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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.
Keywords: Management, Planning, Security, Sport Tourism, Iran.
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 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
 .2دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
 .3دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
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تاریخ پذیرش1398/08/28 :

تاریخ دریافت1398/03/22 :

چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش مدیریت و برنامهریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی ایران بود.
روششناسی :پژوهش به لحاظ هدف كاربردی ،از نظر شیوة گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی و براساس رویكرد تحقیق از
نوع آمیخته بود؛ جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت گردشگران ورزشی از روش كیفی شامل 17 ،مصاحبه نیمه ساختار
یافته به صورت هدفمند و با استفاده از نمونهگیری گلوله برفی استفاده شد؛ در این مرحله پرسشنامهای 31 ،گویهای طراحی و
ساخته شد .در مرحله دوم پژوهش (بخش كمی) ،تعداد  240نفر بهعنوان نمونه به پرسشنامه پاسخ دادند .دادههای جمعآوری
شده با استفاده از تحلیل عاملی اكتشافی جهت تعیین عاملها و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم جهت
تعیین اثرات گویهها و عاملهای شناسایی شده بر امنیت گردشگران ورزشی ،مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :براساس نتایج بخش كیفی عامل مدیریت و برنامهریزی ،بهعنوان یكی از مؤلفههای اصلی مؤثر بر مدیریت امنیت
گردشگری ورزشی شناسایی شد؛ همچنین مشخص شد ،عوامل مدیریت منابع انسانی ،مدیریت برگزاری رویداد ،مدیریت ریسک،
مدیریت بحران و همكاری سازمانهای برگزار كننده رویداد به ترتیب بهعنوان مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار بر عامل برنامهریزی
مدیریت امنیت گردشگران ورزشی بودند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دست آمده مدیریت صحیح منابع انسانی و بهكارگیری نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده جهت
برقراری امنیت رویدادهای ورزشی و همچنین برنامهریزی درست و در نظر گرفتن تمهیداتی مانند ،رویكردهای مدیریت ریسک
و بحران هنگام برگزاری رویدادهای ورزشی میتواند از طریق افزایش امنیت گردشگران ،باعث رضایت و خشنودی گردشگران
حاضر در رویدادها شود.
واژههای کلیدی :مدیریت ،برنامهریزی ،امنیت ،گردشگری ورزشی ،ایران.
* نویسنده مسئول :تلفن09113371420 :
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مقدمه
در دهه اخیر صنعت گردشگری بهعنوان منبعی برای توسعه پایدار ،مورد توجه بسیاری از كشورهای جهان بوده است .در واقع
گردشگری تنها بخش اقتصاد است كه میتواند با كمترین هزینه توسعه مداو م و مستمر كشورها را فراهم نماید .گردشگری پایدار
در گرو توسعه پایدار است؛ توسعه گردشگری نیاز به امنیت در بخشهای مختلف اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
زیرساختهای كشور دارد (صیدایی .)1389 ،بدون وجود امنیت در یک كشور ،امكان شكلگیری جریان گردشگری انبوه وجود
ندارد؛ چراكه امنیت ،نیاز اساسی و ابتدایی انسان است و بدون تضمین آن ،هرچند سایر مؤلفههای گردشگری پررنگ باشند،
كارایی و اثر خود را از دست میدهند و در سایه ناامنی محو میشوند (متقی .)1395 ،امنیت و گردشگری ،دو عنصر وابسته به
یكدیگر هستند كه در فرآیند یک تعامل دوجانبه ،تأثیر متقابل افزایشی یا كاهشی نسبت به هم دارند .تعامل فوق در صورتی
میتواند به نتایج مطلوب دست یابد كه در تركیب با متغیرهای جغرافیای انسانی و محیطی (جوامع میزبان) قرار گیرد و بومیسازی
گردد .تركیب نادرست این سه ضلع ،نهتنها هزینهها را بهشدت افزایش میدهد ،بلكه میتواند مشكالت اجتماعی و امنیتی ایجاد
نماید (لطفی و خامه چی.)1391 ،
با توجه به لزوم تقویت و توسعه صنعت گردشگری برای دستیابی به اعتبار و جایگاه این صنعت در سطح بینالمللی ،بایستی
بخشهای مختلف این صنعت شناسایی شود و به بخشهای پراهمیت توجه ویژه مبذول داشت .از تلفیق گردشگری با ورزش
بهعنوان یكی از صنایع بزرگ و با اهمیت ،یكی از شگفتانگیزترین صنایع خدماتی به نام گردشگری ورزشی به وجود آمده است
(معین فرد .)1389 ،با توجه به اینكه اقتصاد كشور ایران اتكا شدیدی به فروش و درآمد حاصل از نفت خام دارد و متغیرهای
كالن اقتصادی یا دنبالهروی از قیمت جهانی نفت و یا تحریمها در این بخش دچار نوسانات شدید میشود و با توجه به جمعیت
جوان كشور و باال بودن نرخ بیكاری ،توسعه صنعت گردشگری ورزشی در ایران اهمیت باالیی دارد (قیامیراد و محرمزاده.)1387 ،
پیوند میان گردشگری و ورزش ،نوع جدیدی از گردشگری را ایجاد نموده كه ساختار جدید و جامعی برای پر كردن اوقات فراغت
و تفریح همراه با نشاط روحی و جسمی انسانها ایجاد كرده است (حیدری .)1390 ،گردشگری ورزشی به مسافرت بر پایه فراغت
تعریف میشود كه افراد بهطور موقت از محل زندگیشان خارج شده و برای بازی ،تماشای فعالیت ورزشی یا دیدن جذابیتهای
همراه این فعالیتها میپردازند (فانک و براون .)2007 ،1گردشگری ورزشی سه رفتار عمده را دربر میگیرد :شركت كردن
(گردشگری ورزشی فعال) ،تماشا كردن (گردشگری ورزشی رویداد یا غیرفعال) و بازدید كردن از جذابیتهای مشهور مربوط به
ورزش مثل ،بازدید از شخصیتهای ورزشی ،موزههای ورزشی ،ورزشگاههای مهم و غیره (گردشگری خاطرات ورزشی) (گیبسون،2
.)2005
با توجه به توسعه روزافزون صنعت گردشگری ورزشی و منافع اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی این صنعت ،لزوم توجه به
برقراری امنیت گردشگران ورزشی بیش از پیش احساس میشود (امری .)2002 ،3امنیت دارای حوزههای مختلفی است كه یكی
از مهمترین حوزهها امنیت ورزشی است كه به معنی برگزاری رویدادها و مسابقات ورزشی به دور از هرگونه خطر و تهدید و دلهره
است و مدیریت امنیت ورزشی ،ماهیت و گستره امنیت ورزشی و مسائل تهدیدكننده رویدادهای ورزشی مانند ،تروریسم ،ازدحام
جمعیت ،بالیای طبیعی در ورزش را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهد (هال 4و همكاران .)2010 ،گردشگری و حوادث امنیتی
پدیدههایی درهمتنیدهاند .وقتی حوادث امنیتی مانند ،جنگ ،تروریسم ،جرم و ناآرامیهای داخلی در مناطق گردشگری یا نزدیک
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به این مناطق اتفاق میافتد ،صنعت گردشگری ،گردشگران و مردم محل را متأثر میسازد (منسفلد و پیزام .)2007 ،1امنیت را
میتوان از نقطهنظر اجتماعی و فرهنگی ،وضعیتی آرام تلقی كرد كه انسان نسبت به جان ،مال ،ناموس ،حیثیت ،هویت ،ارتباطات،
تفكرات و ارزشهای خود در زمان حال و آینده اطمینان داشته باشد (صالحی امیری و افشاری نادری .)1390 ،با این وصف امنیت
میتواند یكی از مؤلفهها ی مهم جذب گردشگر برای ارتقا و توسعه این صنعت باشد كه تأثیر شگرفی بر گردشگری و اتخاذ تصمیم
از جانب گردشگران برای سیر و سفر و بازدید از مكانها ی تاریخی و طبیعی و ورزشی به همراه دارد (حاجی اسماعیلی و كیان
پور .)1393 ،نتایج تحقیق مناكر 2و همكاران ( )2019نشان دادند ،برگزاری رویدادهای ورزشی ،باعث تغییر در تعداد ،نوع و زمان
وقوع جرائم در اطراف اماكن ورزشی گردیده است .بر همین اساس در طول برگزاری رقابتهای مختلف ورزشی در كشورهای
مختلف ،امنیت همواره از اساسیترین دغدغههای مسئوالن برگزاری رقابتها بوده است؛ برای مثال كشور یونان در طول مسابقات
المپیک  2004آتن ،از  45هزار نیروى امنیتى و پلیس استفاده كرد كه این تعداد سه برابر نیروهاى امنیتى به كار گرفته شده در
المپیک  2000سیدنى بود .نصب صدها دوربین در خیابانهای شهر آتن ،بهكارگیری بالگرد و هواپیما ،از مهمترین اقدامات امنیتى
یونان بوده است و یا به هزینه شش و نیم میلیارد دالری كشور چین میتوان اشاره كرد كه صرف تأمین امنیت بازیهای المپیک
 2008پكن شد (هال و همكاران.)2012 ،
با توجه به حضور خیل عظیم گردشگران ورزشی داخلی و خارجی در رویدادهای ورزشی و مقاصد گردشگری ورزشی ،همواره
باید این ذهنیت وجود داشته باشد كه رویدادهای ورزشی میتوانند جزء اهداف تروریستی باشند و امنیت گردشگران میتواند
بهصورت بالقوه توسط عوامل مختلف درخطر باشد ،لذا اتخاذ تدابیر و راهكارهای پیشگیرانه از سوی مسئوالن ،مدیران و متصدیان
حوزه گردشگری (بهویژه نیروهای امنیتی و نیز مسئوالن برگزاری رویدادها ،مدیران گردشگری) ضروری است .در ایران نیز مانند
دیگر كشورها هنگام برگزاری رویدادهای ورزشی برای تماشاچیان و افراد حاضر در این رویدادها بهعنوان گردشگران ورزشی
اتفاقاتی افتاده است كه توجه به مدیریت امنیت رویدادهای ورزشی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است ،از جمله این
اتفاقات ،میتوان به مرگ  9كوهنورد در كوههای اشترانكوه لرستان در سال  ،1396حادثه ورزشگاه آزادی  1384كه در پایان
بازی فوتبال تیم ملی فوتبال ایران و ژاپن ،به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت برای خروج از ورزشگاه به كشته شدن  7نفر و
زخمی شدن  39نفر منتهی شد و همچنین به اتفاقات لیگ برتر فوتبال ایران در سال  1398كه باعث وقوع درگیری بین طرفداران
تیمها ی فوتبال پرسپولیس و سپاهان و مجروح شدن  300نفر در این دیدار و یا بینظمیهای ایجاد شده در خالل فینال جام
حذفی بین پرسپولیس و داماش گیالن اشاره كرد .وقوع اینگونه حوادث ناگوار در میادین ورزشی ،برآیندی از كاركرد حوزههای
مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه است (شاه منصوری و مظفری )1385 ،و خاص یک كشور و یا یک رشته
ورزشی نیست و در اكثر كشورها و تقریباً در تمام رشتههای ورزشی به وقوع میپیوندد (امری.)2010 ،
با توجه به اهمیت حوزه امنیت و نقش پررنگ آن در زمینه گردشگری ،پژوهشهایی داخل و خارج از كشور انجام پذیرفته است.
اصفهانی ( )1390در تحقیقی نقش و جایگاه عامل امنیت در بین مجموعه عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردی ورزشی را بررسی
كرد و در نهایت از بین دوازده ع امل مؤثر بر جهانگردی ورزشی ،عامل امنیت در وضعیت موجود رتبه دوم را به خود اختصاص
داد .متقی و همكاران ( )1395گزارش دادند كه گردشگران خارجی پیش از ورود  55درصد آنها وضعیت امنیتی ایران را بد
میدانند كه در این بدبینی ،نقش رسانههای غربی و تبلیغات منفی آنها تأیید شد 80 ،درصد گردشگران ،پس از ورود به ایران
و مواجهه با واقعیتها ،وضعیت امنیت گردشگران در ایران را خوب میدانند و از آن رضایت دارند؛ همچنین كیلیكالر 3و همكاران
( ،)2017در پژوهشی شش دسته از شیوههای پیشگیری از تروریسم شامل ،آموزش ،همكاری ،منابع انسانی ،فیزیكی ،پلیس و
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پیشبینی را بررسی كرد كه در این مطالعه نیروهای امنیتی و مقامات غیرنظامی دیدگاههای مختلفی در پیشگیری از تروریسم
داشتند .مقامات غیرنظامی قریب بهاتفاق جهتگیری آموزشی و مشاركتی داشتند ،درحالیكه نیروهای امنیتی به پیشبینی و
اقدامات فیزیكی اعتقاد داشتند .مرور پژوهشهای انجام شده داخل كشور نشان میدهد كه بیشتر این پژوهشها ،ایمنی اماكن و
تجهیزات ورزشی ،عوامل مخل امنیت رویدادهای ورزشی و مسائل خشونت و پرخاشگری تماشاگران را مورد مطالعه قرار داده و
عوامل مؤثر بر امنیت گردشگران را كمتر مورد توجه قرار دادهاند ،در معدود پژوهشهای انجام شده در این زمینه نیز ،تمركز روی
تماشاگران ورزشهای پرطرفدار مثل فوتبال بوده و به دیگر ورزشها كمتر توجه شده است .از سوی دیگر ،بیشتر مطالعات صورت
گرفته در خارج از كشور به ارتباط امنیت با گردشگری و بررسی توصیفی وضعیت امنیت رویدادهای بزرگ همچون ،بازیهای
المپیک و مسابقات جهانی پرداختهاند و پژوهشی كه بهطور خاص بر امنیت گردشگری ورزشی و گردشگران ورزشی تمركز داشته
باشد ،بسیار محدود بود و هنوز در این زمینه خأل پژوهشی وجود دارد .اصل هدایت مدیریت امنیت اثربخش این است كه اطمینان
حاصل شود ،تمامی دستورالعملهای مربوط به كاهش حوادث بالقوه تهدیدكننده گردشگران در اماكن و رویدادهای ورزشی مورد
مالحظه قرار گرفته و برای واكنش مؤثر و اثربخش در برابر این حوادث برنامههایی وضع گردد .در حوزه امنیت نبود برنامهریزی
میتواند پیامدهای مخربی به همراه داشته باشد و مهمتر اینكه احتمال بروز فاجعه را افزایش دهد .با توجه به مطالب بیان شده
و نیز مشاهده مكرر حوادث ناگوار در این حوزه به نظر میرسد ،مسائل مربوط به مدیریت و برنامهریزی بیارتباط با حوزه
گردشگری و تأمین امنیت گردشگران حاضر در رویدادهای ورزشی نباشد؛ لذا سؤالی كه مطرح میشود ،این است كه مدیریت و
برنامهریزی میتواند چه نقشی در مدیریت امنیت گردشگران حاضر در رویدادهای ورزشی داشته باشد؟
روششناسی
این پژوهش به لحاظ هدف كاربردی ،از نظر شیوه گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی و بر اساس رویكرد تحقیق از نوع آمیخته
(اكتشافی متوالی) بود؛ در مرحلة اول  ،جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت گردشگران ورزشی از روش كیفی شامل
هفده مصاحبه نیمه ساختار یافته با متخصصان این حوزه (شش نفر استاد دانشگاه ،پنج نفر افسر پلیس ،دو نفر برگزاركننده
رویداد ،چهار نفر گردشگر) استفاده شد .مالک انتخاب نمونهها در بخش كیفی ،افراد دارای تألیف ،ترجمه یا كار پژوهشی در
زمینه امنیت گردشگری ،سابقه برگزاری ،همكاری یا حضور فعال در برگزاری رویداد ورزشی ،گردشگری و امنیت بود كه برای
انتخاب نمونهها به صورت هدفمند و از روش نمونهگیری گلوله برفی استفاده شد؛ بدین صورت كه پس از اتمام مصاحبه از هر
یک از افراد مورد مصاحبه خواسته شد كه سایر خبرگان در این زمینه را به محقق معرفی نمایند و جمعآوری اطالعات تا اشباع
نظری دادهها ادامه یافت .در این مرحله،پرسشنامهای  31گویهای در مقیاس پنج ارزشی لیكرت برای سنجش اهمیت گویههای
مرتبط با مدیریت و برنامهریزی امنیت گردشگری ورزشی طراحی و ساخته شد .در مرحله دوم پژوهش (بخش كمی) نیز ،جامعه
از چند بخش تشكیل شده بود كه شامل ،اساتید مدیریت ورزشی و پژوهشگران دارای تألیف یا پژوهش در این زمینه ،بخشی
دیگر شامل پلیس (فرماندهان ،افسران و كاركنان نیروی انتظامی و یگان ویژه) بهعنوان برقراركنندگان امنیت و همچنین مدیران
ورزشی بهعنوان برگزاركنندگان رویدادهای ورزشی و فعاالن در زمینه گردشگری ورزشی و گردشگران رویدادهای ورزشی كه
بهصورت نمونهگیری در دسترس ،دادهها از طریق پرسشنامه اینترنتی و همچنین توزیع حضوری جمعآوری شد كه در نهایت
تعداد  240پرسشنامه بهعنوان نمونه آماری ،مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .دادههای جمع آوری شده با استفاده از
نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخه  ،22جهت تعیین عاملها تحلیل عاملی اكتشافی شده و سپس با استفاده از نرمافزار لیزرل نسخه
 ،8/5جهت تعیین اثرات گویه ها و عاملهای شناسایی شده بر امنیت گردشگران ورزشی ،تحلیل عاملی تأییدی روی آنها انجام
شد.
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یافتهها
بر اساس یافتههای بخش كیفی ،عامل مدیریت و برنامهریزی بهعنوان یكی از عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت برای گردشگران
ورزشی شناخته شد؛ همچنین پس از تحلیل محتوای كیفی و كدگذاری مصاحبهها در مجموع  51كد اولیه برای عامل مدیریت
و برنامهریزی ایجاد شد (جدول  )1كه در نهایت از بین این كدها 36 ،گویه بهعنوان سؤاالت تشكیلدهنده عامل مدیریت و
برنامهریزی شناسایی شد .بهجز عامل مدیریت و برنامهریزی عوامل زیرساخت ،حفاظت فیزیكی ،شرایط میزبانی رویداد ،امنیت
روانی گردشگران ،چهار عامل دیگر مؤثر بر مدیریت امنیت گردشگران بودند (شكل .)1

زیرساخت
حفاظت فیزیكی
شرایط میزیانی

مدیریت امنیت گردشگری
ورزشی

امنیت روانی
مدیریت و برنامهریزی

شکل  .1عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت گردشگری ورزشی

جدول  .1كدگذاری و تحلیل محتوای كیفی مصاحبهها
مقوله اصلی

کدهای باز اولیه (مفاهیم)
برنامهریزی  -بهروزرسانی مداوم  -مشاركت همهجانبه  -پیشبینی بیمه–تفاهمنامه با شركتهای معتبر-
ژنراتورهای اضطراری -پیشبینی وضعیت جوی -هماهنگی با هواشناسی  -برنامهریزی– آمادگی حین برگزاری-
اورژانس پزشكی -حضور تكنسین پزشكی – آمبوالنس و بالگرد -تخلیه گردشگران  -پاسخ اضطراری – تمرین
مدیریت بحران -برنامهریزی  -اعضای راهبردی  -تأمین نیروی انسانی -تأمین تجهیزات  -برگزاری منظم شورا-
طرح ترافیک -تفاهمنامه با سازمانهای امنیتی -نیروهای متخصص  -آژانسهای گردشگری -برخورد محترمانه
 آموزش نحوه برخورد  -حل مشكالت گردشگر -مدیریت صحیح تخلیه جمعیت -شیوه بازرسی -بررسیاعتبارنامه  -آموزش تیمهای تخصصی -صدور كارت شناسایی به همراه هولوگرام معتبر -بررسی سابقه پرسنل-
معرفی نمایندگان سازمانهای درگیر قبل از برگزاری -توزیع بولتن آموزشی -آشنایی با مصادیق مجرمانه -حفظ
خونسردی در شرایط اضطراری -نحوه خروج ایمن -فرهنگسازی -رعایت مقررات میزبان -مشاركت پرسنل -
پیشبینی نیروی انسانی  -تجهیزات امنیتی و پزشكی  -ارگانهای معتبر -مانورهای آموزشی -تمرین پروتكلهای
امنیتی -شركت در مانورها -آشنایی با سلسلهمراتب مدیریت -تیم فرماندهی  -تعیین سلسلهمراتب

مدیریت و برنامهریزی

جهت انجام تحلیل عاملی اكتشافی دادها از دو آزمون كایزرـ مایرـ اولكین و بارتلت استفاده شد (جدول  ،)2نتایج نشان داد ،تعداد
نمونههای مورد بررسی از كفایت الزم برخوردار میباشند و همچنین استفاده از تحلیل عاملی اكتشافی برای بررسی پرسشنامه
مناسب بوده است و عاملهای بهدست آمده از اعتبار الزم برخوردار میباشند .بررسی نتایج حاصل از تحلیل عاملی اكتشافی جهت
تعیین عوامل فرعی مؤثر بر مدیریت و برنامهریزی امنیت گردشگری ورزشی نشان داد ،مؤلفههای مدیریت منابع انسانی ،همكاری
319

سبحانی و همکاران

بررسی نقش مدیریت و برنامهریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی

سازمانهای مشاركتكننده در برگزاری رویداد ،مدیریت برگزاری رویداد ،مدیریت ریسک و مدیریت بحران بهعنوان پنج عامل
فرعی ،مؤلفههای تشكیلدهنده عامل اصلی مدیریت و برنامهریزی را تشكیل دادند كه در مدیریت امنیت گردشگران ورزشی
نقشی مؤثر دارند (شكل .)2
جدول  .2نتایج آزمون كایزرـ مایرـ اولكین و بارتلت در تحلیل عاملی اكتشافی
کایزرـ مایرـ اولکین ()KMO

بارتلت
خی دو

0/957

6278/603

درجه آزادی
سطح معناداری

456
0/001

جهت انجام تحلیل عاملی اكتشافی حداقل بار عاملی مورد پذیرش برای هر گویه 0/55 ،در نظر گرفته شد كه بر همین اساس،
پنج گویه به دلیل بار عاملی كمتر از بار مبنا یا داشتن بار عاملی در دو یا چند عامل از فرایند تحلیل حذف شدند .نتایج تحلیل
عاملی اكتشافی برای مؤلفهها و گویههای تشكیل مدیریت و برنامهریزی امنیت گردشگری ،در جدول شماره  3گزارش شد .پایایی
پرسشنامه و مؤلفهها نیز با استفاده از آلفای كرونباخ ،مورد بررسی قرار گرفت كه نتایج نشان داد ،این مقدار برای پرسشنامه
مدیریت و برنامهریزی امنیت گردشگران برابر با 0/83است و با توجه به این مقدار مشخص شد ،پرسشنامه و مؤلفههای تشكیل
دهنده آن از میزان پایایی الزم برخوردار میباشند.
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جدول  .3نتایج تحلیل عاملی اكتشافی برای گویهها و مؤلفههای تشكیلدهنده مدیریت و برنامهریزی امنیت گردشگری ورزشی
مؤلفه

مدیریت
ریسک

مدیریت
بحران

مدیریت
برگزاری

مدیریت
منابع
انسانی

همكاری
سازمانها

میانگین ±

بار

انحراف استاندارد

عاملی

شناسایی مداوم نیازهای امنیتی و تهیه برنامه قبل از رویداد و بهروزرسانی مداوم آن

3/1±7/05

0/74

2

پیشبینی تأمین بیمه گردشگران ورزشی و عقد تفاهمنامه با شركتهای بیمه معتبر

3/1±56/11

0/75

5

تجهیز اماكن ورزشی محل برگزاری رویداد به ژنراتورهای برق اضطراری

3/1±66/1

0/81

3

گویه

اولویت

ایجاد مركز فرماندهی و كنترل امنیت رویداد با مشاركت نیروهای امنیتی و پلیس،
آتشنشانی  ،اورژانس ،داوطلبان ،مدیریت برگزاری رویداد و آژانسهای گردشگری و رسانه

3/1±61/11

0/67

4

هماهنگی و دریافت اطالعات از سازمانهایی مانند هواشناسی برای زمان برگزاری رویداد

3/1±82/05

0/76

1

تدوین برنامه مدیریت بحران و آمادگی كامل حین برگزاری رویداد

3/1±73/08

0/77

1

تدوین برنامه اورژانس پزشكی و هماهنگی جهت حضور تعداد كافی تكنسین پزشكی،
آمبوالنس و بالگرد در محل مقصد گردشگری

3/1±68/05

0/68

2

تدوین برنامه تخلیه گردشگران و پاسخ اضطراری در صورت لزوم

3/1±66/11

0/61

3

تمرین روشهای مدیریت بحران ،تخلیه اضطراری و بحث در مورد برنامه و روش اجرا

3/1±5/11

0/58

4

برنامهریزی مناسب جهت برگزاری درست رویداد

3/1±81/06

0/53

2

تدوین طرح ترافیک جهت روان شدن عبور و مرور در مسیرهای منتهی به محل برگزاری

3/1±61/06

0/60

4

مشخص نمودن اعضای راهبردی شورای تأمین رویداد ورزشی چند هفته قبل از رویداد
و برگزاری دورهای و منظم شورا جهت برنامهریزی مناسب

3/0±74/99

0/69

3

ایجاد تفاهمنامههای همكاری برگزاركنندگان با مسئوالن سازمانهای مورد نیاز امنیتی

3/0±84/97

0/63

1

استفاده از ظرفیت آژانسهای گردشگری و نیروی متخصص در زمینه گردشگری ورزشی

3/1±46/05

0/65

9

برخورد مناسب و محترمانه پرسنل امنیتی و نیروهای برگزاركننده رویداد با گردشگران

3/1±88/02

0/59

1

آموزش مناسب پرسنل امنیتی در برخورد با گردشگران و حل مسائل و مشكالت آنها

3/1±61/19

0/77

3

آموزش مناسب نیروهای امنیتی جهت كنترل جمعیت و تخلیه گردشگران

3/1±64/17

0/84

2

آموزش دقیق در مورد شیوه بازرسی و بررسی اعتبارنامه افراد

3/1±49/24

0/81

6

آموزش تیمهای متخصص مانند كشف بمب و مواد سمی و خنثی كردن و امحاء آن

3/1±43/26

0/82

8

توزیع كتابچههای آموزشی بین گردشگران و آشنایی آنها با مصادیق مجرمانه

3/1±54/2

0/68

5

آموزش گردشگران جهت حفظ خونسردی در شرایط اضطراری و نحوه خروج ایمن

3/1±45/22

0/75

10

فرهنگسازی و تبلیغ رعایت قوانین و مقررات از طریق رسانهها

3/1±6/21

0/72

4

مشاركت آژانسهای گردشگری ،كانون هواداران در خصوص آموزش مالحظات امنیتی

3/1±5/13

0/64

7

مشاركت تمام نیروهای تأمینكننده امنیت در طراحی برنامه مدیریت امنیت

3/1±75/11

0/57

2

پیشبینی تأمین نیروهای انسانی ،تجهیزات امنیتی و پزشكی از ارگانهای معتبر

3/1±82/01

0/65

1

برگزاری مانورهای آموزشی و تمرین پروتكلهای امنیتی قبل از برگزاری رویداد

3/1±45/2

0/85

8

حضور تمام پرسنل و سازمانهای درگیر تأمین امنیت در مانورهای آموزشی

3/1±48/16

0/84

7

تشكیل تیم فرماندهی و تعیین سلسلهمراتب جهت شناخت مدیران مافوق و جلوگیری
از سردرگمی برای نیروهای فعال در تأمین امنیت

3/1±62/17

0/82

4

صدور كارت شناسایی مجزا و معتبر به همراه هولوگرام برای كادر برگزاركننده رویداد

3/1±51/15

0/71

6

بررسی سابقه فروشندهها ،كاركنان اماكن ورزشی ،داوطلبان و متصدیان برگزاری رویداد

3/1±52/1

0/72

5

ایجاد هماهنگی جهت معرفی نمایندگان و كاركنان سازمانهای درگیر در تأمین امنیت
و برگزاری قبل از رویداد جهت صدور كارت شناسایی

3/1±66/14

0/63

3
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بر اساس نتایج جدول  3و آزمون فریدمن در عامل مدیریت ریسک" ،هماهنگی و دریافت اطالعات از سازمانهایی مانند هواشناسی
برای زمان برگزاری رویداد" با دارا بودن بیشترین میانگین بهعنوان مهمترین گویه شناخته شد .برای عامل مدیریت بحران ،گویه"
تدوین برنامه مدیریت بحران و آمادگی كامل حین برگزاری رویداد" از اهمیت بیشتری برخوردار بود ".ایجاد تفاهمنامههای
همكاری برگزاركنندگان با مسئوالن سازمانهای مورد نیاز امنیتی (پلیس ،اورژانس ،آتشنشانی و  ")...از مهمترین گویههای عامل
مدیریت برگزاری رویداد بود؛ همچنین مشخص برای عامل مدیریت منابع انسانی" برخورد مناسب و محترمانه پرسنل امنیتی و
نیروهای برگزاركننده رویداد با گردشگران" مهمترین گویه است و در نهایت گویه" پیشبینی تأمین نیروهای انسانی ،تجهیزات
امنیتی و پزشكی از ارگانهای معتبر" در عامل همكاری سازمانهای مشاركتكننده در برگزاری رویدادهای ورزشی نسبت به
باقی گویهها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
پس از تحلیل عاملی اكتشافی و شناسایی عاملهای مؤثر بر مدیریت و برنامهریزی امنیت گردشگری ورزشی ،جهت تعیین اثرات
گویهها و عاملهای شناسایی شده بر امنیت گردشگران ورزشی ،از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم با استفاده از مدلسازی
معادالت ساختاری و ارائه الگو (شكل  )2استفاده شد .در ابتدا با استفاده از تمام گویههای پرسشنامه جهت تبیین و پیشبینی
پنج مؤلفه فرعی مربوط به مدیریت و برنامهریزی استفاده شد و سپس در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم پنج عامل (مدیریت
منابع انسانی ،مدیریت برگزاری ،مدیریت ریسک ،مدیریت بحران و همكاری سازمانهای برگزاركننده) بهعنوان متغیرهای قابل
مشاهده ،عامل اصلی و سازه مكنون مدیریت و برنامهریزی گردشگری ورزشی را پیشبینی و تبیین نمودند .نتایج جدول  4نشان
میدهد كه مدل تأثیر مدیریت و برنامهریزی رویداد بر مدیریت امنیت گردشگری ورزشی مناسب بوده و تمامی اعداد و پارامترهای
مدل از مقادیر تی و بار عاملی قابل قبولی برخوردار بودند؛ همچنین مشخص شد كه مؤلفه مدیریت منابع انسانی با بار عاملی
 ،0/89بیشترین تأثیر را در تبیین مؤلفه اصلی مدیریت و برنامهریزی امنیت گردشگری ورزشی دارد و مؤلفههای مدیریت برگزاری
رویداد ،همكاری سازمانهای مشاركتكننده در رویداد ،مدیریت بحران و مدیریت ریسک به ترتیب با بارهای عاملی ،0/82 ،0/84
 0/81و  0/79در اولویتهای بعدی قرار گرفتند.
جدول  .4معادله ساختاری الگوی تأثیر مدیریت و برنامهریزی بر مدیریت امنیت گردشگری ورزشی
متغیر وابسته

مدیریت و برنامهریزی

متغیر مستقل

بار عاملی

مقدار تی

مدیریت ریسک

0/79

16/90

مدیریت بحران

0/81

16/28

مدیریت برگزاری رویداد

0/84

17/06

مدیریت منابع انسانی

0/89

17/10

همكاری سازمانها

0/82

14/07
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شکل  .2الگوی تأثیر مدیریت و برنامهریزی رویداد بر مدیریت امنیت گردشگری ورزشی

نتایج شاخصهای نیكویی برازش (جدول  )5گویای این مطلب بود كه شاخصهای نسبت خی دو برابر با  ،3/89شاخصهای
برازش تطبیقی  IFI ،NFIو  CFIمساوی یا بیشتر از  0/90و شاخص  RMSEAبا مقدار  0/076در حد مطلوبی قرار دارند؛
بدین معنی كه الگوی تحقیق حاضر دارای برازش مطلوبی است.
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جدول  .5شاخصهای برازش مدل
شاخصهای برازش

تفسیر

مقادیر شاخصها

مقدار مطلوب

كای اسكور ()χ2

1650/79

-

درجه آزادی ()df

424

-

نسبت كای اسكور به درجه آزادی ()χ2/ df

3/89

بین  1تا 5

مطلوب

شاخص نیكویی برازش ()GFI

0/91

بیشتر از 0 /9

مطلوب

شاخص نیكویی برازش تعدیلشده ()AGFI

0/85

بیشتر از 0 /8

مطلوب

ریشه دوم میانگین خطای برآورد ()RMSEA

0/083

كمتر از 0 /1

مطلوب

ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده()RMR

0/041

كمتر از 0 /05

مطلوب

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

0/96

بیشتر از 0 /9

مطلوب

شاخص برازش هنجار شده ()NFI

0/95

بیشتر از 0 /9

مطلوب

شاخص برازش افزایشی ()IFI

0/96

بیشتر از 0 /9

مطلوب

بحث و نتیجهگیری
امنیت یكی از مؤلفههای مهم جذب گردشگر برای ارتقا و توسعه این صنعت است كه تأثیر شگرفی بر گردشگری و اتخاذ تصمیم
از جانب گردشگران برای سیر و سفر و بازدید از مكانها ی تاریخی و طبیعی و ورزشی به همراه دارد (حاجی اسماعیلی و كیان
پور .)1393 ،با توجه به خیل عظیم گردشگران ورزشی داخلی و خارجی حاضر در رویدادها و مقاصد گردشگری ورزشی ،همواره
باید این ذهنیت وجود داشته باشد كه رویدادهای ورزشی میتوانند جزء اهداف تروریستی و دیگر عوامل مخل امنیت باشند و
امنیت گردشگران میتواند بهصورت بالقوه درخطر باشد ،لذا اتخاذ تدابیر و راهكارهای پیشگیرانه از سوی مسئوالن ،مدیران و
متصدیان حوزه گردشگری ورزشی ضروری است .عوامل و شرایط مختلفی میتواند بر امنیت گردشگران ورزشی تأثیرگذار باشد؛
یافتههای بخش كیفی پژوهش نشان داد كه عامل مدیریت و برنامهریزی یكی از مؤلفههای اصلی تأثیرگذار بر مدیریت امنیت
گردشگری ورزشی است و بنابر نتایج بخش كمی پژوهش مشخص در تبیین عامل اصلی مدیریت و برنامهریزی امنیت رویداد به
ترتیب ،اهمیت پنج مؤلفه فرعی مدیریت منابع انسانی ،مدیریت برگزاری رویداد ،همكاری سازمانهای مشاركتكننده در رویداد،
مدیریت بحران و در نهایت مدیریت ریسک نقش مؤثر دارند .برنامهریزی فرآیند آمادهسازی فعال قبل از یک رویداد است .برای
توسعه و اجرای برنامههای مهم و پیشگیری ،پاسخ و بازسازی در شرایط اضطراری ،برنامهریزیهای ضعیف یا بدون هدف نتایج
مؤثر زیادی بر سیستم مدیریت امنیت ورزشی یا رویدادهای دیگر نخواهد داشت (هال و همكاران .)2012 ،در حوزه امنیت
گردشگران ورزشی نبود برنامهریزی مؤثر میتواند پیامدهای مخربی به همراه داشته باشد و مهمتر اینكه میتواند احتمال بروز
فاجعه را افزایش دهد .در این نوع برنامهریزی سرمایهها و داراییها تعریف ،ریسکها ارزیابی ،تهدیدها تجزیهوتحلیل و در نهایت
برنامهها و سیاستها و تدابیر پیشگیرانه توسعه داده میشود .همسو با نتایج پژوهش همتی نژاد و همكاران ( )1393با بررسی
نقش مدیریت در امنیت ورزشگاهها بیان كردند كه برنامهریزیهای خوب متصدیان برگزاری مسابقات فوتبال و مدیریت درست
ورزشگاهها از طریق افزایش رضایتمندی و جلوگیری از رفتارهای خشونتآمیز تماشاگران ،ارتقای امنیت ورزشگاههای فوتبال را
در پی دارد؛ همچنین وی فرایند مدیریت و برنامهریزی را شامل ،مدیریت ریسک و بحران ،كیفیت خدمات روز مسابقه ،مدیریت
ارتباطات و تعامالت و اقدامات فرهنگی بیان كرد .شاه منصوری و همكاران ( )1385عدم توجه به برنامهریزی و مدیریت در مقابله
با بحرانها در برگزاری مسابقات ورزشی را خود سبب وقوع بحران معرفی كرد؛ منصوری ( )1398نیز عوامل مدیریتی را یكی از
مهمترین عواملی مؤثر بر مدیریت ریسک در برگزاری رویدادهای ورزشی برشمرد .رحیمی و همكاران ( )1381نیز بر این عقیدهاند
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كه عوامل مدیریتی یكی از مهمترین عواملی است كه قصور در آن میتواند منجر به مسائل و بینظمیهای جمعیت تماشاگران و
ایجاد ناامنی در استادیوم شود.
مدیریت منابع انسانی بهعنوان یكی از مهمترین مؤلفههای مدیریت و برنامهریزی امنیت گردشگری شناسایی شد .منظور از منابع
انسانی ،همه افراد و كاركنان (دائمی و موقت) حاضر در رویداد ورزشی جهت برگزاری و كمک به حفظ امنیت و آرامش در رویداد
است كه میتواند شامل ،كادر اجرایی ،پرسنل امنیتی ،پلیس و انتظامات ،كاركنان اماكن ورزشی ،نیروهای آتشنشانی ،كادر
پزشكی و اورژانس ،نیروهای داوطلب و غیره باشد .بهزعم هال ( )2010كلید محافظت از زیرساختهایی همچون استادیومها و
اماكن ورزشی ،آموزش مؤثر كاركنان و پرسنل است .كاركنان سازمانهای ورزشی مسئول برگزاری مسابقه ،نیروهای نظامی و
امنیتی و همه كاركنان روز مسابقه اعم از راهنماها ،فروشندهها ،متصدیان بلیت و غیره بهتر است ،بهدرستی آموزش ببینند و در
مورد خطمشیها و شیوههای تأمین امنیت استادیوم آگاه بوده و نقش و مسئولیت خود در طول عملیات تأمین امنیت استادیوم
را بهخوبی درک كنند .مهمترین عامل بهرهوری در سازمان و كل جامعه ،منابع انسانی است (شعبانی بهار و فرید فتحی)1397 ،؛
به عقیده سیسلک )2010( 1نیز ،پرسنل امنیتی ماهر و صدور گواهینامه و تأییدیه برای این كاركنان از عواملی است كه امنیت
استادیوم را تضمین میكند ،فرجی ( )1393نیز بیان میكند ،افزایش دانش و آگاهی مسئوالن امنیت استادیوم از طریق
همكاریهای داخلی و بینالمللی مثل حضور در همایشها و سمینارهای مربوطه و نیز بازدید از استادیومهای سایر كشورها
میتواند كمکكننده باشد .منصوری ( )1398نیز جهت ارتقا آمادگی نیروی انسانی در مقابله با خطرات احتمالی پیشنهاد آموزش
نیروی انسانی در مورد نحوه رفتار با تماشاگران ،آموزش پرسنل كنترلكننده ورودیهای استادیوم در مورد شیوههای بازرسی
بدنی و كنترل اعتبارنامه افراد ،آموزش تكنیکهای مدیریت جمعیت ،آموزش برنامههای مدیریت ریسک و روشهای مقابله با
بحران و در نهایت آموزش نیروهای امنیتی و پرسنل برگزاری در مورد نحوه برخورد با تهدیدات بمبگذاری و انواع سالحهای
كشتارجمعی را ارائه داد .هدف اصلی از آموزش پرسنل امنیتی ،تولید رفتارهای اخالقی خاص ،استقامت روانی ،توسعه مهارتها
و تواناییهای روانشناختی و آمادهسازی افكار عمومی برای اقدامات امنیتی خاص در مورد شرایط بحرانی در هر زمان است.
آموزش پرسنل كلیدی ،یک نیاز حیاتی است و باید در زمینههای زیر ارائه شود :ارزیابی تهدید ،روش بازرسی ،به رسمیت شناختن
گواهینامه و آگاهیهای امنیتی (هال و همكاران .)2012 ،سیستم آموزش امنیتی باید پرسنل امنیتی را برای دستیابی به مهارت
تجزیهوتحلیل محیط قادر سازد و همچنین پرسنل باید به شناسایی و ارزیابی خطرات و تهدیدات ایمنی و پیشبینی توسعهشان،
تعیین روشها و اقدامات مدیریتی ،خطرات و تهدیدات امنیتی ،اقدامات برنامهریزی و مدیریت ریسک سازمان ،مدیریت امنیت و
بحران مطابق با منابع و ظرفیتهای موجود و طراحی و مدیریت سیستمهای امنیتی پیچیده ،قادر باشند.
از دیگر نتایج پژوهش و ازجمله عوامل مؤثر بر مدیریت و برنامهریزی ،میتوان به مدیریت برگزاری رویداد اشاره نمود ،فراهم
كردن شرایط برگزاری رویدادهای ورزشی بهطور مطمئن ،یكی از اهداف مدیران ورزشی است و اداره فعالیتهای ورزشی و
سرگرمی و امكاناتی كه این فعالیتها در آنها انجام میشوند نیازمند ،مهارتها و تواناییهای بسیاری است .حساسیت فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی رویدادهای ورزشی ازیکطرف و گستردگی و كثرت آنها از طرف دیگر ایجاب میكند كه مدیران و
برگزاركنندگان این رویدادها از دانش ،مهارت و تجربه الزم در برنامهریزی ،سازماندهی و هدایت رویدادهای ورزشی برخوردار
باشند ؛ ازجمله عوامل مؤثر در ارتقای مدیریت امنیت رویداد ،برنامهریزی و تدارک امكانات رفاهی برای گردشگران قبل از برگزاری
رویداد است كه بسیاری از پژوهشگران (فرجی و همكاران2018 ،؛ هال2012 ،؛ نادریان و همكاران1392 ،؛ محمدكاظمی و
همكاران )1386 ،بیان داشتهاند كه تهیه و تدارک امكانات رفاهی مناسب برای گردشگران و تماشاچیان ورزشی تا حد زیادی
میتواند از شكلگیری رفتارهای نابهنجار و نامناسب گردشگران مانند اوباشگری ،اغتشاش و هولیگانیسم جلوگیری نماید .نكته
1. Cieslak
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دیگری كه در مدیریت برگزاری رویداد باید به آن توجه شود ،بررسی توجه به تجارب میزبانهای قبلی در زمینه برگزاری رویداد
است ،همانطور كه كاتلین )2012( 1بیان میكند ،تجارب و درسهای آموخته شده در رویدادهای قبلی باارزش هستند و میتوانند
بهمنظور بهینهسازی برنامهریزیهای امنیتی برای رویدادهای آینده به اشتراک گذاشته شوند .براساس نظریه ناكامی پرخاشگری،
محدودیتها بهعنوان محرک رفتار تهاجمی عمل میكند ،بنابراین كمبود امكانات و شرایط نامطلوب رفاهی برای گردشگران
رویدادهای ورزشی انگیزه افراد را جهت بروز رفتار تهاجمی افزایش میدهد (فرجی .)1393 ،ازجمله این شرایط كه بیشتر
مصاحبهشوندهها در بخش كیفی به آن اشاره كردند ،میتوان به سیستم حملونقل مناسب ،پاركینگ كافی ،بلیتفروشی اینترنتی،
سرویسهای بهداشتی مناسب و كافی و در نظر گرفتن بوفهها و فروشگاههای مواد غذایی و همچنین برگزاری مراسم شاد و مفرح
موازی با رویداد اشاره كرد.
مدیریت ریسک و بحران بهعنوان دو مؤلفه دیگر تأثیرگذار بر روند مدیریت و برنامهریزی امنیت شناسایی شدند؛ اگرچه رویدادهای
ورزشی یا هر نوع فعالیت بدنی دیگر ،سرگرمكننده و برای سالمت مردم مفید و سودمند است ،اما گاهی میتوانند شامل خطرهای
پنهان و حادثه زا هم باشند .خطر همواره با پیامدهای ناخوشایند مانند آسیب ،صدمه و ضرر و زیان همراه است .بهمنظور كاهش
یا حتی حذف این خطرها ،صنعت ورزش و اوقات فراغت به اجرای فرایند مدیریت ریسک مؤثر بهعنوان بخشی از سیستم مدیریت
خوب طراحی شده نیاز دارد (دیمیتریادی .)2007 ،2مدیریت ریسک ،روش فعالی است كه به اگرها پاسخ میدهد و شامل دو
بخش كاهش و كنترل ریسک است .هدف از كاهش ریسک به حداقل رساندن خطر یک واقعه نامطلوب و هدف از كنترل
جمعآوری اطالعات برای مشخص كردن اینكه آیا ابتكارات اجرا شده بهطور مؤثر خطر واقعه نامطلوب را به حداقل رسانده است
یا خیر میباشد (استلس 3و همكاران .)2006 ،بنا به پیشنهاد سی اسالک 4و همكاران ( )2010بهتر است ،سازمانهای ورزشی
در برابر ریسکهای تهدیدكننده ورزش ،رویكرد مدیریت ریسک اتخاذ نمایند كه مهمترین چالش در این زمینه شناسایی تهدیدات
واقعی و نیز اقدامات مقابلهای مناسب در برابر ریسک ترورهای سیاسی سازماندهی شده ،ترورهای اجتماعی سازماندهی شده و
ترورهای برنامهریزی نشده است .از طرفی مدیریت بحران ،نشاندهنده پتانسیل خطرپذیری است .امروزه بحران یكی از اثرگذارترین
مشكالتی است كه سازمانها در سرتاسر دنیا با آن روبرو میباشند (میرصفیان و راسخ )1397 ،؛ هدف اولیه مدیریت بحران،
كاهش خسارات احتمالی و در معرض خطر و خسارات قرار گرفتن است (وستربیک 5و همكاران .)2006 ،رویكرد مدیریت بحران
در اماكن ورزشی و مدیریت رویداد ،باید بهعنوان بخشی جداییناپذیر از یک روش خوب مدیریتی در نظر گرفته شود .متصدیان
و برگزاركنندگان رویدادهای ورزشی ،وظیفه دارد تا خط و مشی و سیاست خود را برای مدیریت بحران تعریف و مستندسازی
كنند .خطرها باید شناسایی ،تجزیه تحلیل و در صورت لزوم با آنها مقابل شود؛ لذا در طراحی مدیریت بحران ابتدا باید به
تمهیدات ویژهای پرداخت كه به عملكرد فوری نیاز دارند ،حوادثی مانند رفتارهای خشونتآمیز ،درگیری گردشگران ،خطر
تروریسم ،آتشسوزی و غیره و با داشتن طرح و برنامه میزان خطر و خسارتهای احتمالی را به كمترین میزان كاهش داد.
منصوری ( ) 1398با بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک رویدادهای ورزشی بیان كرد با توجه به اینكه زیرساختهای ورزشی
در كشور وضعیت مناسبی ندارند ،برنامهریزیهای خوب متصدیان در برگزاری رویدادهای ورزشی و مدیریت هر چه بهتر آنها در
جهت افزایش رضایتمندی تماشاگران و جلوگیری از رفتارهای خشونتآمیز آنها میتواند تأثیر به سزایی در ارتقا مدیریت ریسک
رویدادهای ورزشی داشته باشد .در نهایت آخرین مؤلفه شناسایی شده مؤثر بر مدیریت و برنامهریزی امنیتی گردشگران در این

1. Kathleen
2. Dimitriadi
3. Astles
4. Cieslak
5. Westerbeek

326

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

پژوهش شامل ،همكاری سازمانهای درگیر در برگزاری و تأمین امنیت رویداد بود .رهبری در مدیریت امنیت ،آمادگی اضطراری،
پیشگیری ،پاسخگویی و تالش برای بازیابی بسیار حیاتی است ،زیرا عدم وجود رهبری ممكن است ،به از دست دادن زندگی اموال
و اعتمادبهنفس عده زیادی گردشگر و تماشاچی منجر شود .در برقراری امنیت و برگزاری یک رویداد ورزشی افراد و سازمانهای
متعددی باهم همكاری میكنند كه جهت ایجاد هماهنگی بین این افراد و سازمانها با افكار و عقاید مختلف نیاز به ایجاد یک
تیم فرماندهی است .یک گروه فرماندهی شامل بازیكنان كلیدی سازمانهای متعددی هستند كه برای ارائه یک محیط امن و
ایمن برای تماشاگران ،ورزشكاران ،گردشگران و مقامات همكاری میكنند .اعضای گروه فرماندهی نشاندهنده ،حوزههای كلیدی
مدیریت تأسیسات ،مجریان قانون ،مدیریت اضطراری ،آتشسوزی و مواد خطرناک و خدمات پزشكی ضروری میباشند كه گروه
فرماندهی بهعنوان هسته گروه كاربردی برای تمام تالشهای امنیتی عمل میكند (هال و همكاران.)2012 ،
بهطوركلی میتوان گفت ،عوامل متعددی همچون ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت و برنامهریزی مناسب برگزاری رویداد ورزشی،
داشتن برنامه مدیریت ریسک و بحران و ایجاد هماهنگی و همكاری مناسب بین سازمانها و افراد برگزاركننده و تأمینكننده
امنیت رویداد بهعنوان پارامترهایی هستند كه به شكل مستقیم و غیرمستقیم در مدیریت و برنامهریزی امنیتی گردشگری ورزشی
نقش مؤثر داشته و توجه و در نظر گرفتن تمهیدات الزم در این زمینهها میتواند باعث بهبود شرایط ایمنی و امنیت برای
گردشگران ورزشی گردد؛ لذا با توجه به این یافتهها به مسئوالن و متصدیان ورزش كشور پیشنهاد میشود ،جهت ارتقای امنیت
گردشگران ورزشی به مدیریت و برنامهریزی توجه ویژه داشته و در برنامهریزی منابع انسانی و استخدام و بهكارگیری نیروی
انسانی موردنیاز سابقه و پیشینه آنها بررسی شود تا از استخدام افراد دارای سوءپیشینه و بیصالحیت جلوگیری شود و همچنین
جهت مقابله با هرگونه خطر و تهدید احتمالی ،پیشنهاد میشود ،همه پرسنل برگزاركننده و نیروهای امنیتی ،آموزشهای
مخصوص در زمینه كنترل و مدیریت جمعیت ،مدیریت ریسک و بحران ،مقابله با تهدیدات احتمالی ،تخلیه استادیوم و غیره
ببینند و در این زمینهها تمرین الزم داشته باشند.
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