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Extended Abstract 

Summary 

Each year, the sport events host thousands of tourists who come to participate and watch the games.  

Provision of a safe and secure environment for these tourists is necessary. Therefore, in this work, the 

role of management and planning in sport tourism security management is investigated, and the factors 

affecting the management and planning of event security are identified. 

Introduction 

Millions of spectators attend the sporting events annually, necessitating the provision of a safe and 

secure environment for these patrons in the sports tourism destinations. Despite the incidents such as 

the crowd problems, fires, bombs, structure collapses, and overcrowding as well as threats of terrorism 

in sport events, there must always be a mindset that the safety of sport tourism can potentially be 

compromised. In the area of security, the lack of planning can have devastating consequences and 

increase the likelihood of disaster. Thus, exploring the critical factors affecting the issues related to 

management and planning in the field of tourism security seem to be essential. In order to prevent the 

possible threats, the sports event authorities and organizers should be encouraged to focus on the 

strategies that might reduce the risks and threats, while developing the plans, policies, procedures, and 

effective security measures in order to enhance safety and security. 

Methodology and Approach 

The methodology of this research work was applied in terms of purpose, the data collection was 

descriptive-survey, and the research approach was mixed. 17 semi-structured interviews with the experts 

were conducted to provide the data on the main factors affecting the sport tourism security management. 

A 31-item questionnaire related to the impact of planning and managing on the security of the sport 

tourism was designed, and 240 keys answered them. The data obtained was analyzed using the 

exploratory factor analysis (EFA) in order to identify the factors involved, followed by a confirmatory 

factor analysis (CFA) that was conducted to test the impact of the identified factors and items on the 

sports tourism security. 
Results and Conclusions 

The results obtained showed that planning and management were the main factors affecting the sport 

tourism security management. In addition, the human resource management, event management, risk 
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management, crisis management, and collaborating event organizers as five sub-factors for planning and 

management affect the sports tourism security. According to the results obtained, a proper human 

resource management and the use of skilled manpower to ensure the security of sporting events as well 

as the proper planning and consideration of risk management and crisis approaches can increase the 

security and increase the satisfaction of the tourists present at the events. 
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 ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشیبررسی نقش مدیریت و برنامه

 4یرسول فرج و 3، حسن بحرالعلوم*2، رضا اندام1یعباس سبحان
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 ، شاهرود، ایرانشاهرود یدانشگاه صنعت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، ،یورزش تیریمد اریدانش. 2

 ، شاهرود، ایرانشاهرود یدانشگاه صنعت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، ،یورزش تیریمد اریدانش. 3

 ، تبریز، ایرانجانیآذربا یمدن دیدانشگاه شهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  ،یورزش تیریمد اریاستاد .4

 28/08/1398تاریخ پذیرش:                                                                                                                                                                                22/03/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده

در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی ایران بود. ریزیامهبرنبررسی نقش مدیریت و  ،هدف از پژوهش حاضر هدف:  

پیمایشی و براساس رویكرد تحقیق از  -ها توصیفیاز نظر شیوة گردآوری داده ،لحاظ هدف كاربردی بهپژوهش  شناسی:روش

مصاحبه نیمه ساختار  17 ،شامل كیفی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت گردشگران ورزشی از روش ؛بودآمیخته  نوع

طراحی و ای گویه 31 ،یانامهپرسشدر این مرحله  استفاده شد؛ برفی گلوله یریگنمونهیافته به صورت هدفمند و با استفاده از 

آوری های جمع. دادهپاسخ دادند نامهپرسشعنوان نمونه به به نفر 240د تعدا ،بخش كمی(پژوهش )ساخته شد. در مرحله دوم 

جهت  مرتبه اول و دوم ییدیأو سپس با استفاده از تحلیل عاملی ت هاجهت تعیین عاملشده با استفاده از تحلیل عاملی اكتشافی 

 مورد تحلیل قرار گرفتند. ،های شناسایی شده بر امنیت گردشگران ورزشیها و عاملتعیین اثرات گویه

مدیریت امنیت های اصلی مؤثر بر یكی از مؤلفه عنوانبه ،ریزیكیفی عامل مدیریت و برنامهبخش براساس نتایج ها: یافته

عوامل مدیریت منابع انسانی، مدیریت برگزاری رویداد، مدیریت ریسک،  ،گردشگری ورزشی شناسایی شد؛ همچنین مشخص شد

ریزی برنامهعامل  گذار برتأثیرهای مؤلفهترین مهم عنوانبههای برگزار كننده رویداد به ترتیب مدیریت بحران و همكاری سازمان

 شگران ورزشی بودند. امنیت گردمدیریت 

جهت موزش دیده آ ماهر و نیروی انسانی یریكارگبهمدیریت صحیح منابع انسانی و آمده با توجه به نتایج به دست  گیری:نتیجه

رویكردهای مدیریت ریسک  ،ریزی درست و در نظر گرفتن تمهیداتی مانندرویدادهای ورزشی و همچنین برنامهبرقراری امنیت 

باعث رضایت و خشنودی گردشگران  ،تواند از طریق افزایش امنیت گردشگرانمی ی ورزشیو بحران هنگام برگزاری رویدادها

 حاضر در رویدادها شود.

 .، امنیت، گردشگری ورزشی، ایرانریزیبرنامهمدیریت،  های کلیدی:واژه

 E - mail: reza.andam@gamail.com 09113371420* نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

 واقع دربسیاری از كشورهای جهان بوده است.  توجه موردمنبعی برای توسعه پایدار،  عنوانبهدر دهه اخیر صنعت گردشگری 

م و مستمر كشورها را فراهم نماید. گردشگری پایدار اوبا كمترین هزینه توسعه مد تواندمیگردشگری تنها بخش اقتصاد است كه 

مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و  یهابخشتوسعه گردشگری نیاز به امنیت در ؛ است در گرو توسعه پایدار

ری جریان گردشگری انبوه وجود گیبدون وجود امنیت در یک كشور، امكان شكل(. 1389كشور دارد )صیدایی،  هاییرساختز

های گردشگری پررنگ باشند، ندارد؛ چراكه امنیت، نیاز اساسی و ابتدایی انسان است و بدون تضمین آن، هرچند سایر مؤلفه

دو عنصر وابسته به  ،امنیت و گردشگری (.1395متقی، شوند )دهند و در سایه ناامنی محو میكارایی و اثر خود را از دست می

متقابل افزایشی یا كاهشی نسبت به هم دارند. تعامل فوق در صورتی  تأثیر ،ر هستند كه در فرآیند یک تعامل دوجانبهیكدیگ

 سازییبومقرار گیرد و ( جوامع میزبان)ست یابد كه در تركیب با متغیرهای جغرافیای انسانی و محیطی تواند به نتایج مطلوب دمی

مشكالت اجتماعی و امنیتی ایجاد  تواندمی، بلكه دهدمیشدت افزایش هرا ب هاینههز تنهانه ،نادرست این سه ضلع یبترك گردد.

 (.1391چی،  لطفی و خامه)نماید 

، بایستی المللیینببه اعتبار و جایگاه این صنعت در سطح  یابیدستبرای  گردشگریبا توجه به لزوم تقویت و توسعه صنعت 

پراهمیت توجه ویژه مبذول داشت. از تلفیق گردشگری با ورزش  هایبخشمختلف این صنعت شناسایی شود و به  هایبخش

است ورزشی به وجود آمده  یگردشگرصنایع خدماتی به نام  یزترینانگشگفت، یكی از یتاهم بایكی از صنایع بزرگ و  عنوانبه

 یرهایمتغاقتصاد كشور ایران اتكا شدیدی به فروش و درآمد حاصل از نفت خام دارد و  كهینابا توجه به  (.1389معین فرد، )

و با توجه به جمعیت  شودمیدر این بخش دچار نوسانات شدید  هایمتحراز قیمت جهانی نفت و یا  یرودنبالهكالن اقتصادی یا 

 (.1387زاده، راد و محرمقیامیدارد )ران اهمیت باالیی جوان كشور و باال بودن نرخ بیكاری، توسعه صنعت گردشگری ورزشی در ای

نوع جدیدی از گردشگری را ایجاد نموده كه ساختار جدید و جامعی برای پر كردن اوقات فراغت  ،پیوند میان گردشگری و ورزش

گردشگری ورزشی به مسافرت بر پایه فراغت  (.1390حیدری، است ) ایجاد كرده هاانساننشاط روحی و جسمی  و تفریح همراه با

 هاییتجذابخارج شده و برای بازی، تماشای فعالیت ورزشی یا دیدن  شانیزندگموقت از محل  طوربهكه افراد  شودمیتعریف 

دن : شركت كرگیردیم دربرسه رفتار عمده را  گردشگری ورزشی (.2007، 1)فانک و براون پردازندیم هایتفعالهمراه این 

مشهور مربوط به  هاییتجذاب( و بازدید كردن از یرفعالغ)گردشگری ورزشی رویداد یا  كردن ، تماشا()گردشگری ورزشی فعال

 ،2مهم و غیره )گردشگری خاطرات ورزشی( )گیبسون یهاورزشگاه ورزشی، یهاموزهورزشی،  هاییتشخصبازدید از  ،ورزش مثل

2005.) 

اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این صنعت، لزوم توجه به  صنعت گردشگری ورزشی و منافع روزافزون توسعهبا توجه به 

كه یكی  استمختلفی  یهاحوزهامنیت دارای  (.2002، 3امری) شودمی احساس شیپ از شیب برقراری امنیت گردشگران ورزشی

خطر و تهدید و دلهره  هرگونه از دور بهامنیت ورزشی است كه به معنی برگزاری رویدادها و مسابقات ورزشی  هاحوزه ترینمهماز 

تروریسم، ازدحام  ،رویدادهای ورزشی مانند یدكنندهتهداست و مدیریت امنیت ورزشی، ماهیت و گستره امنیت ورزشی و مسائل 

گردشگری و حوادث امنیتی  (.0102و همكاران،  4هالدهد )یمجمعیت، بالیای طبیعی در ورزش را مورد بررسی و مطالعه قرار 

نزدیک  داخلی در مناطق گردشگری یا یهایناآرام جنگ، تروریسم، جرم و ،. وقتی حوادث امنیتی مانندانددهیتندرهم ییهادهیپد
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4. Hall  



  2شماره  /7سال  /1399مدیریت منابع انسانی در ورزش/ تابستان 

 

317 

ت را یامن (.2007، 1)منسفلد و پیزام سازدیم، صنعت گردشگری، گردشگران و مردم محل را متأثر افتدیماتفاق این مناطق به 

مال، ناموس، حیثیت، هویت، ارتباطات،  اجتماعی و فرهنگی، وضعیتی آرام تلقی كرد كه انسان نسبت به جان، نظرنقطه از توانیم

(. با این وصف امنیت 1390صالحی امیری و افشاری نادری، )اطمینان داشته باشد  خود در زمان حال و آینده یهاتفكرات و ارزش

شگرفی بر گردشگری و اتخاذ تصمیم  تأثیری مهم جذب گردشگر برای ارتقا و توسعه این صنعت باشد كه هامؤلفهیكی از  تواندمی

ی تاریخی و طبیعی و ورزشی به همراه دارد )حاجی اسماعیلی و كیان هامكانو بازدید از  سفر و ریساز جانب گردشگران برای 

تعداد، نوع و زمان  ر دریباعث تغی ،ورزشیبرگزاری رویدادهای  ند،( نشان داد2019و همكاران ) 2نتایج تحقیق مناكر (.1393پور، 

مختلف ورزشی در كشورهای  یهارقابت برگزاری در طولبر همین اساس  وقوع جرائم در اطراف اماكن ورزشی گردیده است.

در طول مسابقات  یونانبرای مثال كشور ؛ بوده است هارقابتمسئوالن برگزاری ی هادغدغه نیتریاساسمختلف، امنیت همواره از 

 به كار گرفته شده در سه برابر نیروهاى امنیتى استفاده كرد كه این تعداد و پلیس هزار نیروى امنیتى 45از  ،آتن 2004المپیک 

 اقدامات امنیتى ترینمهماز  ،و هواپیما بالگرد یریكارگبه، شهر آتن هاییابانخ نصب صدها دوربین در. سیدنى بود 2000المپیک 

المپیک  هاییبازامنیت  ینتأمكه صرف اشاره كرد  توانیمنیم میلیارد دالری كشور چین  و یا به هزینه شش واست یونان بوده 

 (.2012هال و همكاران، )پكن شد  2008

، همواره گردشگران ورزشی داخلی و خارجی در رویدادهای ورزشی و مقاصد گردشگری ورزشیبا توجه به حضور خیل عظیم 

تواند و امنیت گردشگران می باشندتروریستی توانند جزء اهداف میرویدادهای ورزشی باید این ذهنیت وجود داشته باشد كه 

، مدیران و متصدیان لذا اتخاذ تدابیر و راهكارهای پیشگیرانه از سوی مسئوالنصورت بالقوه توسط عوامل مختلف درخطر باشد، به

د در ایران نیز مانن .ضروری استبرگزاری رویدادها، مدیران گردشگری( تی و نیز مسئوالن ینیروهای امن ویژه)به حوزه گردشگری

گردشگران ورزشی  عنوانبه حاضر در این رویدادها تماشاچیان و افرادبرای  ورزشی یدادهایرودیگر كشورها هنگام برگزاری 

ه است، از جمله این مورد توجه قرار داد پیش از یشباتفاقاتی افتاده است كه توجه به مدیریت امنیت رویدادهای ورزشی را 

در پایان كه  1384 حادثه ورزشگاه آزادی ،1396اشترانكوه لرستان در سال  یهاكوهكوهنورد در  9به مرگ  توانیم ،اتفاقات

نفر و  7به كشته شدن   ورزشگاه جمعیت برای خروج از حد از یشب، به دلیل ازدحام ژاپن  و تیم ملی فوتبال ایران فوتبال بازی

كه باعث وقوع درگیری بین طرفداران  1398و همچنین به اتفاقات لیگ برتر فوتبال ایران در سال  نفر منتهی شد 39زخمی شدن 

ایجاد شده در خالل فینال جام  هاینظمییبنفر در این دیدار و یا  300ی فوتبال پرسپولیس و سپاهان و مجروح شدن هامیت

 یهاحوزهاز كاركرد  یندیبرآ ،حوادث ناگوار در میادین ورزشی گونهیناوقوع  حذفی بین پرسپولیس و داماش گیالن اشاره كرد.

( و خاص یک كشور و یا یک رشته 1385است )شاه منصوری و مظفری،  همختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامع

  (.2010امری، ) یونددپیمورزشی به وقوع  یهارشتهدر تمام  یباًتقرو  كشورهاورزشی نیست و در اكثر 

 خارج از كشور انجام پذیرفته است. داخل و ییهاپژوهش ،آن در زمینه گردشگری پررنگنقش با توجه به اهمیت حوزه امنیت و 

بررسی  را تحقیقی نقش و جایگاه عامل امنیت در بین مجموعه عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردی ورزشی ( در1390) اصفهانی

امل مؤثر بر جهانگردی ورزشی، عامل امنیت در وضعیت موجود رتبه دوم را به خود اختصاص و در نهایت از بین دوازده عكرد 

ها وضعیت امنیتی ایران را بد درصد آن 55پیش از ورود  خارجی ( گزارش دادند كه گردشگران1395. متقی و همكاران )داد

درصد گردشگران، پس از ورود به ایران  80 ،أیید شدها تهای غربی و تبلیغات منفی آندر این بدبینی، نقش رسانهكه  دانندمی

همكاران  و 3كیلیكالر ؛ همچنیندانند و از آن رضایت دارندها، وضعیت امنیت گردشگران در ایران را خوب میو مواجهه با واقعیت

و  سیپل ،یكیزیف ،یانسان منابع ،یآموزش، همكار ،شامل سمیاز ترور یریشگیپ هایشیوه شش دسته ازدر پژوهشی  ،(2017)

                                                 
1. Mansfeld and Pizam 

2. Menaker 

3. Kılıçlar 
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 سمیاز ترور یریشگیدر پ یمختلف هایدیدگاه غیرنظامیو مقامات  یتیامن یروهاینمطالعه  نیابینی را بررسی كرد كه در پیش

 و بینیپیش به یتیامن یروهاین كهدرحالی، گیری آموزشی و مشاركتی داشتندجهت اتفاقغیرنظامی قریب به مقاماتداشتند. 

ایمنی اماكن و  ،هاپژوهشدهد كه بیشتر این یمی انجام شده داخل كشور نشان هاپژوهشمرور  ی اعتقاد داشتند.كیزیف اقدامات

مطالعه قرار داده و نت و پرخاشگری تماشاگران را مورد تجهیزات ورزشی، عوامل مخل امنیت رویدادهای ورزشی و مسائل خشو

نیز، تمركز روی  ی انجام شده در این زمینههاپژوهش، در معدود انددادهكمتر مورد توجه قرار عوامل مؤثر بر امنیت گردشگران را 

از سوی دیگر، بیشتر مطالعات صورت كمتر توجه شده است.  هاورزشی پرطرفدار مثل فوتبال بوده و به دیگر هاورزشتماشاگران 

های یباز ،توصیفی وضعیت امنیت رویدادهای بزرگ همچون گرفته در خارج از كشور به ارتباط امنیت با گردشگری و بررسی

خاص بر امنیت گردشگری ورزشی و گردشگران ورزشی تمركز داشته  طوربهو پژوهشی كه  اندپرداختهالمپیک و مسابقات جهانی 

این است كه اطمینان  اثربخشاصل هدایت مدیریت امنیت  پژوهشی وجود دارد. خألو هنوز در این زمینه  باشد، بسیار محدود بود

گردشگران در اماكن و رویدادهای ورزشی مورد  یدكنندهتهدمربوط به كاهش حوادث بالقوه  یهادستورالعملتمامی  ،حاصل شود

 ریزیبرنامهنیت نبود وضع گردد. در حوزه ام ییهابرنامهو برای واكنش مؤثر و اثربخش در برابر این حوادث مالحظه قرار گرفته 

با توجه به مطالب بیان شده  .اینكه احتمال بروز فاجعه را افزایش دهد ترمهمپیامدهای مخربی به همراه داشته باشد و  تواندمی

با حوزه  ارتباطیب ریزیبرنامهمسائل مربوط به مدیریت و  ،رسدیمبه نظر  این حوزهو نیز مشاهده مكرر حوادث ناگوار در 

مدیریت و  این است كه ،شودمیسؤالی كه مطرح لذا ن حاضر در رویدادهای ورزشی نباشد؛ امنیت گردشگرا ینتأمری و گردشگ

 داشته باشد؟ان حاضر در رویدادهای ورزشی چه نقشی در مدیریت امنیت گردشگر تواندمی ریزیبرنامه

 یشناسروش

 آمیخته اساس رویكرد تحقیق از نوع پیمایشی و بر -ها توصیفیگردآوری داده هاز نظر شیو ،لحاظ هدف كاربردی به پژوهشاین 

شامل  كیفی ، جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت گردشگران ورزشی از روشدر مرحلة اول ؛بود (اكتشافی متوالی)

 برگزاركننده)شش نفر استاد دانشگاه، پنج نفر افسر پلیس، دو نفر  این حوزه هفده مصاحبه نیمه ساختار یافته با متخصصان

مه یا كار پژوهشی در در بخش كیفی، افراد دارای تألیف، ترج هانمونهمالک انتخاب رویداد، چهار نفر گردشگر( استفاده شد. 

برگزاری، همكاری یا حضور فعال در برگزاری رویداد ورزشی، گردشگری و امنیت بود كه برای  گردشگری، سابقهزمینه امنیت 

پس از اتمام مصاحبه از هر  بدین صورت كه فاده شد؛ستا برفی گلوله یریگنمونه به صورت هدفمند و از روش هانمونهانتخاب 

 عاطالعات تا اشبا آورینمایند و جمع را به محقق معرفی زمینه این د كه سایر خبرگان درشافراد مورد مصاحبه خواسته  یک از

های برای سنجش اهمیت گویه یكرتلپنج ارزشی ای در مقیاس گویه 31 یانامهپرسش،در این مرحله .ها ادامه یافتنظری داده

جامعه  ،بخش كمی( نیزپژوهش )در مرحله دوم  امنیت گردشگری ورزشی طراحی و ساخته شد. ریزیبرنامهمرتبط با مدیریت و 

یا پژوهش در این زمینه، بخشی  فیتألاساتید مدیریت ورزشی و پژوهشگران دارای  ،از چند بخش تشكیل شده بود كه شامل

و همچنین مدیران  برقراركنندگان امنیت عنوانبهفرماندهان، افسران و كاركنان نیروی انتظامی و یگان ویژه( ) سیپلدیگر شامل 

رزشی كه رویدادهای ورزشی و فعاالن در زمینه گردشگری ورزشی و گردشگران رویدادهای و برگزاركنندگان عنوانبهورزشی 

ی شد كه در نهایت آورجمعاینترنتی و همچنین توزیع حضوری  نامهپرسشاز طریق  هادادهی در دسترس، ریگنمونه صورتبه

جمع آوری شده با استفاده از  یهاداده آماری قرار گرفت. لیتحل و هیتجزمورد  ،نمونه آماری عنوانبه نامهپرسش 240تعداد 

لیزرل نسخه  افزارنرمتحلیل عاملی اكتشافی شده و سپس با استفاده از  هاعامل، جهت تعیین 22نسخه  اس.پی.اس.اس افزاررمن

انجام  هاآنییدی روی أتحلیل عاملی ت ،شناسایی شده بر امنیت گردشگران ورزشی یهاعامل، جهت تعیین اثرات گویه ها و 5/8

 شد.
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 هایافته

مدیریت امنیت برای گردشگران یكی از عوامل مؤثر بر  عنوانبه ریزیبرنامهعامل مدیریت و  ،بخش كیفی هاییافتهبر اساس 

برای عامل مدیریت  كد اولیه 51در مجموع  هامصاحبهو كدگذاری  محتوای كیفی ؛ همچنین پس از تحلیلورزشی شناخته شد

مدیریت و  عامل دهندهیلتشك سؤاالت عنوانبهگویه  36 ،از بین این كدها در نهایت كه (1)جدول ایجاد شد  ریزیبرنامهو 

عوامل زیرساخت، حفاظت فیزیكی، شرایط میزبانی رویداد، امنیت  ریزیبرنامهعامل مدیریت و  جزبهشناسایی شد.  ریزیبرنامه

 .(1شكل بودند )روانی گردشگران، چهار عامل دیگر مؤثر بر مدیریت امنیت گردشگران 

 

 

 ری ورزشیبر مدیریت امنیت گردشگعوامل مؤثر  .1شکل 

 

 هامصاحبهكیفی  تحلیل محتوای و یكدگذار .1جدول 

 مقوله اصلی مفاهیم() یهاولی باز کدها

 -های معتبرنامه با شركتتفاهم–ی بیمهنیبشیپ -جانبه مشاركت همه -ی مداوم روزرسانبه - ریزیبرنامه

 -آمادگی حین برگزاری –ریزیبرنامه -هماهنگی با هواشناسی  -بینی وضعیت جویپیش -ژنراتورهای اضطراری

تمرین  –پاسخ اضطراری  -گردشگران تخلیه  -آمبوالنس و بالگرد –پزشكی  حضور تكنسین -اورژانس پزشكی

 -برگزاری منظم شورا -تجهیزات تأمین  -تأمین نیروی انسانی -اعضای راهبردی  - ریزیبرنامه -مدیریت بحران

برخورد محترمانه  -یگردشگر یهاآژانس -متخصص  یروهاین -های امنیتینامه با سازمانتفاهم -طرح ترافیک

 یبررس -یبازرس یوهش -یتجمع یهتخل یحصح یریتمد -حل مشكالت گردشگر -آموزش نحوه برخورد  -

 -سابقه پرسنل یبررس -به همراه هولوگرام معتبر ییكارت شناسا صدور -یتخصص هاییمآموزش ت -اعتبارنامه 

حفظ  -مجرمانه یقبا مصاد ییآشنا -یبولتن آموزش توزیع -یقبل از برگزار یردرگ یهاسازمان یندگاننما یمعرف

 -پرسنل  مشاركت -یزبانمقررات م یترعا -یسازفرهنگ -یمننحوه خروج ا -یاضطرار یطدر شرا یخونسرد

 یهاپروتكل ینتمر -یآموزش یمانورها -معتبر یهاارگان - یو پزشك یتیامن یزاتتجه - یانسان یروین بینییشپ

 مراتبسلسله یینتع - یفرمانده یمت -یریتمراتب مدبا سلسله ییآشنا-شركت در مانورها  -یتیامن

 

 

 

 ریزیبرنامهمدیریت و 

تعداد  ،نتایج نشان داد ،(2و بارتلت استفاده شد )جدول  كایزرـ مایرـ اولكیناز دو آزمون  دادهاانجام تحلیل عاملی اكتشافی  جهت

 نامهپرسشو همچنین استفاده از تحلیل عاملی اكتشافی برای بررسی  باشندمیمورد بررسی از كفایت الزم برخوردار  یهانمونه

بررسی نتایج حاصل از تحلیل عاملی اكتشافی جهت . باشندمیاز اعتبار الزم برخوردار  آمده دستبه هایعاملمناسب بوده است و 

 یهمكار ،مدیریت منابع انسانی یهالفهمؤ ،امنیت گردشگری ورزشی نشان داد ریزیبرنامهتعیین عوامل فرعی مؤثر بر مدیریت و 

 زیرساخت

یزیربرنامهمدیریت و   

 حفاظت فیزیكی

 شرایط میزیانی

 امنیت روانی

مدیریت امنیت گردشگری 

 ورزشی



 و همکاران سبحانی یورزش یگردشگر تیامن تیریدر مد یزیرو برنامه تیرینقش مد یبررس

 

320 

عامل  پنج عنوانبه ریسک و مدیریت بحران یریتمد ،برگزاری رویداد یریتمد ،در برگزاری رویداد كنندهمشاركت یهاسازمان

كه در مدیریت امنیت گردشگران ورزشی  را تشكیل دادند ریزیبرنامهعامل اصلی مدیریت و  دهندهیلتشك یهامؤلفه ،فرعی

 (.2نقشی مؤثر دارند )شكل 

 و بارتلت در تحلیل عاملی اكتشافی كایزرـ مایرـ اولكیننتایج آزمون  .2جدول 

 بارتلت (KMO) کایزرـ مایرـ اولکین

 

957/0 

 

 603/6278 خی دو

 456 درجه آزادی

 001/0 سطح معناداری

 ،در نظر گرفته شد كه بر همین اساس 55/0 ،اكتشافی حداقل بار عاملی مورد پذیرش برای هر گویهجهت انجام تحلیل عاملی 

نتایج تحلیل گویه به دلیل بار عاملی كمتر از بار مبنا یا داشتن بار عاملی در دو یا چند عامل از فرایند تحلیل حذف شدند. پنج 

پایایی  گزارش شد. 3در جدول شماره  ،امنیت گردشگری ریزیبرنامهتشكیل مدیریت و  یاهو گویه هامؤلفهعاملی اكتشافی برای 

 نامهپرسش این مقدار برای ،مورد بررسی قرار گرفت كه نتایج نشان داد ،با استفاده از آلفای كرونباخ نیز هامؤلفهو  نامهپرسش

تشكیل  یهامؤلفهو  نامهپرسش ،مشخص شد داره به این مقو با توج است83/0 برابر با امنیت گردشگران ریزیبرنامهمدیریت و 

 .باشندمیدهنده آن از میزان پایایی الزم برخوردار 
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 امنیت گردشگری ورزشی ریزیبرنامهمدیریت و  دهندهیلتشك هایها و مؤلفهج تحلیل عاملی اكتشافی برای گویهنتای .3جدول 

 گویه مؤلفه
 ± میانگین

 انحراف استاندارد

بار 

 عاملی
 اولویت

 

 

 

مدیریت 

 ریسک

 2 74/0 7/3±05/1 مداوم آن روزرسانیبهو  رویدادقبل از  تهیه برنامهو شناسایی مداوم نیازهای امنیتی 

 5 75/0 56/3±11/1 بیمه معتبر یهانامه با شركتبینی تأمین بیمه گردشگران ورزشی و عقد تفاهمپیش

 3 81/0 66/3±1/1 به ژنراتورهای برق اضطراری محل برگزاری رویداداماكن ورزشی  تجهیز

ایجاد مركز فرماندهی و كنترل امنیت رویداد با مشاركت نیروهای امنیتی و پلیس، 

 گردشگری و رسانه یها، اورژانس، داوطلبان، مدیریت برگزاری رویداد و آژانسینشانآتش
11/1±61/3 67/0 4 

 1 76/0 82/3±05/1 هایی مانند هواشناسی برای زمان برگزاری رویدادهماهنگی و دریافت اطالعات از سازمان

 

 

مدیریت 

 بحران

 1 77/0 73/3±08/1 تدوین برنامه مدیریت بحران و آمادگی كامل حین برگزاری رویداد

 ،و هماهنگی جهت حضور تعداد كافی تكنسین پزشكی تدوین برنامه اورژانس پزشكی

 در محل مقصد گردشگری و بالگرد آمبوالنس
05/1±68/3 68/0 2 

 3 61/0 66/3±11/1 و پاسخ اضطراری در صورت لزومگردشگران  تدوین برنامه تخلیه

 4 58/0 5/3±11/1 و روش اجرا مدیریت بحران، تخلیه اضطراری و بحث در مورد برنامه یهاتمرین روش

 

 

مدیریت 

 برگزاری

 2 53/0 81/3±06/1 رویداد مناسب جهت برگزاری درست ریزیبرنامه

 4 60/0 61/3±06/1 یبه محل برگزار یمنته یرهایتدوین طرح ترافیک جهت روان شدن عبور و مرور در مس

رویداد چند هفته قبل از  رویداد ورزشی مشخص نمودن اعضای راهبردی شورای تأمین

 مناسب ریزیبرنامهی و منظم شورا جهت ادورهو برگزاری 
99/0±74/3 69/0 3 

 1 63/0 84/3±97/0 یتیمورد نیاز امن یهاهمكاری برگزاركنندگان با مسئوالن سازمان یهانامهایجاد تفاهم

 

 

 

مدیریت 

منابع 

 انسانی

 9 65/0 46/3±05/1 ورزشی ی متخصص در زمینه گردشگریگردشگری و نیرو یهاآژانس تیظرفاستفاده از 

 1 59/0 88/3±02/1 با گردشگران برخورد مناسب و محترمانه پرسنل امنیتی و نیروهای برگزاركننده رویداد

 3 77/0 61/3±19/1 هاگردشگران و حل مسائل و مشكالت آنآموزش مناسب پرسنل امنیتی در برخورد با 

 2 84/0 64/3±17/1 آموزش مناسب نیروهای امنیتی جهت كنترل جمعیت و تخلیه گردشگران

 6 81/0 49/3±24/1 اعتبارنامه افراد بررسیآموزش دقیق در مورد شیوه بازرسی و 

 8 82/0 43/3±26/1 خنثی كردن و امحاء آنهای متخصص مانند كشف بمب و مواد سمی و آموزش تیم

 5 68/0 54/3±2/1 ها با مصادیق مجرمانهآموزشی بین گردشگران و آشنایی آن یهاتوزیع كتابچه

 10 75/0 45/3±22/1 آموزش گردشگران جهت حفظ خونسردی در شرایط اضطراری و نحوه خروج ایمن

 4 72/0 6/3±21/1 هاو تبلیغ رعایت قوانین و مقررات از طریق رسانه یسازفرهنگ

 7 64/0 5/3±13/1 گردشگری، كانون هواداران در خصوص آموزش مالحظات امنیتی یهامشاركت آژانس

 

 

 

 

 

همكاری 

 هاسازمان

 2 57/0 75/3±11/1 در طراحی برنامه مدیریت امنیتامنیت  كنندهنیتمام نیروهای تأم مشاركت

 1 65/0 82/3±01/1 معتبر یهابینی تأمین نیروهای انسانی، تجهیزات امنیتی و پزشكی از ارگانپیش

 8 85/0 45/3±2/1 امنیتی قبل از برگزاری رویداد یهابرگزاری مانورهای آموزشی و تمرین پروتكل

 7 84/0 48/3±16/1 مانورهای آموزشینیت در درگیر تأمین ام یهاحضور تمام پرسنل و سازمان

مراتب جهت شناخت مدیران مافوق و جلوگیری تشكیل تیم فرماندهی و تعیین سلسله

 امنیت نیتأمبرای نیروهای فعال در  از سردرگمی
17/1±62/3 82/0 4 

 6 71/0 51/3±15/1 صدور كارت شناسایی مجزا و معتبر به همراه هولوگرام برای كادر برگزاركننده رویداد

 5 72/0 52/3±1/1 برگزاری رویداد انین و متصداورزشی، داوطلب اماكنها، كاركنان بررسی سابقه فروشنده

درگیر در تأمین امنیت  یهاایجاد هماهنگی جهت معرفی نمایندگان و كاركنان سازمان

 و برگزاری قبل از رویداد جهت صدور كارت شناسایی
14/1±66/3 63/0 3 
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هایی مانند هواشناسی هماهنگی و دریافت اطالعات از سازمان"و آزمون فریدمن در عامل مدیریت ریسک،  3جدول  نتایج بر اساس 

 "یهگو ،برای عامل مدیریت بحرانگویه شناخته شد.  ترینمهم عنوانبهبا دارا بودن بیشترین میانگین  "یدادروبرای زمان برگزاری 

 یهانامهایجاد تفاهم "ار بود.از اهمیت بیشتری برخورد "یدادروتدوین برنامه مدیریت بحران و آمادگی كامل حین برگزاری 

عامل  هایگویه ترینمهماز  "و ...( ینشان)پلیس، اورژانس، آتش یتیمورد نیاز امن یهاهمكاری برگزاركنندگان با مسئوالن سازمان

برخورد مناسب و محترمانه پرسنل امنیتی و  "یانسانهمچنین مشخص برای عامل مدیریت منابع  ؛مدیریت برگزاری رویداد بود

بینی تأمین نیروهای انسانی، تجهیزات پیش "یهگوو در نهایت  استگویه  ترینمهم "گردشگرانبا  نیروهای برگزاركننده رویداد

سبت به یدادهای ورزشی ندر برگزاری رو كنندهمشاركت یهاسازماندر عامل همكاری  "معتبر یهاامنیتی و پزشكی از ارگان

 ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.باقی گویه

جهت تعیین اثرات امنیت گردشگری ورزشی،  ریزیبرنامهمؤثر بر مدیریت و  هایعاملشناسایی  پس از تحلیل عاملی اكتشافی و

 یسازمدلمرتبه اول و دوم با استفاده از  ییدیتأاز تحلیل عاملی شناسایی شده بر امنیت گردشگران ورزشی،  یهاعاملها و گویه

 بینییشپجهت تبیین و  نامهپرسشهای ر ابتدا با استفاده از تمام گویهد ( استفاده شد.2شكل الگو )معادالت ساختاری و ارائه 

امل )مدیریت مرتبه دوم پنج ع ییدیتأاستفاده شد و سپس در تحلیل عاملی  ریزیبرنامهپنج مؤلفه فرعی مربوط به مدیریت و 

قابل  متغیرهای عنوانبهبرگزاركننده(  یهاسازمانهمكاری  منابع انسانی، مدیریت برگزاری، مدیریت ریسک، مدیریت بحران و

نشان  4نتایج جدول و تبیین نمودند.  بینییشپگردشگری ورزشی را  ریزیبرنامهمشاهده، عامل اصلی و سازه مكنون مدیریت و 

رویداد بر مدیریت امنیت گردشگری ورزشی مناسب بوده و تمامی اعداد و پارامترهای  ریزیبرنامهمدیریت و  تأثیركه مدل  دهدیم

؛ همچنین مشخص شد كه مؤلفه مدیریت منابع انسانی با بار عاملی بودندمدل از مقادیر تی و بار عاملی قابل قبولی برخوردار 

مدیریت برگزاری  یهامؤلفهامنیت گردشگری ورزشی دارد و  ریزیبرنامهؤلفه اصلی مدیریت و را در تبیین م تأثیربیشترین  ،89/0

، 82/0، 84/0در رویداد، مدیریت بحران و مدیریت ریسک به ترتیب با بارهای عاملی  كنندهمشاركت یهاسازمان یهمكار رویداد،

 .بعدی قرار گرفتند هاییتاولودر  79/0و  81/0

 بر مدیریت امنیت گردشگری ورزشی ریزیبرنامهمدیریت و  تأثیرمعادله ساختاری الگوی  .4جدول 

 تیمقدار  یبار عامل مستقل یرمتغ وابسته یرمتغ

 

 

 ریزیبرنامهمدیریت و 

79/0 مدیریت ریسک  90/16 

 28/16 81/0 مدیریت بحران

 06/17 84/0 مدیریت برگزاری رویداد

 10/17 89/0 مدیریت منابع انسانی

 07/14 82/0 هاسازمانهمكاری 
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 رویداد بر مدیریت امنیت گردشگری ورزشی ریزیبرنامهمدیریت و  تأثیرالگوی  .2شکل 

 یهاشاخص، 89/3برابر با  های نسبت خی دواین مطلب بود كه شاخص یای( گو5نیكویی برازش )جدول  یهاشاخصنتایج 

 ؛در حد مطلوبی قرار دارند 076/0با مقدار  RMSEAو شاخص  90/0مساوی یا بیشتر از  CFIو  NFI ،IFIبرازش تطبیقی 

 بدین معنی كه الگوی تحقیق حاضر دارای برازش مطلوبی است.
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 برازش مدل یهاشاخص .5جدول 

 تفسیر مقدار مطلوب هاشاخصمقادیر  برازش یهاشاخص

  - 79/1650 (2χاسكور )كای 

  - 424 (df) یآزاددرجه 

 مطلوب 5تا  1 ینب 89/3 (df /2χ) یآزادنسبت كای اسكور به درجه 

 مطلوب 0 /9از  یشترب 91/0 (GFIبرازش ) یكوییشاخص ن

 مطلوب 0 /8از  یشترب 85/0 (AGFIشده )یلتعدبرازش  یكوییشاخص ن

 مطلوب 0 /1 كمتر از 083/0 (RMSEAبرآورد ) یخطا یانگیندوم م یشهر

 مطلوب 0 /05كمتر از  041/0 (RMRریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده)

 مطلوب 0 /9از  یشترب 96/0 (CFI) یقیتطبشاخص برازش 

 مطلوب 0 /9از  یشترب 95/0 (NFIشده )شاخص برازش هنجار 

 مطلوب 0 /9از  یشترب 96/0 (IFI) یشیافزاشاخص برازش 

 گیرییجهنتبحث و 

شگرفی بر گردشگری و اتخاذ تصمیم  تأثیركه  استی مهم جذب گردشگر برای ارتقا و توسعه این صنعت هامؤلفهامنیت یكی از 

ی تاریخی و طبیعی و ورزشی به همراه دارد )حاجی اسماعیلی و كیان هامكانو بازدید از  سفر و ریساز جانب گردشگران برای 

، همواره خارجی حاضر در رویدادها و مقاصد گردشگری ورزشیگردشگران ورزشی داخلی و با توجه به خیل عظیم  (.1393پور، 

و  باشند تروریستی و دیگر عوامل مخل امنیتجزء اهداف  توانندمیرویدادهای ورزشی باید این ذهنیت وجود داشته باشد كه 

، مدیران و سوی مسئوالنلذا اتخاذ تدابیر و راهكارهای پیشگیرانه از صورت بالقوه درخطر باشد، تواند بهامنیت گردشگران می

باشد؛  یرگذارتأثبر امنیت گردشگران ورزشی  تواندمیعوامل و شرایط مختلفی . ضروری استورزشی  متصدیان حوزه گردشگری

بر مدیریت امنیت  تأثیرگذاراصلی  هایمؤلفهیكی از  ریزیبرنامهبخش كیفی پژوهش نشان داد كه عامل مدیریت و  هاییافته

امنیت رویداد به  ریزیبرنامهبنابر نتایج بخش كمی پژوهش مشخص در تبیین عامل اصلی مدیریت و  و استگردشگری ورزشی 

در رویداد،  كنندهمشاركتی هاسازمان یهمكار مدیریت منابع انسانی، مدیریت برگزاری رویداد،اهمیت پنج مؤلفه فرعی  ،ترتیب

برای  .فعال قبل از یک رویداد است یسازفرآیند آماده ریزیبرنامهنهایت مدیریت ریسک نقش مؤثر دارند. در  مدیریت بحران و

های ضعیف یا بدون هدف نتایج ریزیبرنامه ،شرایط اضطراریدر پاسخ و بازسازی  ،های مهم و پیشگیریتوسعه و اجرای برنامه

 در حوزه امنیت(. 2012 ،ال و همكاران)هرویدادهای دیگر نخواهد داشت  یامؤثر زیادی بر سیستم مدیریت امنیت ورزشی 

ل بروز احتما تواندیماینكه  ترمهمپیامدهای مخربی به همراه داشته باشد و  تواندمیمؤثر  ریزیبرنامهنبود  گردشگران ورزشی

و در نهایت  وتحلیلیهتجزارزیابی، تهدیدها  هایسکرتعریف،  هاییداراو  هایهسرما ریزیبرنامهفاجعه را افزایش دهد. در این نوع 

( با بررسی 1393و همكاران ) همتی نژادهمسو با نتایج پژوهش  .شودیمو تدابیر پیشگیرانه توسعه داده  هایاستسو  هابرنامه

برگزاری مسابقات فوتبال و مدیریت درست  یانمتصدخوب  هاییزیربرنامهبیان كردند كه  هاورزشگاهنقش مدیریت در امنیت 

فوتبال را  یهاورزشگاهتماشاگران، ارتقای امنیت  یزآمخشونتو جلوگیری از رفتارهای  مندییترضااز طریق افزایش  هاورزشگاه

مدیریت ریسک و بحران، كیفیت خدمات روز مسابقه، مدیریت  ،را شامل ریزیبرنامه؛ همچنین وی فرایند مدیریت و پی دارددر 

و مدیریت در مقابله  ریزیبرنامه( عدم توجه به 1385شاه منصوری و همكاران ). ارتباطات و تعامالت و اقدامات فرهنگی بیان كرد

از  یكی را عوامل مدیریتی نیز( 1398) منصوری ؛ورزشی را خود سبب وقوع بحران معرفی كرددر برگزاری مسابقات  هابحرانبا 

 اندعقیدهبر این  نیز( 1381)رحیمی و همكاران برشمرد.  بر مدیریت ریسک در برگزاری رویدادهای ورزشی مؤثرعواملی  ترینمهم
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جمعیت تماشاگران و  هاینظمیبیمسائل و  منجر به تواندمیعواملی است كه قصور در آن  ترینمهماز  كه عوامل مدیریتی یكی

 .شود ایجاد ناامنی در استادیوم

منابع منظور از  امنیت گردشگری شناسایی شد. ریزیبرنامهمدیریت و  یهامؤلفه ینترمهمیكی از  عنوانبهمدیریت منابع انسانی 

و كمک به حفظ امنیت و آرامش در رویداد جهت برگزاری ورزشی  رویدادحاضر در ( موقت دائمی و) كاركنانافراد و  همه ،انسانی

كادر  ،نشانیآتشنیروهای  ،اماكن ورزشیكاركنان  ، پلیس و انتظامات،پرسنل امنیتی كادر اجرایی، ،شاملتواند میكه  است

و  هااستادیومهایی همچون محافظت از زیرساخت( كلید 2010)هال  زعمبهباشد. اورژانس، نیروهای داوطلب و غیره  پزشكی و

نظامی و  ورزشی مسئول برگزاری مسابقه، نیروهای هایسازماناست. كاركنان  آموزش مؤثر كاركنان و پرسنل ،اماكن ورزشی

آموزش ببینند و در درستی به ،، متصدیان بلیت و غیره بهتر استهافروشندهاها، كاركنان روز مسابقه اعم از راهنم امنیتی و همه

مسئولیت خود در طول عملیات تأمین امنیت استادیوم  تأمین امنیت استادیوم آگاه بوده و نقش و هایشیوهو ها مشیخطمورد 

(؛ 1397)شعبانی بهار و فرید فتحی،  در سازمان و كل جامعه، منابع انسانی است یوربهرهترین عامل مهم .درک كنند یخوببهرا 

امنیت  پرسنل امنیتی ماهر و صدور گواهینامه و تأییدیه برای این كاركنان از عواملی است كه ،( نیز1020) 1به عقیده سیسلک

گاهی مسئوالن امنیت استادیوم از طریق آ افزایش دانش و ،كند( نیز بیان می1393كند، فرجی )میاستادیوم را تضمین 

سایر كشورها  هایاستادیومبازدید از  و سمینارهای مربوطه و نیز هاهمایشمثل حضور در  المللیبینداخلی و  هایهمكاری

موزش آ ( نیز جهت ارتقا آمادگی نیروی انسانی در مقابله با خطرات احتمالی پیشنهاد1398منصوری ) .باشد كنندهكمک تواندمی

بازرسی  هایشیوهاستادیوم در مورد  هایورودی كنندهكنترلآموزش پرسنل ، در مورد نحوه رفتار با تماشاگراننیروی انسانی 

مقابله با  هایروشریسک و  مدیریت هایبرنامهآموزش  ،مدیریت جمعیت هایتكنیکآموزش ، بدنی و كنترل اعتبارنامه افراد

های و انواع سالح گذاریبمبتهدیدات  در نهایت آموزش نیروهای امنیتی و پرسنل برگزاری در مورد نحوه برخورد با وبحران 

ها توسعه مهارت ،استقامت روانی ،تولید رفتارهای اخالقی خاص ،هدف اصلی از آموزش پرسنل امنیتی كشتارجمعی را ارائه داد.

 .افكار عمومی برای اقدامات امنیتی خاص در مورد شرایط بحرانی در هر زمان است یسازو آماده یشناختروان هایییو توانا

به رسمیت شناختن  ،روش بازرسی ،ارزیابی تهدید :های زیر ارائه شودیک نیاز حیاتی است و باید در زمینه ،آموزش پرسنل كلیدی

یتی باید پرسنل امنیتی را برای دستیابی به مهارت سیستم آموزش امن. (2012 ،ال و همكارانه) یتیامن هاییگواهینامه و آگاه

 ،شانبینی توسعهشناسایی و ارزیابی خطرات و تهدیدات ایمنی و پیش همحیط قادر سازد و همچنین پرسنل باید ب وتحلیلیهتجز

مدیریت امنیت و  ،سازمانیسک ریزی و مدیریت راقدامات برنامه ،خطرات و تهدیدات امنیتی ،ها و اقدامات مدیریتیتعیین روش

 .قادر باشند، امنیتی پیچیده هاییستمهای موجود و طراحی و مدیریت سمطابق با منابع و ظرفیت بحران

، فراهم به مدیریت برگزاری رویداد اشاره نمود توانیم ،ریزیبرنامهعوامل مؤثر بر مدیریت و  ازجملهاز دیگر نتایج پژوهش و 

و  ورزشی یهاتیفعال رهادا و یكی از اهداف مدیران ورزشی است ،مطمئن طوربهورزشی رویدادهای شرایط برگزاری كردن 

حساسیت فرهنگی، . بسیاری است یهاییها و توانامهارت ،شوند نیازمندها انجام میدر آن هاتیسرگرمی و امكاناتی كه این فعال

كه مدیران و  كندیها از طرف دیگر ایجاب مو گستردگی و كثرت آن طرفیکازاجتماعی و اقتصادی رویدادهای ورزشی 

 برخوردار ورزشی رویدادهای هدایت و یدهسازمان ریزی،برنامه در به الزممهارت و تجر رویدادها از دانش، برگزاركنندگان این

ن قبل از برگزاری امكانات رفاهی برای گردشگرا و تدارک ریزیبرنامه ،ثر در ارتقای مدیریت امنیت رویدادعوامل مؤ ازجمله ؛ باشند

و  یمحمدكاظم؛ 1392؛ نادریان و همكاران، 2012؛ هال، 2018فرجی و همكاران، كه بسیاری از پژوهشگران ) استرویداد 

چیان ورزشی تا حد زیادی اكه تهیه و تدارک امكانات رفاهی مناسب برای گردشگران و تماش اندداشتهبیان  (1386همكاران، 

جلوگیری نماید. نكته رفتارهای نابهنجار و نامناسب گردشگران مانند اوباشگری، اغتشاش و هولیگانیسم  یریگشكلاز  تواندیم

                                                 
1. Cieslak 
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قبلی در زمینه برگزاری رویداد  هاییزبانمتوجه به تجارب بررسی  ،دیگری كه در مدیریت برگزاری رویداد باید به آن توجه شود

توانند های آموخته شده در رویدادهای قبلی باارزش هستند و میتجارب و درس ،كندبیان می (2012) 1كه كاتلین طورهماناست، 

براساس نظریه ناكامی پرخاشگری،  .امنیتی برای رویدادهای آینده به اشتراک گذاشته شوند هاییزیربرنامه سازیینهمنظور بهبه

انات و شرایط نامطلوب رفاهی برای گردشگران ، بنابراین كمبود امككندیمرفتار تهاجمی عمل  محرک عنوانبه هایتمحدود

كه بیشتر  این شرایط ازجمله(. 1393فرجی، دهد )یمرویدادهای ورزشی انگیزه افراد را جهت بروز رفتار تهاجمی افزایش 

نترنتی، ای فروشییتبلمناسب، پاركینگ كافی،  ونقلحملبه سیستم  توانیم ،در بخش كیفی به آن اشاره كردند هاشوندهمصاحبه

مواد غذایی و همچنین برگزاری مراسم شاد و مفرح  یهافروشگاهو  هابوفهبهداشتی مناسب و كافی و در نظر گرفتن  هاییسسرو

 موازی با رویداد اشاره كرد.

رویدادهای اگرچه امنیت شناسایی شدند؛  ریزیبرنامهبر روند مدیریت و  یرگذارتأثدو مؤلفه دیگر  عنوانبهمدیریت ریسک و بحران 

 یشامل خطرها توانندیم اما گاهی ،و سودمند است یدسالمت مردم مف یكننده و براسرگرمیگر، د یبدن یتهر نوع فعال یا یورزش

نظور كاهش م. بهاست همراه یان، صدمه و ضرر و زیبمانند آس یندناخوشا یامدهایزا هم باشند. خطر همواره با پ حادثه پنهان و

 یریتمد یستماز س یعنوان بخشمؤثر به یسکر یند مدیریتفرا یخطرها، صنعت ورزش و اوقات فراغت به اجرا ینف اذح یحت یا

و شامل دو  دهدیاست كه به اگرها پاسخ م یروش فعال یسک،ر یریتمد(. 2007، 2دیمیتریادیدارد ) یازشده ن یخوب طراح

 واقعه نامطلوب و هدف از كنترل یکبه حداقل رساندن خطر  یسکاست. هدف از كاهش ر ریسک بخش كاهش و كنترل

را به حداقل رسانده است  نامطلوب طور مؤثر خطر واقعهابتكارات اجرا شده به یاآ ینكهكردن ا مشخص یاطالعات برا یآورجمع

های ورزشی سازمان ،بهتر است (2010)و همكاران  4اسالک بنا به پیشنهاد سی (.0620و همكاران،  3استلسباشد )می یرخ یا

ترین چالش در این زمینه شناسایی تهدیدات رویكرد مدیریت ریسک اتخاذ نمایند كه مهم ،تهدیدكننده ورزش هاییسکر در برابر

شده و  یدهاجتماعی سازمان یترورها ،شده یدهای مناسب در برابر ریسک ترورهای سیاسی سازمانواقعی و نیز اقدامات مقابله

امروزه بحران یكی از اثرگذارترین است.  یریتانسیل خطرپذدهنده پنشان ،مدیریت بحران. از طرفی ریزی نشده استترورهای برنامه

 ،هدف اولیه مدیریت بحران (؛1397باشند )میرصفیان و راسخ ، در سرتاسر دنیا با آن روبرو می هاسازمانمشكالتی است كه 

مدیریت بحران  رویكرد(. 2006 ،و همكاران 5بیکوستركاهش خسارات احتمالی و در معرض خطر و خسارات قرار گرفتن است )

متصدیان  .از یک روش خوب مدیریتی در نظر گرفته شود ناپذیرییعنوان بخشی جداباید به ،ورزشی و مدیریت رویداد اماكندر 

وظیفه دارد تا خط و مشی و سیاست خود را برای مدیریت بحران تعریف و مستندسازی  و برگزاركنندگان رویدادهای ورزشی،

لذا در طراحی مدیریت بحران ابتدا باید به  ؛شودها مقابل تجزیه تحلیل و در صورت لزوم با آن ،خطرها باید شناسایی .دنكن

خطر درگیری گردشگران،  یز،آمخشونت رفتارهای حوادثی مانند ،پرداخت كه به عملكرد فوری نیاز دارند اییژهتمهیدات و

احتمالی را به كمترین میزان كاهش داد.  یهاخسارتو برنامه میزان خطر و و غیره و با داشتن طرح  سوزیآتش ،تروریسم

های ورزشی یرساختز توجه به اینكه كرد با( با بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک رویدادهای ورزشی بیان 1398منصوری )

ها در و مدیریت هر چه بهتر آن رزشیرویدادهای وبرگزاری  درمتصدیان خوب  هاییزیروضعیت مناسبی ندارند، برنامه در كشور

به سزایی در ارتقا مدیریت ریسک  تأثیر تواندها میآن یزآمجهت افزایش رضایتمندی تماشاگران و جلوگیری از رفتارهای خشونت

امنیتی گردشگران در این  ریزیبرنامهدر نهایت آخرین مؤلفه شناسایی شده مؤثر بر مدیریت و . رویدادهای ورزشی داشته باشد

                                                 
1. Kathleen 

2. Dimitriadi 

3. Astles 

4. Cieslak 

5. Westerbeek  
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 ،آمادگی اضطراری ،رهبری در مدیریت امنیت .امنیت رویداد بود ینتأمدرگیر در برگزاری و  یهاسازمانهمكاری  ،شاملپژوهش 

به از دست دادن زندگی اموال  ،زیرا عدم وجود رهبری ممكن است ،پاسخگویی و تالش برای بازیابی بسیار حیاتی است ،پیشگیری

 یهاسازماندر برقراری امنیت و برگزاری یک رویداد ورزشی افراد و  .منجر شودعده زیادی گردشگر و تماشاچی نفس بهو اعتماد

با افكار و عقاید مختلف نیاز به ایجاد یک  هاسازمانكه جهت ایجاد هماهنگی بین این افراد و  كنندیمهمكاری  باهممتعددی 

متعددی هستند كه برای ارائه یک محیط امن و  یهاسازمانامل بازیكنان كلیدی ش یک گروه فرماندهی. استتیم فرماندهی 

كلیدی  یهاحوزه ،دهندهاعضای گروه فرماندهی نشان .كنندیمگردشگران و مقامات همكاری ، ورزشكاران ،ایمن برای تماشاگران

گروه  كه باشندیم سوزی و مواد خطرناک و خدمات پزشكی ضروریآتش ،مدیریت اضطراری ،مجریان قانون ،مدیریت تأسیسات

 (.2012هال و همكاران، كند )یمامنیتی عمل  یهاتالشهسته گروه كاربردی برای تمام  عنوانبهفرماندهی 

، ورزشی رویدادمناسب برگزاری  ریزیبرنامهمدیریت منابع انسانی، مدیریت و  ،عوامل متعددی همچون ،گفت توانیم یطوركلبه

 كنندهینتأمو افراد برگزاركننده و  هاسازمانبرنامه مدیریت ریسک و بحران و ایجاد هماهنگی و همكاری مناسب بین  داشتن

امنیتی گردشگری ورزشی  ریزیبرنامهدر مدیریت و  یرمستقیمغپارامترهایی هستند كه به شكل مستقیم و  عنوانبه امنیت رویداد

باعث بهبود شرایط ایمنی و امنیت برای  تواندیم هاینهزمو توجه و در نظر گرفتن تمهیدات الزم در این  تهنقش مؤثر داش

جهت ارتقای امنیت  ،شودیمبه مسئوالن و متصدیان ورزش كشور پیشنهاد  هایافتهبا توجه به این  ؛ لذاگردشگران ورزشی گردد

نیروی  یریكارگاستخدام و به منابع انسانی و ریزیبرنامهه داشته و در توجه ویژ ریزیبرنامه مدیریت وگردشگران ورزشی به 

مچنین ه و جلوگیری شودصالحیت یو ب یشینهتا از استخدام افراد دارای سوءپ شودبررسی  هاسابقه و پیشینه آن یازموردنانسانی 

 یهاآموزش، امنیتیو نیروهای  ركنندهپرسنل برگزاهمه  ،شوداحتمالی، پیشنهاد می خطر و تهدید هرگونهمقابله با  جهت

، تخلیه استادیوم و غیره احتمالیتهدیدات  مدیریت ریسک و بحران، مقابله با در زمینه كنترل و مدیریت جمعیت، مخصوص

 .داشته باشند الزم تمرین هاینهببینند و در این زم

 منابع

 .78-69، (2)1های معاصر در مدیریت ورزشی، . پژوهش(. امنیت و جایگاه آن در صنعت گردشگری1390) .اصفهانی، نوشین

 یجهانگرد دفاتر خدمات یرانمد دیدگاه و مشكالت آن از یگردشگر یت. امن(1393) .مسعود یانپور،ك و یالل یلی،اسماع یحاج

 .60 -45، (2)3 اجتماعی،و نظم  یتامن یراهبرد یهاپژوهش .در استان اصفهان

(. بررسی راهكارهای ارتقای توریسـم ورزشـی بـا رویكـرد رویـدادهای ورزشی در زنجان از دیدگاه 1390) .اكبرحیدری، 

 .و علوم ورزشی بدنییتتربدانشكده ، دانشگاه تهران، ارشد یكارشناسنامه یانپا .كارشناسان و مشـتریان

های فوتبال كشور از دیدگاه بررسی مدیریت ایمنی در ورزشگاه (.1381) .خبیری، محمد و محمدیعلرحیمی، قاسم؛ امیرتاش، 

 .52-32، 4پژوهش در علوم ورزشی،  .بازیكنان و مدیران اجرایی ،تماشاگران

 یهانهیورزشی و روش پیشگیری از آن در زم یها(. عوامل بروز بحران1385) .مظفری، سید امیر احمد و اهللمنصوری، عزت شاه

 .106-87، 12پژوهش در علوم رفتاری،  .هاافزار، جان افزار و رسانهافزار و سختنرم

وری كاركنان وزارت ورزش و دانشگاهی در توسعه بهره یهاآموزش(. نقش 1397) .فرید فتحی، اكبر و شعبانی بهار، غالمرضا

 .185-163، (2)5انسانی در ورزش، نشریه مدیریت منابع  جوانان.

مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در  .(1390) .افشاری نادری، افسر و رضا صالحی امیری، سید

 .76-49، 59راهبرد،  .تهران
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دانشگاه  یعلوم اجتماع یفصلنامه تخصص .یدر توسعه گردشگر تی(. نقش امن1389) .زهرا، مقدم یتیهدا و اسكندر ،ییدایص

 .69-52، 8واحد شوشتر،  یآزاد اسالم

ن، دانشكده الیدانشگاه گ ،یرساله دكتر .فوتبال ایران یهاومی(. طراحی الگوی ارتقاء امنیت استاد1393) .رسول ،یفرج

 .بدنییتترب

(. رابطه دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری كشور و عوامل 1387) .حسین پور، باقر و زاده، مهردادراد، امیر؛ محرم قیامی

 .62-51، (2)16فصلنامه المپیک،  .گردشگری ورزشی در ایران

ها مرزی و امنیت، چالش ملی شهرهای همایش .. نقش امنیت در توسعه گردشگری زابل(1391) .چی، محسنخامه و لطفی، حیدر

 .سیستان و بلوچستان، زاهدانها، دانشگاه و رهیافت

، (1)3 ،یشهر یگردشگر .یالمللنیب یدر توسعه گردشگر تی(. نقش امن1395) .داللت، مراد و محمد ،یصادق را؛یسم ،یمتق

77-91. 

شهرآورد بررسی علل آشوب تماشاگران فوتبال پس از (. 1386) .راسخ، نازنین ا؛ شیخ، محمود؛ شهبازی، مهدی و، رضیمحمدكاظم

 .114-101، (17)4پژوهش در علوم ورزشی،  .(بزرگ ایران )از دیدگاه تماشاگران

 سبزوار. معلمیتتربدانشگاه  :چاپ اول، سبزوار .(. گردشگری ورزشی1389) .محمدرضامعین فرد، 

، ارشد یكارشناسنامه پایان .بر مدیریت ریسک در برگزاری رویدادهای ورزشی مؤثر(. بررسی عوامل 1398) .منصوری، هانیه

 و علوم ورزشی. بدنییتتربدانشگاه صنعتی شاهرود، دانشكده 

بحران با توجه  یریتكاركنان بر مد یشناختروان یاثر توانمندساز یالگو ینتدو(. 1397). راسخ ، نازنین و یدرضاحمصفیان،  میر

 .67-51، (1)6، در ورزش نشریه مدیریت منابع انسانی .در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان غییریریت تبه نقش مد

ها ها و استانداردهای ایمنی سالن(. شناسایی شاخص1392) .ینحسزرندی،  یپور سلطان و نادریان جهرمی، مسعود؛ روحانی، الهام

 .36-21، (3)5مدیریت ورزشی،  .و اماكن ورزشی

ریزی مسابقات فوتبال (. نقش مدیریت و برنامه1393) .فرجی، رسول و ؛ تیلور، تریسیمحمدحسنزاده، ؛ قلییمهر علهمتی نژاد، 

 .15-1، (2)3مدیریت و توسعه ورزش،  ها.در امنیت ورزشگاه
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