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 چکیده

نیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس مدل عوامل مؤثر بر سی و تحلیل وضعیت اماین تحقیق باهدف برر

نفر  360پیمایشی دیدگاه  -های فوتبال ایران انجام شد. به این منظور با استفاده از تحقیق توصیفیورزشگاهامنیت 

(، که در این 1393وسیله پرسشنامه فرجی )ادی بهنفر مدیران و مسئوالن ورزشگاه فوتبال آز 36تماشاگر و 

 وسیله آلفای کرونباخ )تماشاگران و مدیرانهنفر از اساتید و کارشناسان و پایایی آن ب 9پژوهش روایی آن توسط 

p=0.909و ها از آمار توصیفی ( تعیین شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل و توصیف داده

استفاده شد و  23افزار اس پی اس اس که از نرم ای استفاده شدضیات از آزمون تی تک نمونهون فری آزمبرا

های ها و مؤلفهنشان داده که عامل آمدهدستبهافزار لیزرل استفاده شد. نتایج ساختاری از نرمبرای مدل معادالت 

کنان و احی و ساخت و آموزش و تمرین کارهای طرها و مؤلفهاستثنای عاملامنیت ورزشگاه فوتبال آزادی به

آمده از دستاکه میانگین بهپرسنل از دیدگاه کاربران )تماشاگران( از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند چر

آمده از مدل معادالت ساختاری نشان داد که از برازش مناسبی دستمیانگین فرضی باالتر بود. همچنین نتایج به

 برخوردار بود.
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Study and analysis of the security status of Azadi football stadium 

according to effective factors model to football stadiums security 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate and analyze the security 

status of Azadi football stadium based on the factors affecting the security of 

Iranian soccer stadiums. For this purpose, using a descriptive-survey study, 

the views of 384 spectators and 36 managers and officials of Azadi football 

stadium by Faraji questionnaire (1393), in which its validity was assessed by 

9 professors and experts and its reliability by alpha Cronbach (spectators and 

managers p=0.909) was evaluated. Descriptive statistics and descriptive 

statistics were used for analyzing the data. One-sample t-test was used for 

analyzing the data. The SPSS-23 software was used and the LISREL 

software was used for structural equation modeling. The results showed that 

factors and safety components of Azadi football stadium had a favorable 

situation because the average obtained from the hypothetical average was 

higher. Also, the results obtained from the structural equation model showed 

that it was fitted appropriately. 
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 مقدمه

روانشناسی، های از نظریه ترین نیازهای انسانی است که در بسیاریامنیت یکی از مهم

(. امنیت دارای 1387 شناسی، علوم سیاسی و مدیریت به آن اشاره شده است )دالور،جامعه

به ورزش است که به معنای ط بوهای امنیت، مرهای مختلفی است یکی از حوزهحوزه

خطر، تهدید و دلهره است و  هرگونهگزاری رویدادها و مسابقات ورزشی به دور از بر

ی، ماهیت و گستره امنیت ورزشی و مسائل تهدیدکننده رویدادهای ریت امنیت ورزشمدی

و  1دهد )هالورزشی مثل تروریسم و مسائل ازدحام جمعیت را مورد مطالعه قرار می

از تماشاگران، بازیکنان  شی باهدف کلی حفاظتحفاظت از اماکن ورز .(1020 ن،راهمکا

رد. به دلیل حجم انبوه جمعیت گیاه انجام میو دیگر افراد حاضر و مسئول در ورزشگ

تماشاگر و تنوعی از حضور عکاسان، خبرنگاران، مسئوالن دولتی، مربیان،  عنوانبه

های حساس و مکان عنوان یکی از مراکزتبال بهفوی هابازیکنان و دیگر افراد، ورزشگاه

مله خاورمیانه ازج ویژه درشود. با توجه به گسترش تروریسم در جهان و بهمحسوب می

های تروریستی در ایران، حمالت تروریستی داعش و همچنین فعالیت برخی گروهک

یشتر تماشاگران ب ورجدی نگریست و با توجه به حض طورهمواره باید به مسئله تروریسم به

باید این  رفدارهای پرطهای فوتبال در جریان برگزاری مسابقات مربوط به تیمگاهدر ورزش

ها باشد لذا تواند جزء اهداف تروریستها میاین ورزشگاه شد کهوجود داشته با ذهنیت

 اذباید تدابیر الزم برای مدیریت امنیت از سوی مدیران اماکن و رویدادهای ورزشی اتخ

در بسیاری از کشورها میل به خشونت در بین (. 1395ردد )همتی نژاد و همکاران، گ
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یز همواره وجود دارد. شناخت مبانی و دات تروریستی نتماشاگران ورزشی باالست و تهدی

تواند به سازمان دهندگان مسابقات فوتبال و نیز مدیران گونه تهدیدات، میمفاهیم این

ی مناسبی را جهت پیشگیری از کمک نماید تا اقدامات امنیتی زشهای وراماکن و مجموعه

رزشی تدارک های ور مجموعهتهدیدات و فراهم آوردن محیطی امن برای افراد حاضر د

( انجام دادند با وجود 2020و همکاران ) 1مطابق تحقیقی که یوسف(. 1393)فرجی، ببینند 

از  نانیاطم یبرا یتیاقدامات امن ثراکبودن ضرورت اهمیت دادن به موضوع امنیت،  محرز

 شود.یدنبال نم فایف یهاهیتماشاگران طبق توص یمنیا

هایی از سوی حاضران ا، در دو دهه اخیر کنشیر کشورهای دنیدر ایران نیز، مانند سا

ها توان از آنویژه تماشاگران مسابقات فوتبال سر زده است که میهای ورزشی، بهدر میدان

ا هولیگانی یاد کرد. این اقدامات از یکسو های تخریبی و آشوبگرایانه یارفتتحت عنوان ر

های دیگر را با لیس و سازماناز سوی دیگر، پدهد و سطح امنیت اجتماعی را تقلیل می

(. هرچند حوادث ناگوار در اماکن 1389بزرگی، جان)سازد می روروبههای امنیتی چالش

است و همچنین تبال بیشتر در رشته فو مراتببهتد ولی افیها هم اتفاق مورزشی سایر رشته

ریسک را در ها با حداقل یها، برگزاری مسابقات و بازبهبود سیستم امنیتی ورزشگاه

خواهد داشت. کاهش ریسک رویدادهای ورزشی افزایش حضور تماشاگران در پی

چنین استقبال همو المللی ها، شانس به دست آوردن میزبانی رویدادهای بینورزشگاه

های داخل کشور را موجب خواهد شد برای حضور در انواع تورنمنت های خارجیتیم

ترین و عنوان بزرگورزشگاه فوتبال آزادی به آنجاکهاز(. 1395ران، همتی نژاد و همکا)
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های متوالی محلی برای برگزاری ترین ورزشگاه ملی کشور، در طول ماهیتپرظرف

تماشاگران فراوانی را برای تماشای  المللی بوده وطح ملی و بینس دررویدادهای ورزشی 

نجی سطح امنیت در این سررسی و وضعیتبدهد، مستقیم مسابقات فوتبال در خود جای می

ورزشگاه از اهمیت فراوانی برخوردار است. کاهش کیفی و کمی سطوح امنیتی در این 

نی ناگواری را تواند پیامدهای انساال، میتبفوویژه در هنگام برگزاری مسابقات ورزشگاه به

گیالن اران به استان نژاد و همکدرپی داشته باشد. با توجه به اینکه قلمرو مطالعه همتی

این  طور تئوریک انجام شده این سؤال در ذهن محقق پیش آمد که آیامحدود و بررسی به

یی و محوریت آن در یاافاستادیوم فوتبال آزادی به دلیل موقعیت جغر مدل در خصوص

 المللی فوتبال نیز صادق و صائب است یا خیر؟رویدادهای بینبرگزاری 

 روش پژوهش

 هایداده گردآوری جهت و رودات کمی به شمار مینوع تحقیق ، ازحاضر تحقیق

بنابراین ؛ است گرفته بکار کمی روش هایتکنیک از یکی عنوانبه را پیمایش نیاز، مورد

جستجوی  ازلحاظتبیینی، -هدف، توصیفی اظ کاربرد، کاربردی؛ به لحاظحلزا این تحقیق

شود ها، اولیه محسوب میادهاز نظر منبع د ها، عملی واطالعات، کمی؛ ازلحاظ حضور داده

 نظر با استفاده از پرسشنامه فرجی 1395در سال آماری (. 1393)پاتریک و همکاران، 

نیتی این ورزشگاه های امتهران درباره مؤلفه دیزاتماشاگران و مدیران مجموعه ورزشی آ

ه اول ه گروباشند کیدو گروه م جامعه آماری این تحقیق،گرفته است.  قرار بررسی مورد

و همچنین گروه دوم تماشاگران ورزشگاه فوتبال  شامل تمامی مدیران، مسئوالن و پرسنل

گیری ودند از روش نمونهب ود. با توجه به اینکه تعداد مدیران و پرسنل محداستآزادی 
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اول  عنوان نمونه کامل در بخشنفر بود به 36ها که تعداد کل آن م شمار استفاده کردندتما

انتخاب حجم نمونه بر حسب هدف پژوهش، در بخش دوم جامعه آماری  ند.انتخاب شد

م انجا 05/0برای انتخاب حجم نمونه تماشاگران جهت آزمون، توان آزمون و سطح آلفا 

افزار گیری از نرمهای رایج نمونهبه جای استفاده از فرمولفت. برای تعیین حجم نمونه، گر

SPSS Sampel Power ترین توجه به اینکه توان آزمون یکی از مهمفاده شد. با ستا

، ابزار مذکور تعداد نمونه را برای توان استمعیارهای موردنیاز در تعیین حجم نمونه 

 نفر انتخاب شدند. 360 بدانست. به این ترتیمکفی میه وندرصد نم 80آزمون 

امه مذکور اده شد و پرسشن( استف1393ها از پرسشنامه فرجی )به منظور گردآوری داده

ریزی و پرسنل و ها، حفاظت فیزیکی، مدیریت و برنامهبر اساس چهار عامل زیرساخت

ی مهمی را در توسعه قشن کارکنان طراحی شده است. یک تحقیق یا آزمایش برای آنکه

 یجاد کند، باید دارای دو نوع روایی )درونی و بیرونی( باشد. در این تحقیق،دانش ا

مناسب را بر روی متغیرها اعمال کنیم و تا آنجا که ممکن است از  تا کنترل ایمهکوشید

شوند، جلوگیری و ممانعت به عمل مواردی که سبب کاهش روایی درونی تحقیق می

م در صحت و سقم یا ایم تا هرگونه ابهاتالش کردهدیگر، در این تحقیق عبارتبه؛ آوریم

یم. روایی صوری پژوهش حاضر نیز از طریق تفع سازا را مرهداده 1ناتوانی در استنباط علی

نفر(، مورد تأیید قرار گرفت و سپس  9چند تن از اساتید و کارشناسان مدیریت ورزشی )

رای سنجش پایایی از آزمون اری پخش شد. در این پژوهش بآمه پرسشنامه در بین جامع

دست آمد که هب 90/0رسشنامه آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای کرونباخ برای کل پ
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ها در دو بخش آمار توصیفی و نشان از پایایی عالی پرسشنامه است. در این پژوهش، یافته

وانی، های توزیع فراصیفی از جدولتور استنباطی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش آما

های گرایش مرکزی و پراکندگی و در بخش آمار استنباطی با تأیید این شاخص

های کشیدگی و چولگی(، برای ها، با استفاده از آزمونع طبیعی دادهها )توزیفرضشپی

ش ای و مدل معادالت ساختاری برای برازتعیین وضعیت مطلوب از آزمون تی تک نمونه

% 95در سطح  Liserlو  23نسخه  Spssافزار اری از نرمهای آمل و جهت تحلیل آزمونمد

 استفاده شد. 05/0اطمینان و با سطح خطای 

 های پژوهشافتهی

آمده تجزیه و تحلیل صحیح و دقیقی دستدر این بخش تالش شده تا از اطالعات به

بین وضعیت موجود و وضعیت  انبربرای بررسی تفاوت دیدگاه مدیران و کارعمل آید. به

ورزشگاه فوتبال آزادی در خصوص امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس طلوب در م

ای استفاده نمونه( تکt) یآزمون تاز  )طراحی و ساخت و فناوری(ل زیر ساختاری عوام

 شده است.

های ر عاملد وبای جهت بررسی میانگین وضعیت مطلنمونه( تکtبرآورد آزمون تی ) :1جدول 

 حی و ساخت از دیدگاه مدیران و کاربران.دهنده طراتشکیل

 سؤاالت عامل

 طراحی و ساخت
 دیدگاه

 وصیفیآمار ت
 نباطیآمار است

 3میانگین فرضی: 

 t Sigآماره  درجه آزادی انحراف معیار میانگین

 1سؤال 
 001/0 47/12 35 614/0 34/2 مدیران

 001/0 22/27 359 787/0 36/2 کاربران
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 سؤاالت عامل

 طراحی و ساخت
 دیدگاه

 وصیفیآمار ت
 نباطیآمار است

 3میانگین فرضی: 

 t Sigآماره  درجه آزادی انحراف معیار میانگین

 2سؤال 
 001/0 64/9 35 760/0 22/4 مدیران

 001/0 89/29 359 747/0 02/3 کاربران

 3سؤال 
 001/0 57/3 35 07/1 63/3 مدیران

 001/0 82/16 359 958/0 80/2 کاربران

 4سؤال 
 001/0 20/4 35 03/1 72/3 مدیران

 001/0 34/21 359 871/0 15/3 کاربران

 5سؤال 
 001/0 93/7 35 755/0 84/3 انمدیر

 001/0 06/30 359 745/0 32/2 کاربران

 6سؤال 
 001/0 54/6 35 840/0 91/3 مدیران

 001/0 46/24 359 794/0 40/3 کاربران

 7سؤال 
 001/0 74/9 35 769/0 25/4 مدیران

 001/0 36/31 359 764/0 70/3 کاربران

 8سؤال 
 001/0 53/13 35 566/0 27/4 مدیران

 001/0 15/28 359 776/0 12/2 کاربران

 9سؤال 
 001/0 03/9 35 774/0 16/4 مدیران

 001/0 80/20 359 825/0 42/3 کاربران

 10ؤال س
 001/0 96/14 35 534/0 33/4 مدیران

 001/0 14/28 359 786/0 55/3 کاربران

 11سؤال 
 001/0 41/12 35 590/0 22/4 مدیران

 001/0 32/29 359 781/0 65/2 کاربران

دهنده طراحی و های تشکیلدهنده این است که میانگین عاملشانول باال نمقادیر جد
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 ( باالتر از میانگین فرضی یا مورد انتظار است. درSig ≤05/0ور معناداری )طساخت به

توان گفت این فرض که میزان سطح بررسی میانگین وضعیت مطلوب در نتیجه می

ه مدیران مطلوب و از کاربران نامطلوب هنده طراحی و ساخت از دیدگادیلهای تشکعامل

ده نشان داده است که بیشترین آمدستهای بهآمده از میانگیندستاست، همچنین نتایج به

 10است و از دیدگاه مدیران مربوط به سؤال  7میانگین از دیدگاه کاربران مربوط به سؤال 

تر از میانگین فرضی پایین 8و  5، 3، 1های سؤاالت عاملن راهمچنین از دیدگاه کارب است.

 بودند.

های ن وضعیت مطلوب در عاملت بررسی میانگیای جهنمونه( تکtبرآورد آزمون تی ) :2جدول 

 دهنده فناوری از دیدگاه مدیران و کاربران.تشکیل

 سؤاالت عامل

 فناوری
 دیدگاه

 آمار توصیفی
 آمار استنباطی

 3ی: رضف میانگین

 t Sigآماره  درجه آزادی ارانحراف معی میانگین

 1سؤال 
 001/0 36/7 35 860/0 05/4 مدیران

 001/0 55/28 359 786/0 18/4 کاربران

 2سؤال 
 001/0 06/8 35 806/0 08/4 مدیران

 001/0 48/27 359 801/0 16/4 کاربران

 3سؤال 
 001/0 74/9 35 769/0 26/4 مدیران

 001/0 27/37 359 688/0 35/4 نراکارب

 4سؤال 
 001/0 42/12 35 603/0 25/4 مدیران

 001/0 41/26 359 792/0 10/4 کاربران

 5سؤال 
 001/0 09/10 35 709/0 19/4 رانمدی

 001/0 14/25 359 773/0 02/4 کاربران
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 6سؤال 
 001/0 48/12 35 560/0 16/4 مدیران

 001/0 22/8 359 796/0 33/4 کاربران

 7سؤال 
 001/0 09/10 35 833/0 13/4 مدیران

 001/0 99/25 359 796/0 09/4 کاربران

 8سؤال 
 001/0 48/12 35 786/0 21/4 مدیران

 001/0 22/29 359 801/0 10/4 کاربران

 فناوریدهنده های تشکیلدهنده این است که میانگین عاملمقادیر جدول باال نشان

-است. درنتیجه میفرضی یا مورد انتظار ( باالتر از میانگین Sig ≤05/0)طور معناداری به

های ب در عاملگین وضعیت مطلوتوان گفت این فرض که میزان سطح بررسی میان

دهنده فناوری از دیدگاه مدیران و کاربران مطلوب است، همچنین نتایج تشکیل

بیشترین میانگین از دیدگاه ه ک آمده نشان داده استدستهای بهآمده از میانگیندستبه

 است. 3است و از دیدگاه مدیران مربوط به سؤال  3کاربران مربوط به سؤال 

ه مدیران و کاربران بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب دیدگا سی تفاوتبرای برر

ورزشگاه فوتبال آزادی در خصوص امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس عوامل در 

لی، کنترل محیط خارجی و کنترل ها، کنترل محیط داخل ورودیترکن) یزیکیفحفاظت 

ای نمونه( تکt) یتآزمون بران از دیدگاه مدیران و کارواد سمی و شیمیایی ورزشگاه( م

 استفاده شد.

های ای جهت بررسی میانگین وضعیت مطلوب در عاملنمونه( تکtبرآورد آزمون تی ) :3جدول 

 ان.ی از دیدگاه مدیران و کاربررجخادهنده کنترل محیط تشکیل

کنترل  سؤاالت عامل

 محیط خارجی
 آمار توصیفی دیدگاه

 آمار استنباطی

 3: ن فرضیمیانگی



 

 

 

 

  37 ...یفوتبال آزاد هورزشگا تیامن تیوضع لیو تحل یبررس
 

 t Sigآماره  درجه آزادی انحراف معیار یانگینم

 1سؤال 
 001/0 200/8 35 83/0 13/4 مدیران

 001/0 22/27 359 787/0 13/4 کاربران

 2سؤال 
 001/0 92/12 35 644/0 38/4 مدیران

 001/0 89/29 359 747/0 17/4 نبراکار

 

کنترل دهنده تشکیلهای نگین عاملدهنده این است که میامقادیر جدول باال نشان

( باالتر از میانگین فرضی یا مورد انتظار است. Sig ≤05/0طور معناداری )بهمحیط خارجی 

وص امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی در خص رد توان گفت این فرض که میزاندرنتیجه می

رزشگاه( کنترل محیط خارجی و) یزیکیفادی بر اساس عوامل حفاظت ورزشگاه فوتبال آز

های آمده از میانگیندستمطلوب است، همچنین نتایج به مدیران و کاربران دیدگاه

 2سؤال  بهط آمده نشان داده است که بیشترین میانگین از دیدگاه کاربران مربودستبه

 است. 2یران مربوط به سؤال است و از دیدگاه مد

های مطلوب در عاملمیانگین وضعیت ای جهت بررسی نمونه( تکtبرآورد آزمون تی ) :4جدول 

 دهنده کنترل محیط داخلی از دیدگاه مدیران و کاربرانتشکیل

کنترل  سؤاالت عامل

 محیط داخلی
 دیدگاه

 آمار توصیفی
 آمار استنباطی

 3میانگین فرضی: 

 t Sigآماره  درجه آزادی انحراف معیار میانگین

 1سؤال 
 001/0 91/8 35 747/0 11/4 مدیران

 001/0 28/16 359 951/0 85/3 کاربران
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کنترل  سؤاالت عامل

 محیط داخلی
 دیدگاه

 آمار توصیفی
 آمار استنباطی

 3میانگین فرضی: 

 t Sigآماره  درجه آزادی انحراف معیار میانگین

 2سؤال 
 001/0 53/13 35 566/0 27/4 مدیران

 001/0 34/21 359 871/0 98/3 کاربران

 3سؤال 
 001/0 42/9 35 654/0 02/4 مدیران

 001/0 06/30 359 745/0 18/4 کاربران

 4سؤال 
 001/0 53/9 35 821/0 30/4 مدیران

 001/0 46/24 359 794/0 02/4 کاربران

 5سؤال 
 001/0 16/10 35 721/0 22/4 مدیران

 001/0 36/31 359 764/0 26/4 کاربران

 6سؤال 
 001/0 64/12 35 632/0 33/4 مدیران

 001/0 15/28 359 776/0 15/4 کاربران

 7سؤال 
 001/0 77/12 35 639/0 36/4 انیرمد

 001/0 80/20 359 825/0 90/4 کاربران

 8سؤال 
 001/0 33/15 35 554/0 41/4 مدیران

 001/0 14/28 359 786/0 16/4 کاربران

کنترل های تشکیل دهنده دهنده این است که میانگین عاملمقادیر جدول باال نشان

( باالتر از میانگین فرضی یا مورد انتظار است. Sig ≤05/0طور معناداری )بهی خلدامحیط 

زشگاه فوتبال آزادی در خصوص امنیت وردر  که میزانتوان گفت این فرض نتیجه می در

کنترل محیط داخلی ورزشگاه( ) یزیکیفورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس عوامل حفاظت 

های ه از میانگینآمددستت، همچنین نتایج بهاسب مطلو دیدگاه مدیران و کاربران
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 7ؤال ران مربوط به سداده است که بیشترین میانگین از دیدگاه کاربآمده نشان دستبه

 است. 8است و از دیدگاه مدیران مربوط به سؤال 

های ای جهت بررسی میانگین وضعیت مطلوب در عاملنمونه( تکtبرآورد آزمون تی ) :5جدول 

 اه مدیران و کاربران.ها از دیدگنده کنترل ورودیدهلتشکی

 سؤاالت عامل

 هاکنترل ورودی
 دیدگاه

 آمار توصیفی
 باطیآمار استن

 3ین فرضی: میانگ

 t Sigآماره  درجه آزادی انحراف معیار میانگین

 1سؤال 
 001/0 25/2 35 960/0 36/3 مدیران

 001/0 88/4 359 026/1 26/3 کاربران

 2 لاؤس
 001/0 46/2 35 080/1 44/3 مدیران

 001/0 13/6 359 996/0 32/3 کاربران

 3سؤال 
 001/0 92/7 35 714/0 94/3 مدیران

 001/0 27/21 359 792/0 88/3 رانکارب

 4سؤال 
 001/0 59/12 35 542/0 13/3 مدیران

 001/0 97/20 359 846/0 93/3 کاربران

 5سؤال 
 001/0 68/10 35 639/0 14/3 مدیران

 001/0 45/21 359 837/0 94/3 کاربران

 6سؤال 
 001/0 76/16 35 487/0 37/3 مدیران

 001/0 45/20 359 891/0 96/3 کاربران

کنترل دهنده های تشکیلدهنده این است که میانگین عاملمقادیر جدول باال نشان

نتظار است. رضی یا مورد اف ین( باالتر از میانگSig ≤05/0طور معناداری )بهها ورودی

ورزشگاه فوتبال آزادی در خصوص امنیت در  توان گفت این فرض که میزاننتیجه میدر
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دیدگاه ها( ادی بر اساس عوامل حفاظت فیزیکی )کنترل ورودیشگاه فوتبال آزورز

آمده دستهای بهآمده از میانگیندستمطلوب است، همچنین نتایج به مدیران و کاربران

است و از دیدگاه  6ن از دیدگاه کاربران مربوط به سؤال داده است که بیشترین میانگین شان

 ست.ا 3مدیران مربوط به سؤال 

بین وضعیت موجود و وضعیت و کاربران  رانیمد دگاهیتفاوت د ط بهنتایج مربو

ورزشگاه فوتبال آزادی در خصوص امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس مطلوب در 

)مدیریت ریسک و بحران، مدیریت ارتباطات، ریزی و مدیریت مسابقه نامهبرل عوام

 آورده شده است. 6در جدول  گی(کیفیت خدمات روز مسابقه و اقدامات فرهن

های ای جهت بررسی میانگین وضعیت مطلوب در عاملنمونه( تکtبرآورد آزمون تی ) :6جدول 

 دیران و کاربران.م اهدهنده مدیریت ریسک و بحران از دیدگتشکیل

مدیریت  ملسؤاالت عا

 ریسک و بحران
 دیدگاه

 آمار توصیفی
 آمار استنباطی

 3میانگین فرضی: 

 t Sigآماره  درجه آزادی راف معیارانح میانگین

 1سؤال 
 001/0 04/1 35 569/0 80/3 مدیران

 001/0 95/8 359 11/1 52/3 کاربران

 2سؤال 
 001/0 00/5 35 00/1 83/3 مدیران

 001/0 85/24 359 860/0 12/4 کاربران

 3سؤال 
 001/0 58/3 35 02/1 61/3 مدیران

 001/0 18/23 359 911/0 11/4 کاربران

 4سؤال 
 001/0 93/7 35 755/0 00/4 مدیران

 001/0 70/22 359 902/0 08/4 کاربران
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مدیریت  ملسؤاالت عا

 ریسک و بحران
 دیدگاه

 آمار توصیفی
 آمار استنباطی

 3میانگین فرضی: 

 t Sigآماره  درجه آزادی راف معیارانح میانگین

 5سؤال 
 001/0 01/6 35 887/0 88/3 مدیران

 001/0 05/15 359 997/0 79/3 کاربران

 6سؤال 
 001/0 44/4 35 974/0 72/3 مدیران

 001/0 25/15 359 00/1 80/3 کاربران

مدیریت دهنده های تشکیلدهنده این است که میانگین عاملال نشانجدول بامقادیر 

( باالتر از میانگین فرضی یا مورد انتظار Sig ≤05/0طور معناداری )بهریسک و بحران 

ورزشگاه فوتبال آزادی در خصوص در  توان گفت این فرض که میزاناست. درنتیجه می

های مدیریت توسعه )عامل ریزی وامنیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس عوامل برنامه

ست، همچنین مطلوب ا دیدگاه مدیران و کاربراندهنده مدیریت ریسک و بحران( تشکیل

گین از آمده نشان داده است که بیشترین میاندستهای بهآمده از میانگیندستنتایج به

 است. 4است و از دیدگاه مدیران مربوط به سؤال  2دیدگاه کاربران مربوط به سؤال 

 

 

های ای جهت بررسی میانگین وضعیت مطلوب در عاملنمونه( تکtبرآورد آزمون تی ) :7جدول 

 دهنده مدیریت ارتباطات و تعامالت از دیدگاه مدیران و کاربرانتشکیل

 سؤاالت عامل

ات مدیریت ارتباط
 آمار توصیفی دیدگاه

 آمار استنباطی

 3میانگین فرضی: 
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 t Sigآماره  درجه آزادی انحراف معیار میانگین و تعامالت

 1سؤال 
 001/0 61/3 35 967/0 58/3 مدیران

 001/0 89/13 359 10/1 80/3 کاربران

 2سؤال 
 001/0 41/2 35 20/1 08/3 مدیران

 001/0 65/9 359 16/1 59/3 کاربران

 3سؤال 
 001/0 40/8 35 04/1 02/3 مدیران

 001/0 26/9 359 08/1 53/3 کاربران

 4سؤال 
 001/0 65/6 35 753/0 05/4 مدیران

 001/0 79/28 359 787/0 19/4 کاربران

 5سؤال 
 001/0 58/3 35 02/1 61/3 نمدیرا

 001/0 18/23 359 911/0 11/4 کاربران

 6سؤال 
 001/0 93/7 35 755/0 00/4 مدیران

 001/0 70/22 359 902/0 08/4 کاربران

مدیریت دهنده های تشکیلدهنده این است که میانگین عاملمقادیر جدول باال نشان

( باالتر از میانگین فرضی یا مورد انتظار Sig ≤05/0طور معناداری )بهارتباطات و تعامالت 

ورزشگاه فوتبال آزادی در خصوص در  نتوان گفت این فرض که میزااست. درنتیجه می

های مدیریت توسعه )عامل ریزی وامنیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس عوامل برنامه

مطلوب است،  راندیدگاه مدیران و کاربدهنده مدیریت ارتباطات و تعامالت( تشکیل

بیشترین آمده نشان داده است که  دستهای بهآمده از میانگیندستهمچنین نتایج به

 4است و از دیدگاه مدیران مربوط به سؤال  4میانگین از دیدگاه کاربران مربوط به سؤال 

 است.
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بین وضعیت موجود و وضعیت و کاربران  رانیمد دگاهیمربوط به تفاوت د جینتا

ورزشگاه فوتبال آزادی در خصوص امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس  مطلوب در

 8در جدول ان )صالحیت و اعتبار پرسنل و نیز آموزش و تمرین( عوامل پرسنلی و کارکن

 آورده شده است.

های ای جهت بررسی میانگین وضعیت مطلوب در عاملنمونه( تکtبرآورد آزمون تی ) :8جدول 

 ت و اعتبار پرسنل از دیدگاه مدیران و کاربران.صالحی دهندهتشکیل

صالحیت و  سؤاالت عامل

 اعتبار پرسنل
 دیدگاه

 آمار توصیفی
 آمار استنباطی

 3میانگین فرضی: 

 t Sigآماره  درجه آزادی انحراف معیار میانگین

 1سؤال 
 001/0  35 05/1 47/3 مدیران

 001/0 33/9 359 04/1 51/3 کاربران

 2سؤال 
 001/0  35 954/0 25/4 مدیران

 001/0 69/23 359 808/0 01/4 کاربران

 3سؤال 
 001/0  35 07/1 91/3 مدیران

 001/0 19/16 359 982/0 83/3 کاربران

 4سؤال 
 001/0  35 24/1 61/3 مدیران

 001/0 89/16 359 940/0 84/3 کاربران

 5سؤال 
 001/0  35 27/1 52/3 مدیران

 001/0 69/11 359 960/0 59/3 کاربران

 

صالحیت و دهنده شکیلهای تدهنده این است که میانگین عاملمقادیر جدول باال نشان
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( باالتر از میانگین فرضی یا مورد انتظار است. Sig ≤05/0طور معناداری )بهاعتبار پرسنل 

ص امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی در خصودر  توان گفت این فرض که میزاندرنتیجه می

 ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس عوامل پرسنلی و کارکنان )صالحیت و اعتبار پرسنل(

های آمده از میانگیندستمطلوب است، همچنین نتایج به یدگاه مدیران و کاربراند

 2سؤال آمده نشان داده است که بیشترین میانگین از دیدگاه کاربران مربوط به دستبه

 است. 2یران مربوط به سؤال است و از دیدگاه مد

های ضعیت مطلوب در عاملای جهت بررسی میانگین ونمونه( تکtبرآورد آزمون تی ) :9جدول 

 آموزش و تمرین پرسنل از دیدگاه مدیران و کاربران. دهندهتشکیل

آموزش و  سؤاالت عامل

 تمرین پرسنل
 دیدگاه

 آمار توصیفی
 آمار استنباطی

 3میانگین فرضی: 

 t Sigآماره  درجه آزادی انحراف معیار میانگین

 1سؤال 
 001/0 50/3 35 33/1 77/3 مدیران

 001/0 66/19 359 922/0 95/3 کاربران

 2سؤال 
 001/0 78/4 35 11/1 88/3 مدیران

 001/0 29/13 359 18/1 83/3 کاربران

 3سؤال 
 001/0 51/3 35 769/0 80/4 مدیران

 001/0 96/13 359 13/1 83/3 کاربران

 4سؤال 
 001/0 549/0 35 11/3 21/1 مدیران

 001/0 28/24 359 885/0 08/4 کاربران

 5سؤال 
 586/0 -16/2 35 38/1 15/4 مدیران

 001/0 26/8 359 09/1 47/3 کاربران
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آموزش و  سؤاالت عامل

 تمرین پرسنل
 دیدگاه

 آمار توصیفی
 آمار استنباطی

 3میانگین فرضی: 

 t Sigآماره  درجه آزادی انحراف معیار میانگین

 6سؤال 
 037/0 -67/4 35 14/1 68/4 مدیران

 001/0 -95/8 359 18/1 44/2 کاربران

 7سؤال 
 001/0 85/6 35 826/0 94/3 نمدیرا

 001/0 -98/7 359 82/1 23/2 کاربران

 8سؤال 
 001/0 -54/5 35 13/1 70/3 مدیران

 001/0 91/9 359 03/1 54/3 کاربران

 9سؤال 
 001/0 85/6 35 23/1 72/3 مدیران

 001/0 -83/14 359 06/1 16/2 کاربران

 10سؤال 
 001/0 329/0 35 01/1 05/3 مدیران

 033/0 -13/2 359 10/1 87/2 کاربران

 11سؤال 
 001/0 274/0 35 944/0 94/3 مدیران

 004/0 88/2 359 18/1 18/3 نکاربرا

 12سؤال 
 001/0 -48/3 35 09/1 32/3 مدیران

 786/0 -03/8 359 14/1 51/2 کاربران

آموزش و ه دهندهای تشکیلدهنده این است که میانگین عاملمقادیر جدول باال نشان

. درنتیجه ( باالتر از میانگین فرضی یا مورد انتظار استSig ≤05/0طور معناداری )بهتمرین 

ورزشگاه فوتبال آزادی در خصوص امنیت ورزشگاه در  توان گفت این فرض که میزانمی

دیدگاه مدیران و  عوامل پرسنلی و کارکنان )آموزش و تمرین( فوتبال آزادی بر اساس

آمده نشان داده دستهای بهآمده از میانگیندستلوب است، همچنین نتایج بهمط کاربران
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است و از دیدگاه مدیران  4میانگین از دیدگاه کاربران مربوط به سؤال  است که بیشترین

و  12، 8، 6، 5های است. همچنین از دیدگاه مدیران سؤاالت عامل 3مربوط به سؤال 

از میانگین فرضی  12و  10، 9، 7، 6های اگران( عاملهمچنین از دیدگاه کاربران )تماش

 تر بودند.پایین

 یریگجهینتبحث و 

ورزشگاه فوتبال آزادی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در یج نشان داد که نتا

در خصوص امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس عوامل زیر ساختاری )طراحی و 

داری وجود دارد. بدین معنی که اربران تفاوت معنیدیدگاه مدیران و ک ساخت و فناوری(

ضی بود و مدیران نسبت به کاربران )تماشاگران( نظر تر از میانگین فرمیانگین کاربران پایین

زیر ساختار، تسهیالت و  بهتری در رابطه با طراحی و ساخت ورزشگاه آزادی داشتند.

های اجتماعی است و در این ساختارهای فیزیکی اولیه جهت انجام عملیات و فرایند

شود. فوتبال اطالق میپژوهش نیز به ساختارهای فیزیکی موردنیاز برای برگزاری مسابقات 

های فوتبال ایران را نامناسب ارزیابی کرده و برخی محققان وضعیت ساختاری ورزشگاه

تارهای ها بازسازی شود و ساخاند قبل از وقوع حوادث ناگوار، این ورزشگاهتوصیه کرده

ورزشگاه در بررسی علل بروز حادثه ( 1991) 1ها بهبود یابد. در همین زمینه، تیلورامنیتی آن

وجود آمدن آن فاجعه ترین عامل بههیلزبر و وضعیت ضعیف ورزشگاه فوتبال را مهم

تماشاگر منجر شد،  39که به مرگ  لزبرترین علت حادثه ورزشگاه هیدانست. مهم

های ورزشگاه گزارش شده است که مرتبط با ساختار نش صندلیمشکالت مربوط به چی
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ها، جدا کردن اجباری همه ورزشگاه دار یصندل، ورزشگاه است. پس از این دو حادثه

های تماشاگران و نیز جدا کردن تماشاگران از یکدیگر از طریق فواصل امنیتی بین بلوک

امات پیشگیرانه امنیتی دولت انگلستان کردن جایگاه هواداران دو تیم از یکدیگر ازجمله اقد

ونه که محققان و متخصصان گگیری از وقوع مجدد حوادث ناگوار شد. همانجهت پیش

های مناسب در بخش ورزش هم در هنگام کنند، وجود زیرساختورزشی بیان می

 برگزاری مسابقات برای باال بردن کیفیت مسابقه و هم برای حفظ و کنترل امنیت در اماکن

در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در  ورزشی در مسابقات بسیار حائز اهمیت است.

عنوان یک صنعت مهم و عاملی اثرگذار در رشد اقتصاد ملی، یافته بهسعهکشورهای تو

رود. صنعت ترین منابع درآمد در قرن حاضر به شمار میمورد توجه است و یکی از مهم

جا را تسخیر کرده و در سراسر دنیا ریشه رو آن همهسرعت جهانی شده، قلمورزشی به

 .مند شوندبهرهدوانیده است تا میلیاردها انسان از آن 

ورزشگاه بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در  آمده نشان داددستدیگر نتایج به

فوتبال آزادی در خصوص امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس عوامل حفاظت فیزیکی 

ها، کنترل محیط داخلی، کنترل محیط خارجی و کنترل مواد سمی و رودی)کنترل و

امروزه داری وجود دارد. ه مدیران و کاربران تفاوت معنیدیدگاشیمیایی ورزشگاه( 

ها تدریس ای جداگانه در دانشگاهعنوان رشتهطراحی استادیوم و مکان ورزشی خود به

تر و از طرفی یاری مخاطبان بیش ببرجذشود و این نشان از اهمیت این موضوع می

تواند تر در مواقع بحرانی مییشرساندن این طراحی به مسئوالن برای کنترل بهتر و نظارت ب

های خروج تواند مواردی مانند راهها میطور مثال طراحی استادیومداشته باشد؛ به
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نیروهای انتظامی و  ها،های پزشکی، آمبوالنسهای ویژه برای استقرار تیمی، مکاناضطرار

ها در حین هی در تأمین امنیت برای ورزشگانوعبهغیره را در بر داشته باشد که خود 

توان برای تفاوت به وجود آمده در ها بسیار حائز اهمیت است؛ دلیلی که میبرگزاری بازی

کاری مدیران و مسئوالن استادیوم آزادی در بیان ها بیان داشت؛ محافظهبین دیدگاه

واقعیات موجود و یا آگاهی نداشتن از استانداردهای روز دنیا؛ و یا مناسب دانستن همین 

های نات ضعیف را برای وضعیت موجود در کشور و در مقایسه با سایر استادیومامکا

ذکر این نکته خالی  اما تری دارند، بیان کرد.وضعیت وخیم مراتببهموجود در کشور که 

ها در تأمین امنیت بسیار فناوری به کار گرفته شده در استادیوم از لطف نیست که امروزه

 باشند.مهم می

بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در گر این است که یج تحقیق بیانهمچنین نتا

ورزشگاه فوتبال آزادی در خصوص امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس عوامل 

و بحران، مدیریت ارتباطات، کیفیت  ریزی و مدیریت مسابقه )مدیریت ریسکبرنامه

داری اربران تفاوت معنیدیدگاه مدیران و کخدمات روز مسابقه و اقدامات فرهنگی( 

( قصور در عوامل مدیریتی رویداد ورزشی 1381به عقیده رحیمی و همکاران )وجود دارد. 

محققان ی در ورزشگاه شود. این ناامننظمی تماشاگران و ایجاد تواند منجر به بیمی

همچنین گزارش کردند که عوامل مدیریتی و نحوه برگزاری مسابقات فوتبال ایران 

های توجیهی و آموزشی برای برگزارکنندگان مطلوبی ندارد و برگزاری دورهوضعیت 

مسابقات فوتبال را توصیه کردند. آموزش برگزارکنندگان مسابقات فوتبال در زمینه 

تدوین برنامه تخلیه سریع ورزشگاه )نادریان  (،1392ن، مدیریت ریسک )نادریان و همکارا



 

 

 

 

  ۴9 ...یفوتبال آزاد هورزشگا تیامن تیوضع لیو تحل یبررس
 

( و نیز آموزش مدیریت بحران 2006؛ هال، 2003؛ پنترا و همکاران، 1392و همکاران، 

های اصلی عنوان شاخص( به1385منصوری و مظفری، ؛ شاه1392)نادریان و همکاران، 

، معتقدند (2011و توهی )تیلور های فوتبال گزارش شده است. مدیریت خطر در ورزشگاه

منی و امنیت عمومی ای که در مورد ایهای عمده، نگرانی2001که بعد از حوادث سپتامبر 

وجود داشت؛ مدیریت رویدادهای ورزشی بزرگ را دچار تغییر کرده و وضعیت امنیت 

 این رویدادها را به ناچار نیازمند بهبود ساخت.

لب بود که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در پایان نیز نتایج نشان دهنده این مط

فوتبال آزادی بر اساس عوامل  در ورزشگاه فوتبال آزادی در خصوص امنیت ورزشگاه

پرسنلی و کارکنان )صالحیت و اعتبار پرسنل و نیز آموزش و تمرین( دیدگاه مدیران و 

نان خود را داری وجود دارد این بدین معنی است که مدیران کارککاربران تفاوت معنی

رساندن  ها را در به ثمردانند و آندارای صالحیت باالتر نسبت به دیدگاه تماشاگران می

توان در ناتوانی پرسنل در دانند. این قضیه را میهای خود کارا میوظایف و مسئولیت

و موارد  مدیریت اغتشاشات در مواقع ضروری، برخورد ناصحیح و نامناسب با تماشاگران

جیه کرد که با مجموعه این عوامل دیدگاه تماشاگران نسبت به صالحیت پرسنل دیگر تو

تواند در جهت نقش آموزش و تمرین را نباید فراموش کرد که میپایین آمده است. 

عنوان جزئی ارزشمند در باشد. امروزه کارکنان و نیروهای انسانی به مؤثرهماهنگی بسیار 

توانند بر روی کارایی و اثربخشی آیند که میمی حساببههای ورزشی و دولتی سازمان

ها نیز همین نیروهای انسانی هستند که و ورزشگاهها مجموعه تأثیرگذار باشند. در استادیوم

نقش عمده تأمین امنیت را بر عهده دارند و داشتن تخصص و صالحیت در این زمینه و 



 

 

 

 

5۰  ۱۴۰۰ پاییز و زمستان ،هیجدهم شماره ،هفتم ، سال ورزش شناسیجامعه 

 

ها توانند بر کارایی آنمی هاهای آموزشی خاص و مخصوص به عمل آنسپری کردن دوره

اعتبار پرسنل مجموعه بیفزاید. در این پژوهش نتایج نشان داد که در مؤلفه صالحیت و 

ورزشی آزادی از دیدگاه تماشاگران و مدیران تفاوت وجود دارد. آموزش پرسنل 

های برگزاری و نیز نیروهای امنیتی ورزشگاه در مورد نحوۀ رفتار با تماشاگران، شیوه

های مدیریت های مدیریت جمعیت، برنامهزرسی بدنی و کنترل اعتبارنامه افراد، تکنیکبا

یت آموزش در مورد نحوه برخورد با تهدیدات درنهاهای مقابله با بحران و روشریسک و 

(، متغیرهایی هستند که توجه به 2010های کشتارجمعی )هال، گذاری و انواع سالحبمب

های فوتبال را در پی داشته باشد. نکته دیگری که منیت ورزشگاهتواند ارتقای اها میآن

یشینه و صدور اعتبارنامه کارکنان و پرسنلی است که با باید بدان توجه کرد بررسی پ

خوانی دارد. ( هم2003( و پانترا و همکاران )2010) 1اسالک(، سی2010های هال )پژوهش

اعتبارنامه برای کارکنانی که مسئول تأمین  (، بررسی پیشینه و صدور2010به عقیده هال )

 فراد ناشناخته به ورزشگاه پیشگیری کرد.اند، از دسترسی اامنیت ورزشگاه در روز مسابقه
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