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 چکیده 

مسابقات فوتبال    یبر نقش عوامل برگزار  دیبا تأک  ایران  فوتبال  یهاورزشگاه  یتامن  یتوضع  یین پژوهش حاضر، تب هدف  

فوتبال،   هاییأته  یپژوهش اعضا یآمار ۀاست. جامع ی همبستگ  یکردبا رو یفیو از نظر روش توص  یپژوهش کاربردبود. 

کارشن  یرانمد  یس پل اس  اسانورزشگاه،  مجموع   تادانو  در  که  بودند  پرسشنام  120دانشگاه  به    ت یامن  ۀشدل یتعد  ۀنفر 

فرج  یهاورزشگاه برا1393)   یفوتبال  دادند.  پاسخ  توصداده  لی وتحلهیتجز  ی(  آمار  از  ت  یفی،ها  و  ی  انمونهتک  یآزمون 

  ین از عوامل مهم تأم یمنابع انسان یت و صالح ورزشگاه یزیکیحفاظت ف یج،نتا  براساساستفاده شد.  ییدیتأ یعامل یلتحل

و اعتبار در جهت مثبت    یتصالح  ین،آموزش و تمر  یرامونی،پ  یطکنترل مح  یتفوتبال هستند. وضع  هاییوم استاد  یتامن

در حد    یدسترس  یهاو کنترل راه  یدرون  یطشدند و کنترل مح  دارامعن  یدر جهت منف  یمیاییو ش  ی و کنترل مواد سم

ا  نظر.  اندمتوسط انسان  یزیکیحفاظت ف   یتهمبه  گفت   توانی مسابقات فوتبال م  ۀبرگزارکنند  یو عوامل مرتبط با منابع 

مورد توجه بوده است، و استفاده   هایوم استاد  یتامن  نیارکان تأم  نیتراز مهم   یکی عنوان  به  یس و پل  ینقش عوامل برگزار

بهبود رو  تواندیم  یتی امن  ۀهشداردهند  یشرفتۀپ  های یستمو س  فناوری از   اثرگذار  یزیکیحفاظت ف  هاییهدر  نقش    یبر 

 کمک کند.  یس پل یو منابع انسان یعوامل برگزار
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 مقدمه

  جوامع   در  مردم  از  بسیاری  مهم،  خیلی  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  پدیدۀ  به  ورزش  تبدیل  با  امروزه

اند  برده   پی  روانی  و  جسمی  یهاییتوانا  افزایش  شادابی،  و  نشاط  سالمتی،  حفظ  در  ورزش  به اهمیت  مختلف

  یا   قهرمانی  یهاورزش  به  یاحرفه  ورزشکار  عنوانبه  نیز  یا عده  و  فراغت  اوقات  یا ی تفریحیهاورزش  به  و

ی،  احرفه  یهاگ یل قالب دری  ورزش مسابقات  برگزاری و  تجاری یهاورزش  العادۀفوق  شد . رپردازندیم  رقابتی

  ن یترمهم  ورزشی،  رویدادهای  امنیت  نیتأم. در این زمینه  کشاندیم  هاورزشگاه  به را  تماشاچی هاونیلیم

رویدادهای   برگزاری وسیع بازتاب به توجه با. است مسابقات برگزاری مسئوالن و مدیران و چالش مسئله

  امنیت   از  نمودیعنوان  به   تواندی م  رویدادها  این  برگزاری  در  موجود  امنیت  جمعی،  یهارسانه   در  ورزشی

 (.  1)  شناخته شود  جامعه  سطح  در

  سر   پشت  ضمن  که  بوده  امروز   تا  دور  یهاگذشته   از  بشری  حیات  رایج  و  مهم  بسیار  مقوالت  از  1امنیت 

  افزوده   نیز  آن   اهمیت  بر  هر روز  بلکه  نشده،  کاسته  آن   اهمیت  ازتنها  نه  زمان،  گذر   در  عمده  نهادن تحوالت

شک هیچ عنصری برای پیشرفت و توسعۀ یک جامعه و همچنین (. بی2یافته است )  یترع یوس  ابعاد  و  شده

استعدادها،   برای جامعه    تی امناز    ترمهم شکوفایی  امنیت    رونیازا(.  3)  ستینو تأمین آرامش  مدیریت 

ورزشی و مسائل    تیامنورزشی، ماهیت و گسترۀ    تیامنرویدادهای ورزشی بسیار اهمیت دارد. مدیریت  

تروریسمدکنندیتهد مثل  ورزشی  رویدادهای  را  2ۀ  ورزش  ازدحام جمعیت در  و مسائل  بالیای طبیعی   ،

ی  ها یندی از کارکرد حوزه ارحوادث ناگوار در میادین ورزشی ب  گونهن یوقوع اکند.  مطالعه و بررسی می 

 (. 4اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است )  مختلف

ی دارد و خصوصیات این ورزش موجب جلب  اژه یوی مختلف ورزشی، فوتبال جایگاه  هارشته در میان  

ی فوتبال ممکن  هاوم ی استاد(. حضور تعداد زیادی از افراد در  5توجه مردم سراسر جهان به آن شده است )

(. از طرفی رویدادهای  6)  های ناهنجار تماشاگران را در پی داشته باشداست بروز احساسات و واکنش 

ی  ها سکیری گسترده در معرض  ا رسانه نتیجۀ شهرت و پوشش  مثل فوتبال، در    پرتماشاگرورزشی مهم و  

ورزشی، در کاهش حضور تماشاگران   دادیبر رووقوع یک حادثه ضمن تأثیر منفی  (.7)ی قرار دارند تیامن

ها پیش و  ورزشی به سال   تیهای مربوط به امننگرانی (.  8های یک کشور مؤثر است )ها و بازی در رقابت

 
1. Security 

2. Terrorism 
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المپیک    ۀحادث  اغلب و  1972تروریستی  تالش   مونیخ  خشونت  همچنین  با  مقابله  برای  گسترده  های 

   (.9گردد )برمی   70  ۀورزشی در اواسط ده  یهاتماشاگران در رقابت 

طور جدی نگریست و با  تروریسم به  ۀهمواره باید به مسئل  ،با توجه به گسترش تروریسم در جهان

ویژه  فوتبال، در جریان مسابقات فوتبال کشور، به  یهازشگاه توجه به حضور جمعیت بسیار زیاد در ور

فوتبال در روزهای    یهاپرطرفدار، همواره باید این ذهنیت وجود داشته باشد که ورزشگاه   یهامیمسابقات ت

در ایران نیز، مانند کشورهای دیگر  در واقع    باشند.  هاست یجزء اهداف ترور  توانندی برگزاری مسابقات م

اخیر  دنیا، در   از سوی حاضران در  هاکنش دو دهۀ  بههادان یمیی  ویژه تماشاگران مسابقات  ی ورزشی، 

یاد    آشوبگرانهی جمعی  هاکنشتحت عنوان رفتارهای تخریبی و    توانیمفوتبال سر زده است که از آن  

سطح  کنش  گونهن یاکرد.   سو  یک  از  تقلیل    تیامنها  را  و    دهدیماجتماعی  پلیس  دیگر،  سوی  از  و 

  در واقع نقش پلیس و عوامل برگزاری در   (.10)  سازدیمرو  ی امنیتی روبههاچالش ی دیگر را با  هاسازمان 

  از طریق حفاظت فیزیکی ورزشگاه بسیار   ژهیوبهورزشی    یهای ناآرام  از  پیشگیری  و  امنیت  انتظامی  مدیریت

و  تعیینکننده  است. با توجه اهمیت موضوع امنیت اماکن و رویدادهای ورزشی،  بهنظر  می رسد بررسی  مهم  

وضعیت امنیت در  ورزشگاه های فوتبال کشور در بعد حفاظت فیزیکی ورزشگاه و صالحیت کارکنان و  

عوامل برگزاری می تواند حائز اهمیت باشد.  بررسی و مطالعۀ این عوامل، امکان  برنامه ریزی  مؤثر  به منظور  

پوشش ضعف ها و بهبود وضعیت موجود را فراهم خواهد کرد. ازاین رو سؤالی که در اینجا مطرح می شود  

این است که وضعیت امنیت در  ورزشگاه های  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  ورزشگاه های  فوتبال کشور و پیشگیری از وقوع حوادث  

 تروریستی و اغتشاش جمعیت حاضر در  ورزشگاه  مؤثر  است.  

های فوتبال،  یوم استادیژه  وبه ین امنیت رویدادهای ورزشی  تأممطالعات مختلف عوامل متعددی را برای  

یرگذار کارکنان ورزشگاه، کارکنان برگزاری و نیز نیروهای نظامی و  تأثاند. یکی از این عوامل معرفی کرده 

یت ورزشگاه  امنتوانند در  کلی کارکنانی که می  طوربه.  (11یت ورزشگاه است )امنانتظامی مسئول تأمین  

کارکنان   دسته  دو  به  باشند،  داشته  و  امننقش  انتظامی(  و  نظامی  )نیروهای  )کارکنان  غیتی  یرامنیتی 

  (. 12) شوندی، اورژانس، نیروهای داوطلب و غیره( تقسیم مینشانآتش ورزشگاه و هیأت فوتبال، نیروهای  

و اماکن ورزشی، آموزش مؤثر    هاورزشگاه ( کلید محافظت از زیرساختارهایی همچون  2010زعم هال )به
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 تأمین  حیاتی در  اجتماعی  نقش  امنیتی  نیروهای   ( 2017)    1کامپل   و   هاوی  عقیدۀ  به  (.13کارکنان است )

  این   نصیب  پرداخت  و  دستمزد  کمترین   معموالً  که   است  حالی  در  دارند، این  اجتماعی  رویدادهای  امنیت

هستند    رویدادها  مطمئن  برگزاری  برای  افراد  دارایی  ینترباارزش   امنیتی  نیروهای  حال  ین ا  باشود.  یم  قشر

(14).  

یتی ماهر و صدور گواهینامه و تأییدیه برای این کارکنان از  امن ( کارکنان  2009)   2از نظر سی اسلک 

یتی  امن (. آموزش کارکنان برگزاری و نیز نیروهای  15کند ) ی م یت ورزشگاه را تضمین  امن عواملی است که  

های ورزشگاه در مورد  ی ورود   کننده کنترل (، آموزش کارکنان  13ورزشگاه در مورد نحوۀ رفتار با تماشاگران ) 

(،  13، 17های مدیریت جمعیت ) (، آموزش روش 13، 16بازرسی بدنی و کنترل اعتبارنامه افراد )های یوه ش 

یتی و  امن ( و در نهایت آموزش نیروهای 16ی مقابله با بحران ) ها روش ی مدیریت ریسک و ها برنامه آموزش 

تهدیدات   با  برخورد  نحوۀ  مورد  در  برگزاری  انواع  گذار بمب کارکنان  و  ) ها سالح ی  جمعی  کشتار  (  16ی 

. در همین زمینه افزایش دانش و  شده است های مختلف به آنها اشاره  متغیرهایی هستند که در پژوهش 

از طریق  امن آگاهی مسئوالن   ها و  یش هما المللی )مثل حضور در  ین ب های داخلی و  ی همکار یت ورزشگاه 

 (.  16باشد )   کننده کمک تواند  ی م ی سایر کشورها(  ها ورزشگاه سمینارهای مربوط و نیز بازدید از  

نکتۀ دیگری که در مورد کارکنان و عوامل برگزاری مسابقات باید بدان توجه شود، بررسی پیشینه و  

(، بهتر است  2010نیز صالحیت )شایستگی( این افراد و صدور اعتبارنامه برای ایشان است. به عقیدۀ هال )

ت ورزشگاه در روز مسابقه هستند، بررسی و تأیید شود  یامنسابقه و پیشینۀ کارکنانی که مسئول تأمین  

تا از دسترسی افراد ناشناخته به ورزشگاه پیشگیری کرد. همچنین، این افراد باید دارای مجوز کار از سوی  

( در پژوهش  2003و همکاران )  3( و پانترا 2009(. سی اسلک )13مراجع قانونی و نهادهای دولتی باشند )

کارت   صدور  بر  کرده   دارعکس شناسایی  خود  تأکید  فوتبال  مسابقات  برگزاری  کارکنان  همۀ  اند  برای 

(.  19ی فوتبال است )هاورزشگاه یت  امنورزشگاه،  از دیگر عوامل مؤثر بر    4(. نحوۀ حفاظت فیزیکی 15،18)

ی فوتبال،  هاورزشگاه یت فیزیکی به اقدامات حفاظتی مختلف جهت محافظت از  امنحفاظت فیزیکی یا  

  .شود ی می اطالق  خرابکار در برابر عملیات تخریب، ایجاد اختالل و    آنهاو اماکن و نیز تجهیزات    هاساختمان 

ی گرم  هاسالح منظور ممانعت از ورود هرگونه مواد محترقه و  بازرسی تماشاگران هنگام ورود به ورزشگاه به 

 
1. Howie and Campbell 

2. Cieslak 

3. Pantera  

4. Physical protection  
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(. طبق مقررات بسیاری از کشورها افرادی  20،  21و سرد و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی اهمیت دارد )

اند،  شوند و از ورود هوادارانی که از قوانین سرپیچی کردهکه قصد ورود به ورزشگاه دارند، بازرسی بدنی می

  ها سطل ها، وارسی و تخلیۀ مرتب  ورزشگاه های  بر حفاظت و کنترل ورودی افزون (.  13شود )جلوگیری می 

های  یزه انگمنظور پیشگیری از  به   سکوهاو    هاساختمان در زیر    آنهاو مخازن بزرگ زباله و عدم استقرار  

های ویژۀ خبرنگاران  یگاه جاساعتۀ زمین بازی و جایگاه تماشاگران و نیز    24تروریستی، نظارت و کنترل  

(.  16یت محیط داخلی ورزشگاه است )امنداربسته از دیگر موارد مهم در  های مین دوربو گزارشگران توسط  

( محافظت از اماکن ورزشی در برابر مواد سمی و خطرناک  1392به عقیدۀ نادریان جهرمی و همکاران )

 (.  21)  هاستورزشگاه یت  امنی  هابرنامه نیز بخشی از  

  است   کنندهنییتع  مهم و  بسیار  فیزیکی ورزشگاهدر حفاظت    پلیس  دهد، نقشمرور مطالعات نشان می 

عملکرد  با  و و  پرخاشگری های  مناسب   مدیریت  از  امنیتی    ورزشی  میتوان  از  بـروز  بسیاری  مسائل  و 

 فراهم کردن محیطی  امن و ایمن  برا ی  این  تماشاگران ضرور ی ،در راستای اهمیت موضوع کرد.    جلوگیری

 عوامل متعددی در  تأمین  امنیت رویدادهای ورزشی نقش دارند و بررسی و مطالعۀ این  ،با این حال .است

 عوامل، امکان  برنامه ریزی  مؤثر  بهمنظور  پوشش  ضعفها  و  بهبود  وضعیت  موجود  را  فراهم  خواهد  کرد.  از 

تهدیدکنندۀ و  حوادث  میان به محققان  برخی ،ورزشی اماکن  و  رویدادها  ریسک های   مطالعۀ  ایرانی 

پرخاشگری  ،وندالیسم ،هولیگانیسم  و   ایران  فوتبال  تماشاگران بین در  ناهنجار رفتارهای  و خشونت 

و و )5،22،23( امنیت  تحقیقات  .ورزشگاه ها  پرداخته اند  )1،12،19،21،24،25( ایمنی نیز   هرچند 

 انجام گرفته در شناسایی عوامل تأثیرگذار در امنیت اماکن و رویدادهای ورزشی شایان توجه هستند، ولی 

 در خصوص وضعیت امنیت اماکن ورزشی  بهویژه  ورزشگاه های فوتبال اطالعات کاربردی خاصی برای رفع 

ازاین رو اینکه از یک طرف نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت ارائه  نمیدهند.   مربوط به  مسائل  با توجه به 

 و از  گرفته قرار محققان توجه مورد  کمتر  ایران ورزشی و رویدادهای اماکن  ارزیابی و تبیین وضعیت امنیت

 طرف دیگر پژوهش ها  بر نقش منابع انسانی در بحث امنیت رویدادها  تأکید  داشته اند ،  بهخصوص  با توجه 

 تبیین وضعیت امنیت  ورزشگاه های فوتبال با  تأکید فوتبال، پژوهش حاضر به به حساسیت  استادی وم های

 .بر نقش عوامل برگزاری مسابقات  میپردازد

 

 ی پژوهش شناسروش 

میدانی    صورتبهاست و    رویکرد همبستگیروش توصیفی با   نظر از و کاربردی هدف، نظر  از پژوهش این
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فوتبال، پلیس    اندرکاراندست ی فوتبال و  هاتیأهجامعۀ آماری پژوهش شامل مسئوالن  انجام گرفته است.  

  120و نیروی انتظامی، مدیریت و حراست ورزشگاه و کارشناسان و استادان دانشگاه بودند که در مجموع  

پلیس و نیروی    15فوتبال،    اندرکاراندست ی فوتبال و  هاتیأهمسئوالن   نفر از   82)شامل    کنندهشرکت 

  37و استادان دانشگاه( به پرسشنامۀ  نفر از کارشناسان 16و حراست ورزشگاه و   تیرینفر مد 7انتظامی، 

پنج اهیگو لیکرت  مقیاس  در  نامناسب=انهیگزی  )بسیار  مناسب=  1ی  بسیار  وضعیت  5تا  ارزیابی  برای   )

با   ابزار مورد استفاده شامل  هاورزشگاه امنیت مسابقات    نیتأممتغیرهای مرتبط  ی فوتبال پاسخ دادند. 

(. در مطالعۀ راهنما،  11( بود )1393وتبال فرجی و همکاران )ی فهاورزشگاه   تیامن  شدهل یتعدۀ  پرسشنام

  فیزیکی   بعد حفاظت  98/0برای کل پرسشنامه    کرونباخ  آلفای  از  استفاده  با  پایایی  یا  درونی  ثبات  میزان

های آمار  روش ها،  آوری داده پس از جمع   .آمد  دستبه   92/0و برای بعد صالحیت کارکنان    96/0ورزشگاه  

  - کولموگروف   شناختی و همچنین توصیف متغیرها، از آزمونهای جمعیتویژگی  برای بررسیتوصیفی  

ی   دار امعنو از آزمون تی در سطح    تیامن  ارزیابی  پرسشنامۀ  هایعامل  تعیین نرمالیتۀ  برای  اسمیرنوف

05/0P     1یدییتأ  یعامل  لیاز روش تحلدر این پژوهش  استفاده شد.  ی پژوهش  هاهیفرضبرای آزمون  

، بررسی روابط بین آنها و ارائۀ الگوی نهایی  شده ییشناساهای  عامل   دیی تأ  یبرا   (ی معادالت ساختار  الگوی)

 انجام گرفت.   52/8  ۀنسخ  2زرل لی  افزارنرم تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از  استفاده شد.  پژوهش  

 

 ها افتهی

جمعیت ویژگی  بررسی حدود    کنندگانشرکتشناختی  های  که  داد  نشان  پژوهش  این  درصد    68در 

ها و شهرهایی و  استان   اندرکاران فوتبالفوتبال و دست   یهاتیأمسئوالن هنفر( از    82کنندگان )شرکت 

و   بودند  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  در  فوتبال  تیم  و    طوربه صاحب  برگزاری  به  مربوط  مسائل  با  مستقیم 

داشت ارتباط  این مسابقات  نیروی    15)  کنندگانشرکت درصد    12ند. حدود  سازماندهی  عوامل  از  نفر( 

ها، و کارشناسان و استادان  ها، انتظامات و حراست ورزشگاه انتظامی و یگان ویژه بودند و مدیران ورزشگاه 

در این پژوهش    کنندهشرکتدانشگاهی متخصص در حوزۀ اماکن و رویدادهای ورزشی نیز از دیگر افراد  

)جدول   کاری    (.1بودند  سابقۀ  و  سن  به  کنندگانشرکت میانگین  و    26/41±56/12ترتیب  نیز 

 بود.   37/11±46/16

 
1. Confirmatory factor analysis  

2. Lisrel 
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 سازمان محل خدمت  براساس کنندگانشرکتتوزيع  .1جدول 

 درصد  کننده شرکتتعداد افراد  نام سازمان

 68 82 فوتبال   اندرکاراندستهای فوتبال و یأتهمسئوالن 

 5/12 15 پلیس و نیروی انتظامی 

 6 7 مدیریت و حراست ورزشگاه 

 5/13 16 کارشناسان و استادان دانشگاه 

 100 120 مجموع 

 

ی فوتبال در دو بعد حفاظت فیزیکی،  هاورزشگاه امنیت    نیتأمدر  مؤثر  وضعیت عوامل   در این بخش

 ی کارکنان برگزاری مسابقات بررسی شده است. هات یصالحو  

 

 حفاظت فیزيکی ورزشگاه یهاعاملها و میانگین و انحراف استاندارد گويه .2جدول  

  عامل

 فرعی 

  اولويت

 گويه
 هاهيگو

  انحراف ± میانگین

 استاندارد 

کنترل  

 پیرامونی

1 
گشت نیروهای پلیس در اطراف ورزشگاه قبل از شروع بازی  

 تا پایان آن 
92/0± 65/3 

2 
ساعته محوطۀ خارجی و اطراف ورزشگاه    24نظارت و کنترل  

 های مداربسته یندورب توسط 
00/1 ± 20/3 

کنترل  

محیط  

 داخلی 

1 
توسط  یگاهجا نظارت   گزارشگران  و  خبرنگاران  ویژه،  های 

 های مداربسته یندورب 
01/1 ± 20/3 

2 
همۀ  امنتأمین   پذیر  یبآسهای  یستمسو    ها ساختمانیت 

 یتیامنداخل ورزشگاه توسط نیروهای 
08/1 ± 06/3 

 05/3 ± 04/1 و مخازن بزرگ زباله  هاسطلوارسی و تخلیۀ مرتب  3

4 
و   ایمنی  وضعیت  ساالنۀ  تأسیسات  امنبررسی  و  اماکن  یت 

 داخل ورزشگاه 
10/1 ± 05/3 

5 
و جایگاه تماشاگران    24نظارت و کنترل   بازی  ساعته زمین 

 های مداربسته یندورب توسط 
02/1 ± 01/3 

6 
یاب قبل از گشوده شدن  های بمبیمتبازرسی ورزشگاه توسط  

 ها درب
18/1 ± 88/2 

7 
و سکوها    هاساختمانعدم استقرار مخازن بزرگ زباله در زیر  

 های تروریستییزهانگمنظور پیشگیری از به
01/1 ± 82/2 

 71/2 ± 09/1یساتی  تأسیتی در مناطق امنۀ هشداردهندهای یستمسوجود  8
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  عامل

 فرعی 

  اولويت

 گويه
 هاهيگو

  انحراف ± میانگین

 استاندارد 

 ورزشگاه 

 

کنترل  

ی  هاراه

دسترس

 ی

1 
به ورزشگاه  به  ورود  هنگام  تماشاگران  بدنی  منظور  بازدید 

 ممانعت از ورود اقالم ممنوعه 
02/1± 59/3 

2 
بازرسی   پروتکل  دقیق  مورد  امناجرای  در  تماشاگران،  یتی 

 کارکنان ورزشگاه و کارکنان روز مسابقه 
00/1 ± 40/3 

3 
و  یفکبازرسی   اصحاب  هابستهها  به  مربوط  و    رسانهی 

 ی ورزشگاه هافروشنده
07/1 ± 06/3 

4 
توسط   نقلیه  وسایل  سرنشینان  هویت  ی  هاکارتتعیین 

 شناسایی معتبر هنگام ورود به ورزشگاه 
19/1 ± 97/2 

 94/2 ± 11/1 بازرسی همۀ وسایل نقلیه هنگام ورود به ورزشگاه  5

6 
استفاده از سیستم ثبت ورود و خروج برای تردد تمام وسایل  

 نقلیه 
12/1 ± 82/2 

کنترل  

مواد  

و  سمی 

 شیمیايی

1 
نگهداری مطمئن و دور از دسترس مواد شیمیایی، کودها و  

 سیلندرهای گاز ورزشگاه 
00/1 ± 04/3 

2 
اصولی   و  مطمئن  دفع  و  ورزشگاه  یماندهباقامحا  غذایی  های 

 منظور جلوگیری از بروز آلودگی به
04/1 ± 85/2 

3 
جلوگیری  منظور  مهروموم کردن منابع آب شرب ورزشگاه به

 از عملیات خرابکاری و تروریستی 
14/1 ± 85/2 

4 
وجود تجهیزات تشخیص مواد سمی و شیمیایی خطرناک در  

 ورزشگاه 
15/1 ± 52/2 

 

در اطراف    سیپل  یروها یگشت ن»  یۀگوعامل کنترل پیرامونی ورزشگاه،    در  ،2  جدول  اطالعاتبراساس  

  و با داشتن بیشترین میانگین  گرفتند  قرار  باالیی  اولویت  « در آن  ان یتا پا  یورزشگاه قبل از شروع باز

ی  هاه یگودر عامل کنترل محیط داخلی ورزشگاه    .شد  شناخته  بخش  این  در  گویه  نیترمناسب   عنوانبه

  ۀ هم  تیامن  ینتأم« و »مداربسته  یهان یخبرنگاران و گزارشگران توسط دورب  یژه،و  یهاگاه ینظارت جا»

ن  ری پذبیآس  یهاستمیس  وها  ساختمان  ورزشگاه توسط  از وضعیت  تیامن  یروهایداخل  ی  تر مناسبی« 

تماشاگران هنگام ورود   یبدن دی بازدی »هاهیگوهای دسترسی برخوردار بودند. در بررسی عامل کنترل راه 

تماشاگران،    یتیامن  یپروتکل بازرس  قیدق  یاجرا « و »ممانعت از ورود اقالم ممنوعه  منظوربه اه  به ورزشگ 

اختصاص دادند.    به خودترتیب میانگین بیشتری را  « بهروز مسابقه  کارکنان در مورد کارکنان ورزشگاه و  
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امحا  « و »گاز ورزشگاه  یلندرها یکودها و س  ،ییایمیمطمئن و دور از دسترس مواد ش  ینگهدار ی »هاهیگو

های  ی« از اولویت از بروز آلودگ  یریجلوگ  منظوربهورزشگاه    ییغذا  ی هامانده یباق  یو دفع مطمئن و اصول

 عامل کنترل مواد سمی و شیمیایی بود.  

 

 )عوامل برگزاری(  مرتبط با کارکنان یهاعامل و هاهيگومیانگین و انحراف استاندارد . 3جدول 

 عامل

 فرعی

 اولويت

 گويه 
 هاهيگو

  انحراف ± نیانگیم

 استاندارد 

  و صالحیت

 اعتبار

1 
متفاوت در هر فصل  هاکارتصدور   و  ی شناسایی جدید 

 ی بازبرای کارنان برگزاری 
83/0 ± 90/3  

2 
نشینان، کادر فنی و کارکنان برگزاری بازی  استفادۀ همۀ نیمکت 

 یز در تمام لحظات آو گردن از کارت شناسایی خود به صورت  
86/0 ± 85/3  

3 
شناسایی   کارت  روز    دارعکسصدور  کارکنان  تمام  برای 

 بازی، اصحاب رسانه و غیره 
92/0 ± 81/3  

4 
روی   بر  هولوگرام  از  صادره  هاکارتاستفاده  شناسایی  ی 

 ها آنمنظور جلوگیری از احتمال جعل به
01/1 ± 64/3  

5 
همۀ   سابقۀ  ورزشگاه،  هافروشندهبررسی  کارکنان   ،

 برگزاری بازی  اندرکاران دستداوطلبین و 
88/0 ± 24/3  

 و آموزش

 تمرين 

1 
و   وظایف  شرح  با  بازی  برگزاری  کارکنان  کردن  آشنا 

 ها یتمسئول
8/0 ± 55/3  

2 
کارکنان   در  یورودۀ  کنندکنترلآموزش  ورزشگاه  های 

 های بازرسی بدنی و کنترل اعتبارنامۀ افراد یوهشمورد 
04/1 ± 44/3  

3 
های اولیه و اساسی  یهرو آشنا کردن کارکنان برگزاری بازی  

 یت ورزشگاه امنتأمین 
03/1 ± 36/3  

4 
های مدیریت ازدحام جمعیت به نیروهای  یکتکنآموزش  

 برگزارکننده یتی و کارکنان امن
99/0 ± 31/3  

5 

پل  یتیامن  یروهای ن   ۀ آموزش هم ورزشگاه در مورد    یسو 

تهد  ۀ نحو با  سالح  یگذاربمب  یدات برخورد  انواع    ی هاو 

 یرهو غ ی اهسته ی، تشعشع یولوژیکی،ب   یمیایی،ش

08/1 ± 30/3  

6 
یتی در مورد  امنآموزش کارکنان برگزاری بازی و نیروهای  

 نحوه رفتار با تماشاگران و مهمانان 
00/1 ± 24/3  

7 
ورزشگاه،  ها برنامه آموزش   کارکنان  به  ریسک  مدیریت  ی 

 یتی و سایر نهادهای درگیر در برگزاری بازی امن کارکنان  
95/0 ± 22/3  
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 عامل

 فرعی

 اولويت

 گويه 
 هاهيگو

  انحراف ± نیانگیم

 استاندارد 

8 

یت ورزشگاه از طریق  امنافزایش دانش و آگاهی مسئوالن  

و  یهمکار داخلی  در  ینب های  حضور  )مثل  المللی 

از  یشهما بازدید  نیز  و  مربوطه  سمینارهای  و  ها 

 ی سایر کشورها( هاورزشگاه

98/0 ± 07/3  

9 
ی مدیریت ریسک با مشارکت کارکنان ورزشگاه،  ها برنامه تمرین 

 کارکنان برگزاری و سایر نهادهای درگیر در برگزاری بازی 
06/1 ± 01/3  

10 
و افراد راهنما در    ها فروشنده آموزش همۀ نیروهای داوطلب،  

 ی تخلیۀ ورزشگاه ها روش یتی و  امن مورد هشدارهای  
91/0 ± 98/2  

11 
اجرای آزمایشی عملیات )مانور( مدیریت بحران و وضعیت  

 اورژانسی و تخلیۀ ورزشگاه پیش از شروع فصل مسابقات 
06/1 ± 91/2  

12 
تأمین   )مانور(  عملیات  آزمایشی  ورزشگاه  امناجرای  یت 

 پیش از شروع فصل مسابقات 
11/1 ± 91/2  

 

و    یدجد  ییشناسا یهاصدور کارت»  بررسی عامل صالحیت و اعتبار،  در  ،3  جدول اطالعات  براساس

برا  برگزار   یمتفاوت در هر فصل  با    گرفت  قرار  باالیی  اولویت  ی« درباز   یکارکنان  بیشترین  و  داشتن 

با    یباز   یدن کارکنان برگزارکرآشنا  در عامل آموزش و تمرین نیز ».  شد  شناخته  گویه  ترینمهم   میانگین

  های یوه ورزشگاه در مورد ش  هایی کننده ورودآموزش کارکنان کنترلها« و »یت و مسئول  یفشرح وظا

 .  ها بودندترین گویه« مهمو کنترل اعتبارنامه افراد   یبدن  یبازرس

در این پژوهش برای ارزیابی وضعیت عوامل    شدهاستفاده ی ابزار  ساختار عامل   یاستوار  یمنظور بررسبه

الگو  یدییتأ  یعامل  لیاز روش تحل  های فوتبال،ورزشگاه   تیامن  کنندهنیتأم   ت معادال  یابیبا استفاده از 

 . بهره گرفته شد  یساختار
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AGFI GFI NNFI  N I RMSEA 
P-

value  x2/df df 𝒙𝟐 
عاملی  تحلیل 

 تأيیدی 

 مرتبه اول 104/ 19 48 2/ 17 0/ 001 0/ 099 0/ 97 0/ 98 0/ 87 0/ 79

77 /0 85 /0 97 /0 96 /0 113 /0 001 /0 

 /0 
 مرتبه دوم 126/ 01 50 2/ 52

و کارکنان   کارکنانعامل حفاظت فیزيکی و عامل  از ورزشگاه امنیت تأثیرپذيری الگوی .1شکل 

 دوم( و اول ۀمرتب تأيیدی عاملی )تحلیل

 

اول )عامل حفاظت فیزیکی ورزشگاه و کارکنان و   مرتبۀ مرتبۀ اول دو سازۀ مکنون عاملی تحلیل در

بخش،   این  نتایج براساس  .شوندی م تبیین آنها بر  مؤثر  فرعی یهاعامل  توسط  1ر این مقاله( دکارکنان  

ی فرعی کنترل محیط درونی، کنترل مواد سمی و شیمیایی،  هاعامل عامل حفاظت فیزیکی ورزشگاه توسط  

 77/0و  80/0، 85/0، 90/0ترتیب با بارهای عاملی ی دسترسی و کنترل محیط پیرامونی بههاراه کنترل 

 
 اصلی عامل چهار  آن  در که است فوتبال های استادیوم  امنیت وضعیت ارزیابی مورد در  جامع یتحقیق برگرفته از مقاله ینا  .1

 عامل دوازده  ( از طریقمسابقه ریزیبرنامه و  مدیریت و کارکنان  فیزیکی، زیرساختار، حفاظت)ها  استادیوم امنیت ینبر تأم مؤثر

 از اول ۀمرتب در  است که کلی مدل یک  به مربوط 1  شکل در شده  گزارش  برازش ی هاشد. شاخص  ینیتب آنها  متناظر  فرعی

 .است رسیده  استادیوم امنیت عامل به اصلی عامل چهار از دوم ۀمرتب در و اصلی عامل چهار به فرعی عامل دوازده 
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 اعتبار و صالحیت فرعی عامل ( و87/0)بیشترین   تمرین و آموزش تبیین شد. طبق نتایج، عامل فرعی

  دارد. کارکنان و کارکنان مؤلفۀ برای را عاملی ( بار60/0کمترین )

 ی  هاعامل  توسط  ( وضعیت امنیت ورزشگاه )دوم   مرتبۀ مکنون سازۀ نیز مرتبۀ دوم عاملی تحلیل در

 تحلیل مدل برازش یهاشاخص  .شودیم ( تبیین98/0( و حفاظت فیزیکی ورزشگاه )00/1کارکنان )

 قبولی مورد روایی و اعتبار دارای این مدل که داد نشان 1شکل  دوم و اول یهامرتبه تأییدی عاملی

 .شودیم تأیید مذکور یهاشاخص  براساس مدل این و است

ی  هاعامل گفت که    توانیم ،  شده استارائه    4ی پژوهش که در جدول  هاه یفرضنتایج آزمون    براساس

کنترل   و شیمیایی،  مواد سمی  کنترل  درونی،  محیط  کنترل  محیط  هاراه فرعی  کنترل  و  ی دسترسی 

ۀ امنیت  کنندنیتأمی مستقل بر متغیر حفاظت فیزیکی ورزشگاه )عملکرد عوامل  رها یمتغ  عنوانبه پیرامونی  

ی  رها یمتغ  عنوانبهی فرعی صالحیت و اعتبار و آموزش و تمرین  هاعامل(، و  >05/0Pورزشگاه( تأثیر دارند )

ی  هاهیفرض( و بر این اساس  >05/0Pمستقل بر متغیر کارکنان و کارکنان )عوامل برگزاری( تأثیر دارند )

می تأیید  همچنین  پژوهش  کارکنان  عشود.  و  کارکنان  و  ورزشگاه  فیزیکی  حفاظت  اصلی    طور بهوامل 

 (. >05/0Pی فوتبال تأثیرگذار بود )هاورزشگاه امنیت  ی بر وضعیت  دار امعن

 )تأيیدی عاملی تحلیل نتايج از برگرفته ( پژوهش هاییهفرض آزمون . نتايج4جدول 

نتیجۀ آزمون 

 فرضیه 

 آمارة

 تی

 

ضريب 

تعیین 

(R2 ) 

عاملی   بار

استاندارد 

 شده 

 

 مجذور

  روابط

 چندگانه

 متغیر مستقل  متغیر وابسته

 ۀفرضی تأيید

 پژوهش 
 ← حفاظت فیزیکی یت ورزشگاه امن 0/ 96 0/ 98 0/ 96 9/ 48

 ۀفرضی تأيید

 پژوهش 
 ← کنترل محیط پیرامونی  حفاظت فیزیکی  0/ 59 0/ 77 0/ 59 9/ 83

ۀ فرضی تأيید

 پژوهش 
 ← کنترل محیط درونی حفاظت فیزیکی  0/ 81 0/ 90 0/ 81 12/ 65

 ۀفرضی تأيید

 پژوهش 
   ← های دسترسیکنترل راه  حفاظت فیزیکی  0/ 61 0/ 80 0/ 64 10/ 32

 ۀفرضی تأيید

 پژوهش 
 حفاظت فیزیکی  0/ 72 0/ 85 0/ 72 11/ 36

کنترل مواد سمی و 

 ←  شیمیایی

 ۀفرضی تأيید

 پژوهش 
 ← و کارکنان کارکنان ورزشگاه  یتامن  1/ 00 1/ 00 1/ 00 7/ 00

و    کارکنانصالحیت   0/ 36 0/ 60 0/ 36 7/ 03 ۀفرضی تأيید  ← اعتبارصالحیت و 
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 کارکنان  پژوهش 

 ۀفرضی تأيید

 پژوهش 
99 /10 75 /0 87 /0 76 /0 

و    کارکنانصالحیت  

 کارکنان 
 ← آموزش و تمرین

 

که ابعاد حفاظت فیزیکی و عوامل مرتبط با کارکنان    داد  نشان  نیز  یدییتأحاصل از تحلیل عاملی    نتایج

 . (5)جدول  دارند    دارا معن  و  مثبت  ارتباط  یکدیگر  و کارکنان )عوامل برگزاری( با

 

 کارکنان . ارتباط بین دو بعد حفاظت فیزيکی و صالحیت 5جدول 

 داری امعنسطح 

 

 میزان همبستگی 

 

 انحراف استاندارد  ±میانگین 

 

 متغیر

01/0 99/0 

 حفاظت فیزیکی  09/3 ± 75/0

 کارکنان   44/3 ± 67/0

 

، وضعیت امنیت در عامل حفاظت فیزیکی  شده استآورده  6نتایج آزمون تی که در جدول  براساس

پیرامونی    محیط  کنترل  عامل.  است ، در حد متوسط  شدهمشاهده ی  دارامعنبا توجه به آمارۀ تی و سطح  

درونی    محیط  ی کنترلهاعامل و    دارندامعن  یدر جهت منف  شیمیایی  و  سمی  مواد  کنترلجهت مثبت و  در  

. در بعد کارکنان و کارکنان با توجه به آمارۀ تی و سطح  انددسترسی هم در حد متوسط  هایراه  و کنترل

کارکنان    در واقع وضعیت عامل  .  دشویم، فرضیۀ پژوهشی در جهت مثبت تأیید  شده مشاهده ی  دار امعن

  است ی برخوردار  ترمناسب بوده و از وضعیت    دارامعندر مقایسه با وضعیت حد متوسط با توجه به آمارۀ تی  

ی  ترمناسب ند و از وضعیت  داریمعنتمرین در جهت مثبت    و  اعتبار و آموزش  و  صالحیت  عاملو هر دو  

 نسبت به حد وسط برخوردارند. 

 

 ( یانمونهنتايج آزمون تی تکپژوهش ) هاییهفرض آزمون . نتايج6جدول 

نتیجۀ آزمون 

 فرضیه 

سطح 

 معناداری 

آمارة

 تی 

درجۀ 

 آزادی 

تفاوت  

 میانگین 

Test 

Value 

 ±میانگین 

انحراف  

 استاندارد 

 عامل

 حفاظت فیزیکی  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 پژوهش  فرضیۀ تأیید
محیط  کنترل 

 پیرامونی 
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 0/ 757 رد فرضیۀ پژوهش
31 /0

- 
119 02 /0 - 3 81 /0 ± 97 /2 

محیط  کنترل 

 درونی

 3/ 13 ± 0/ 84 3 0/ 13 119 1/ 72 0/ 08 رد فرضیۀ پژوهش
راه های  کنترل 

 دسترسی  

 0/ 04 پژوهش  فرضیۀ تأیید
08 /2

- 
119 17 /0 - 3 94 /0 ± 82 /2 

کنترل مواد سمی  

 و شیمیایی 

 3/ 44 ± 0/ 67 3 0/ 44 119 7/ 22 0/ 000 پژوهش  فرضیۀ تأیید
)عوامل    کارکنان 

 برگزاری( 

 0/ 000 پژوهش  فرضیۀ تأیید
27 /1

0 
 صالحیت و اعتبار  3/ 69 ± 0/ 73 3 0/ 69 119

 3 0/ 19 119 2/ 67 0/ 009 پژوهش  فرضیۀ تأیید
80 /0 ± 19 /3 
 

 آموزش و تمرین 

 

 گیری یجه نتبحث و 

  ی ها دغدغه   ترینی اساس  از  امنیت  همواره  مختلف،  کشورهای  در  ورزشی   مختلف  یهارقابت   طول   در

این زمینه   .است  بودهها  رقابت   برگزاری  مسئوالن امنیت در    در  ی فوتبال و  هاورزشگاه بررسی وضعیت 

  را   موجود  وضعیت  بهبود  و  هاضعف  پوشش  منظوربه   مؤثر  ریزیبرنامه   شناسایی عوامل مؤثر بر آن، امکان

و    >05/0Pحفاظت فیزیکی از ورزشگاه )  که  بود  این  حاضر  پژوهش  نتایج   ینترمهم از    .کرد  خواهد  فراهم

48/9  t=)  ،و پرسنل  ( 05/0کارکنانP<    00/7و  t= )  تأمین  عوامل مهم  فوتبال از  مسابقات  برگزارکنندۀ 

منظور  فوتبال  هاییوم استاد  امنیت این مطالعه  انسانی و همۀ  کارکنان،    از  هستند. در    کارکنان   منابع 

  کارکنان   شامل  که  است  فوتبال  مسابقات  برگزاری  برای  های فوتبالاستادیوم   در  حاضر  موقت(  و  )دائمی

  ی، نشانآتش   نیروهای  فوتبال،  هیأت  استادیوم و  )کارکنان  غیرامنیتی  و   انتظامی(  و  نظامی  )نیروهای  امنیتی

کارکنان   ی نشان داد آموزش و تمریندییتأنتایج تحلیل عاملی    .است  غیره(  و  داوطلب  نیروهای  اورژانس،

(05/0P<    99/10و  t=) صالحیت و اعتبار    و(05/0P<    03/7و  t=)  60/0  و  87/0  عاملی  بارهای  با  ترتیببه  

نتایج این یافته  .مؤثرند  ها یوم استاد  امنیت  ایجاد   در  که  نداانسانی  منابع  به  مربوط  فرعی  دو عامل با  ها 

)(،  1395)  همکاران  و  نژادیهمت(،  1395)  همکاران  و  کارگر  یهاپژوهش  و همکاران  و    (1398فرجی 

انسانی و عوامل مرتبط با    پژوهش خود منابع همخوانی دارد. این محققان در  (1398رضایی و همکاران )

را   از  عنوان  بهآن  کردند    معرفی  و  شناسایی  فوتبال  هاییوم استادامنیت    بر  مؤثر  عوامل  ینترمهم یکی 
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( کلید محافظت از زیرساختارهایی همچون  2015)  و همکاران  1میل  ( و 2010)از نظر هال    .(26،11،12،1)

 و بهترین که باورند این بر تخصصان(. م13،27و اماکن ورزشی، آموزش مؤثر کارکنان است )  هاورزشگاه 

. بهتر است  باشدی مگر است«  یت هدا»آموزش بهترین    شعار قبول  ، امنیت ایجاد برای  شیوه  ینترمناسب 

یتی و همۀ کارکنان روز امنی ورزشی مسئول برگزاری مسابقات، نیروهای نظامی و  هاسازمان کارکنان  

ها  یمشخطدرستی آموزش ببینند و در مورد  ، متصدیان بلیت و غیره بههافروشنده مسابقه اعم از راهنماها،  

یت  امنیت ورزشگاه آگاه شوند و نقش و مسئولیت خود در طول عملیات تأمین  امنهای تأمین  یوه شو  

به  را  )ورزشگاه  کنند    نقش   امنیتی  نیروهای  (2017)    2کامپل   و  هاوی  عقیدۀ  به  (.21،16خوبی درک 

در  اجتماعی   کمترین   معموالً  که  است  حالی  در  این  دارند.  اجتماعی  رویدادهای  امنیت  تأمین  حیاتی 

  دارایی  ینترباارزش  است ممکن امنیتی نیروهایحال   یناشود؛ با یم  قشر این نصیب پرداخت  و دستمزد

یتی ماهر و  امن ( نیز کارکنان  2009به عقیدۀ سی اسلک )   (.14باشند )  رویدادها  مطمئن  برگزاری  برای  افراد

نکتۀ کند.  ی م یت ورزشگاه را تضمین  امن صدور گواهینامه و تأییدیه برای این کارکنان از عواملی است که  

دیگری که در مورد  کارکنان باید بدان توجه شود، بررسی پیشینه و نیز صالحیت )شایستگی( این افراد  

(، بهتر است سابقه و پیشینۀ کارکنانی 2010(. به عقیدۀ هال )15و صدور اعتبارنامه برای ایشان است )

ابقه هستند، بررسی و تأیید شود تا از دسترسی افراد ناشناخته  یت ورزشگاه در روز مسامنکه مسئول تأمین  

به  پیشگیری  ورزشگاه  و  به  قانونی  مراجع  از سوی  مجوز کار  دارای  باید  افراد  این  آید. همچنین،  عمل 

( در پژوهش خود بر صدور  2003( و پانترا و همکاران )2009(. سی اسلک )13نهادهای دولتی باشند )

 (. 15،18اند )برای همۀ کارکنان برگزاری مسابقات فوتبال تأکید کرده   رداعکس کارت شناسایی  

در واقع وضعیت امنیت در بعد  در بعد صالحیت  کارکنان فرضیۀ پژوهشی در جهت مثبت تأیید شد.  

آمارۀ تی     صالحیت به  با توجه  متوسط  با وضعیت حد  از وضعیت  امعنکارکنان در مقایسه  و  بوده  دار 

دارند  ا معنتمرین در جهت مثبت  و اعتبار و آموزش  و صالحیت عاملدو   و هر استار  ی برخوردترمناسب 

کلی کارکنان و منابع انسانی   وضعیت که دهدی م نشان نتایج و از وضعیت مطلوبی برخوردارند. هرچند این

 دارد.   فاصله مطلوب سطح تا  اما است،  خوب  نسبتاً هایوم استادین امنیت  تأمبرگزارکنندۀ مسابقات در  

و متفاوت در هر فصل    یدجد  ییشناسا  یهاصدور کارت »  بررسی وضعیت عامل صالحیت و اعتبار،  در

نشینان، کادر فنی و کارکنان برگزاری بازی از کارت شناسایی  استفادۀ همۀ نیمکت »  ی« وباز   یکارکنان برگزار  یبرا 

 
1. Mil 

2. Howie and Campbell 
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بررسی سابقۀ همۀ یشتری برخوردار بودند و »باز بازی« از میانگین   یز در تمام لحظات آو گردن صورت  خود به 

« از میانگین کمتری نسبت به  برگزاری بازی  اندرکاراندست ، کارکنان ورزشگاه، داوطلبان و  هافروشنده 

 های این عامل برخوردار بود.یه گوسایر  

ها« و  یت و مسئول  یفبا شرح وظا  یباز  یدن کارکنان برگزار کرآشنا  در عامل آموزش و تمرین نیز »

  ۀ و کنترل اعتبارنام  یبدن  یبازرس  هاییوه ورزشگاه در مورد ش  هایی ورود   ۀکنندآموزش کارکنان کنترل »

ی آزمایشی عملیات )مانور( مدیریت بحران و وضعیت  اجرا»  بودند و در زمینۀ  متغیرهاترین  « مهم افراد

.  یشتری وجود دارد بنیاز به آموزش و تمرین    «اورژانسی و تخلیۀ ورزشگاه پیش از شروع فصل مسابقات

یت رویداد ورزشی در سه سطح اصلی  امنمنظور تأمین کند آموزش کارکنان بهیم( پیشنهاد 2010هال )

از  امنانجام گیرد؛ در سطح فوقانی و گروه فرماندهی   ی مختلف همچون  هاسازمان یت ورزش )متشکل 

ی و خدمات اورژانس پزشکی(  نشان آتشمدیریت اماکن ورزشی، پلیس، مدیریت امور اضطراری و بحران،  

ی مختلف حاضر در گروه  هاگروه و    هاسازمانن  های مؤثر میای همکار باید در جهت ارتباطات و    هاآموزش 

  درآوردن یت ورزشی هدایت شود. کارکنان سطح نظارتی )سطح میانی( باید در زمینۀ به اجرا  امنفرماندهی  

ی آموزش و ارزیابی کارکنان و کارکنان آموزش ببینند. در نهایت،  هابرنامهها، سرپرستی  یه روها و  ی مشخط

، کارکنان  هافروشنده چون مسئوالن پارکینگ ورزشگاه، مسئوالن تأسیسات،  کارکنان سطح عملیاتی )هم

یتی( در مورد نحوۀ انجام وظیفه در شغل و امننیروهای    ترمهمحاضر در کنار زمین مسابقه و از همه  

 (.13بینند )ی میت ورزشگاه آموزش  امنجایگاه خود و نحوۀ کمک به تأمین  

،  از دیگر عوامل  (=t  48/9و    >05/0P)ت فیزیکی ورزشگاه  نتایج این تحقیق، نحوۀ حفاظ  براساس

و  هاورزشگاه یت  امنکنندۀ  ینتأم جهرمی  نادریان  تحقیقات  نتایج  با  عامل  این  اهمیت  است.  فوتبال  ی 

(  2019( و هراتی و همکاران )1398(، رضایی و همکاران )1395)  همکاران  و  نژادیهمت  (،1392همکاران )

در12،21،25،26)همسوست   عوامل1395)  همکاران  و  نژادیهمت  پژوهش  (.    امنیت   بر  مؤثر  اصلی  ( 

یت دوم قرار  اولوکه عامل حفاظت فیزیکی از ورزشگاه در    شدند  مراتبیسلسله  تحلیل  فوتبال  هاییوم استاد

(.  12رد )ی فوتبال اشاره داهاورزشگاه ین امنیت  تأمگرفت که به نقش مهم حفاظت فیزیکی از ورزشگاه در  

  عوامل   دستۀ   از  که  بود  دیگری  فیزیکی عامل  محیط یا حفاظت  بررسی  (1398از نظر رضایی و همکاران )

تحلیل عاملی تأییدی،   نتایج براساس  .(26داشت )  نقش  فوتبال  برتر  لیگ  امنیت مسابقات  تأمین  در  ایینهزم

وامل فرعی کنترل محیط درونی، کنترل مواد سمی و شیمیایی، ععامل حفاظت فیزیکی ورزشگاه توسط 

 77/0و  80/0، 85/0، 90/0ترتیب با بارهای عاملی ی دسترسی و کنترل محیط پیرامونی بههاراه کنترل 
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شد. یا    تبیین  فیزیکی  بهامنحفاظت  مختلف  حفاظتی  اقدامات  به  فیزیکی  از  یت  محافظت  منظور 

در برابر عملیات تخریب، ایجاد اختالل و    آنهاو اماکن و نیز تجهیزات    هاساختمان ی فوتبال،  هاورزشگاه 

  ورزشگاه  بسیار  مهم و  تعیینکننده  است  که  با  در حفاظت فیزیکی   پلیس   نقش  .شودی می اطالق  خرابکار

مدیریت و عملکرد  مناسب میتواند  از  بـروز  بسیاری  از  پرخاشگر ی های    ورزشی  و مسائل امنیتی جلوگیری  

کند.   استفاده از کارکنان و کارکنان  آموزش دیده، پلیس و نیروهای امنیتی ماهر از  مهم ترین عواملی است 

 استوت از نظر .که  میتواند در تأمین بهینه امنیت  ورزشگاه ها  و اماکن ورزشی نقش بسزایی داشته باشند

 اوباشگری و میزان ورزشگاه امنیت برقراری و نظم کنترل در پلیس نیروی عملکرد بین )2006( پیرسون و

 بروز در  ،تماشاگران قبال در پلیس رفتار و دارد  وجود تنگاتنگی ارتباط ورزشی استادیوم های  در و خشونت

 درگیری و آشوب صحنۀ از را هواداران  هم می تواند زیرا ،دارد تعیینکننده ای و مهم بسیار نقش اوباشگری

 .باشد )28( آن هم  تحریککنندۀ و کند دور

( با توجه به آمارۀ تی و سطح  09/3  ±  75/0) با توجه به نتایج، وضعیت امنیت در بعد حفاظت فیزیکی

با    هاافته( در حد متوسط ارزیابی شد. این بخش از ی00/3در مقایسه با حد وسط )  شدهمشاهده ی  دار امعن

الهی نتایج   ) پورآقایی و  پژوهش  ندارد که در آن (1383اردکانی  و  وضعیت   همسویی  فیزیکی  حفاظت 

. این نتایج با نتایج پژوهش  (29کردند ) نامناسب ارزیابی ایران را  یهاورزشگاه  کنترل ورودی و خروجی 

  ی تیامن  یبازرس  ی حفاظتی وهاپروتکل   قیدق  یاجرا همسویی دارد که در آن    (1389)  همکاران  و  بیریخ

  مواد   کنترلجهت مثبت و  پیرامونی در    محیط  کنترل  عامل  (.20مطلوب گزارش شده است )  تماشاگران

منف  شیمیایی  و  سمی سادات  دارامعن  یدر جهت  تحقیق  نتایج  با  که  سادات    شدند  تحقیق  نتایج  با  و 

در تحقیق   (1393)  الحسینی  سادات (.  15،30( همخوانی دارد )2009)  اسلکی س( و  1393الحسینی )

  در   ورزشگاه را  اطراف  و  پارکینگ  در  موجود  کنترل  و  ورزشگاه  در ورودی  موجود  بازرسی  و  کنترلخود،  

  مواد   تشخیص  تجهیزات  اهمیت  به  اشارهبا وجود  (    2009)    اسلک  سی  (.30است )  کرده  ذکر  مناسب  حد

  در   را  راهکارها  این  از  استفادهها  ورزشگاه   امنیت  ارتقای  منظوررادیواکتیویته به  مواد  و  شیمایی  بیولوژیکی،

   .(15است )  کرده  ارزیابی  ضعیف  منابع  محدودیت  دلیلبه  استرالیا  فوتبال  یهاورزشگاه 

که    انددسترسی هم در حد متوسط  هایراه  درونی و کنترل  محیط  ی کنترلهاعاملبا توجه به نتایج،  

را    هاورزشگاه امنیتی در درون  ی  هایژگیو( همسویی دارد که  1383با نتایج تحقیق الهی و همکاران )

 (. 29متوسط ارزیابی کرده است )
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در اطراف ورزشگاه قبل از شروع    سیپل  یروهایگشت ن »  یۀگوعامل کنترل پیرامونی ورزشگاه،    در  

  این   در  گویه  نیترمناسب   و با داشتن بیشترین میانگین  گرفت  قرار  باالیی  اولویت  « درآن  انی تا پا  یباز

  بازرسی   و  ( همخوانی دارد. ایشان کنترل1393شد که با نتایج تحقیق سادات الحسینی )  شناخته  بخش

  کرده   ذکر  مناسب  حد  در  ورزشگاه را  اطراف  و  پارکینگ  در  موجود  کنترل  و  ورزشگاه  در ورودی  موجود

 (. 30است )

خبرنگاران و گزارشگران    یژه،و  یهاگاه ینظارت جای »هاه یگودر عامل کنترل محیط داخلی ورزشگاه    

داخل ورزشگاه    ری پذب یآس  یهاستمیس  وها  ساختمان   ۀهم  تیامن  ینتأم« و »مداربسته  یهان یتوسط دورب

ی برخوردار بودند که با نتایج تحقیق رحیمی و همکاران  ترمناسب ی« از وضعیت  تیامن  یروهایتوسط ن

الحسینی )1381) امنیت  1393( و سادات  ایمنی و  این محققان در مجموع مدیریت  ( همخوانی دارد. 

( همخوانی ندارد؛  1383اران )(، و با نتایج تحقیق الهی و همک 6،30)   اندکرده مجموعه را مناسب ارزیابی  

تفاوت   نیا احتماالًرا در این زمینه، متوسط ارزیابی کرده بود و  هاورزشگاههای امنیتی این محقق ویژگی

براساس نتایج این بخش، توجه بیشتر به عدم استقرار    (.29مربوط به مقطع زمانی انجام تحقیق باشد )

ی تروریستی و همچنین هازه ی انگمنظور پیشگیری از  ها بهو سکو  هاساختمان مخازن بزرگ زباله در زیر  

ی ورزشگاه در کنترل محیط داخلی ورزشگاه  ساتیتأسی در مناطق  تیامنۀ  هشداردهند ی  هاستمیسوجود  

 . دشوی ماحساس  

راه  کنترل  وضعیت  بررسی  دسترسی،  در  »هاه یگوهای  به    یبدن  دیبازدی  ورود  هنگام  تماشاگران 

تماشاگران، در   یتیامن یپروتکل بازرس قیدق یاجرا « و »ممانعت از ورود اقالم ممنوعه منظوربه ورزشگاه 

اختصاص دادند که    به خودترتیب میانگین بیشتری را  « بهمورد کارکنان ورزشگاه و کارکنان روز مسابقه

  بیان دهندگان پاسخ درصد 92 نی دارد. در آن تحقیق ( همخوا1389با نتایج تحقیق خبیری و همکاران )

  به عقیدۀ این محقق، برای .  شوندمی  بدنی  کامل  بازرسی  استادیوم،  به  ورود  هنگام  تماشاگران  که  کردند

  اساسی  ملزومات از یکی ورود هنگام  بازرسی سرد، و گرم سالح و محترقه مواد هرگونه ورود از پیشگیری

طبق نتایج این بخش، توجه الزم به استفاده از سیستم ثبت ورود و خروج برای تردد تمام    .(20است )

 باشد.   کنندهکمک ی دسترسی  هاراه در کنترل    تواندی موسایل نقلیه در روز مسابقه  

داد »هاهیگوبررسی     نشان  و شیمیایی  مواد سمی  کنترل  با  مرتبط  از    ینگهداری  دور  و  مطمئن 

  ی ها مانده یباق  یامحا و دفع مطمئن و اصول« و »گاز ورزشگاه  یلندرها یکودها و س  ،ییایمیدسترس مواد ش

ی« از میانگین بیشتری نسبت به سایر گویه ها برخوردار  از بروز آلودگ  یریجلوگ  منظوربه ورزشگاه    ییغذا
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  ها ورزشگاه و تشخیص مواد سمی و شیمیایی خطرناک در  هشداردهندهنصب و استفاده از تجهیزات  بود.

با نتایج تحقیق نادریان    هاافتهکنترل مواد سمی و شیمیایی مؤثر باشد. این بخش از یدر    تواندی منیز  

( که عنوان کردند محافظت از اماکن ورزشی در برابر مواد سمی و خطرناک نیز  1392جهرمی و همکاران )

  از جمله   نیز  خطرناک  مواد  از  (. حفاظت 21، همسویی دارد )هاستورزشگاه   تینامی  هابرنامه بخشی از  

  و   نژادهمتی  پژوهش  نتیجۀ  با  یافته  این.  شد  داده  مؤثر تشخیص  امنیت  ایجاد  در  که  بود  یانه یزم  عوامل

(    2009)    اسلک  سی.  (12،15،16است )  همخوان(  2006)  هال  و(  2009اسلک )  سی  ،(1395)  همکاران

  ارتقای   منظوربه   رادیواکتیویته  مواد  و  شیمیایی  بیولوژیکی،  مواد  تشخیص  اهمیت تجهیزات  به  اشاره  با وجود

  محدودیت منابع   دلیلبه  استرالیا  فوتبال  یهاورزشگاه   در  را  راهکارها  این  از  استفادهها  ورزشگاه امنیت  

 . (15است )  کرده  ارزیابی  ضعیف

دو عامل حفاظت فیزیکی و صالحیت منابع انسانی است.    دارامعنۀ ارتباط مثبت و  دهندنشاننتایج  

 افزایش برای مساعد فضای  تا هستند ییهاستم یس استقرار دنبالبه  خود اهداف به نیل برای هاسازمان  امروزه

از  وربهره  افزایش یهاراه  از یکی  د.کنن تضمین را  یور بهره  استفاده  عملکرد  و  انسانی انتخاب ی   منابع 

  در (  امنیت  حفظ  نیروهای)  کارکنان  فنی  صالحیت  نیز،  (1398رضایی و همکاران )از نظر    .است  شایسته

  برگزاری   در  حفظ امنیت  نیروهای.  (26دارد )  اهمیت  ایران  فوتبال  برتر  مسابقات لیگ  امنیت  تأمین  فرایند

  که   است  یهانقش   تمامی  ۀکنندلیتکم  آنها  نقش  ینوعبه   و  دارند  اساسینقش    فوتبال  مسابقۀ  یک  مطلوب

اسلک    سی  مطالعۀ  نتیجۀ   با  یافته  این.  زندی م  مربیان، تماشاگران سر  بازیکنان،   از  اعم  مختلف  افراد  جانب  از

  محسوب ها  ورزشگاه امنیت    تأمین  عامل  دشدهییتأ  و  ماهر  امنیتی  کارکنان  کرد  مشخص  که  (2009)

 . (15دارد )  همخوانی  ،شوندیم

راهبرد  تدوین اصل در  ترینی اساس و ینترمهم  عنوانبه ورزشی  رویدادهای تماشاگران امنیت راهبرد

  بسیار   انتظامی و پلیس  نقش نیروی  آن،  تحقق  برای  که  است  مطرح  جهان  در  ورزش  صنعت  یا توسعه

ناگواری که در    است.  پررنگ نتیجه حوادث  اتفاق  هاورزشگاه در  ی فوتبال در کشورهای مختلف جهان 

یژه مسابقات فوتبال در  وبهاندرکاران برگزاری رویدادهای ورزشی  افتاده است، بهتر است مسئوالن و دست

ها و  یهروها،  یمشخط ،  هاطرح یدها و نیز توسعه و تدوین  تهدها و  یسکر، راهکارهای کاهش  هاورزشگاه 

متمرکز شوند. نتایج تحلیل عاملی    هاورزشگاه یت این  امناقدامات پیشگیرانه مؤثر جهت افزایش ایمنی و  

  مسابقات   انسانی برگزارکنندۀ  حفاظت فیزیکی از ورزشگاه و صالحیت منابعتأییدی این پژوهش نشان داد  

در مجموع وضعیت حفاظت فیزیکی در    هستند.  فوتبال  هاییوم استاد  امنیت  تأمین  عوامل مهم فوتبال از
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در حد متوسط و متوسط به باال و وضعیت عوامل مرتبط با منابع انسانی برگزارکنندۀ مسابقات    هاورزشگاه 

ازاین  ارزیابی شد.  انسانی  فوتبال مطلوب  منابع  با  مرتبط  عوامل  به  بهبود حفاظت  یمرو توجه  به  تواند 

های  یستم سی فوتبال منجر شود. استفاده از  هاورزشگاه تأمین بهینه امنیت  و در نتیجه    هاورزشگاه فیزیکی  

ۀ امنیتی و  هشداردهند پیشرفتۀ بازرسی و کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه، نصب تجهیزات پیشرفتۀ  

یت  امنتأمین  های حفاظت فیزیکی مؤثر باشد.  یه روتواند در بهبود  یمتشخیصی مواد سمی و شیمیایی  

یرممکن خواهد بود،  غیتی خوب و ماهر  امندر روز مسابقه بدون کارکنان    هاورزشگاه هزترین  بهترین و مج

آموزش    اهتمامرو  ازاین  و  برگزارکننده  کارکنان  دقیق  و  اصولی  گزینش  امر  در  سوی    آنهامداوم  از 

یت  امنیتی مسئول تأمین  امنفوتبال و نیز توجه به آموزش عملی ویژۀ نیروهای نظامی و    اندرکاراندست 

 ی فوتبال، همواره ارزشمند خواهد بود.  هاورزشگاه 

و عوامل مرتبط با منابع انسانی برگزارکنندۀ    هاورزشگاه وضعیت حفاظت فیزیکی  با توجه به اهمیت  

ین امنیت  تأمین ارکان  ترمهم عنوان یکی از  توان گفت نقش عوامل برگزاری و پلیس بهمسابقات فوتبال می 

ۀ  هشداردهند های پیشرفته  یستمسها مورد توجه بوده است. در این بین استفاده از تکنولوژی و  استادیوم 

های حفاظت فیزیکی بر اثرگذاری نقش عوامل برگزاری و منابع انسانی پلیس  یه رو  تواند به بهبودامنیتی می

 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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