترسی افراد ناشناخته به ورزشگاه پیشگیری کرد .همچنین ،این افراد باید دارای مجوز کار از سوی
مراجع قانونی و نهادهای دولتی باشند ( .)13سی اسلک ( )2009و پانترا 3و همکاران ( )2003در پژوهش
خود بر صدور کارت شناسایی عکسدار برای همۀ کارکنان برگزاری مسابقات فوتبال تأکید کردهاند
( .)18،15نحوۀ حفاظت فیزیکی 4ورزشگاه ،از دیگر عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاههای فوتبال است (.)19
حفاظت فیزیکی یا امنیت فیزیکی به اقدامات حفاظتی مختلف جهت محافظت از ورزشگاههای فوتبال،
ساختمانها و اماکن و نیز تجهیزات آنها در برابر عملیات تخریب ،ایجاد اختالل و خرابکاری اطالق میشود.

بازرسی تماشاگران هنگام ورود به ورزشگاه بهمنظور ممانعت از ورود هرگونه مواد محترقه و سالحهای گرم
1. Howie and Campbell
2. Cieslak
3. Pantera
4. Physical protection
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و سرد و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی اهمیت دارد ( .)20 ،21طبق مقررات بسیاری از کشورها افرادی
که قصد ورود به ورزشگاه دارند ،بازرسی بدنی میشوند و از ورود هوادارانی که از قوانین سرپیچی کردهاند،
جلوگیری میشود ( .)13افزونبر حفاظت و کنترل ورودیهای ورزشگاهها ،وارسی و تخلیۀ مرتب سطلها
و مخازن بزرگ زباله و عدم استقرار آنها در زیر ساختمانها و سکوها بهمنظور پیشگیری از انگیزههای
تروریستی ،نظارت و کنترل  24ساعتۀ زمین بازی و جایگاه تماشاگران و نیز جایگاههای ویژۀ خبرنگاران
و گزارشگران توسط دوربینهای مداربسته از دیگر موارد مهم در امنیت محیط داخلی ورزشگاه است (.)16
به عقیدۀ نادریان جهرمی و همکاران ( ) 1392محافظت از اماکن ورزشی در برابر مواد سمی و خطرناک
نیز بخشی از برنامههای امنیت ورزشگاههاست (.)21
مرور مطالعات نشان میدهد ،نقش پلیس در حفاظت فیزیکی ورزشگاه بسیار مهم و تعیینکننده است
و با مدیریت و عملکرد مناسبمیتوان از بـروز بسیاری از پرخاشگریهای ورزشی و مسائل امنیتی
جلوگیری کرد .فراهم کردن محیطی امن و ایمن برای این تماشاگران ضروری ،در راستای اهمیت موضوع
عوامل متعددی در تأمین امنیت رویدادهای ورزشی نقش دارند و بررسی و مطالعۀ این ،با این حال .است
عوامل ،امکان برنامهریزی مؤثر بهمنظور پوشش ضعفها و بهبود وضعیت موجود را فراهم خواهد کرد .از
مطالعۀ ایرانی به محققان برخی ،ورزشی اماکن و رویدادها ریسکهای تهدیدکنندۀ و حوادث میان
ایران فوتبال تماشاگران بین در ناهنجار رفتارهای و خشونت و پرخاشگری ،وندالیسم ،هولیگانیسم
هرچند تحقیقات .ورزشگاهها پرداختهاند ( )1،12،19،21،24،25ایمنی نیز امنیت و و ()5،22،23
انجامگرفته در شناسایی عوامل تأثیرگذار در امنیت اماکن و رویدادهای ورزشی شایان توجه هستند ،ولی
در خصوص وضعیت امنیت اماکن ورزشی بهویژه ورزشگاههای فوتبال اطالعات کاربردی خاصی برای رفع
مربوط به مسائل با توجه به اینکه از یک طرف نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت ارائه نمیدهند .ازاینرو
و از گرفته قرار محققان توجه مورد کمتر ایران ورزشی و رویدادهای اماکن ارزیابی و تبیین وضعیت امنیت
طرف دیگر پژوهشها بر نقش منابع انسانی در بحث امنیت رویدادها تأکید داشتهاند ،بهخصوص با توجه
تبیین وضعیت امنیت ورزشگاههای فوتبال با تأکید فوتبال ،پژوهش حاضر به به حساسیت استادیومهای
.بر نقش عوامل برگزاری مسابقات میپردازد

روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش توصیفی با رویکرد همبستگی است و بهصورت میدانی
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انجام گرفته است .جامعۀ آماری پژوهش شامل مسئوالن هیأتهای فوتبال و دستاندرکاران فوتبال ،پلیس
و نیروی انتظامی ،مدیریت و حراست ورزشگاه و کارشناسان و استادان دانشگاه بودند که در مجموع 120
شرکتکننده (شامل  82نفر از مسئوالن هیأتهای فوتبال و دستاندرکاران فوتبال 15 ،پلیس و نیروی
انتظامی 7 ،نفر مدیریت و حراست ورزشگاه و  16نفر از کارشناسان و استادان دانشگاه) به پرسشنامۀ 37
گویهای در مقیاس لیکرت پنجگزینهای (بسیار نامناسب= 1تا بسیار مناسب= )5برای ارزیابی وضعیت
متغیرهای مرتبط با تأمین امنیت مسابقات ورزشگاهها ی فوتبال پاسخ دادند .ابزار مورد استفاده شامل
پرسشنامۀ تعدیلشده امنیت ورزشگاههای فوتبال فرجی و همکاران ( )1393بود ( .)11در مطالعۀ راهنما،
میزان ثبات درونی یا پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/98بعد حفاظت فیزیکی
ورزشگاه  0/96و برای بعد صالحیت کارکنان  0/92بهدست آمد .پس از جمعآوری دادهها ،روشهای آمار
توصیفی برای بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی و همچنین توصیف متغیرها ،از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف برای تعیین نرمالیتۀ عاملهای پرسشنامۀ ارزیابی امنیت و از آزمون تی در سطح معناداری
 P0/05برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شد .در این پژوهش از روش تحلیل عاملی تأییدی

1

(الگوی معادالت ساختاری) برای تأیید عاملهای شناساییشده ،بررسی روابط بین آنها و ارائۀ الگوی نهایی
پژوهش استفاده شد .تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار لیزرل 2نسخۀ  8/52انجام گرفت.
یافتهها
بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان در این پژوهش نشان داد که حدود  68درصد
شرکتکنندگان ( 82نفر) از مسئوالن هیأتهای فوتبال و دستاندرکاران فوتبال استانها و شهرهایی و
صاحب تیم فوتبال در لیگ برتر فوتبال ایران بودند و بهطور مستقیم با مسائل مربوط به برگزاری و
سازماندهی این مسابقات ارتباط داشتند .حدود  12درصد شرکتکنندگان ( 15نفر) از عوامل نیروی
انتظامی و یگان ویژه بودند و مدیران ورزشگاهها ،انتظامات و حراست ورزشگاهها ،و کارشناسان و استادان
دانشگاهی متخصص در حوزۀ اماکن و رویدادهای ورزشی نیز از دیگر افراد شرکتکننده در این پژوهش
بودند (جدول  .)1میانگین سن و سابقۀ کاری شرکتکنندگان نیز بهترتیب  41/26±12/56و
 16/46±11/37بود.
1. Confirmatory factor analysis
2. Lisrel
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جدول  .1توزيع شرکتکنندگان براساس سازمان محل خدمت
نام سازمان

تعداد افراد شرکتکننده

درصد

مسئوالن هیأتهای فوتبال و دستاندرکاران فوتبال

82

68

پلیس و نیروی انتظامی

15

12/5

مدیریت و حراست ورزشگاه

7

6

کارشناسان و استادان دانشگاه

16

13/5

مجموع

120

100

در این بخش وضعیت عوامل مؤثر در تأمین امنیت ورزشگاههای فوتبال در دو بعد حفاظت فیزیکی،
و صالحیتهای کارکنان برگزاری مسابقات بررسی شده است.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد گويهها و عاملهای حفاظت فیزيکی ورزشگاه
عامل

اولويت

فرعی

گويه

کنترل
پیرامونی

کنترل

استاندارد

1

گشت نیروهای پلیس در اطراف ورزشگاه قبل از شروع بازی
تا پایان آن

3/65 ±0/92

2

نظارت و کنترل  24ساعته محوطۀ خارجی و اطراف ورزشگاه
توسط دوربینهای مداربسته

3/20 ± 1/00

1

نظارت جایگاههای ویژه ،خبرنگاران و گزارشگران توسط
دوربینهای مداربسته

3/20 ± 1/01

2

تأمین امنیت همۀ ساختمانها و سیستمهای آسیبپذیر
داخل ورزشگاه توسط نیروهای امنیتی

3/06 ± 1/08

3

وارسی و تخلیۀ مرتب سطلها و مخازن بزرگ زباله

3/05 ± 1/04

4

بررسی ساالنۀ وضعیت ایمنی و امنیت اماکن و تأسیسات
داخل ورزشگاه

3/05 ± 1/10

5

نظارت و کنترل  24ساعته زمین بازی و جایگاه تماشاگران
توسط دوربینهای مداربسته

3/01 ± 1/02

6

بازرسی ورزشگاه توسط تیمهای بمبیاب قبل از گشوده شدن
دربها

2/88 ± 1/18

7

عدم استقرار مخازن بزرگ زباله در زیر ساختمانها و سکوها
بهمنظور پیشگیری از انگیزههای تروریستی

2/82 ± 1/01

8

وجود سیستمهای هشداردهندۀ امنیتی در مناطق تأسیساتی

2/71 ± 1/09

محیط
داخلی

گويهها

میانگین  ±انحراف
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عامل

اولويت

فرعی

گويه

گويهها

میانگین  ±انحراف
استاندارد

ورزشگاه

کنترل
راههای
دسترس
ی

کنترل
مواد
سمی و
شیمیايی

1

بازدید بدنی تماشاگران هنگام ورود به ورزشگاه بهمنظور
ممانعت از ورود اقالم ممنوعه

3/59 ±1/02

2

اجرای دقیق پروتکل بازرسی امنیتی تماشاگران ،در مورد
کارکنان ورزشگاه و کارکنان روز مسابقه

3/40 ± 1/00

3

بازرسی کیفها و بستههای مربوط به اصحاب رسانه و
فروشندههای ورزشگاه

3/06 ± 1/07

4

تعیین هویت سرنشینان وسایل نقلیه توسط کارتهای
شناسایی معتبر هنگام ورود به ورزشگاه

2/97 ± 1/19

5

بازرسی همۀ وسایل نقلیه هنگام ورود به ورزشگاه

2/94 ± 1/11

6

استفاده از سیستم ثبت ورود و خروج برای تردد تمام وسایل
نقلیه

2/82 ± 1/12

1

نگهداری مطمئن و دور از دسترس مواد شیمیایی ،کودها و
سیلندرهای گاز ورزشگاه

3/04 ± 1/00

2

امحا و دفع مطمئن و اصولی باقیماندههای غذایی ورزشگاه
بهمنظور جلوگیری از بروز آلودگی

2/85 ± 1/04

3

مهروموم کردن منابع آب شرب ورزشگاه بهمنظور جلوگیری
از عملیات خرابکاری و تروریستی

2/85 ± 1/14

4

وجود تجهیزات تشخیص مواد سمی و شیمیایی خطرناک در
ورزشگاه

2/52 ± 1/15

براساس اطالعات جدول  ،2در عامل کنترل پیرامونی ورزشگاه ،گویۀ «گشت نیروهای پلیس در اطراف
ورزشگاه قبل از شروع بازی تا پایان آن» در اولویت باالیی قرار گرفتند و با داشتن بیشترین میانگین
بهعنوان مناسبترین گویه در این بخش شناخته شد .در عامل کنترل محیط داخلی ورزشگاه گویههای
«نظارت جایگاههای ویژه ،خبرنگاران و گزارشگران توسط دوربینهای مداربسته» و «تأمین امنیت همۀ
ساختمانها و سیستمهای آسیبپذیر داخل ورزشگاه توسط نیروهای امنیتی» از وضعیت مناسبتری
برخوردار بودند .در بررسی عامل کنترل راههای دسترسی گویههای «بازدید بدنی تماشاگران هنگام ورود
به ورزشگاه بهمنظور ممانعت از ورود اقالم ممنوعه» و «اجرای دقیق پروتکل بازرسی امنیتی تماشاگران،
در مورد کارکنان ورزشگاه و کارکنان روز مسابقه» بهترتیب میانگین بیشتری را به خود اختصاص دادند.
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گویههای «نگهداری مطمئن و دور از دسترس مواد شیمیایی ،کودها و سیلندرهای گاز ورزشگاه» و «امحا
و دفع مطمئن و اصولی باقیماندههای غذایی ورزشگاه بهمنظور جلوگیری از بروز آلودگی» از اولویتهای
عامل کنترل مواد سمی و شیمیایی بود.
جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد گويهها و عاملهای مرتبط با کارکنان (عوامل برگزاری)
عامل

اولويت

فرعی

گويه
1
2

صالحیت و

3

اعتبار

4
5
1
2
3
آموزش و

4

تمرين

گويهها

میانگین  ±انحراف
استاندارد

صدور کارتهای شناسایی جدید و متفاوت در هر فصل

3/90 ± 0/83

استفادۀ همۀ نیمکتنشینان ،کادر فنی و کارکنان برگزاری بازی

3/85 ± 0/86

صدور کارت شناسایی عکسدار برای تمام کارکنان روز

3/81 ± 0/92

استفاده از هولوگرام بر روی کارتهای شناسایی صادره

3/64 ± 1/01

بررسی سابقۀ همۀ فروشندهها ،کارکنان ورزشگاه،

3/24 ± 0/88

آشنا کردن کارکنان برگزاری بازی با شرح وظایف و

3/55 ± 0/8

آموزش کارکنان کنترلکنندۀ ورودیهای ورزشگاه در

3/44 ± 1/04

آشنا کردن کارکنان برگزاری بازی رویههای اولیه و اساسی

3/36 ± 1/03

آموزش تکنیکهای مدیریت ازدحام جمعیت به نیروهای

3/31 ± 0/99

برای کارنان برگزاری بازی
از کارت شناسایی خود به صورت گردنآویز در تمام لحظات
بازی ،اصحاب رسانه و غیره
بهمنظور جلوگیری از احتمال جعل آنها
داوطلبین و دستاندرکاران برگزاری بازی
مسئولیتها
مورد شیوههای بازرسی بدنی و کنترل اعتبارنامۀ افراد
تأمین امنیت ورزشگاه
امنیتی و کارکنان برگزارکننده
آموزش همۀ نیروهای امنیتی و پلیس ورزشگاه در مورد

5

نحوۀ برخورد با تهدیدات بمبگذاری و انواع سالحهای

3/30 ± 1/08

شیمیایی ،بیولوژیکی ،تشعشعی ،هستهای و غیره
6
7

آموزش کارکنان برگزاری بازی و نیروهای امنیتی در مورد

3/24 ± 1/00

آموزش برنامههای مدیریت ریسک به کارکنان ورزشگاه،

3/22 ± 0/95

نحوه رفتار با تماشاگران و مهمانان
کارکنان امنیتی و سایر نهادهای درگیر در برگزاری بازی
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عامل

اولويت

فرعی

گويه

گويهها

میانگین  ±انحراف
استاندارد

افزایش دانش و آگاهی مسئوالن امنیت ورزشگاه از طریق
8

همکاریهای داخلی و بینالمللی (مثل حضور در
همایشها و سمینارهای مربوطه و نیز بازدید از

3/07 ± 0/98

ورزشگاههای سایر کشورها)
9
10
11
12

تمرین برنامههای مدیریت ریسک با مشارکت کارکنان ورزشگاه،

3/01 ± 1/06

آموزش همۀ نیروهای داوطلب ،فروشندهها و افراد راهنما در

2/98 ± 0/91

اجرای آزمایشی عملیات (مانور) مدیریت بحران و وضعیت

2/91 ± 1/06

اجرای آزمایشی عملیات (مانور) تأمین امنیت ورزشگاه

2/91 ± 1/11

کارکنان برگزاری و سایر نهادهای درگیر در برگزاری بازی
مورد هشدارهای امنیتی و روشهای تخلیۀ ورزشگاه
اورژانسی و تخلیۀ ورزشگاه پیش از شروع فصل مسابقات
پیش از شروع فصل مسابقات

براساس اطالعات جدول  ،3در بررسی عامل صالحیت و اعتبار« ،صدور کارتهای شناسایی جدید و
متفاوت در هر فصل برای کارکنان برگزاری بازی» در اولویت باالیی قرار گرفت و با داشتن بیشترین
میانگین مهمترین گویه شناخته شد .در عامل آموزش و تمرین نیز «آشنا کردن کارکنان برگزاری بازی با
شرح وظایف و مسئولیتها» و «آموزش کارکنان کنترلکننده ورودیهای ورزشگاه در مورد شیوههای
بازرسی بدنی و کنترل اعتبارنامه افراد» مهمترین گویهها بودند.
بهمنظور بررسی استواری ساختار عاملی ابزار استفادهشده در این پژوهش برای ارزیابی وضعیت عوامل
تأمینکننده امنیت ورزشگاههای فوتبال ،از روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از الگویابی معادالت
ساختاری بهره گرفته شد.
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AGFI

GFI

NNFI

N I

RMSEA

Pvalue

x 2 /df

df

𝟐𝒙

0/79

0/87

0/98

0/97

0/099

0/001

2/17

48

104/19

0/77

0/85

0/97

0/96

0/113

2/52

50

126/01

0/001
0/

تحلیل عاملی
تأيیدی
مرتبه اول
مرتبه دوم

شکل  .1الگوی تأثیرپذيری امنیت ورزشگاه از عامل حفاظت فیزيکی و عامل کارکنان و کارکنان
(تحلیل عاملی تأيیدی مرتبۀ اول و دوم)

در تحلیل عاملی مرتبۀ اول دو سازۀ مکنون مرتبۀ اول (عامل حفاظت فیزیکی ورزشگاه و کارکنان و
کارکنان در این مقاله) 1توسط عاملهای فرعی مؤثر بر آنها تبیین میشوند .براساس نتایج این بخش،
عامل حفاظت فیزیکی ورزشگاه توسط عاملهای فرعی کنترل محیط درونی ،کنترل مواد سمی و شیمیایی،
کنترل راههای دسترسی و کنترل محیط پیرامونی بهترتیب با بارهای عاملی  0/80 ،0/85 ،0/90و 0/77
 .1این مقاله برگرفته از تحقیقی جامع در مورد ارزیابی وضعیت امنیت استادیومهای فوتبال است که در آن چهار عامل اصلی
مؤثر بر تأمین امنیت استادیومها (زیرساختار ،حفاظت فیزیکی ،کارکنان و مدیریت و برنامهریزی مسابقه) از طریق دوازده عامل
فرعی متناظر آنها تبیین شد .شاخصهای برازش گزارش شده در شکل  1مربوط به یک مدل کلی است که در مرتبۀ اول از
دوازده عامل فرعی به چهار عامل اصلی و در مرتبۀ دوم از چهار عامل اصلی به عامل امنیت استادیوم رسیده است.
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تبیین شد .طبق نتایج ،عامل فرعی آموزش و تمرین بیشترین ( )0/87و عامل فرعی صالحیت و اعتبار
کمترین ( )0/60بار عاملی را برای مؤلفۀ کارکنان و کارکنان دارد.
در تحلیل عاملی مرتبۀ دوم نیز سازۀ مکنون مرتبۀ دوم (وضعیت امنیت ورزشگاه ) توسط عاملهای
کارکنان ( )1/00و حفاظت فیزیکی ورزشگاه ( )0/98تبیین میشود .شاخصهای برازش مدل تحلیل
عاملی تأییدی مرتبههای اول و دوم شکل  1نشان داد که این مدل دارای اعتبار و روایی مورد قبولی

است و این مدل براساس شاخصهای مذکور تأیید میشود.
براساس نتایج آزمون فرضیههای پژوهش که در جدول  4ارائه شده است ،میتوان گفت که عاملهای
فرعی کنترل محیط درونی ،کنترل مواد سمی و شیمیایی ،کنترل راههای دسترسی و کنترل محیط
پیرامونی بهعنوان متغیرهای مستقل بر متغیر حفاظت فیزیکی ورزشگاه (عملکرد عوامل تأمینکنندۀ امنیت
ورزشگاه) تأثیر دارند ( ،)P<0/05و عاملهای فرعی صالحیت و اعتبار و آموزش و تمرین بهعنوان متغیرهای
مستقل بر متغیر کارکنان و کارکنان (عوامل برگزاری) تأثیر دارند ( )P<0/05و بر این اساس فرضیههای
پژوهش تأیید میشود .همچنین ع وامل اصلی حفاظت فیزیکی ورزشگاه و کارکنان و کارکنان بهطور
معناداری بر وضعیت امنیت ورزشگاههای فوتبال تأثیرگذار بود (.)P<0/05
جدول  .4نتايج آزمون فرضیههای پژوهش) برگرفته از نتايج تحلیل عاملی تأيیدی(
مجذور
روابط

بار عاملی

ضريب

استاندارد

تعیین

شده

()R2

0/98

0/96

9/48

0/77

0/59

9/83

0/90

0/81

12/65

0/64

10/32
11/36

آمارة

متغیر مستقل

متغیر وابسته

حفاظت فیزیکی←

امنیت ورزشگاه

0/96

کنترل محیط پیرامونی←

حفاظت فیزیکی

0/59

کنترل محیط درونی←

حفاظت فیزیکی

0/81

کنترل راههای دسترسی←

حفاظت فیزیکی

0/61

0/80

حفاظت فیزیکی

0/72

0/85

0/72

کارکنان و کارکنان←

امنیت ورزشگاه

1/00

1/00

1/00

7/00

صالحیت و اعتبار←

صالحیت کارکنان و

0/36

0/60

0/36

7/03

چندگانه

کنترل مواد سمی و

شیمیایی ←

تی

نتیجۀ آزمون
فرضیه
تأيید فرضیۀ
پژوهش
تأيید فرضیۀ
پژوهش
تأيید فرضیۀ
پژوهش
تأيید فرضیۀ
پژوهش
تأيید فرضیۀ
پژوهش
تأيید فرضیۀ
پژوهش
تأيید فرضیۀ
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کارکنان

آموزش و تمرین←

پژوهش

صالحیت کارکنان و
کارکنان

0/76

0/75

0/87

تأيید فرضیۀ

10/99

پژوهش

نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد که ابعاد حفاظت فیزیکی و عوامل مرتبط با کارکنان
و کارکنان (عوامل برگزاری) با یکدیگر ارتباط مثبت و معنادار دارند (جدول .)5
جدول  .5ارتباط بین دو بعد حفاظت فیزيکی و صالحیت کارکنان
میانگین  ±انحراف استاندارد

متغیر
حفاظت فیزیکی

3/09 ± 0/75

کارکنان

3/44 ± 0/67

میزان همبستگی

سطح معناداری

0/01

0/99

براساس نتایج آزمون تی که در جدول  6آورده شده است ،وضعیت امنیت در عامل حفاظت فیزیکی
با توجه به آمارۀ تی و سطح معناداری مشاهدهشده ،در حد متوسط است .عامل کنترل محیط پیرامونی
در جهت مثبت و کنترل مواد سمی و شیمیایی در جهت منفی معنادارند و عاملهای کنترل محیط درونی
و کنترل راههای دسترسی هم در حد متوسطاند .در بعد کارکنان و کارکنان با توجه به آمارۀ تی و سطح
معناداری مشاهدهشده ،فرضیۀ پژوهشی در جهت مثبت تأیید میشود .در واقع وضعیت عامل کارکنان
در مقایسه با وضعیت حد متوسط با توجه به آمارۀ تی معنادار بوده و از وضعیت مناسبتری برخوردار است
و هر دو عامل صالحیت و اعتبار و آموزش و تمرین در جهت مثبت معنیدارند و از وضعیت مناسبتری
نسبت به حد وسط برخوردارند.
جدول  .6نتايج آزمون فرضیههای پژوهش (نتايج آزمون تی تکنمونهای)
میانگین ±
عامل

انحراف

Test
Value

تفاوت

درجۀ

آمارة

سطح

نتیجۀ آزمون

میانگین

آزادی

تی

معناداری

فرضیه

استاندارد

حفاظت فیزیکی
کنترل محیط
پیرامونی

3/09 ± 0/75

3

0/09

119

1/30

0/195

رد فرضیۀ پژوهش

3/42 ± 0/85

3

0/42

119

5/50

0/000

تأیید فرضیۀ پژوهش

مديريت ورزشی ،دورة  ،13شمارة  ،3پايیز 1400

992

محیط

کنترل
درونی
کنترل راههای
دسترسی
کنترل مواد سمی
و شیمیایی
کارکنان (عوامل
برگزاری)

2/97 ± 0/81

3

-0/02

119

0/31
-

0/757

رد فرضیۀ پژوهش

3/13 ± 0/84

3

0/13

119

1/72

0/08

رد فرضیۀ پژوهش

2/82 ± 0/94

3

-0/17

119

2/08
-

0/04

تأیید فرضیۀ پژوهش

3/44 ± 0/67

3

0/44

119

7/22

0/000

تأیید فرضیۀ پژوهش

3

0/69

119

1/27
0

0/000

تأیید فرضیۀ پژوهش

3

0/19

119

2/67

0/009

تأیید فرضیۀ پژوهش

صالحیت و اعتبار 3/69 ± 0/73

آموزش و تمرین

3/19 ± 0/80

بحث و نتیجهگیری
در طول رقابتهای مختلف ورزشی در کشورهای مختلف ،همواره امنیت از اساسیترین دغدغههای
مسئوالن برگزاری رقابتها بوده است .در این زمینه بررسی وضعیت امنیت در ورزشگاههای فوتبال و
شناسایی عوامل مؤثر بر آن ،امکان برنامهریزی مؤثر بهمنظور پوشش ضعفها و بهبود وضعیت موجود را
فراهم خواهد کرد .از مهمترین نتایج پژوهش حاضر این بود که حفاظت فیزیکی از ورزشگاه ( P<0/05و
 )t= 9/48و پرسنل ،کارکنان ( P<0/05و  )t= 7/00برگزارکنندۀ مسابقات فوتبال از عوامل مهم تأمین
امنیت استادیومهای فوتبال هستند .در این مطالعه منظور از کارکنان ،منابع انسانی و همۀ کارکنان
(دائمی و موقت) حاضر در استادیومهای فوتبال برای برگزاری مسابقات فوتبال است که شامل کارکنان
امنیتی (نیروهای نظامی و انتظامی) و غیرامنیتی (کارکنان استادیوم و هیأت فوتبال ،نیروهای آتشنشانی،
اورژانس ،نیروهای داوطلب و غیره) است .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد آموزش و تمرین کارکنان
( P<0/05و  )t= 10/99و صالحیت و اعتبار ( P<0/05و  )t= 7/03بهترتیب با بارهای عاملی  0/87و 0/60
دو عامل فرعی مربوط به منابع انسانیاند که در ایجاد امنیت استادیومها مؤثرند .این یافتهها با نتایج
پژوهشهای کارگر و همکاران ( ،)1395همتینژاد و همکاران ( ،)1395فرجی و همکاران ( )1398و
رضایی و همکاران ( )1398همخوانی دارد .این محققان در پژوهش خود منابع انسانی و عوامل مرتبط با
آن را بهعنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر امنیت استادیومهای فوتبال شناسایی و معرفی کردند
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( .)1،12،11،26از نظر هال ( )2010و میل 1و همکاران ( )2015کلید محافظت از زیرساختارهایی همچون
ورزشگاهها و اماکن ورزشی ،آموزش مؤثر کارکنان است ( .)13،27متخصصان بر این باورند که بهترین و
مناسبترین شیوه برای ایجاد امنیت ،قبول شعار «آموزش بهترین هدایتگر است» میباشد .بهتر است
کارکنان سازمانها ی ورزشی مسئول برگزاری مسابقات ،نیروهای نظامی و امنیتی و همۀ کارکنان روز
مسابقه اعم از راهنماها ،فروشندهها ،متصدیان بلیت و غیره بهدرستی آموزش ببینند و در مورد خطمشیها
و شیوههای تأمین امن یت ورزشگاه آگاه شوند و نقش و مسئولیت خود در طول عملیات تأمین امنیت
ورزشگاه را بهخوبی درک کنند ( .)16،21به عقیدۀ هاوی و کامپل )2017 ( 2نیروهای امنیتی نقش
اجتماعی حیاتی در تأمین امنیت رویدادهای اجتماعی دارند .این در حالی است که معموالً کمترین
دستمزد و پرداخت نصیب این قشر میشود؛ با این حال نیروهای امنیتی ممکن است باارزشترین دارایی
افراد برای برگزاری مطمئن رویدادها باشند ( .)14به عقیدۀ سی اسلک ( )2009نیز کارکنان امنیتی ماهر و
صدور گواهینامه و تأییدیه برای این کارکنان از عواملی است که امنیت ورزشگاه را تضمین میکند .نکتۀ
دیگری که در مورد کارکنان باید بدان توجه شود ،بررسی پیشینه و نیز صالحیت (شایستگی) این افراد
و صدور اعتبارنامه برای ایشان است ( .)15به عقیدۀ هال ( ،)2010بهتر است سابقه و پیشینۀ کارکنانی
که مسئول تأمین امنیت ورزشگاه در روز مس ابقه هستند ،بررسی و تأیید شود تا از دسترسی افراد ناشناخته
به ورزشگاه پیشگیری به عمل آید .همچنین ،این افراد باید دارای مجوز کار از سوی مراجع قانونی و
نهادهای دولتی باشند ( .)13سی اسلک ( )2009و پانترا و همکاران ( )2003در پژوهش خود بر صدور
کارت شناسایی عکسدار برای همۀ کارکنان برگزاری مسابقات فوتبال تأکید کردهاند (.)15،18
در بعد صالحیت کارکنان فرضیۀ پژوهشی در جهت مثبت تأیید شد .در واقع وضعیت امنیت در بعد
صالحیت کارکنان در مقایسه با وضعیت حد متوسط با توجه به آمارۀ تی معنادار بوده و از وضعیت
مناسبتری برخوردار است و هر دو عامل صالحیت و اعتبار و آموزش و تمرین در جهت مثبت معنادارند
و از وضعیت مطلوبی برخوردارند .هرچند این نتایج نشان میدهد که وضعیت کلی کارکنان و منابع انسانی
برگزارکنندۀ مسابقات در تأمین امنیت استادیومها نسبتاً خوب است ،اما تا سطح مطلوب فاصله دارد.
در بررسی وضعیت عامل صالحیت و اعتبار« ،صدور کارتهای شناسایی جدید و متفاوت در هر فصل
برای کارکنان برگزاری بازی» و «استفادۀ همۀ نیمکتنشینان ،کادر فنی و کارکنان برگزاری بازی از کارت شناسایی
1. Mil
2. Howie and Campbell
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خود بهصورت گردنآویز در تمام لحظات از بازی» از میانگین بیشتری برخوردار بودند و «بررسی سابقۀ همۀ
فروشندهها ،کارکنان ورزشگاه ،داوطلبان و دستاندرکاران برگزاری بازی» از میانگین کمتری نسبت به
سایر گویههای این عامل برخوردار بود.
در عامل آموزش و تمرین نیز «آشنا کردن کارکنان برگزاری بازی با شرح وظایف و مسئولیتها» و
«آموزش کارکنان کنترلکنندۀ ورودیهای ورزشگاه در مورد شیوههای بازرسی بدنی و کنترل اعتبارنامۀ
افراد» مهمترین متغیرها بودند و در زمینۀ «اجرا ی آزمایشی عملیات (مانور) مدیریت بحران و وضعیت
اورژانسی و تخلیۀ ورزشگاه پیش از شروع فصل مسابقات» نیاز به آموزش و تمرین بیشتری وجود دارد.
هال ( )2010پیشنهاد میکند آموزش کارکنان بهمنظور تأمین امنیت رویداد ورزشی در سه سطح اصلی
انجام گیرد؛ در سطح فوقانی و گروه فرماندهی امنیت ورزش (متشکل از سازمانهای مختلف همچون
مدیریت اماکن ورزشی ،پلیس ،مدیریت امور اضطراری و بحران ،آتشنشانی و خدمات اورژانس پزشکی)
آموزشها باید در جهت ارتباطات و همکاریهای مؤثر میان سازمانها و گروههای مختلف حاضر در گروه
فرماندهی امن یت ورزشی هدایت شود .کارکنان سطح نظارتی (سطح میانی) باید در زمینۀ به اجرا درآوردن
خطمشیها و رویهها ،سرپرستی برنامههای آموزش و ارزیابی کارکنان و کارکنان آموزش ببینند .در نهایت،
کارکنان سطح عملیاتی (همچون مسئوالن پارکینگ ورزشگاه ،مسئوالن تأسیسات ،فروشندهها ،کارکنان
حاضر در کنار زمین مسابقه و از همه مهمتر نیروهای امنیتی) در مورد نحوۀ انجام وظیفه در شغل و
جایگاه خود و نحوۀ کمک به تأمین امنیت ورزشگاه آموزش میبینند (.)13
براساس نتایج این تحقیق ،نحوۀ حفاظت فیزیکی ورزشگاه ( P<0/05و  ،)t= 9/48از دیگر عوامل
تأمینکنندۀ امنیت ورزشگاهها ی فوتبال است .اهمیت این عامل با نتایج تحقیقات نادریان جهرمی و
همکاران ( ،)1392همتینژاد و همکاران ( ،)1395رضایی و همکاران ( )1398و هراتی و همکاران ()2019
همسوست ( .)12،21،25،26در پژوهش همتینژاد و همکاران ( )1395عوامل اصلی مؤثر بر امنیت
استادیومهای فوتبال تحلیل سلسلهمراتبی شدند که عامل حفاظت فیزیکی از ورزشگاه در اولویت دوم قرار
گرفت که به نقش مهم حفاظت فیزیکی از ورزشگاه در تأمین امنیت ورزشگاههای فوتبال اشاره دارد (.)12
از نظر رضایی و همکاران ( )1398بررسی محیط یا حفاظت فیزیکی عامل دیگری بود که از دستۀ عوامل
زمینهای در تأمین امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال نقش داشت ( .)26براساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی،
عامل حفاظت فیزیکی ورزشگاه توسط ع وامل فرعی کنترل محیط درونی ،کنترل مواد سمی و شیمیایی،
کنترل راههای دسترسی و کنترل محیط پیرامونی بهترتیب با بارهای عاملی  0/80 ،0/85 ،0/90و 0/77
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تبیین شد .حفاظت فیزیکی یا امنیت فیزیکی به اقدامات حفاظتی مختلف بهمنظور محافظت از
ورزشگاههای فوتبال ،ساختمانها و اماکن و نیز تجهیزات آنها در برابر عملیات تخریب ،ایجاد اختالل و
خرابکاری اطالق میشود .نقش پلیس در حفاظت فیزیکی ورزشگاه بسیار مهم و تعیینکننده است که با
مدیریت و عملکرد مناسبمیتواند از بـروز بسیاری از پرخاشگریهای ورزشی و مسائل امنیتی جلوگیری
کند .استفاده از کارکنان و کارکنان آموزشدیده ،پلیس و نیروهای امنیتی ماهر از مهمترین عواملی است
استوت از نظر .که میتواند در تأمین بهینه امنیت ورزشگاهها و اماکن ورزشی نقش بسزایی داشته باشند
اوباشگری و میزان ورزشگاه امنیت برقراری و نظم کنترل در پلیس نیروی عملکرد بین ( )2006پیرسون و
بروز در ،تماشاگران قبال در پلیس رفتار و دارد وجود تنگاتنگی ارتباط ورزشی استادیومهای در و خشونت
درگیری و آشوب صحنۀ از را هواداران هم میتواند زیرا ،دارد تعیینکنندهای و مهم بسیار نقش اوباشگری
.باشد ( )28آن هم تحریککنندۀ و کند دور
با توجه به نتایج ،وضعیت امنیت در بعد حفاظت فیزیکی ( )3/09 ± 0/75با توجه به آمارۀ تی و سطح
معناداری مشاهدهشده در مقایسه با حد وسط ( )3/00در حد متوسط ارزیابی شد .این بخش از یافتهها با
نتایج پژوهش الهی و پورآقایی اردکانی ( )1383همسویی ندارد که در آن وضعیت حفاظت فیزیکی و
کنترل ورودی و خروجی ورزشگاههای ایران را نامناسب ارزیابی کردند ( .)29این نتایج با نتایج پژوهش
خبیری و همکاران ( )1389همسویی دارد که در آن اجرای دقیق پروتکلهای حفاظتی و بازرسی امنیتی
تماشاگران مطلوب گزارش شده است ( .)20عامل کنترل محیط پیرامونی در جهت مثبت و کنترل مواد
سمی و شیمیایی در جهت منفی معنادار شدند که با نتایج تحقیق سادات و با نتایج تحقیق سادات
الحسینی ( )1393و سیاسلک ( )2009همخوانی دارد ( .)15،30سادات الحسینی ( )1393در تحقیق
خود ،کنترل و بازرسی موجود در ورودی ورزشگاه و کنترل موجود در پارکینگ و اطراف ورزشگاه را در
حد مناسب ذکر کرده است ( .)30سی اسلک (  ) 2009با وجود اشاره به اهمیت تجهیزات تشخیص مواد
بیولوژیکی ،شیمایی و مواد رادیواکتیویته بهمنظور ارتقای امنیت ورزشگاهها استفاده از این راهکارها را در
ورزشگاههای فوتبال استرالیا بهدلیل محدودیت منابع ضعیف ارزیابی کرده است (.)15
با توجه به نتایج ،عاملهای کنترل محیط درونی و کنترل راههای دسترسی هم در حد متوسطاند که
با نتایج تحقیق الهی و همکاران ( )1383همسویی دارد که ویژگیهای امنیتی در درون ورزشگاهها را
متوسط ارزیابی کرده است (.)29
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در عامل کنترل پیرامونی ورزشگاه ،گویۀ «گشت نیروهای پلیس در اطراف ورزشگاه قبل از شروع
بازی تا پایان آن» در اولویت باالیی قرار گرفت و با داشتن بیشترین میانگین مناسبترین گویه در این
بخش شناخته شد که با نتایج تحقیق سادات الحسینی ( )1393همخوانی دارد .ایشان کنترل و بازرسی
موجود در ورودی ورزشگاه و کنترل موجود در پارکینگ و اطراف ورزشگاه را در حد مناسب ذکر کرده
است (.)30
در عامل کنترل محیط داخلی ورزشگاه گویههای «نظارت جایگاههای ویژه ،خبرنگاران و گزارشگران
توسط دوربینهای مداربسته» و «تأمین امنیت همۀ ساختمانها و سیستمهای آسیبپذیر داخل ورزشگاه
توسط نیروهای امنیتی» از وضعیت مناسبتر ی برخوردار بودند که با نتایج تحقیق رحیمی و همکاران
( )1381و سادات الحسینی ( ) 1393همخوانی دارد .این محققان در مجموع مدیریت ایمنی و امنیت
مجموعه را مناسب ارزیابی کردهاند ( ،)6،30و با نتایج تحقیق الهی و همکاران ( )1383همخوانی ندارد؛
این محقق ویژگیهای امنیتی ورزشگاهها را در این زمینه ،متوسط ارزیابی کرده بود و احتماالً این تفاوت
مربوط به مقطع زمانی انجام تحقیق باشد ( .)29براساس نتایج این بخش ،توجه بیشتر به عدم استقرار
مخازن بزرگ زباله در زیر ساختمانها و سکوها بهمنظور پیشگیری از انگیزههای تروریستی و همچنین
وجود سیستمهای هشداردهندۀ امنیتی در مناطق تأسیساتی ورزشگاه در کنترل محیط داخلی ورزشگاه
احساس میشود.
در بررسی وضعیت کنترل راههای دسترسی ،گویههای «بازدید بدنی تماشاگران هنگام ورود به
ورزشگاه بهمنظور ممانعت از ورود اقالم ممنوعه» و «اجرای دقیق پروتکل بازرسی امنیتی تماشاگران ،در
مورد کارکنان ورزشگاه و کارکنان روز مسابقه» بهترتیب میانگین بیشتری را به خود اختصاص دادند که
با نتایج تحقیق خبیری و همکاران ( )1389همخوانی دارد .در آن تحقیق  92درصد پاسخدهندگان بیان
کردند که تماشاگران هنگام ورود به استادیوم ،بازرسی کامل بدنی میشوند .به عقیدۀ این محقق ،برای
پیشگیری از ورود هرگونه مواد محترقه و سالح گرم و سرد ،بازرسی هنگام ورود یکی از ملزومات اساسی
است ( .)20طبق نتایج این بخش ،توجه الزم به استفاده از سیستم ثبت ورود و خروج برای تردد تمام
وسایل نقلیه در روز مسابقه میتواند در کنترل راههای دسترسی کمککننده باشد.
بررسی گویهها ی مرتبط با کنترل مواد سمی و شیمیایی نشان داد «نگهداری مطمئن و دور از
دسترس مواد شیمیایی ،کودها و سیلندرهای گاز ورزشگاه» و «امحا و دفع مطمئن و اصولی باقیماندههای
غذایی ورزشگاه بهمنظور جلوگیری از بروز آلودگی» از میانگین بیشتری نسبت به سایر گویه ها برخوردار
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بود .نصب و استفاده از تجهیزات هشداردهنده و تشخیص مواد سمی و شیمیایی خطرناک در ورزشگاهها
نیز میتواند در کنترل مواد سمی و شیمیایی مؤثر باشد .این بخش از یافتهها با نتایج تحقیق نادریان
جهرمی و همکاران ( ) 1392که عنوان کردند محافظت از اماکن ورزشی در برابر مواد سمی و خطرناک نیز
بخشی از برنامههای امنیت ورزشگاههاست ،همسویی دارد ( .)21حفاظت از مواد خطرناک نیز از جمله
عوامل زمینهای بود که در ایجاد امنیت مؤثر تشخیص داده شد .این یافته با نتیجۀ پژوهش همتینژاد و
همکاران ( ،)1395سی اسلک ( )2009و هال ( )2006همخوان است ( .)12،15،16سی اسلک ( ) 2009
با وجود اشاره به اهمیت تجهیزات تشخیص مواد بیولوژیکی ،شیمیایی و مواد رادیواکتیویته بهمنظور ارتقای
امنیت ورزشگاهها استفاده از این راهکارها را در ورزشگاههای فوتبال استرالیا بهدلیل محدودیت منابع
ضعیف ارزیابی کرده است (.)15
نتایج نشاندهندۀ ارتباط مثبت و معنادار دو عامل حفاظت فیزیکی و صالحیت منابع انسانی است.
امروزه سازمانها برای نیل به اهداف خود بهدنبال استقرار سیستمهایی هستند تا فضای مساعد برای افزایش
بهرهوری را تضمین کنند .یکی از راههای افزایش بهرهوری و عملکرد استفاده از انتخاب منابع انسانی
شایسته است .از نظر رضایی و همکاران ( )1398نیز ،صالحیت فنی کارکنان (نیروهای حفظ امنیت) در
فرایند تأمین امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران اهمیت دارد ( .)26نیروهای حفظ امنیت در برگزاری
مطلوب یک مسابقۀ فوتبال نقش اساسی دارند و بهنوعی نقش آنها تکمیلکنندۀ تمامی نقشهای است که
از جانب افراد مختلف اعم از بازیکنان ،مربیان ،تماشاگران سر میزند .این یافته با نتیجۀ مطالعۀ سی اسلک
( )2009که مشخص کرد کارکنان امنیتی ماهر و تأییدشده عامل تأمین امنیت ورزشگاهها محسوب
میشوند ،همخوانی دارد (.)15
راهبرد امنیت تماشاگران رویدادهای ورزشی بهعنوان مهمترین و اساسیترین اصل در تدوین راهبرد
توسعهای صنعت ورزش در جهان مطرح است که برای تحقق آن ،نقش نیروی انتظامی و پلیس بسیار
پررنگ است .در نتیجه حوادث ناگواری که در ورزشگاههای فوتبال در کشورهای مختلف جهان اتفاق
افتاده است ،بهتر است مسئوالن و دستاندرکاران برگزاری رویدادهای ورزشی بهویژه مسابقات فوتبال در
ورزشگاهها ،راهکارهای کاهش ریسکها و تهدیدها و نیز توسعه و تدوین طرحها ،خطمشیها ،رویهها و
اقدامات پیشگیرانه مؤثر جهت افزایش ایمنی و امنیت این ورزشگاهها متمرکز شوند .نتایج تحلیل عاملی
تأییدی این پژوهش نشان داد حفاظت فیزیکی از ورزشگاه و صالحیت منابع انسانی برگزارکنندۀ مسابقات
فوتبال از عوامل مهم تأمین امنیت استادیومهای فوتبال هستند .در مجموع وضعیت حفاظت فیزیکی در
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ورزشگاهها در حد متوسط و متوسط به باال و وضعیت عوامل مرتبط با منابع انسانی برگزارکنندۀ مسابقات
فوتبال مطلوب ارزیابی شد .ازاینرو توجه به عوامل مرتبط با منابع انسانی میتواند به بهبود حفاظت
فیزیکی ورزشگاهها و در نتیجه تأمین بهینه امنیت ورزشگاههای فوتبال منجر شود .استفاده از سیستمهای
پیشرفتۀ بازرسی و کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه ،نصب تجهیزات پیشرفتۀ هشداردهندۀ امنیتی و
تشخیصی مواد سمی و شیمیایی میتواند در بهبود رویههای حفاظت فیزیکی مؤثر باشد .تأمین امنیت
بهترین و مجهزترین ورزشگاهها در روز مسابقه بدون کارکنان امنیتی خوب و ماهر غیرممکن خواهد بود،
ازاینرو اهتمام مداوم در امر گزینش اصولی و دقیق کارکنان برگزارکننده و آموزش آنها از سوی
دستاندرکاران فوتبال و نیز توجه به آموزش عملی ویژۀ نیروهای نظامی و امنیتی مسئول تأمین امنیت
ورزشگاههای فوتبال ،همواره ارزشمند خواهد بود.
با توجه به اهمیت وضعیت حفاظت فیزیکی ورزشگاهها و عوامل مرتبط با منابع انسانی برگزارکنندۀ
مسابقات فوتبال میتوان گفت نقش عوامل برگزاری و پلیس بهعنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین امنیت
استادیومها مورد توجه بوده است .در این بین استفاده از تکنولوژی و سیستمهای پیشرفته هشداردهندۀ
امنیتی میتواند به بهبود رویههای حفاظت فیزیکی بر اثرگذاری نقش عوامل برگزاری و منابع انسانی پلیس
کمک کند.
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Abstract
The purpose of this study was to explain the Iranian football stadiums security
with emphasis on the role of match organizers. This study was applied
descriptive with correlational approach. The statistical population consisted of
the football boards’ members, police, stadium managers, experts and
university lecturers. The sample size included 120 people. The instrument was
the modified football stadiums’ security questionnaire (Faraji, 2015). Data
was analyzed using descriptive statistics methods, one-sample T-test and
confirmatory factor analysis (CFA) method. The results showed that physical
protection of the stadium and human resource competence were the most
important factors to ensure the football stadiums’ security. The components
including control of the external environment, training, personnel competence
and credibility were significantly positively correlated and control of toxic and
chemical substances was significantly negatively correlated. The control of
the internal environment as well as the control of the access routes were
moderately effective. Considering the importance of the physical protection
of stadiums and factors related to the human resources of football match
organizers, it can be said that the role of organizers and the police has been
considered as one of the most important pillars of stadium security.
Technology and advanced security warning systems can improve physical
protection procedures leading to effectiveness of the role of organizers and
police human resources.
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