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چکیده
هدف این پژوهش شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر امنیت ورزشگاههای فوتبال ایران و اولویتبندی آنها با استفاده از روش
تحلیل سلسلهمراتبی جهت تصمیمگیریهای آینده بود .در بخش کیفی پژوهش عاملهای اصلی مؤثر بر امنیت
ورزشگاههای فوتبال ایران طی دوازده مصاحبۀ نیمهساختاریافته با کارشناسان شناسایی شد .در بخش کمی نیز هفده
کارشناس ،پرسشنامههای  AHPرا تکمیل کرده و عاملهای اصلی شناساییشده در بخش کیفی پژوهش را بهصورت
دوبهدو مقایسه کردند .چهار عامل زیرساختار ،حفاظت فیزیکی ورزشگاه ،برنامهریزی و مدیریت مسابقه و نیز پرسنل و
کارکنان بهعنوان مهمترین عاملهای مؤثر بر امنیت ورزشگاهها شناسایی شدند .نتایج تحلیل سلسلهمراتبی نشان داد
عامل زیرساختار با وزن  0/460بیشترین نقش را در امنیت ورزشگاههای فوتبال ایران دارد .عاملهای حفاظت فیزیکی
ورزشگاه ،برنامهریزی و مدیریت مسابقه و نیز پرسنل و کارکنان بهترتیب با اوزان  0/173 ،0/204و  0/162در
اولویتهای بعدی قرار گرفتند .میتوان گفت عوامل متعددی بر ارتقای سطوح امنیت ورزشگاههای فوتبال تأثیر دارند ،اما
براساس یافتههای این پژوهش سرمایهگذاری روی زیرساختارها و بهویژه طراحی و ساخت ورزشگاه و نیز فناوری بهعنوان
عوامل بسیار مهم و ضروری شناسایی شد که بهمنظور بهبود امنیت ورزشگاههای فوتبال ایران باید به آنها توجه شود.

واژههای کلیدی
امنیت ،تروریسم ،ورزشگاه ،هولیگانیسم.AHP ،
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مقدمه
تروریسم ،هولیگانیسم و بینظمیهای جمعیت از مهمترین ریسکهای تهدیدکنندۀ رویدادهای
ورزشیاند ( .)30وقوع اینگونه حوادث ناگوار در میادین ورزشی برایندی از کارکرد حوزههای مختلف
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه است ( )16و خاص یک کشور یا یک رشتۀ ورزشی نیست
و در بیشتر کشورهای جهان و تقریباً در همۀ رشتههای ورزشی بهوقوع میپیوندد ( ،)26اما دامنه و تعدد
آن در ورزش فوتبال بیش از سایر رشتههای ورزشی است (.)12
حضور تعداد زیادی از افراد در ورزشگاههای فوتبال ممکن است بروز احساسات ،هیجانات و
واکنشهای ناهنجار تماشاگران را در پی داشته باشد ( .)40،14از میان حوادث و ریسکهای
تهدیدکنندۀ رویدادها و اماکن ورزشی ،برخی محققان ایرانی به مطالعۀ هولیگانیسم ،وندالیسم ،خشونت
و پرخاشگری و رفتارهای ناهنجار در بین تماشاگران فوتبال ایران ( )22،12،4و نیز ایمنی ورزشگاهها
( )19،14،3پرداختهاند .با این حال ،بهنظر میرسد مسائل مربوط به تهدیدات تروریستی اماکن و
ورزشگاههای ورزشی ایران کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است و در این زمینه خأل پژوهشی
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وجود دارد .شناسایی عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاهها و اولویتبندی آنها امکان برنامهریزی مؤثر برای
پوشش ضعفها و ارتقای سطح امنیت ورزشگاههای فوتبال را فراهم میکند .بر همین اساس ،سؤال
اصلی پژوهش حاضر نیز این است که چه عواملی بر امنیت ورزشگاههای فوتبال ایران تأثیر دارند و
مهمترین این عوامل کداماند؟
بهبود سیستم امنیتی ورزشگاهها ،برگزاری مسابقات و بازیها با حداقل ریسک را در پی خواهد
داشت .کاهش ریسک رویدادهای ورزشی افزایش حضور تماشاگران در ورزشگاهها ،شانس بهدست آوردن
میزبانی رویدادهای بینالمللی و همچنین افزایش استقبال تیمهای خارجی برای حضور در انواع
تورنمنتهای داخل کشور را موجب خواهد شد .در همین زمینه ،اصفهانی ( )1390و اسدی ،پورنقی،
افتخاری و فالحی ( )1394بر اهمیت مقولۀ امنیت در توسعۀ گردشگری ورزشی تأکید کردهاند (.)1،2
بهطور کلی ،امنیت به معنی نداشتن دلهره ،رهایی از تهدید و هراس و وجود آرامش است ( )20و
یکی از مهمترین نیازهای انسانی است که در بسیاری از نظریههای روانشناسی ،جامعهشناسی ،علوم
سیاسی و مدیریت به آن اشاره شده است ( .)11امنیت دارای حوزههای مختلفی بوده و یکی از

1. Gap
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حوزههای آن ،امنیت ورزشی است که به معنا ی برگزاری رویدادها و مسابقات ورزشی به دور از هر گونه
خطر و تهدید و دلهره است و مدیریت امنیت ورزشی ،ماهیت و گسترۀ امنیت ورزشی و مسائل
تهدیدکنندۀ رویدادهای ورزشی مثل تروریسم و مسائل ازدحام جمعیت را مطالعه و بررسی میکند
( .)33سی اسلک )2009( 1تأکید میکند که بهدلیل تهدیدات امنیتی متعدد در اماکن و رویدادهای
ورزشی ،مدیران اماکن ورزشی باید عملیات امنیت روز مسابقه را بهبود بخشند ( .)23بنا به توصیۀ سی
اسلک ،هال و گیاردیانو ،)2010( 2بهتر است سازمانهای ورزشی در برابر ریسکهای تهدیدکنندۀ
ورزش ،رویکرد مدیریت ریسک اتخاذ کنند که مهمترین چالش در این زمینه شناسایی تهدیدات واقعی و
نیز اقدامات مقابلهای مناسب در برابر ریسکهاست (.)24
نگرانیهای مربوط به امنیت ورزشی به سالها پیش و اغلب حادثۀ تروریستی المپیک  1972مونیخ
و همچنین خشونت تماشاگران در رقابتهای مهم ورزشی در اواسط دهۀ  1970برمیگردد .بعد از
حوادث تروریستی یازده سپتامبر  2001نیز کامالً روشن شد که دستاندرکاران ورزشگاهها و اماکن
ورزشی بزرگ برای مقابله با حوادث تروریستی باید اقدامات تأمین امنیتی خود را بازبینی کنند (.)36
خوشبختانه تاکنون در هیچیک از ورزشگاههای فوتبال ایران وقوع حادثۀ تروریستی (ترورهای سیاسی
سازماندهیشده همچون بمبگذاری) و یا تهدید مربوط به آن گزارش نشده است .اما این امر نباید
موجب کمتوجهی دستاندرکاران به این موضوع شود .در سال  ،2004ورزشگاه ملنیوم 3انگلستان،
بهدلیل شهرت و وجهۀ بینالمللی آن مورد تهدید تروریستها قرار گرفت .در همین سال ،در جریان
مسابقۀ فوتبال بین تیمهای لیورپول و منچستریونایتد ،احتمال حملۀ تروریستی گزارش شد که این
حمله با دخالت نیروهای امنیتی خنثی شد .در سال  2007نیز پلیس انگلستان اعالم کرد که ورزشگاه
استانلی پارک 4تیم لیورپول میتواند جزء اهداف تروریستها باشد (.)29
با توجه به گسترش تروریسم در جهان و نیز فعالیت برخی گروهکهای تروریستی در ایران ،همواره
باید به مسئلۀ تروریسم به طور جدی نگریست و با توجه به حضور جمعیت بسیار زیاد در ورزشگاههای
فوتبال ایران ،در جریان مسابقات فوتبال کشور ،بهویژه مسابقات مربوط به تیمهای پرطرفدار ،همواره
باید این ذهنیت وجود داشته باشد که ورزشگاههای فوتبال در روزهای برگزاری مسابقات میتوانند جزء
1 .Thomas & Cieslak
2 . Cieslak, Hall & Giardino
3 . Millennium
4 . Stanley Park
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اهداف تروریستها باشند و بنابراین اتخاذ تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه از سوی مسئوالن برگزاری
مسابقات ضروری بهنظر میرسد.
در کنار تروریسم ،خشونت هواداران و فعالیتهای هولیگانی از دیگر نگرانیهای سازمانهای ورزشی
و مدیران اماکن ورزشی است ( .) 30در ایران نیز ،مانند سایر کشورهای دنیا ،در دو دهۀ اخیر کنشهایی
از سوی حاضران در میدانهای ورزشی ،بهویژه تماشاگران مسابقات فوتبال سر زده است که میتوان از
آنها تحت عنوان رفتارهای تخریبی و آشوبگرانه یا هولیگانی یاد کرد .این اقدامات از یک سو سطح امنیت
اجتماعی را تقلیل میدهد و از سوی دیگر ،پلیس و سازمانهای دیگر را با چالشهای امنیتی روبهرو
میسازد ( .)4پرتاب مواد محترقه د ر ورزشگاه فوالدشهر اصفهان و مجروح شدن سرباز نیروی انتظامی
( ،)6حادثۀ چاقوکشی در ورزشگاه تختی آبادان ( ،)7شکستن بیش از ده هزار صندلی و تخریب سکوها
توسط تماشاگران در جریان بازی تیمهای تراکتورسازی و صبای قم در ورزشگاه یادگار امام ( )8تنها
بخشی از حوادث گزارششده در چند سال اخیر است .هرچند اینگونه حوادث عالوهبر ورزشگاههای
فوتبال کشور در اماکن ورزشی مربوط به سایر رشتههای ورزشی نیز بهدفعات مشاهده شده ،تعدد آن در
مسابقات فوتبال و بهخصوص بازیهای لیگ برتر بیشتر است .در همین زمینه ،الهی و پورآقایی ()1383
در پژوهش خود ورزشگاههای فوتبال ایران را از نظر برخی مالحظات امنیتی بررسی کردند و به این
نتیجه رسیدند که فقط  29درصد آنها وضعیت مطلوبی دارند ( .)3به عقیدۀ وثوقی و خسروینژاد
( ،) 1388ساالنه میلیاردها تومان هزینه صرف ساخت و تجهیز و ورزشگاههای فوتبال ایران میشود ،اما
این ورزشگاهها ،با استانداردهای امنیتی بینالمللی فاصلۀ زیادی دارند (.)22
بهطور کلی بهنظر میرسد وقوع حوادث ناگوار در ورزشگاههای فوتبال حاکی از فضای ناامن این
ورزشگاه ها برای تماشاگران ،ورزشکاران ،مربیان ،داوران و سایر افراد حاضر در آنها باشد و مشاهدۀ مکرر
این حوادث نشان میدهد که در پیشگیری و کنترل آنها کاستیهایی وجود دارد ( .)40بنابراین ،در
پژوهش حاضر سعی شده است مهمترین عاملهای مرتبط با امنیت ورزشگاههای فوتبال ایران شناسایی
و با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPاولویتبندی شوند .مدیران سازمانها ،رویدادها ،اماکن
و ورزشگاهها ی ورزشی و نیز نیروهای نظامی و انتظامی مسئول حفظ امنیت ورزشگاهها میتوانند از
نتایج این پژوهش برای برنامهریزیهای آیندۀ خود جهت ارتقای سطح امنیت ورزشگاهها استفاده کنند.
همچنین ،استفاده از یافتههای این پژوهش میتواند به دستاندرکاران و برگزارکنندگان مسابقات فوتبال

اولويتبندی عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاههای فوتبال ايران با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی

73

ایران و بهویژه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ایران کمک کند تا هزینههای تأمین امنیت ورزشگاههای
فوتبال را بهطور مناسبی جهتدهی کنند.
روششناسی
برای دستیابی به اهداف پژوهش از روش پژوهش ترکیبی 1استفاده شد .مرحلۀ اول پژوهش (بخش
کیفی) شامل دوازده مصاحبۀ رودرروی 2نیمهساختاریافته با کارشناسان (یک کارشناس فوتبال ،دو مدیر
ورزشگاه فوتبال ،پنج نفر از نیروهای امنیتی و چهار نفر از استادان دانشگاه) برای شناسایی عاملهای
مؤثر بر امنیت ورزشگاههای فوتبال ایران بود .نمونهگیری این مرحله هدفدار بود و از روش نمونهگیری
گلوله برفی 3برای انتخاب هیأت مصاحبه استفاده شد .کارشناس فوتبال و نیز مدیران ورزشگاه
شرکتکننده در این پژوهش از هیأت فوتبال استان گیالن انتخاب شدند .کارشناسان امنیتی پژوهش
نیز از افسران ارشد یگان ویژه و نیروی انتظامی استان گیالن (مسئول تأمین امنیت ورزشگاههای فوتبال
این استان در روز مسابقه) بودند 4.از میان استادان دانشگاهی نیز برخی از استادان دانشگاه گیالن که در
زمینۀ مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی و مباحث مربوط به خشونت و پرخاشگری در ورزش
متخصص بودند و در این زمینه تألیفاتی داشتند ،در پژوهش شرکت کردند و مصاحبه شدند .در این
مرحله یافتههای مربوط به هفت مصاحبۀ دیگر با برخی از تماشاگران که جهت تماشای مسابقات فوتبال
لیگ برتر ایران در ورزشگاههای فوتبال استان گیالن حضور داشتند و نیز مشاهدات مستقیم محقق در
همین مسابقهها ،استفاده شد .در انتهای این مرحله عاملهای اصلی مؤثر بر ارتقای امنیت ورزشگاههای
فوتبال شناسایی شد و مورد تأیید کارشناسان پژوهش قرار گرفت .بهعالوه ،مدل مفهومی امنیت
ورزشگاههای فوتبال طراحی (شکل  )1و از کارشناسان خواسته شد نظرهای خود را در مورد مدل
مفهومی ارائه دهند .در مرحلۀ دوم پژوهش (مرحلۀ کمی) ،دادههای کمی از طریق پرسشنامۀ

AHP

1. Mixed-method Protocol
2. Face to face
3. Snowball sampling technique
 .4شایان ذکر ا ست که هیأت فوتبال استان گیالن با داشتن دو تیم در لیگ برتر فوتبال ایران و نیز چندین تیم در لیگهای
دسته یک و دو ایران از جمله هیأتهای فعال در زمینۀ برگزاری مسابقات فوتبال است و دربی این استان (مابین تیمهای رشت
و انزلی) همواره از جنجالیترین بازیهای لیگ فوتبال ایران بوده است .عالوهبر هیأت فوتبال ،نیروی انتظامی و یگان ویژۀ استان
گیالن نیز با چالشهای بسیاری در زمینۀ تأمین امنیت رویدادهای ورزشی این استان مواجه بوده است و تجربیات بسیاری در
این زمینه دارند.
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جهت وزندهی و رتبهبندی عاملهای اصلی مؤثر بر امنیت ورزشگاههای فوتبال جمعآوری شد .در این
مرحله 17 ،کارشناس خبره (پنج نفر از افسران ارشد یگان امداد و چهار نفر از افسران ارشد یگان ویژۀ
استان گیالن ،چهار نفر از دستاندرکاران و سازماندهندگان مسابقات فوتبال در استان گیالن ،دو نفر از
مدیران ورزشگاههای فوتبال در استان گیالن و نیز دو نفر از استادان مدیریت ورزش دانشگاه گیالن)
پرسشنامه را تکمیل کردند (فقط  6نفر از کارشناسان مرحلۀ کیفی در مرحلۀ دوم و کمی پژوهش حضور
داشتند) .در این مرحله نیز از روش نمونهگیری گلوله برفی برای انتخاب برخی کارشناسان استفاده شد.
از شرکتکنندگان خواسته شد که عاملهای اصلی شناساییشده در مرحلۀ کیفی را براساس میزان
اهمیت و نقش آن در امنیت ورزشگاه بهصورت دوبهدو (طیف الساعتی )1مقایسه کنند و امتیاز دهند.
دادههای جمعآوریشده در این مرحله با استفاده از نرمافزار  Expert Choiceنسخۀ  11تجزیهوتحلیل
شدند.
یافتهها
یافته های بخش کیفی پژوهش نشان داد زیرساختار ،حفاظت فیزیکی ورزشگاه ،پرسنل و کارکنان و در
نهایت برنامهر یزی و مدیریت مسابقه ،چهار عامل اصلی مؤثر بر امنیت ورزشگاههای فوتبال ایران است
(شکل  .) 1برای عامل زیرساختار دو عامل فرعی تحت عنوان طراحی و ساخت ورزشگاه و نیز فناوری
شناسایی شد .عامل حفاظت فیزیکی ورزشگاه شامل چهار عامل فرعی کنترل ورودیها ،کنترل محیط
داخلی ،کنترل محیط خارجی و نیز کنترل مواد سمی و شیمیایی ورزشگاه بود .در مورد عامل پرسنل و
کارکنان دو عامل فرعی تحت عنوان بررسی صالحیت و اعتبار پرسنل و نیز آموزش و تمرین آنها
شناسایی شد .عامل برنامهریزی و مدیریت مسابقه نیز شامل چهار عامل فرعی به نامهای مدیریت
ریسک و بحران ،مدیریت ارتباطات ،کیفیت خدمات روز مسابقه و نیز اقدامات فرهنگی بود (شکل  .)1در
مرحلۀ دوم پژوهش ،دادههای کمی در قالب پرسشنامههای  AHPجمعآوری شده و براساس فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی جهت تعیین اولویت عاملها تجزیهوتحلیل شد.

1. Thomas L. Saaty
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طراحی و ساخت
ورزشگاه

کنترل محیط
داخل ورزشگاه

فناوری

زيرساختار

کنترل ورودی ها

حفاظت
فیزيکی
ورزشگاه
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مدیریت ریسک
و بحران
مدیریت ارتباطات
و تعامالت

برنامه ريزی
و مديريت
مسابقه

امنیت
ورزشگاه

کنترل پیرامون
ورزشگاه

کیفیت خدمات
روز مسابقه

پرسنل و
کارکنان

کنترل مواد سمی
و شیمیایی
صالحیت و اعتبار

اقدامات فرهنگی

آموزش و تمرين

شکل  .1عاملهای اصلی و فرعی مؤثر بر امنیت ورزشگاههای فوتبال

امنیت ورزشگاه
زيرساختار

حفاظت فیزيکی ورزشگاه

پرسنل و کارکنان

برنامهريزی و مديريت مسابقه

طراحی و ساخت
ورزشگاه

کنترل ورودیها

آموزش و تمرین

مدیریت ریسک و
بحران

فناوری

کنترل محیط
داخل ورزشگاه

اعتبار و صالحیت

مدیریت ارتباطات
و تعامالت

کنترل محیط
پیرامون ورزشگاه

کیفیت خدمات
روز مسابقه

کنترل مواد سمی
و شیمیایی

اقدامات فرهنگی

شکل  .2درخت سلسلهمراتبی عاملها و زيرعاملهای مؤثر بر امنیت ورزشگاهها
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در درخت سلسلهمراتب ارائهشده در شکل  ،2چهار عامل اصلی بههمراه همۀ عاملهای فرعی مربوط
به آنها ارائه شده است ،اما هدف این پژوهش فقط اولویتبندی عاملهای اصلی (سطح دوم نمودار در
شکل  )2بود و عاملهای فرعی وارد فرایند تحلیل سلسلهمراتبی نشدند .بنابراین ،میتوان گفت درخت
سلسلهمراتبی پژوهش حاضر فقط شامل بخش “امنیت ورزشگاه” بهعنوان هدف و عاملهای
“زیرساختار”“ ،حفاظت فیزیکی ورزشگاه”“ ،پرسنل و کارکنان” و در نهایت “برنامهریزی و مدیریت
مسابقه” بهعنوان شاخص است (شکل  .)2خروجی نرمافزار  Expert Choiceدر شکل  ،3که حاصل
مقایسۀ دوبهدوی چهار شاخص اصلی با یکدیگر براساس نظر کارشناسان است ،نشان میدهد عامل
زیرساختار با وزن  0/460مهمترین نقش را در تأمین امنیت ورزشگاههای فوتبال ایفا میکند .حفاظت
فیزیکی ورزشگاه با وزن  0/204پس از عامل زیرساختار در اولویت دوم قرار گرفت (شکل  .)3عاملهای
برنامهریزی و مدیریت مسابقه و نیز پرسنل و کارکنان بهترتیب با وزنهای  0/173و  ،0/162اولویتهای
سوم و چهارم را داشتند.

0/162

0/173

0/204

0/460

شکل  .3نتايج نهايی فرايند تحلیل سلسلهمراتبی جهت اولويتبندی عاملهای مؤثر بر امنیت
در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،نرخ ناسازگاری برابر با  0/05بهدست آمد و چون این مقدار کمتر از 0/1
است ،قابل قبول بوده و نیازی به رفع ناسازگاری ن یست .شایان ذکر است که یکی از مراحل تحلیل سلسلهمراتبی
تحلیل حساسیت است که برای سنجش حساسیت جایگزینها 1نسبت به تغییر اولویت معیارها استفاده میشود .با
1. Alternative
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توجه به اینکه در پژوهش حاضر جایگزینی مدنظر نبود و هدف اصلی مقایسه و اولویتبندی چهار عامل اصلی مؤثر
بر امنیت ورزشگاه (معیارها) بود ،بنابراین مرحلۀ تحلیل حساسیت قابل انجام نبود.

بحث و نتیجهگیری
ورزشگاهها ی فوتبال ایران هر ساله میزبان صدها هزار تماشاگر جهت تماشای بازیهای لیگ برتر فوتبال ایران
هستند .براساس گزارش سازمان لیگ فوتبال ایران حدود  3/7میلیون نفر برای تماشای رقابتهای فوتبال لیگ
یازدهم ( )1386-87در ورزشگاههای فوتبال ایران حضور داشتهاند ( .)21بنابراین ،فراهم کردن محیطی امن و
ایمن برای این تماشاگران ضروری بهنظر میرسد .براساس یافتههای این پژوهش مهمترین عامل مؤثر بر امنیت
ورزشگاهها ی فوتبال ایران زیرساختارهای این رشتۀ ورزشی است .زیرساختار ،تسهیالت و ساختارهای فیزیکی اولیه
جهت انجام عملیات و فرایندهای اجتماعی است و در این پژوهش نیز به ساختارهای فیزیکی مورد نیاز برای
برگزاری مسابقات فوتبال اطالق میشود .ورزشگاههای فوتبال ،زیرساخت های اصلی این رشتۀ پرطرفدار در ایران
بهشمار میرود و رعایت استانداردهای ساختوساز در این ورزشگاهها ،جهت باال بردن ایمنی و امنیت آنها و
پیشگیری از وقوع بحرانهای ورزشی حائز اهمیت است ( .)16،3برخی محققان وضعیت ساختاری ورزشگاههای
فوتبال ایران را نامناسب ارزیابی کرده و توصیه کردهاند قبل از وقوع حوادث ناگوار ،این ورزشگاهها بازسازی شود و
ساختارهای امنیتی آنها بهبود یابد ( .)14،3به عقیدۀ رحیمی ،امیرتاش و خبیری ( )1381و نیز خدادادی ،یوسفی،
رضایی و جمالی ( )1393ساختار نامناسب ورزشگاه مهمترین عاملی است که باعث نارضایتی و بروز واکنشهای
رفتاری نامناسب تماشاگران و ایجاد ناامنی میشود ( .)14،10در همین زمینه ،تیلور ( )1991در بررسی علل بروز
حادثۀ ورزشگاه هیلزبرو 1وضعیت ضعیف ورزشگاه فوتبال را مهمترین عامل بهوجود آمدن آن فاجعه دانست (.)38
مهمترین علت حادثۀ ورزشگاه هیسل 2که به مرگ  39تماشاگر منجر شد ،مشکالت مربوط به چینش صندلیهای
ورزشگاه گزارش شده است ( ) 29که مرتبط با ساختار ورزشگاه است .پس از این دو حادثه ،صندلیدار کردن
اجباری همۀ ورزشگاهها ،جدا کردن تماشاگران از یکدیگر از طریق فواصل امنیتی 3بین بلوکهای تماشاگران ()29
و نیز جدا کردن جایگاه هواداران دو تیم از یکدیگر ( ) 37از جمله اقدامات پیشگیرانۀ امنیتی دولت انگلستان جهت
پیشگیری از وقوع مجدد حوادث ناگوار شد.
عامل فرعی فناوری با متغیرهایی مانند دوربینهای مدار بسته ،اتاق کنترل ،درهای تکگذر ،سیستم
بلیتفروشی الکترونیکی و غیره را هم میتوان در ورزشگاهها موجود پیادهسازی کرد و هم در ساخت ورزشگاههای

1. Hillsborough
2. Heysel
3. Buffer zone
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جدید مدنظر قرار داد .هال ( )2010استفاده از فناوری را یکی از مهمترین عوامل امنیتبخشی به ورزشگاههای
انگلستان میداند ( .)28استفاده از دوربین های مداربسته جهت کنترل ورزشگاه و نیز استفاده از سیستم کنترل
الکترونیکی بلیت جهت جلوگیری از ازدحام جمعیت از مهمترین اقداماتی است که در حیطۀ فناوری در
ورزشگاههای ورزشی استرالیا بهکار میرود ( .)23بهطور کلی ،بیشتر تحقیقات انجامگرفته در زمینۀ امنیت
ورزشگاهها ی ورزشی و نیز مباحث مربوط به کنترل خشونت و پرخاشگری در ورزشگاهها ،به استفاده از فناوری
دوربینهای مدار بسته تأکید داشتهاند ( ،)28،23،19،12،3اما بهنظر میرسد استفاده از این فناوری در اغلب
ورزشگاهها ی فوتبال ایران چه از نظر تعداد و چه از نظر کیفیت دوربینها وضعیت مطلوبی ندارند و نیازمند
بازنگری و تجهیز است.
پس از عامل زیرساختارها ،دومین عامل اصلی مؤثر بر امنیت ورزشگاهها حفاظت فیزیکی است که به اقدامات
حفاظتی مختلف جهت محافظت از ورزشگاههای فوتبال ،ساختمانها و اماکن و نیز تجهیزات آنها در برابر عملیات
تخریب و خرابکاری اطالق میشود و متشکل از عاملهای فرعی کنترل ورودیها ،محیط داخلی ،محیط پیرامونی و
مواد سمی و شیمیایی ورزشگاه است .در مورد کنترل ورودیهای ورزشگاه ،الهی و پورآقایی ( )1383ضمن اشاره
به اهمیت تفتیش بدنی تماشاگران در بدو ورود به ورزشگاهها ،وضعیت آن را در ورزشگاههای ایران نامناسب
ارزیابی کردهاند ( .)3در مقابل سادات الحسینی ( ،)1393در تحقیق خود با بررسی دیدگاه تماشاچیان و مسئوالن
برگزاری مسابقات فوتبال در خصوص مدیریت امنیت در استادیوم آزادی ایران به این نتیجه رسید که در روز
برگزاری مسابقه در این ورزشگاه ،کنترلهای موجود در پارکینگ و اطراف ورزشگاه ،و نیز کنترل و بازرسیهای
موجود در ورودی ورزشگاه وضعیت مطلوبی دارند ( .)15بازرسی تماشاگران هنگام ورود به ورزشگاه بهمنظور
ممانعت از ورود هر گونه مواد محترقه و سالحهای گرم و سرد و بروز حوادث احتمالی اهمیت دارد ( .)19،9وارسی
و تخلیۀ مرتب سطلها و مخازن بزرگ زباله و عدم استقرار آنها در زیر ساختمانها و سکوها بهمنظور پیشگیری از
انگیزه های تروریستی ،نظارت و کنترل  24ساعتۀ زمین بازی و جایگاه تماشاگران و نیز جایگاههای ویژه توسط
دوربین های مداربسته از موارد مهم در امنیت محیط داخلی ورزشگاه است .هال ( )2006و سی اسلک ()2009
عالوهبر موارد مذکور ،به استفاده از سگهای بمب یاب جهت حفاظت داخلی ورزشگاه و امنیت بخشیدن به آن
اشاره کردهاند ( .)28،23در ارتباط با کنترل محیط پیرامونی ورزشگاه نیز محققان ( )36،28،19ضمن تأکید بر
کنترل  24ساعتۀ محوطۀ خارجی ورزشگاه ،ایجاد کمربند امنیتی در اطراف ورزشگاههای فوتبال در روز مسابقه را
پیشنهاد کردهاند (.)28،19
به عقیدۀ محققان محافظت از اماکن ورزشی در برابر مواد سمی و خطرناک نیز میتواند بخشی از برنامههای
امنیت ورزشگاهها باشد ( )28،23،19که با نتیجۀ تحقیق حاضر همخوانی دارد .سی اسلک ( )2009علیرغم اشاره
به اهمیت تجهیزات تشخیص مواد بیولوژیکی ،شیمیایی و مواد رادیواکتیویته جهت ارتقای امنیت ورزشگاهها،
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استفاده از این راهکارها را در ورزشگاههای فوتبال استرالیا بهدلیل محدودیت منابع (مثل منابع انسانی و مالی)
ضعیف ارزیابی کرده است (.)23
براساس نتایج تحلیل سلسله مراتبی این تحقیق ،سومین عامل اصلی مؤثر بر امنیت ورزشگاه عامل برنامهریزی
و مدیریت مسابقه بود که منظور از آن اتخاذ روشهایی است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به کنترل بهتر
جمعیت حاضر در ورزشگاه و افزایش امنیت کمک میکند و اجرای آنها اغلب به عهدۀ مسئوالن ورزشگاهها و
سازمان دهندگان لیگ فوتبال است .این عامل شامل چهار عامل فرعی به نامهای «مدیریت ریسک و بحران»،
«مدیریت ارتباطات و تعامالت»« ،کیفیت خدمات روز مسابقه» و نیز «اقدامات فرهنگی» است .برخی محققان بر
این باورند که عدم توجه به مدیریت و برنامهریزی در برگزاری مسابقات ورزشی ممکن است به بینظمی تماشاگران
و ایجاد ناامنی در ورزشگاه و وقوع بحران منجر شود ( .)17،16،14رحیمی و همکاران ( )1381وضعیت برگزاری
مسابقات فوتبال ایران را از نظر مدیریتی نامطلوب ارزیابی کرده و برگزاری دورههای توجیهی و آموزشی برای
برگزارکنندگان مسابقات فوتبال را توصیه کردند ( .)14براساس نظر لوبیسکو )2011( 1فرایند تأمین امنیت
رویدادهای ورزشی با تجزیهوتحلیل ریسکهای بالقوه تهدیدکنندۀ آنها شروع میشود و موفقیت عملیات به نحوۀ
ارزیابی مسئوالن و دستاندرکاران رویداد از ریسکهای موجود بستگی دارد ( .)34هال ( )2010گزارش کرده است
که مسئوالن ورزشگاههای فوتبال انگلستان بهصورت گسترده فرایند ارزیابی ریسک ورزشگاه را انجام میدهند تا
بدین طریق ریسکها ،تهدیدها و نیز نقاط آسیبپذیر ورزشگاهها را شناسایی کنند (.)28
به عقیدۀ هال و همکاران ( )2012تأمین امنیت رویدادهای ورزشی به همکاری و مشارکت افراد و نهادهای
مختلف نیاز دارد و سازمانهای ورزشی و نهادهای برگزارکنندۀ رویدادهای ورزشی باید بین برنامهریزان و مجریان
برنامهها ،خطمشیها و اقدامات امنیتی رابطۀ کاری خوبی برقرار کنند ( .)35،30ایجاد مرکز فرماندهی و تعیین
دقیق سلسلهمراتب فرماندهی ( )36،30،23،19در مدیریت ارتباطات باید مدنظر قرار گیرد.
بسیاری از محققان ( )29،18،13،3عقیده دارند که تدارک امکانات رفاهی مطلوب برای تماشاگران تا حد
زیادی در جلوگیری از بروز واکنشهای رفتاری نامناسب تماشاگران مؤثر است .ورزشگاهها با امکانات و خدماتی که
به مشتریان خود ارائه میدهند جوی را بهوجود میآورند که زمینۀ انجام فعالیتهای هولیگانی کاهش مییابد
( .)29این در حالی است که الهی و پورآقایی ( )1383در پژوهش خود وضعیت امکانات و تسهیالت رفاهی
ورزشگاههای فوتبال ایران را ضعیف ارزیابی کردهاند ( .)3براساس نظریۀ ناکامی-پرخاشگری ،2محدودیتها بهعنوان
محرکهایی برای بروز رفتارهای تهاجمی عمل میکنند ( ،)18،13بنابراین محدودیت در امکانات رفاهی و کیفیت
نامطلوب خدمات برای تماشاگران در روز مسابقه انگیزۀ افراد را برای نشان دادن خشونت و رفتارهای تهاجمی
افزایش میدهد ( .)18،13از میان شاخصهای تسهیالت رفاهی که در منابع علمی مختلف به آنها اشاره شده است،
1. Lubisco
2 .Frustration-aggression theory
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میتوان به سیستم حملونقل مناسب برای تماشاگران ( ،)19،18،12فروشگاههای مواد غذایی در ورزشگاه
( ،)19،12پارکینگهای مناسب و با ظرفیت کافی ( )19اشاره کرد .برخورد مناسب پرسنل برگزاری و نیروهای
امنیتی با تماشاگران ،برنامههای سرگرمکننده در بین دو نیمۀ بازی ،وضعیت مناسب سرویسهای بهداشتی و
آبخوری های ورزشگاه (از نظر تعداد ،امکانات ،نظافت و بهداشت) و نیز وضعیت مناسب جایگاههای تماشاگران از
نظر نظافت و بهداشت از جمله متغیرهای مرتبط با کیفیت خدمات در روز مسابقه است و بهنظر میرسد میتوانند
بر رضایت تماشاگران و جلوگیری از بروز رفتارهای پرخاشگرانه و در نهایت ارتقای امنیت ورزشگاههای فوتبال
اثرگذار باشند .به عقیدۀ تیلور و توهی ،)2006( 1روشنایی مناسب و پاکیزگی میادین ورزشی ممکن است بر
احساس امنیت تماشاگران و نیز لذت آنها تأثیر داشته باشد که این نتیجه نیز در راستای یافتههای پژوهش حاضر
است ( .)39رحمتی و محسنی تبریزی ( )1382نیز ایجاد برنامهها ی شاد و مفرح قبل از شروع بازی و نیز بین دو
نیمه را جهت جلوگیری از رفتارهای خشونتآمیز تماشاگران مؤثر میدانند (.)12
برخی پژوهشها از آموزش تماشاگران یا بهعبارت دیگر اقدامات فرهنگی بهعنوان راهکاری برای کنترل پدیدۀ
خشونت تماشاگران و افزایش امنیت ورزشگاه نام بردهاند ( .)18،14رحمتی و محسنی تبریزی ( )1382در پژوهش
خود در مورد عملکرد تیمهای باشگاهی ایران که تحت عنوان باشگاههای فرهنگی-ورزشی فعالیت میکنند ،اما در
مورد نحوۀ رفتار تماشاگران و هواداران خود اقدامات آنچنانی انجام نمیدهند ،انتقاد کردهاند ( .)12این محققان
همچنین بر نقش خانواده و مدرسه در آموزش رفتارهای مناسب در محیطهای ورزشی تأکید دارند ( .)12در برخی
کشورها نیز تماشاگران خاطی ملزم به گذراندن دورهها ی آموزشی آداب حضور در ورزشگاه 2هستند تا پس از آن
اجازۀ حضور در ورزشگاه برای آنها داده شود ( .)37بهعالوه ،بهنظر میرسد مشارکت کانونهای هواداران و نیز
لیدرهای تماشاگران تیم های ورزشی در خصوص اعالن مالحظات امنیتی به تماشاگران و هواداران نقش پررنگی در
زمینۀ ارتقای امنیت ورزشگاههای فوتبال داشته باشد .در همین زمینه ،یوسف ( )2016عقیده دارد رفتارهای
ناهنجار تماشاگران فوتبال تا زمانی که خود آنها نخواهند دیدگاه و نگرش خود را تغییر دهند ،حل نخواهد شد.
حاکم شدن روح ورزشکاری در بین تماشاگران فوتبال باعث خواهد شد که عواطف و احساسات خود را کنترل
کنند و برد و باخت تیمهای مورد عالقۀ خود را بپذیرند (.)40
چهارمین عامل اصلی مؤثر بر امنیت ورزشگاهها ی فوتبال ایران پرسنل و کارکنان است و منظور از آن همۀ
کارکنان (دائمی و موقت) حاضر در ورزشگاهها ی فوتبال جهت برگزاری مسابقات فوتبال است و شامل پرسنل
امنیتی (نیروهای نظامی و انتظامی) و غیرامنیتی (کارکنان ورزشگاه و هیأت فوتبال ،نیروهای آتشنشانی ،اورژانس،
نیروهای داوطلب و غیره) است .بهزعم هال ( ) 2010و میل ،سانلی ،ییلدیریم و دوماک )2015( 3کلید محافظت از
1 .Taylor and Toohey
2 . Proper stadium etiquette
3. Mil, Sanli, Yildirim, Domac
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زیرساختارهایی همچون ورزشگاهها و اماکن ورزشی آموزش مؤثر کارکنان و پرسنل است ( .)35،27سی اسلک
( )2009نیز معتقد است پرسنل امنیتی ماهر و تأییدشده عواملی است که امنیت ورزشگاه را تضمین میکند (.)23
آموزش پرسنل برگزاری و نیز نیروهای امنیتی ورزشگاه در مورد نحوۀ رفتار با تماشاگران ( ،)27شیوههای بازرسی
بدنی و کنترل اعتبارنامۀ افراد ( ،)29،28تکنیکهای مدیریت جمعیت ( ،)37،27برنامههای مدیریت ریسک و
روشهای مقابله با بحران ( )28و در نهایت آموزش در مورد نحوۀ برخورد با تهدیدات بمبگذاری و انواع سالحهای
کشتار جمعی ( )28متغیرهایی هستند که توجه به آنها میتواند ارتقای امنیت ورزشگاههای فوتبال را در پی داشته
باش د .نکتۀ دیگری که در مورد پرسنل و کارکنان باید بدان توجه شود ،بررسی پیشینه و صدور اعتبارنامه برای
ایشان است که با پژوهشهای هال ( ،)2010سی اسلک ( )2009و پانترا و همکاران ( )2003همخوانی دارد
( .)36،29،23به عقیدۀ هال ( ،)2010بررسی پیشینه و صدور اعتبارنامه برا ی کارکنانی که مسئول تأمین امنیت
ورزشگاه در روز مسابقهاند ،از دسترسی افراد ناشناخته به ورزشگاه پیشگیری کرد (.)29
به گفتۀ هال ،شوارز و سی اسلک )2009( 1بهدلیل محدودیت بودجه ،مدنظر قرار دادن اقدامات امنیتی که
اهمیت زیادی دارند ،به اولویتبندی تالشها جهت پیادهسازی و اجرای این اقدامات میانجامد ( .)32با توجه به
یافته های پژوهش حاضر نیز که عامل زیرساختار در اولویت اول عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاهها قرار گرفت ،به
مسئوالن ورزش ایران و بهخصوص فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتبال ایران پیشنهاد میشود بهمنظور ارتقای
امنیت ورزشگاهها ی فوتبال ایران توجه به زیرساختارهای این رشتۀ ورزشی را در اولویت قرار دهند .با توجه به
قدیمی بودن بسیاری از این ورزشگاهها بازسازی آنها ضروری بهنظر می رسد و در بحث بازسازی نیز بهتر است
مسائل امنیتی ورزشگاه بیشتر مورد توجه قرار گیرد .در این زمینه بهرهگیری از نظرهای تخصصی مشاوران امنیتی
آگاه و بهینهکاوی 2ورزشگاههای پیشرفته دنیا و الگوبرداری از آنها قویاً توصیه میشود .پس از بهبود زیرساختارها،
تالشها در جهت حفاظت فیزیکی ورزشگاه در روز مسابقه ثمربخش خواهد بود .در حال حاضر که زیرساختارها
وضعیت مناسبی ندارند ،برنامهریزیهای خوب دستاندرکاران در برگزاری مسابقات فوتبال و مدیریت هرچه بهتر
آنها در جهت افزایش رضایتمندی تماشاگران و جلوگیری از رفتارهای خشونتآمیز آنها مهمترین تأثیر را در
ارتقای امنیت ورزشگاههای فوتبال خواهد داشت.
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