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  چكيده
 گردشـگران  ديـدگاه  از هاي ورزشي در تـأمين و توسـعة آن   مطالعة ابعاد عيني امنيت و نقش سازمانهدف از اين تحقيق 

جامعـة آمـاري تحقيـق گردشـگران ورزشـي خـارجي       . پيمايشـي بـود  –روش تحقيق از نوع توصيفي. بود خارجي ورزشي
در ايـن تحقيـق از   . شمار بود گيري تمام روش نمونه. بودند) نفر 394(المللي دهة فجر  كننده در رويداد ورزشي بين شركت

آمده  دست به) =001/0P(سطح معناداري . دست آمد به α= 83/0پايايي پرسشنامه . ساخته استفاده شد پرسشنامة محقق
و  المللـي  هـاي بـين   زبـان  هاي آموزش مديريت بحران، تسلط مسـئوالن حفـظ امنيـت بـه     اي در بخش از آزمون دوجمله

شايستگي مسئوالن در مديريت بحران نشان داد كه از ديدگاه گردشگران ورزشي خارجي عملكرد مديران ورزش در ايـن  
هـاي وجـود    آمده از ايـن آزمـون نشـان داد در بخـش     دست اما سطح معناداري و نسبت به. بخش در سطح نامطلوب است

، دادن آزادي بــه گردشــگران ورزشــي در حــريم شخصــي خــود  )=074/0P(فرهنــگ توســعة امنيــت در ميــان مــردم 
)575/0P=(   استفاده از داوطلبان براي بهبود امنيت گردشـگران ورزشـي ،)721/0P=( نـوازي و برخـورد خـوب     ، مهمـان

، مـديران ورزش و  )=074/0P(و آشـنا كـردن گردشـگران ورزشـي بـا فرهنـگ ايرانيـان        ) =074/0P(مسئوالن و مردم 
  .اند ركاران توسعة گردشگري عملكرد مطلوبي داشتهاند دست

  
  

  هاي كليدي  واژه
  .هاي ورزشي، گردشگري ورزشي ، سازمانامنيت ةتوسعامنيت، امنيت عيني، 
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   مقدمه
صنعت گردشگري پس از صنايع نفت و ) WTO(1هاي سازمان جهاني گردشگري براساس آخرين گزارش

 درهم ييها پديده امنيتي حوادث و گردشگري). 17(ت خودروسازي، سومين صنعت درآمدزاي جهان اس

 يا گردشگري مناطق در داخلي يها و ناآرامي جرم تروريسم، جنگ، مانند امنيتي حوادث وقتي .دان تنيده

). 14(سازد  مي متأثر را محل و مردم گردشگران گردشگري، افتد، صنعت مي اتفاق مناطق اين به نزديك
ترين داليل  ند تروريست، جرم و جنايت، دزدي، و جرايم مختلف از اصليابعاد مختلف مخل امنيت مان

احساس امنيت چند دامنه دارد و حوزة آن از فرد تا جمع توسعه . كاهش تعداد گردشگران هستند
عبارت  به). 8(گيرد  هاي گوناگون جاني، معيشتي، حقوقي، رواني و غيره را در بر مي يابد و محدوده مي

ترين حد تأثير امنيت  شود و بر همين اساس، عالي تنها در پرتو توسعة امنيت محقق ميديگر، گردشگري 
هاي امنيتي  المللي خود دچار نابساماني بر گردشگري وقتي است كه حاكميت در حدود مرزي و بين

) ميزبان گردشگر(هاي گردشگري مقصد  هاي امنيتي، جاذبه شود، زيرا به مجرد رخداد اين آشفتگي مي
در يك كالم بايد گفت . دهد تاريكي فضاي امنيتي آن كشور، درخشش و زيبايي خود را از كف ميدر 
، هاآن است كه خطر” امنيت”منظور از  ).4(ترين جاذبة گردشگري هر كشور، امنيت آن است  مهم

  .)14( صورت قابل قبولي كنترل شود يا به برودشده و احتمال وقوع آنها از بين  شناسايي و گزارش

معناي . در تعريف خود امنيت را در دو بعد عيني و ذهني توصيف كرده است) 1962( 2آرنولد ولفرز
شده و معناي ذهني يعني فقدان هراس از اينكه  هاي كسب عيني آن يعني فقدان تهديد نسبت به ارزش

يت در ، ابعاد مختلف امن)2007( 3منسفلد و پيزام). 16(هاي مزبور مورد حمله قرار گيرد  ارزش
  : اند گردشگري را در سه بخش بيان كرده

ماهيت حوادث امنيتي مانند انواع و فراواني حوادث امنيتي، انگيزه و اهداف حوادث امنيتي، ) الف
تأثير حوادث امنيتي مانند تأثير بر منطقة گردشگري، تأثير ) ب مكان و موقعيت وقوع حوادث امنيتي؛

 در گردشگري عرصة فعاالن عملكرد) ج ها؛ رسانه رفتار و مبدأ هاي بر رفتار گردشگران، تأثير بر دولت
 گردشگران، تصور و وجهه مديريت گردشگري، منطقة رفتار مانند گردشگري هاي بحران مقابل
  ). 14( احيا هاي روش

                                                           
1 . World Tourism Organization 
2 .  Wolfers 
3 . Mansfeld and Pizam 
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بندي منسفلد و پيزام از امنيت و ابعاد آن، بعد عيني  در اين تحقيق با توجه به تعريف ولفرز و طبقه
ها و مسئوالن ورزش در زمينة تأمين و توسعة  يت در قالب ماهيت حوادث امنيتي و عملكرد سازمانامن

  . امنيت بررسي شده است
هاي  ترين دغدغه هاي مختلف ورزشي در كشورهاي مختلف، امنيت همواره از اساسي در طول رقابت

عت گردشگري ورزشي و منافع با توجه به توسعة روزافزون صن. ها بوده است مسئوالن برگزاري رقابت
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي اين صنعت، لزوم توجه به برقراري امنيت گردشگران ورزشي 

تجمع زياد جمعيت در رويدادهاي ورزشي بزرگ، آنها را به هدفي ). 9(شود  بيش از پيش احساس مي
هاي متعدد ديگر همواره  بحران خطرهاي طبيعي بالقوه و. ها تبديل كرده است بالقوه براي تروريست

نيز به اين حقيقت اشاره ) 2007(1كوتز). 12(تهديدهايي جدي براي اين رويدادها و گردشگران است 
دارند، تحصيالت ندارند، و بيكارند، اغلب به ارتكاب  هايي كه در آن افراد درآمد كمي  كرد كه موقعيت

ملي گوياي اين واقعيت است كه در دنياي ناپايدار وقوع چنين عوا ).13(شود  مي جرم توسط آنان منجر
دار كردن اقدامات  هاي ورزشي به چارچوب ها محتمل است، سازمان امروزي كه خطر حمالت تروريست

بندي  ها و مرحله ها، آموزش نيروها نسبت به اين دستورالعمل و تهيه و تنظيم دستورالعملامنيتي 
در اين ميان ). 12(دارند  نيازهاي مؤثر در مقابله با اتفاقات محتمل،   ها براي تمرين و مانور برنامه فعاليت

خصوص امنيت را براي  هاي الزم توسعة گردشگري و به دولت و نيروهاي انتظامي بايد زيرساخت
ها و مديران ورزشي در برقراري امنيت و توسعة آن  در اين ميان عملكرد سازمان. گردشگران فراهم كنند

  . شده توسط گردشگران ورزشي دارد  ر امنيت ادراكنقش بسزايي د
ساله با حضور تعداد زيادي از گردشگران  ترين رويدادهاي ورزشي چندجانبه كه همه يكي از اصلي

در طول برگزاري . المللي دهة مبارك فجر است شود، مسابقات بين ورزشي خارجي در ايران برگزار مي
هاي ورزشي اعم از ورزشكاران، مربيان، سرپرستان،  ر قالب تيماين مسابقات تعداد زيادي از كشورها د

كه  طوري شوند، به عنوان گردشگران ورزشي وارد كشور مي هاي همراه به خبرنگاران و هيأت
كشور در پانزده رشتة ورزشي و در چند شهر كشور  42وهشتمين دورة اين مسابقات با شركت  بيست

المللي كه در نوع خود در كشور ما و حتي بسياري از كشورهاي  بيناين رويداد بزرگ ورزشي . برگزار شد
شود و  نظير است، به مناسبت بزرگداشت ايام دهة مبارك فجر از زمستان شروع مي منطقه و دنيا بي

ضعف در تأمين امنيت بنابراين . اي براي كشورمان دارد يابد و اهميت ويژه گاهي تا فصل بهار ادامه مي
                                                           

1 . Kotze 



 1394 فروردين و ارديبهشت، 1شمارة ، 7دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

4 

شوند، موجب بروز صدمات  رزشي كه پايه و اساس صنعت گردشگري محسوب مياين گردشگران و
رو بايد از طريق تحقيقات علمي مختلف، ابعاد  ازاين. شده خواهد شد هاي ياد ناپذيري در بخش جبران

  . دقت بررسي شود متفاوت امنيت در گردشگري ورزشي به
اند؟ اماكني  نيت احساس نگراني داشتهيك از عوامل مخل ام اينكه گردشگران ورزشي در مورد كدام

كه ناامني در آنها احساس شده است كدامند؟ منابع ايجاد احساس ناامني كدامند؟ و اينكه اقدامات 
شود، سؤاالت  كار گرفته مي ها و مسئوالن ورزش به تأمين و توسعة امنيتي در چه حد توسط سازمان

  .اصلي اين تحقيق است
 52، )1387(اصفهاني . امنيت در گردشگري ورزشي صورت گرفته استتحقيقات مختلفي در زمينة 

عامل . بندي كرد عامل را در حيطة گردشگري ورزشي داخلي و خارجي شناسايي و در دوازده محور طبقه
امنيت در جهانگردي ورزشي خارجي رتبة نخست و در جهانگردي ورزشي داخلي رتبة دوم را كسب كرد 

مطالعة : مفاهيم ريسك و مقاصد مسافرت«، در تحقيقي با عنوان )2009(و همكاران  1ژوكينگ ).2(
نفر از گردشگران اهل اياالت متحده كه  از  350با بررسي » هاي المپيك چين موردي در چين و بازي

شده را  چين ديدن كردند، از طريق تحليل عاملي چهار عامل از ريسك ادراك 2008هاي المپيك  بازي
اجتماعي، و ريسك تندي و خشونت، - ان ايمني شخصي، خطر فرهنگي، خطر روانيترتيب تحت عنو به

اجتماعي، تأثير منفي -هاي عوامل نشان داد كه خطر تندي و خشونت و خطر رواني رتبه. معرفي كردند
تحقيقي با ) 1388(صمديان ). 18(عنوان توريست براي بازديد از چين دارد  كنندگان به در انگيزة شركت

انجام داد و در مورد امنيت يا احساس امنيت و نوع » بررسي ابعاد اجتماعي گردشگري بر امنيت«عنوان 
طرز نگرش و تلقي : مندي گردشگران از سفر خود به چند شاخص اجتماعي دست يافت كه عبارتند از رضايت

و  4دفتر خاطراتتفاوتي گردشگران،  عدم عالقه و بي 3سنجي نسبت به شرايط امنيت، ميزان 2بازديدكنندگان
هاي روزانة بازديدكننده، تشكيل پليس ويژة گردشگري، تغيير ديدگاه سنتي مردم و مسئوالن نسبت  يادداشت

بررسي «در تحقيقي با عنوان ) 1388(حاجي مرادي ). 7(به گردشگران، كنترل نحوة برخورد با جهانگردان 
ه رسيد كه ارائة طرح پليس گردشگري، حفظ به اين نتيج» اكوتوريسم پايدار و نقش امنيت در توسعة آن

المللي، برقراري امنيت  گردشگران بينامنيت مرزها و جلوگيري از وقوع حوادث و رخدادهاي داخلي عليه 

                                                           
1  .  Xue Qing; Gibson, Heather; Zhang, James 
2 . Visitors Attitude 
3 . Rating Scale 
4 . Diaries 
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گردي، شناسايي مسيرهاي پرخطر، ايجاد مشاغل جديد در زمينة امنيت،  ها در زمينة تورهاي طبيعت راه
دهند، از جمله اقداماتي است كه  كه شايعات را گسترش مي و انجام اقدامات مؤثر در موارد حساس

 ). 3(توان در زمينة برقراري و تضمين امنيت و احساس امنيت در گردشگران انجام داد  مي

در زمينة برقراري امنيت » امنيت فرهنگي و گردشگري پايدار«در تحقيقي با عنوان ) 1388(صابر 
ردشگران با پيشينة تاريخي و فرهنگي ايرانيان و بيان فرهنگي گردشگران عنوان كرد كه آشنايي گ

ها و رسوم ملي ايراني جهت آشنايي گردشگران با اين مظاهر، ايجاد حس احترام به فرهنگ ايراني  ارزش
 - هاي گردشگري از مزاياي گوناگون توريسم، و پذيرش در شهروندان و لزوم آشنايي شهروندان شهر

هاي ارتقاي امنيت  المللي به گردشگران از راه ت و خدمات در سطح بينريزي براي ايجاد تسهيال برنامه
 ). 6(گردشگران است 

هاي اياالت  مديريت اثربخش امنيت در اماكن ورزشي دانشگاه«طي تحقيقي با عنوان ) 2010(هال 
دستورالعمل استاندارد را در يازده بخش عمده براي تأمين امنيت اماكن ورزشي عنوان  134» متحده

هاي   ، سيستم3، كنترل مجوزها2، كنترل دستيابي1كنترل محيط اطراف: كرد كه  برخي  از آنها عبارتند از
 ). 11(5، و پرسنل امنيت4حافظت فيزيكي

» ها و قوانين مديريت امنيت ورزشي در بريتانيا بررسي شيوه«طي تحقيقي با عنوان ) 2010( 6هال
روز مانند  هاي به مني در فوتبال انگليس را استفاده از فناوريموارد چهارگانة اقدامات تأمين امنيت و اي

نوازي و  هاي كنترل و دستوردهي مجهز، آموزش مديريت بحران به مسئوالن اجرايي و مهمان اتاق
گرفته در زمينة  با وجود تحقيقات انجام). 10(برخورد خوب با ورزشكاران و تماشاچيان عنوان كرد 

، و امنيت در گردشگري توسط پيزام و منسفلد )2010(ي توسط هال امنيت در رويدادهاي ورزش
) 1388(، صمديان )6) (1388(صابر  ،)15) (2009(7، تيچاوا)18) (2009(ژوكينگ ، )14) (2007(
تا كنون تحقيقي در مورد ابعاد امنيت در گردشگري ورزشي صورت ) 3) (1388(، حاجي مرادي )7(

است تا ابعاد عيني امنيت در گردشگري ورزشي ايران و نقش نگرفته و در اين تحقيق سعي شده 
 . آن بررسي شود    هاي ورزشي در تأمين و توسعة سازمان

                                                           
1 . Perimeter Control 
2 . Access Control 
3 . Credentialing 
4 . Physical Protection Systems 
5 . Security Personnel 
6 . S.A. Hall  
7 . Tichaava 
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  روش تحقيق
روش تحقيق حاضر از لحاظ هدف از نوع كاربردي و از لحاظ راهبرد از نوع تحقيقات توصيفي و از نظر 

  .مسير اجرا پيمايشي بود
كننده در رويداد  بودند از كلية گردشگران ورزشي خارجي شركتجامعة آماري اين تحقيق عبارت 

اعم از ورزشكاران، مربيان، سرپرستان، داوران، پزشكان، خبرنگاران،  1389المللي دهة فجر  ورزشي بين
كشور دنيا كه در هشت رشتة ورزشي شامل بدمينتون، اسكي،  47هاي همراه از  اعضاي خانواده و هيأت

سواري، شطرنج، دو و ميداني و تكواندو كه در شهرهاي قزوين،  فرنگي، دوچرخهكُشتي آزاد، كُشتي 
 394تعداد جامعة آماري تحقيق  .تهران، كيش، كرمان، اصفهان، قم و مشهد برگزار شد، حضور داشتند

دليل انصراف برخي از كشورها از حضور  با توجه به مشخص نبودن تعداد دقيق جامعة آماري به. نفر بود
هاي ورزشي كه از قبل تعيين  ها در لحظات آخر و عدم برگزاري مسابقات در برخي از رشته ابتدر رق

كه در يك  طوري به. شمار بود و تعداد نمونه برابر با جامعه انتخاب شد گيري به روش كل شده بود، نمونه
. ار گرفتگيري قر هاي مورد پژوهش تحت پرسش و اندازه ماهه نظرهاي همة نمونه مقطع زماني شش

پرسشنامة معتبر  384البته به همة گردشگران ورزشي پرسشنامه تحويل داده شد كه از ميان آنها، 
  .گردآوري شد

در زمينة امنيت در ) 14) (2007(در اين تحقيق با محوريت مدل تئوريكي پيزام و منسفلد 
نحوة  دي همچونپرسشنامه عوامل متعد. ساخته استفاده شد گردشگري ورزشي از پرسشنامة محقق

عملكرد مديران ورزشي از ديدگاه كارگيري پليس ويژة گردشگري، و  عملكرد نيروي انتظامي، ميزان به
اين پرسشنامه شامل پانزده سؤال . كرد گردشگران ورزشي خارجي براي ارتقاي امنيت را بررسي مي

گردشگران ورزشي خارجي  پرسشنامه عوامل متعددي مانند عوامل مخل امنيت كه از ديدگاه. اصلي بود
شد، منابع ايجاد احساس ناامني،  قبل و حين حضور آنان در ايران موجب احساس ناامني در آنها مي

ها و مسئوالن ورزش در تأمين  كردند، و عملكرد سازمان اماكني كه گردشگران در آن احساس ناامني مي
پرسشنامه به پنج زبان انگليسي، . كرد يو توسعة امنيت از ديدگاه گردشگران ورزشي خارجي را بررسي م
روايي پرسشنامه توسط . ها قرار گرفت روسي، عربي، فرانسوي و آلماني ترجمه شد و در اختيار نمونه

نفر از گردشگران ورزشي خارجي  25 براي تعيين پايايي، پرسشنامه بين . تأييد شد) ده نفر(متخصصان 
دهندة پايايي باالي  دست آمد كه نشان به) α=  83/0( ونباخ توزيع شد كه پايايي آن از طريق آلفاي كر

در اين تحقيق با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش، اغلب از آمار توصيفي استفاده شد و . پرسشنامه بود
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در بخش آمار . بندي ارائه شدند بندي و رتبه صورت فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد، طبقه ها به داده
ها  منظور تعيين نرمال بودن توزيع داده اي به ، و آزمون دوجملهاسميرنوف-آزمون كولموگروفاستنباطي 

كلية . هاي مورد بررسي استفاده شد و آزمون ميزان مطلوب بودن يا ميزان رضايت گردشگران در مؤلفه
  .صورت گرفت spss16افزار  محاسبات از طريق نرم

 

  هاي تحقيق نتايج و يافته
درصد از گردشگران ورزشي خارجي قبل از سفر به ايران  8/44نشان داد كه د كه نتايج نشان دا

درصد اعالم كردند بيشترين عاملي كه قبل از سفر به  26. گونه احساس ناامني از ايران نداشتند هيچ
تجاوز به عنف . شد، عامل احساس ناامني در حريم شخصي بود مي ايران موجب احساس ناامني در آنان

درصد عاملي بود كه كمترين احساس نگراني در مورد آن در ميان گردشگران ورزشي وجود  6/3با 
همچنين برخي گردشگران مواردي مانند رفتار تند و بد عليه گردشگران زن، و ناامني در ميان . داشت

 ).1جدول (تماشاچيان را عوامل احساس ناامني عنوان كردند 

 

ل مخل امنيت از ديدگاه گردشگران ورزشي خارجي قبل از آمار توصيفي مربوط به عوام. 1جدول 
  حضور در ايران

 درصد فراواني  امنيت عامل مخل
  8/44  172  عدم احساس ناامني

  26  100  احساس ناامني در حريم شخصي
  8/19  76  پرخاشگري اجتماعي

  2/18  70  سرقت
  1/16  62  ناامني رواني
  6/14  56  تروريسم

  12  46  خشونت و زد و خورد
  9/8  34  سرقت مسلحانه

  8/5  22  قتل
  6/3  14  تجاوز به عنف
  6/1  6  ساير موارد
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درصد از گردشگران ورزشي در طول مدت حضور در  2/54همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه 
درصد عنوان  24. رويداد در ايران عاملي را كه موجب احساس ناامني در ميان آنان شود، مشاهده نكردند

رين عاملي كه در طول حضور در رويداد مخل امنيت بوده است، عامل احساس ناامني در كردند بيشت
كدام از گردشگران ورزشي در طول مدت حضور  همچنين نتايج نشان داد كه هيچ. حريم شخصي است

  ).2جدول (در رويداد شاهد تروريسم، قتل، سرقت مسلحانه، و تجاوز به عنف نبودند 

ان ورزشي خارجي حين حضور بوط به عوامل مخل امنيت از ديدگاه گردشگرآمار توصيفي مر. 2جدول 
  ندر ايرا

  درصد  فراواني  امنيت عوامل مخل

  2/54  208  عدم احساس ناامني
 24 92 احساس ناامني در حريم شخصي

  5/11  44  پرخاشگري اجتماعي
  4/9  36  ناامني رواني

  6/3  14  سرقت
  6/2  10  خشونت و زد و خورد

  0  0  ه عنفتجاوز ب
  0 0 سرقت مسلحانه

  0  0  تروريسم
  0  0  قتل

  
درصد، و اينترنت با  38درصد، دوستان و آشنايان با  8/44تلويزيون با همچنين نتايج نشان داد كه 

ترتيب بيشترين تأثير را در مورد القاي نگراني به گردشگران در مورد ناامني در ايران  درصد به 2/31
   .درصد كمترين تأثير را در اين زمينه داشتند 1/3درصد و كتاب با  7/4راديو با . عهده داشتند به

قيق در بخش منابع ايجاد احساس ناامني از ديدگاه گردشگران ورزشي خارجي در طول نتايج تح
درصد و مسئوالن برگزاري رويداد با  3/20و  78حضور در ايران نشان داد كه مردم عامه با فراواني 

 كمترين. ترين منبع تأثيرگذار در ايجاد احساس ناامني در اين گروه بودند درصد مهم 4/9و  36فراواني
درصد به گردشگران ورزشي خارجي  1/2و  8احساس ناامني نيز از سوي تبهكاران و مجرمان با فراواني 

  .شد وارد مي
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اند نشان  نتايج تحقيق در مورد اماكن و فضاهايي كه گردشگران ورزشي در آنها احساس ناامني كرده
درصد،  9/22و  88ا فراواني درصد و وسايل نقليه ب 9/33و  130هاي شهر با فراواني  داد كه خيابان

 3/8ها با   رستوران. مواردي بودند كه بيشترين احساس ناامني را براي گردشگران ورزشي ايجاد كردند
درصد نيز اماكني بودند كه كمترين ميزان احساس ناامني در آنها وجود  7/4ها با  درصد و استاديوم

  .داشت
وجود فرهنگ . 2ان براي گردشگران ورزشي، آموزش مديريت بحر. 1هاي  نتايج تحقيق در بخش

استفاده از . 4دادن آزادي به گردشگران ورزشي در حريم شخصي خود، . 3توسعة امنيت در ميان مردم، 
. 6آشنا كردن گردشگران ورزشي با فرهنگ ايرانيان، . 5داوطلبان براي بهبود امنيت گردشگران ورزشي، 

. 8شايستگي مسئوالن در مديريت بحران و . 7المللي،  ينهاي ب تسلط مسئوالن حفظ امنيت به زبان
نحوة نوازي و برخورد خوب مردم و مسئوالن با گردشگران ورزشي پاسخ به اين پرسش تحقيق كه  مهمان

عملكرد مديران ورزشي از ديدگاه گردشگران ورزشي خارجي براي ارتقاي امنيت در ايران در چه سطح 
. اسميرنوف سنجيده شد- ها از طريق آزمون كولموگروف مال بودن دادهابتدا نر. بررسي شدبوده است؟ 

بنابراين . ها نرمال نيست نشان داد كه توزيع داده )=001/0P(آمده از اين آزمون  دست سطح معناداري به
آمده از اين  دست و نسبت به) =001/0P(سطح معناداري . اي استفاده شد از آزمون ناپارامتريك دوجمله

تسلط مسئوالن حفظ امنيت به  آموزش مديريت بحران براي گردشگران ورزشي،هاي  بخش آزمون در
نشان داد كه از ديدگاه گردشگران ورزشي  المللي، و شايستگي مسئوالن در مديريت بحران هاي بين زبان

اما سطح . طور معناداري عملكرد مديران ورزش در اين بخش در سطح نامطلوب بوده است خارجي به
وجود فرهنگ توسعة ترتيب  هاي ديگر به اي در بخش آمده از آزمون دوجمله دست داري و نسبت بهمعنا

دادن آزادي به گردشگران ورزشي در حريم شخصي ، )=074/0P(45/0به  55/0 امنيت در ميان مردم
به  49/0، استفاده از داوطلبان براي بهبود امنيت گردشگران ورزشي )=575/0P(52/0به  48/0خود 

51/0)721/0P=(45/0به  55/0نوازي و برخورد خوب مسئوالن و مردم  ، مهمان )074/0P = ( و آشنا
، نشان داد كه از ديدگاه )=074/0P(55/0به  45/0گردشگران ورزشي با فرهنگ ايرانيان  كردن

اندركاران توسعة گردشگري  گردشگران ورزشي خارجي، نامطلوب بودن عملكرد مديران ورزش و دست
  ). 4و  3هاي  جدول(اند  عبارت ديگر عملكرد مطلوبي داشته هاي مذكور معنادار نبوده است و به بخشدر 
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اي مربوط به تعيين نحوة عملكرد مديران ورزشي از ديدگاه گردشگران  آزمون دوجمله. 3جدول 
  ورزشي خارجي براي ارتقاي امنيت در ايران

نسبت تعداد طبقه 
شدهمشاهده  

نسبت 
 آزمون

طح معناداري س
 دوسويه

آموزش مديريت بحران
 به گردشگران

314839/050/0 =>1گروه  001/0 a 
323661/0 <2گروه
38400/1كل

وجود فرهنگ توسعة
 امنيت در ميان مردم

321055/050/0 =>1گروه  074/0 a 
317445/0 <2گروه
38400/1كل

دادن آزادي به
ران ورزشي در گردشگ

 حريم شخصي خود

318648/050/0 =>1گروه  575/0 a 
319852/0 <2گروه
38400/1كل

استفاده از داوطلبان
براي بهبود امنيت 
 گردشگران ورزشي

318849/050/0 =>1گروه  721/0 a 
319651/0 <2گروه
38400/1كل

آشنا كردن گردشگران
فرهنگ  ورزشي با

 ايرانيان

317445/050/0 =>1گروه  074/0 a 
55/0 3210 <2گروه
38400/1كل

تسلط مسئوالن حفظ
هاي  امنيت به زبان

المللي بين  

33220/83550/0 =>1گروه  001/0 a 
3620/165 <2گروه
38400/1كل

شايستگي مسئوالن در
 مديريت بحران

33180/82850/0 =>1گروه  001/0 a 
3660/171 <2گروه
38400/1كل

نوازي و برخورد مهمان
 خوب مردم و مسئوالن

3210055/050/0 =>1گروه  074/0 a 
317445/0 <2گروه
38400/1كل

  
دگاه گردشگران ميانگين و انحراف معيار مربوط تعيين نحوة عملكرد مديران ورزشي از دي. 4جدول 

  ورزشي خارجي براي ارتقاي امنيت در ايران
 انحراف معيارميانگين امنيتعوامل مخل

  31/1  08/2 آموزش مديريت بحران به گردشگران ورزشي
  21/1  33/3 وجود فرهنگ توسعة امنيت در ميان مردم

  09/1  56/3 دادن آزادي به گردشگران ورزشي در حريم شخصي خود
  17/1  54/3 وطلبان براي بهبود امنيت گردشگران ورزشياستفاده از دا

  16/1  55/3 آشنا كردن گردشگران ورزشي با فرهنگ ايرانيان
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ميانگين و انحراف معيار مربوط تعيين نحوة عملكرد مديران ورزشي از ديدگاه . 4جدول ادامة 
  گردشگران ورزشي خارجي براي ارتقاي امنيت در ايران

 انحراف معيارگينميان عوامل مخل امنيت
12/224/1الملليهاي بينتسلط مسئوالن حفظ امنيت به زبان

22/224/1شايستگي مسئوالن در مديريت بحران
46/321/1نوازي و برخورد خوب مردم و مسئوالنمهمان

  

  گيري بحث و نتيجه
دشگران ورزشي از حضور گر بندي عوامل مخل امنيت قبل نتايج تحقيق در بخش تعيين و اولويت

شناسند و در  خطر نمي عنوان منطقة بي ايران نشان داد كه گردشگران ورزشي، ايران را به خارجي در
هاي خارجي در مورد  با توجه به سوء تبليغات از طرف رسانه. كنند شده احساس ناامني مي موارد اشاره

رسد و برطرف كردن آن  مينظر  وضعيت امنيت در ايران وجود اين احساس در گردشگران طبيعي به
نتايج . هاي فرهنگي و جلب رضايت گردشگران ورزشي در حين حضور در ايران است مستلزم فعاليت

) 1388(آقاسي ، اما با نتايج تحقيق )15(همسوست ) 2009(تيچاوا هاي  تحقيق در اين بخش با يافته
 احساس ناامني وجود دارد در هر دو اما از اين حيث كه در مورد برخي از عوامل مخل امنيت. مغاير است

ها از وضعيت امنيت در  شايد دليل اصلي اين امر سوء تبليغات رسانه. )15 (است  مالحظه شايان تحقيق
ايران و نسبت دادن غيرواقعي اتفاقات و حوادث منطقة خاورميانه در مورد ايران و وضعيت خاص سياسي 

   ).1(اجتماعي اين منطقه باشد 
گردشگران ورزشي حضور  بندي عوامل مخل امنيت حين در بخش تعيين و اولويت نتايج تحقيق

خارجي در ايران نشان داد كه بيشتر گردشگران ورزشي در طول حضور در رويداد عامل مخل امنيتي را 
اما برخي گردشگران ورزشي عوامل مخل امنيتي مانند احساس ناامني در حريم . مشاهده نكردند

هرچند تفاوت درصد مشاهدة اين . جتماعي، و ناامني رواني را مشاهده كردندشخصي، پرخاشگري ا
رسيد نگرش  نظر مي طور محسوسي نسبت به قبل از سفر كاهش پيدا كرده بود، به عوامل مخل امنيت به

اولية موجود در گردشگران ورزشي در مورد احساس ناامني در ايران قبل از سفر، در حين حضور در 
و ) 1388(مقايسة نتايج تحقيقات دايي  .نظر رواني برخي از آنان را تحت تأثير قرار داده بود ايران نيز از

با تحقيق حاضر نشان داد كه با وجود احساس ناامني قبل از حضور در كشور مقصد، ) 2009(تيچاوا 
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و  دگردشگران ورزشي حين حضور در اين كشورها در حد بسيار پاييني شاهد عوامل مخل امنيت بودن
ندرت در  بيشترين ميزان احساس ناامني در گردشگران ورزشي ذهني بود و مصاديق عيني ناامني به

بنابراين از طريق اقداماتي مانند . )15،5(طول حضور گردشگران ورزشي در ايران اتفاق افتاده است 
، تبليغات در شده به گردشگران ورزشي استفاده از پليس ويژة گردشگري، ارتقاي خدمات رفاهي ارائه
هاي  ها و مقابله با سوء تبليغات رسانه كشورهاي خارجي براي جذب گردشگر ورزشي توسط رسانه

توان ذهنيت موجود در ميان گردشگران خارج از امنيت در ايران را  هاي داخلي مي خارجي توسط رسانه
  . بهبود بخشيد

اه گردشگران ورزشي خارجي در هاي ارتباطي كه از ديدگ بندي كانال در بخش تعيين و اولويت
نشان داد كه با توجه به پرمخاطب بودن تلويزيون و اينترنت انعكاس ناامني در ايران نقش دارند، نتايج 

هاي ارتباط و نشان دادن چهرة غيرواقعي از امنيت در ايران توسط آنها، طبيعي  نسبت به ساير رسانه
آشنايان آنها تحت تأثير اين سوء تبليغات قرار گرفته و رسد كه گردشگران ورزشي و دوستان و  نظر مي به

با مقايسة اين تحقيق با تحقيق حاضر نقش همچنين . احساس نگراني در مورد امنيت ايران داشته باشند
وضوح  بارز تلويزيون، اينترنت و دوستان و آشنايان در مورد تأثيرگذاري بر اذهان گردشگران را به

  . يابيم درمي
ق در بخش منابع ايجاد احساس ناامني از ديدگاه گردشگران ورزشي خارجي در طول نتايج تحقي

نحوي بود كه موجب  حضور در ايران نشان داد كه شايد رفتار مسئوالن برگزاري رويداد و مردم عامه به
ي هاي آموزشي برا دهندة لزوم برگزاري كالس شد و اين نتايج خود نشان ايجاد احساس ناامني در آنها مي

  . مسئوالن برگزاري رويداد و مردم عامه در برخورد با گردشگران بود
اند نشان  نتايج تحقيق در مورد اماكن و فضاهايي كه گردشگران ورزشي در آنها احساس ناامني كرده

ترين اقداماتي  داد كه انتخاب رانندگان و آموزش آنان و استفاده از وسايل نقلية استاندارد و ايمن از اصلي
  .توان انجام داد ت كه براي افزايش احساس امنيت گردشگران ورزشي خارجي مياس

آموزش هاي  اي در بخش آمده از آزمون دوجمله دست و نسبت به) =001/0P(سطح معناداري 
المللي، و  هاي بين تسلط مسئوالن حفظ امنيت به زبان مديريت بحران براي گردشگران ورزشي،

طور  نشان داد كه از ديدگاه گردشگران ورزشي خارجي به بحرانشايستگي مسئوالن در مديريت 
رسد  نظر مي در واقع به. معناداري عملكرد مديران ورزش در اين بخش در سطح نامطلوب بوده است

اين امر در . گونه آموزشي به گردشگران ورزشي در زمينة نحوة برخورد با بحران داده نشده است هيچ
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اد مشكالتي مانند هرج و مرج و افزايش تلفات و خسارات احتمالي و عدم صورت بروز بحران موجب ايج
همچنين در . موقع بحران خواهد شد كه اين امر تبليغي سوء عليه امنيت در كشور خواهد بود مديريت به

نحو مطلوب و مؤثر با  توانند به المللي، آنان نمي هاي بين صورت عدم تسلط نيروهاي تأمين امنيتي به زبان
با توجه به حضور . درستي هدايت كنند ردشگران ورزشي ارتباط برقرار كرده و در مواقع بحران آنها را بهگ

المللي ارتباط  هاي بين دائم نيروهاي امنيتي در كنار گردشگران ورزشي در صورت تسلط آنان به زبان
شگران ورزشي نقش تر و بهتري بين آنان ايجاد خواهد شد كه در ايجاد احساس امنيت در گرد عميق

، )1388(صابر  با نتايج تحقيقها  آمده از تحقيق در اين بخش دست نتايج به. مضاعفي خواهد داشت
نتايج تحقيقات مذكور و تحقيق حاضر نشان ). 10،7،6(همسو بود ) 2010(و هال ) 1388(صمديان 

گران ورزشي اتفاق شده افزايش احساس امنيت در گردش هاي ياد دهد كه در صورت توجه به بخش مي
رو  ازاين. خواهد افتاد و اين امر به افزايش تعداد گردشگران ورزشي خارجي به كشور منجر خواهد شد

هاي الزم در ميان مردم و ارتقاي فرهنگ  بايد به ابعاد فرهنگي امنيت در گردشگري از طريق آموزش
آنان   ردشگران در حريم شخصينوازي و برخورد خوب با گردشگران ورزشي، و آزاد گذاشتن گ مهمان
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