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Abstract 
Achieving sustainable security in major sporting events is one of the most important 

challenges in the world. In Iran, due to special national and regional conditions, it is more 

important. The purpose of this study is to design a sustainable security model in major 

sporting events in Iran. This study uses qualitative method and foundation data theory 

(Strauss & Corbin 1990) and semi-structured interviews with 20 experts; sports 

management (9 people), security and law enforcement (8 people) elites of sports offices 

(3 people) were performed through purposive non-random sampling. Information was 

collected through the study of previous research and interviews. The results of the study 

were presented to the participants, and their opinions were applied. In addition, face and 

content validity were determined and retest method was used to check the reliability. The 

mean reliability of retest (82%) was reported. Based on the findings, causal factors include 

proper management and planning, law enforcement and security control, interaction and 

organizational communication; underlying factors include fans' emotion management, 

which was psychological support. Further, interfering factors include weak enforcement 

of laws and regulations, poor control of the media, and cyberspace, and poor sports policy. 

Strategies include promoting culture, social integration, proper education, sports 

diplomacy, improving welfare and sports infrastructure, investment and financial aid, 

technology and information. It is suggested that sports authorities, by creating national 

determination and changing the attitude of the country's sports community with 
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management integrated and coordinated with the focus of the police, build a constructive 

and unifying interaction to create lasting security. 
 

 
 

Keywords: Sustainable Security, Major Sports Events, Iranian Sports. 
 

 

Extended Abstract  

Background and Purpose: 

Achieving a sustainable security in major sporting events is one of the most 

important challenges in the world. Organizations providing sports services must 

ensure the safety of all participants. These organizations have become more 

important in Iran due to special national and regional conditions, holding national 

competitions, and hosting world events. Based on the fact that conceptual security 

is evolving5 and given the variety of sports events, managing large events is much 

broader than managing or running a match. Because of the threats of terrorism, 

extremism, civil disobedience, and the fact that the threats will never be 

completely eliminated, potential threats must be identified to reduce or prevent 

accidents6. In this regard, the main problem is all those involved and participants 

in sporting events. The purpose of this study is to design a model of sustainable 

security in major sporting events in Iran. 
 

Materials and Methods: 

In this study, the qualitative method and grounded theory (Strauss & Corbin, 

1990)7 were used.  This study used a semi-structured interview and coding (open, 

deleted, selective) and data analysis continued until the interview saturation point. 

The sampling was purposive and the duration of each interview was between 35 

and 75 minutes. Population of the study consists of 20 people including academic 

professors and researchers (9 people), experienced and security elites (8 people), 

active people in sports federations (3 people). The comparison and analysis of the 

data were repeated continuously until the researchers were sure that a theory of 

adequacy of the data emerged. Data saturation occurred when data collection did 

not play any role in better understanding the phenomenon under study. When data 

saturation became apparent, documentation was the focus of the researchers, and 

the recognition and strength of the classes formed around the main storyline was 

considered. A kind of structural framework was created by classifying the inter-

axial and class dependencies and led to a reflection on the data theory of the 

foundation. To check the validity, the study’s findings were presented to the 
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participants, they read the text of the theory, and then their opinions were applied 

and used to calculate the reliability of the retest. The total number of codes in three 

interviews was 104 in which the number of agreements was 86. Based on the 

relationship, the reliability percentage was equal to 82%. The nine steps of this 

study included data set coding, continuous working on codes, comparison and 

revision of codes, review of emerging classes, formation of class collections, 

working on data and modification of classes, accurate evaluation of classes, 

description of he conceptual basis (i.e., the description and clarification of the 

analytical rationale for the research process). 
 

Findings: 

After conducting the interviews, the codes of ethics and recordings were analyzed.  

Beside the researchers' observations, the process of coding the opinions of the 

interviewees continued line by line in three stages (open, axial, selective) along 

with data analysis until theoretical saturation was achieved. Codes obtained 

primary data included open source (768 code) and pivot code (89 code), selective 

coding (18 codes) and 6 main categories that the selected codes were obtained 

based on data analysis. The coding results were named in the form of causal 

factors, interfering factors, contextual factors, strategies and consequences of 

sustainable security of major sporting events in Iran. Underlying factors of 

sustainable security (psychological management of the event) are; The 

components of psychological support and emotion management included 

indicators such as controlling and directing the psychological atmosphere, 

forming a committee for psychological operations, reducing the factors that 

weaken the morale of the security forces. Causal factors (security and law 

enforcement management) are proper management and planning, law 

enforcement and security control, interaction and organizational communication 

were indicators such ascareful development of instructions, rules and regulations 

of the event, organization of club security officers, separation of thugs from other 

spectators, deprivation of fans, interfering factors (executive and supervisory 

weaknesses) are weak enforcement of laws and regulations, weak control of media 

and cyberspace, inappropriate sports policies, which included indicators such as 

lack of strict implementation of judicial rulings and disciplinary laws, inadequate 

information, media monitoring, lack of helpful use of cyberspace, change in the 

attitudes of trustees. Strategies and actions (providing a safe environment for the 
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event) are social integration, sports diplomacy, welfare infrastructure, culture 

promotion, investment and financial aid, information technology and education, 

which included indicators such as; the social convergence of officials and 

spectators, the development of strong strategies for sports diplomacy, the creation 

of a positive image of internal security in the minds of spectators, the provision of 

urban services appropriate to events, the promotion of fan culture and players and 

stakeholders. Sports technical management and disciplinary management as two 

parallel assisted processes; Interactive and constructive relationship of devices, 

paying attention to all aspects of the event with comprehensive planning so that 

the task of all participating devices is precisely defined and can take effective 

steps in creating sustainable security with the aim of integrated security 

management. 
 

Conclusion: 

Creating a sustainable security requires changing the attitude of organizers and 

participants in the event towards the concept of security, which is possible by 

upgrading their knowledge and with active participation and integrated 

management with the presence of all organizations involved in holding the event. 

By appointing qualified people and formulating appropriate sports strategies, the 

government, using the can establish a new movement to promote sports and gain 

hosting of major sports events. The security and law enforcement forces, with 

their constructive interaction and effective leadership role, should make every 

effort to accompany and coordinate other devices to maintain security and 

establish lasting security. Finally, by creating national determination by changing 

the attitude in the country's sports community with management integrated and 

coordinated with the focus of the police, the sports authorities should build a 

constructive and unifying interaction to create lasting security. 
 

Keywords: Sustainable Security, Major Sports Events, Iranian Sports. 
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 مقالة پژوهشی 

 1  ران یا یبزرگ ورزش یدادهایدر رو داری پا تی مدل امن یطراح
 

 4اسریس یغالمرضا مراد ، 3ینصراله محمد ، *2ینیعماد حس دیس، 1اصغر محمدنژاد یعل

 

 اله آملی، آمل، ایران  دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آیت  .1

استادیار گروه مدیریت ورزشی و رسانه، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،   .2

 ایران )نویسندۀ مسئول(  

  تهران، ایران                  استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، .3

 دانشگاه علوم انتظامی   ،استادیار مدیریت ورزشی .4
 

 25/05/1400تاریخ پذیرش:                         17/11/1399تاریخ دریافت:  

 چکیده 

  لیدلبه  رانیآن در سطح جهان است، اما در ا   یهاچالش  نیتر از مهم  یبزرگ ورزش  یدادهایدر رو   داریپا   تیبه امن  یاب یدست

بزرگ   ی دادهایدر رو دار ی پا ت یمدل امن ی پژوهش با هدف طراح نی دارد. ا یشتریب   ت یاهم ی او منطقه ی خاص مل ط ی شرا

مصاحبه  ( و با  1990نی)استراوس و کورب   اد یبنداده  ه ی و نظر  یفیاز روش ک  هپژوهش با استفاد  ن یانجام شد. ا   ران ی در ا  ی ورزش

  ی)هشت نفر( و نخبگان ادارات ورزش  یو انتظام   یتی)ُنه نفر( و امن  یورزش  تی رینفر از خبرگان مد   20با    افتهی ساختارمهین 

نمونه با  و  نفر(  طر  یرتصادفیغ  ی ریگ)سه  از  اطالعات  شد.  انجام  پژ  قی هدفمند  مصاحبه    نیشیپ  ی هاوهشمطالعه  و 

  یی و محتوا   ی صور ییروا نیها اعمال شد. همچنآن  یدگان ارائه شد و نظرهاکننپژوهش به مشارکت  جی شد. نتا  یآورجمع

برا  نییتع بازآزمون استفاده شد. م  ییای پا  یبررس  یشد و  درصد گزارش شد.   82بازآزمون  ییا یپا   زانیم  ن یانگی از روش 

  ، یتعامل و ارتباطات سازمان   ،یتیو امن  ی کنترل انتظام  ح،یصح  یزی رو برنامه  تی ر یشامل مد   یعلّعوامل    ها،افتهی   یبرمبنا

  یگر شامل ضعف در اجراعوامل مداخله  ،یو روان   یروح  ی هاتیهواداران، حما   جانات ی ه  تی ری شامل مد  ی انهیعوامل زم

نامناسب بودند. راهبردها شامل    یورزش  ی هایگذاراستی س  ،یمجاز  یها و فضاو مقررات، ضعف در کنترل رسانه  ن یقوان 

همگرا   یارتقا ز  ، یورزش  یپلماسید   ح،یصح  یهاآموزش  ،یاجتماع  ییفرهنگ،  ورزش  یرفاه  رساختی بهبود    ،یو 

نگرش    رییتغ ۀ لیوسبه  یورزش با عزم مل انیمتول شود یم شنهاد یبودند. پ  یو اطالعات ی فناور ، یو کمک مال ی گذارهیسرما 

با محور  کپارچهی  یتیر یبا مد   ردر جامعه ورزش کشو خلق    یبخش را براسازنده و وحدت  یتعامل   س،یپل  تی و هماهنگ 

 کنند. یگذارلیر  داری پا تیامن
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 .رانیورزش ا  ،یبزرگ ورزش  دادی رو  دار،یپا  تیامنکلیدی:  نواژگا

 

 مقدمه
برانگیختن  های پیدا و پنهان موجب  جذابیت های جدید اجتماعی، باکردن ارزش امروزه ورزش با مطرح 

های خاصی در بین تمامی جوامع به رویدادهای ورزشی شده است )محمدی،  خلق گرایش  احساسات و

 و ملی نفعانذی  دیگر و صنایع مداران، صاحبانسیاست ها،نه(. رسا100،    2013هادوی،  تندنویس و

 اند.کرده  پیدا ایشگر ورزشی رویدادهای سمت درخواست میزبانیبه ها،جذابیت  این دلیلبه  المللیبین

  ؛(20  ، 2013شود )عیدی و یوسفی،  کشورها محسوب میپایدار   توسعۀ میزبانی رویدادها ابزار کلیدی

دلیل بزرگ  ،به همین  رویدادهای  میزبانی  برابر    ،برای  باید  وبا  برگزارکنندگان  مقررات   استانداردها 

ت   ،المللیبین اختیار أ اماکن،  در  را  نیاز  مورد  وسایل  سایر  و  امنیت  و  ورزشی  تجهیزات  و  سیسات 

که قبل، حین یا پس از برگزاری رویدادهای ورزشی قرار دهند  ورزشکاران، تماشاگران و همه افرادی  

( رویداد بزرگ 2005)  1(. بورنر161،  2018صورت فعال یا غیرفعال شرکت دارند )جاللی فراهانی،  به

که در آن تعدادی  داند  میشده و از نظر زمانی محدود  اختصاصی، بابرنامه، از قبل آماده  مالا ورزشی را کا

منظور دستیابی به هدف مشخص در آن شرکت  های ورزشی به دالیل مختلف و بهورزشکار یا گروه

  2(. مسترمن4،  2018)جاللی فراهانی،  وجود دارد  منظور تماشای آن تعداد زیادی تماشاگر  کنند و بهمی

ویژگی2004) دارای  را  بزرگ  رویدادهای  جذب  (  مانند  توجه  زیاد  هایی  وسایل    زیادتماشاگر، 

و همچنین   جمعی، رویدادهای جانبی، مراسم افتتاحیه و اختتامیه، توجه به آداب و سنن محلی ارتباط

که کشورها یا  طوری بهداند؛  می  سترسی جهانیالمللی با درویدادهای بزرگ ورزشی را رویدادهای بین

ا با  رورزشی  بزرگ  ( رویدادهای  2002)  3کنند. هورن و زمنخاص با هم رقابت می  یشهرها در ورزش

سنجش )کمتر  پذیرخصوصیات  کنندگان  تماشاگران/شرکت  تعداد  تا   15000،  15000  از  مانند 

روزه،  زمان برگزاری )یکیا دائمی(، مدت  کباره( یا بیشتر و دفعات برگزاری )ی40000بیشتر از،  40000

نفر در هر کیلومتر مربع، در    150کمتر از    یعنی  جمعیت)منطقه کم  چندروزه(، ساختار محل برگزاری
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  100000بیش از  یعنینفر در هر کیلومتر مربع و شهرهای بزرگ 150حداقل  یعنی منطقه پرجمعیت

 (. 14، 2018بندی کردند )جاللی فراهانی، نفرجمعیت( طبقه 

 انبوه علت حضورورزشی به  رویدادهای بزرگ برگزارکنندگان فعالیتحیطه    در ترین مسائلمهم  از

 در مکرر حوادث ایجاد آن دنبالبه و ایمنی در مسابقات  و امنیت تمهیدات امنیتی، کمبود جمعیت و

ت ورزشی هایلیگ  ازجمله ورزشی رویدادهای و مختلف اماکن رویدادأ ایران،  امنیت  است.   مین 

 حاصل  اطمینان  کنندگانشرکت  تمام  ایمنی  از  باید   دهند، خدمات ورزشی ارائه می  که  هاییسازمان

به بر عهده دارند و   هاباشگاه  که  تعهداتی است  اضافه بر  ورزشی جمعی،  رویدادهای  امنیت  ایجاد.  کنند

  احساس  آنجا   در  ها آن  آیند؛ زیراها نمیاستادیوم  به   ها باشگاه  هواداران  از  برخی   است. شده    ها محولآن 

  (. 851،    2019،  1کند )سوییرمی  صدق   فوتبال  هایباشگاه  برای  عمدتاا  موضوع  کنند که ایننمی  امنیت

ورزشی یریتمد بزرگ  رویداد   کردناداره یا مدیریت از ترهگسترد بسیار  نیز سطوح این  در امنیت 

به مسابقات افراط یدهدتدلیل  است.  تروریسم،  طبیعی،  ات  بالیای  عمومی،  اختالل  و  داخلی  گرایی 

رود، باید تهدیدات احتمالی  نمی  طور کامل از بینکلی تهدیدات هرگز بهرطونافرمانی مدنی و اینکه به

های  . تهدید در استراتژی بازیکرددث جلوگیری را کاهش داد یا از حوا ها د تا بتوان آن نشناسایی شو

 (.  31،  2016، 2شود )سیلجاک المپیک آینده، هنوز تهدید جهانی تلقی می

داده  جمعی  رویدادهای  امنیت  بهبود  به  ایفزاینده  عالقه  اخیر  هایسال  در دلیل به.  است  روی 

.  است  شده  جمعی بیشتر  رویدادهای  به  مربوط  مقررات  به  توجه  کشور، اهمیت  در  حوادث  زیادبودن

  برای  مناسب   شرایط  تضمین  برای  جرم  رویداد از   حفاظت  برای  مدنظر  خدمات   سطح باالی  کیفیت

  نظر   در  اقتصادی  سیستم  یک   تواندمی  جرم در رویداد  .است  ضروری  پروژه  کل  اجرای  و  ها سازمان

  موفقیت و است خاص هدفی آوردندستبه دنبالکه به است فنی-اجتماعی  پویا، آزاد، که شود گرفته

،  2017،  3شود )جیدرزجاسمنجر می  آنجا   در  ایجادشده   دلیل شرایطبه  کنندگان شرکت  رضایت  آن به

های اجرایی اشاره کرد  نامهتوان ضمانتاهمیت مسئله امنیت رویدادهای بزرگ ورزشی می  در(.  352

کند. همچنین اجرای  می  دریافتها و الزامات اجرایی از کشورهای میزبان که فیفا در رابطه با تضمین 
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بازی و  بزرگ ورزشی  رویدادهای  امنیتی  دارد که  عملیات  و مسائل مهمی  زمستانی، مشکالت  های 

رهرودی، کریزی و اجرای عملیات مربوط است )میربخشی از آن به گستردگی رویداد و پیچیدگی برنامه

  ها دربارۀ علت خشونت هواداران در رویدادهای ورزشی مشخص کرد که ابعادبررسی(.  160،  2018

مدیریت، کنترل، نظارت، شناخت خشونت و رفتارهای نابهنجار و بعد آموزشی،    اجتماعی،   و   فرهنگی 

(. تفاوت زیادی بین درک هواداران برای  174، 1399اند )یانپی، ترتیب دارای بیشترین اهمیت بودهبه

فوتبال اروپا    2016و مسافرت به مسابقات قهرمانی    2022جهانی فوتبال  ر برای جاممسافرت به قط

در روسیه وجود دارد. در مسافرت به قطر، عوامل سیاسی   2018جهانی فوتبال  یوفا در فرانسه و جام

 (.100536، 2021،  1کنندگان هستند )اسوانته عاملی بسیار مهم برای شرکت

به حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و    «امنیت»  ۀواژ

بر نبود خطر و تهدیدات استوار است، ولی امنیت در گفتمان    ،که در گفتمان سلبیاشاره دارد  حمله  

به تأمین و تضمین آسایش و آسودگی نظر همچنین حفاظت در مقابل خطر )امنیت   . دارد  ایجابی 

 )بوزان،است  های شخصی(  تردید )اعتماد به دریافت  و رهایی از اس ایمنی )امنیت ذهنی(عینی(، احس

  3( امنیت )مثبت. مفهوم  شودو با نبود »تهدید« یاد می  استسلبی   منفی()  2مفهوم امنیت .  (5،  2011

ایده »امنیت    5و گالتنگ    4بر نبود تهدید و بر وجود اطمینان خاطر نزد شهروندان داللت دارد. سومر 

 اند.  گذاری کردهرا پایه 6«بخشاطمینان 

به رفاه اجتماعی    یتوجهبیکه    د شمشخص    و  مفهوم امنیت همواره در حال تغییر و تحول است

امنیت،    . ( 8،  2004های اجتماعی منجر شود )خلیلی،  تواند به ناامنییم  حتی با دارابودن قدرت نظامی 

به معنی  امنیت ذهنی بر امنیت عینی    تقدم  . (206،  2001  شود )عالم،حفظ بقا و موجودیت تعریف می

  ،8از نظر ویل دورانت.  (1099،  1976  ،7ساندر )سیدر جامعه است  مناسک    و  ئرها، شعاارزش  اهمیت زیاد
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تهدید  نبود  ای که توانایی و شرایط عینی کسب و حفظ منافع خود را نداشته باشد، حتی اگر با جامعه

وسیله به   یکه افراد بشر  (. تا زمانی117،  1991شود )عامری،  جامعه ناامن تلقی می  ،هم مواجه باشد

های ملی از یکدیگر متمایز هستند، صلح و امنیت شوند و توسط حاکمیت مرزهای مصنوعی تعریف می

و جامعه جهانی   وندمرزهای مصنوعی از میان برداشته شالزم است بنابراین   یافت؛ پایدار معنا نخواهد 

،  1999زاده،  )سیف  زیر حاکمیت دولتی جهانی شکل بگیرد تا جنگ و ناامنی از میان برداشته شود 

و ابدی    استهرچند امنیت مفهومی ازلی  .  پروده است  و زمینه  پروردهنه  مفهومی زما   ،امنیت  (.117

گونی بوده  راجتماعی و زمانه فکری همواره دستخوش تحول و دگ  ۀنیز خواهد ماند، متناسب با زمین

 (. 23، 2004)خلیلی،  است

وجه   -ها شامل الفاین ویژگیاست.    هایی است که در تمام مکاتب مشترکامنیت دارای ویژگی

 ، افزاریافزاری و نرم وجه سخت  -د  ،بودنوجه سلبی و ایجابی  -ج،  وجه عینی امنیت  -ب  ،امنیتذهنی  

ه امنیت مفهومی زمین  -س  ،مطلق و نسبی  هوج  -تهدید و آسیب، ز  هوج  - ر  جی،داخلی و خاره  وج  -ذ

ا به فرهنگ دهخدواژه »پایداری« در  ؛  مفهوم پایداری در امنیت  (.3982،  2016،  نیاصالح)  وند است

پایداری  ، مقاومت  ، معنی (. در عصر  5،  2011)آدمی و دیگران،    به کار رفته استکردن  استقامت و 

آنچنان اهمیتی پیدا کرده که هر بحث جدیدی بدون توجه به این مفهوم بحثی   مفهوم پایداری  ،حاضر

تلقی می واژناتمام  به  ۀشود. در برخی منابع  معنا شده است )بدری،   «کردنمعنای »حفظ  پایداری 

رابطه   (.9،  2003 »پیشرفت«امنیت  با  و دوسویه  متقابل  و  و  ای  دارد  پایدار«  طرح مفهوم    »توسعه 

امنیت پایدار مستلزم توجه به تمام وجوه    مباحث امنیتی است.  امنیت پایدار متضمن مفهومی نو در

درکی جامع است که بر پایه    مانند »امنیت پایدار« ناظر برامنیت است. پایداری و مفاهیم ترکیبی آن  

ثر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در کنار یکدیگر و در تعامل با هم توجه ؤآن به همه عوامل م

ض اصلی است که اگرچه  وفرمامنیت پایدار برداشتی جایگزین با این     .(82،  2006شود )نصیری،  می

، خضریان،  ها بود )آدمی را کنترل کرد، باید در تالش برای کشف و رفع علت  توان همه نتیجه ناامنینمی

نیز  نگاه به    1404انداز جمهوری اسالمی ایران  در سند چشم  (.5،  2011،  عباس زاده ویزدان پناه  

امنیت    عنوان »امنیت ملی پایدار« نام برد.با  توان از آن  که میاست    امنیت رویکرد »امنیت جامع«

برخورداری از سیاست  ،  خارجی وجود توان بازدارندگی در برابر تهدید مانند ی  یهاشاخصارای پایدار د
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دهنده امنیت های تشکیلمؤلفه    است و   نظام حکمرانی خوب  و  داشتن قدرت اقتصادی ،خارجی موفق

 (.  136،  2012بخش« است )عالیی،  یافته« و »الهامای »امن«، »باثبات«، »توسعهداشتن جامعه  ،پایدار

چون   ییدهایشده بود، تهد  هی در لندن ته  2012در سال  کیالمپ  یهایباز  یکه برا  یبراساس سند

  یهایباز  تی امن  یکه برا  یشده بود. در سند  ییشناسا  ییگراخشن و افراط   میجرا  سم،یترور  داتیتهد

سال    روی دوژان  ویر  کیالمپ تهد   میتنظ  2016در  بود،    داتیتهد  ،یمدن   ینافرمان   ،یتیامن  داتیشده 

 کی  کیالمپ  یهایباز  تیشده بود. امن  ییشناسا  یکیو حوادث بزرگ تراف  سمیترور  ،یکیتراف  یفناور

  لجاک،ی)س  شوندیآن م  ریدرگ  یجهان   یتیامن  یبرگزارکننده است که ساختارها  ۀتیکم  یجهان  ۀپروژ

 خطرفاصله داشت،    2012  کیالمپ  ی اصل  ی هایانگلستان که از محل باز  موثی(. در شهر و 29،  2016

  شدیدر واکنش به آن احساس م  یی توانا  یبرا  ی شده بود و ضرورت خاص  ی نیبشیپ   یستیحوادث ترور

با سالح افراد  احتمال حمله  بنابرا  یها و  ا  یبرا  نیگرم وجود داشت؛  به  اسخ پ   دیبا   دی تهد  نیپاسخ 

از ن  انیو متول  شدیبه آن داده م  یچندوجه   ی نشانتشو خدمات آ  انی نظام  س،یپل  یرویبا استفاده 

  ریو ارتباط سازنده با سا  یبا همکار  سی(. در کشور ما پل2،  2021بودند )بورنهام،    ییآماده پاسخگو

با اشراف    یفردمحور  یجاهوشمند به  یکنترل  لیاستفاده از وسا  ،یآگاه   یها و نهادها، برمبناسازمان

و   یریشگیبر اصل پ   دیخود را با تأک  یاتیعمل- یتیاقدامات حما  ،یمنابع سازمان  تیریو با مد  یاطالعات

  جاد یا  ، یمل  یهمبستگ  تیورزش شامل تقو  نیا  ی تا جامعه از دستاوردها  کندیم  تیریمد  ینیبشیپ 

 (. 55، 2020 ،یمند شود )طاهربهره ینشاط و شاد یۀروح

اند که از توسعه و رشد شده  یدیوارد مرحله جد  یبزرگ ورزش  یدادهایرو  ر،یاخ  یهادر سال 

  ،یانسان  یرویآن، ن  یبرگزار  یهانهیهز  ریتأثشدت تحتبه  یبزرگ ورزش  یدادهایدر رو  تیامن  تیحاکم

بزرگ   یدادهایقرار گرفته است. رو  سمیترور  دیو تهد  یو خصوص  ی مشارکت عموم  ،یالمللنینفوذ ب

ترور  یورزش ن  سمیحوادث  م  زیرا  افزا  دهند،یتوسعه  رو  شیاما  نوع  به  بسته    یکشورها  داد، یآن 

نباشد،   ا ی در مسابقه در زمان اوج مسابقات باشد    نکهیمسابقه و ا  یکننده در آن، زمان برگزارشرکت

ازا1364،  2011،    یمتفاوت است )فور با هدف طراح  ن یا  رونی(؛  در    داریپا  تیمدل امن  یپژوهش 

 انجام شد.  رانیدر ا یبزرگ ورزش  یدادهایرو
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 پژوهشوش ر

این پژوهش طراحی مدل امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی ایران   شدنانجاماز  ازآنجاکه هدف  

استفاده شدبود از روش کیفی  به  ،  نیازو   هایمختلف سازمان  سطوح در کنکاش و بررسی به دلیل 

برایال ،ورزشی بود  و  بنیداده نظریه روش از موضوع، نامحسوس هایجنبه  کشف زم  )استراوس  اد 

 بین ارتباط و عوامل مختلف براساس توانمی روش این کمک به چراکه و؛ ش فاده( است1990کوربین،

  ؛پژوهش پرداخته شد  ۀپیشیناین اساس، نخست به بررسی مبانی نظری و    بر  ؛ارائه داد ها نظریهآن 

کاربردن این مفاهیم به  با  بدین صورت که با شناسایی مفاهیم مرتبط با امنیت پایدار رویدادهای ورزشی

های باز برای اکتشاف و توصیف و به غنای کار افزوده شد. سپس با اجرای مصاحبه و طرح پرسش

 مطالعات مرحله آوری شد. در ادامه درمعج  امنیت پایدار  بارۀنگارش مصاحبه، انبوهی از اطالعات در

  و  شده انجام گردید  کدگذاری  هایداده تحلیل سپس و کدگذاری شدند همرحل چندین هاداده ،اصلی

 ۀنقط به رسیدن از بعد  تکمیلی، اقدامات ۀمرحل . درادامه یافت  اشباع   نقطه به رسیدن روند تااین  

 آمدهدستبه نتایج به اعتباربخشی  و بندیجمع ،نهایتدر  و کردسعی   نظریه ارائه  برای  پژوهشگر ،اشباع

 موافقت براساس مصاحبه هر زمانمدت  گیری هدفمند استفاده شد.در این پژوهش از نمونه  انجام شد.

 از  نفر  20نتایج، با   به بخشی  منظور اعتباربه  بود. دقیقه  75 تا 35 سازمانی، بین شرایط و طرفدو  

که اطالعات مناسب درباره امنیت رویداد ورزشی    خبرگان مصاحبه شد   فرماندهان امنیتی و اساتید،  

نفر(، افراد  نُه  شامل اساتید و پژوهشگران دانشگاهی )  هانمونه  .مسلط بودند  داشتند و بر موضوع نیز

نفر( بودند که  )سه  های ورزشی  فدراسیون  فعال در ادارات و افراد    و نفر(  هشت  امنیتی )   ۀباتجربه و نخب

 .  آورده شده است دو  ۀها مصاحبه شد. ویژگی این افراد در جدول شمارصورت باز با آنبه

اول روش  ۀ  استفاده شد. مرحل  )باز، محوری و انتخابی(   مرحله کدگذاریسه    این پژوهش از  رد

کدگذاری باز    ها استفاده ازروش ها و تحلیل اطالعات، یکی از  سازی دادهبرای مفهوم   .کدگذاری باز بود

کدگذاری ۀ  بندی کرد. در مرحلهای مشخص دستهها را در مقوله آن بتوان داده  است تا با استفاده از

 شکل و   بعدی هایسؤال  برای بیشتر هایسرنخ اکردنپید و اولیه هایمصاحبه کدگذاری  و  هاسؤال ،باز

 اصلی هایسؤال  به بردنپی ارچوبهچ در و موضوع با  هالسؤا تمام هرچند   ؛کرد تاحدی تغییر سؤاالت

شرایطنیز   موارد برخی درند.  بود مرتبط پژوهش  توسط داده آوریجمع و مشاهده به ،برحسب 
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 پس پژوهشگر همچنین .را درک کند مسئله هایجنبه  برخیپژوهشگر    تا  شدپژوهشگران پرداخته می

 بیان کرد آن از را خود برداشت و او توسط شدهبیان مطالب یک بار ، کنندهمشارکت توضیحات از پایان

تبدیل  به  کدگذاری باز    .کند پیدا اطمینان شدهبیان  مطالب صحت از شوندهمصاحبه تأیید از پس تا

به مقوله داده فرعی آنها  اشاره دارد. کدگذاری محوریهای  اصلی و  مقوله   ۀفرایند توسع  به  ها  های 

هایی مرتبط است  ها اشاره دارد. درنهایت، کدگذاری انتخابی با تلفیق مقولهفرعی آنهای  تعیین مقوله 

 گیری چهارچوب نظری اولیه توسعه داده شوند.  که برای شکل

ه گام به  نُ  ، ثر استأ ها مت ها که از گردآوری پیوسته و مستمر دادهبرای تحلیل داده  ،کلی صورت به

 :شرح زیر تعیین شده است

تغییرات مکان  -2ها،  داده  ۀی مجموع کدگذار  -1  پاسخکار مستمر روی کدها و  دهندگان  ها و 

های ظهوریافته،  بازبینی طبقه  -4مقایسه و تجدیدنظر در کدها،    -3مورد نیاز برای احصای اطالعات،  

ارزشیابی    -7ها،  ها و عناصر آنها و اصالح طبقهکار روی داده  -6ها،  طبقه   ۀدهی مجموع شکل  -5

گرفته،  سازی مفاهیم شکلتشریح مبنای مفهومی یا روشن   -8ها،  ها و عناصر آن سطح دقیق بودن طبقه 

روشنانجام  -9 و  خُتوصیف  فعالیت  ۀردمایسازی  پژوهش.  فرایند  برای  از تحلیلی  بعد  تحلیل  های 

ها  رسد، تحلیل دادهکه پژوهشگر به اشباع ب  ها انجام شد و تا زمانی مستمر دادهۀ  گردآوری و مقایس

که گردآوری   دهدمی  ویها زمانی ر. اشباع دادهند ها ظهور کد تا نوعی نظریه با کفایت از دادهشتکرار  

ها آشکار شد،  هیچ نقشی ایفا نکند. وقتی اشباع داده  شدهبررسی  ۀ ها بیشتر در درک بهتر پدیدداده

گرفته حول خط های شکلستحکام طبقه شناخت و ابر    و  شودمستندسازی کانون تمرکز پژوهشگر می

محوری و بندی وابستگی بین. نوعی چهارچوب ساختاری از طریق طبقه شودمیمل  أ داستان اصلی ت

 (. 292 ،2019 )امیری مجتبی، شودمیبنیاد منجر داده ۀنظری مل درأ های ایجادشده به تطبقه 

ارائه  های پژوهش به شرکتبرای بررسی روایی، یافته ها متن نظریه را مطالعه آن   . دشکنندگان 

و از طریق   کردندو بازنگری    مطالعه  را  اساتید این پژوهش  ، پایان  د. درش ها اعمال  کردند و نظرهای آن

و در پژوهش  اساتید و صاحب  معرفی مسیر  دادهاختیار  تمامی  قراردادن  دادهنظران  های  های خام، 

مقولهتحلیل کدها،  فرایشده،  سها،  و  اولیه  اهداف  مطالعه،  پایاییشتأیید    ،الؤند  محاسبه  برای    ، د. 

هرکدام  که  شد  چند مصاحبه برای نمونه انتخاب    شده های انجامبین مصاحبه   که از  استفاد شدبازآزمون  
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شده در دو سپس کدهای مشخص  و مشخصی دوباره کدگذاری شدند.   فاصله زمانی کوتاه   درها  از آن 

ها با هم مقایسه شدند و از طریق میزان توافقات و نبود توافقات  برای هرکدام از مصاحبه فاصله زمانی  

یکدیگر  با  کدهایی که مشابه    ها به کار برده شد.موجود در دو مرحله کدگذاری، شاخص ثبات برای آن

عنوان با  غیرمشابه  بودند  و کدهای  عنوان  »توافق«    ۀتوافق« مشخص شدند. روش محاسب  عدم»  با 

 بود:صورت رابطه زیر ایایی بازآزمون بهپ 

درصدپایایی . =
 تعداد توافقات ∗2

 تعداد کل  کدها 
× 100 

  کد و  104 ،دهد تعداد کل کدها در این سه مصاحبهنشان می یک  ۀجدول شمار مندرج در  نتایج

 بود.  درصد 82پایایی برابر با  ،درصد ۀبود. براساس رابطمورد  43 تعداد توافق

 پایایی آزمون  -1 جدول

Table 1- Test Reliability 

 هبمصاح ۀشمار
Interview 

Number 

 تعداد کل داده 
Total 

Number of 

Data 

 تعداد توافقات 
Number of 

Agreements 

 تعداد عدم توافقات
Number of 

Disagreements 

  پایایی بازآزمون

 )درصد( 
Reliability of 

Retest 

(Percentage) 
 24 10 5 %83 ( First) اول

 48 19 10 77% ( Second) دوم

 31 14 4 90% (Third)  سوم

 104 43 19 82% ( Total) مجموع 
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 شوندگان  های مصاحبهمشخصات و ویژگی -2جدول  

Table 2- Characteristics of the Interviewees 

 ردیف 
Row 

 نوع ارتباط با موضوع 
Type of Connection with 

the Subject 

 تحصيالت
Education 

 شغل 

Job 

1 

افراد باتجربه و نخبه در تأمین امنیت  

 رویداد 

Experienced and elite people 

in providing event security 

 کارشناسی فرماندهی انتظامی 
Bachelor of 

Disciplinary 

Command 

 عضو تیم انتظامی 
Member of the 

police team 

2 

باتجربه و نخبه در تأمین امنیت  افراد  

 رویداد 

Experienced and elite people 

in providing event security 

 ارشد کارشناسی
Masters 

فعال در یگان امنیت  

 استادیوم آزادی 
Active in the 

security unit of 

Azadi Stadium 

3 

افراد باتجربه و نخبه در تأمین امنیت  

 رویداد 

Experienced and elite people 

in providing event security 

 ارشد کارشناسی
Masters 

فعال در یگان امنیت  

 استادیوم آزادی 
Active in the 

security unit of 

Azadi Stadium 

4 
 اساتید و پژوهشگران دانشگاهی 

Academic professors and 

researchers 

دکتری تخصصی مدیریت  

 ورزشی 

Ph.D. in Sports 

Management 

 علمی دانشگاه عضو هیئت
faculty member 

5 
 فعال در امور حراست رویداد 

Active in event security 

 ارشد کارشناسی

Masters 

کارمند فدراسیون فوتبال  

 ایران 

Employee of Iran 

Football Federation 

6 

افراد باتجربه و نخبه در تأمین امنیت  

 رویداد 

Experienced and elite people 

in providing event security 

 دکتری تخصصی امنیت
Ph.D. in Security 

فعال در یگان امنیت  

 استادیوم آزادی 
Active in the 

security unit of 

Azadi Stadium 

7 

افراد باتجربه و نخبه در تأمین امنیت  

 رویداد 

Experienced and elite people 

in providing event security 

 ارشد کارشناسی
Masters 

فعال در یگان امنیت  

 استادیوم آزادی 
Active in the 

security unit of 

Azadi Stadium 
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8 
 ساتید و پژوهشگران دانشگاهی 

Academic professors and 

researchers 

دکتری تخصصی مدیریت  

 ورزشی 
PhD in Sports 

Management 

 علمی دانشگاه هیئتعضو 

faculty member 

9 
 ساتید و پژوهشگران دانشگاهی 

Academic professors and 

researchers 

 دکتری تخصصی امنیت ملی 

PhD in National 

Security 

 علمی دانشگاه عضو هیئت

faculty member 

10 
 فعالیت در امور استادیوم آزادی

Activity in the affairs of 

Azadi Stadium 

 دانشجوی دکتری 

PhD student 

کارمند و مسئول ورزشگاه  

 آزادی

Employee and 

manager of Azadi 

Stadium 

11 
 اساتید و پژوهشگران دانشگاهی 

Academic professors and 

researchers 

 دکتری مدیریت ترافیک 
PhD in Traffic 

Management 

علمی دانشگاه  عضو هیئت

 پلیس
Member of the 

Faculty of Police 

University 

12 
 اساتید و پژوهشگران دانشگاهی 

Academic professors and 

researchers 

 دکتری تخصصی امنیت ملی 
PhD in National 

Security 

علمی دانشگاه  عضو هیئت

 پلیس

Member of the 

Faculty of Police 

University 

13 
 دانشگاهی اساتید و پژوهشگران 

Academic professors and 

researchers 

دکتری تخصصی مدیریت  

 ورزشی 
PhD in Sports 

Management 

علمی دانشگاه  عضو هیئت

 پلیس
Member of the 

Faculty of Police 

University 

14 
 اساتید و پژوهشگران دانشگاهی 

Academic professors and 

researchers 

 ملی دکتری تخصصی امنیت 
PhD in National 

Security 

علمی دانشگاه  عضو هیئت

 پلیس
Member of the 

Faculty of Police 

University 

15 
 اساتید و پژوهشگران دانشگاهی 

Academic professors and 

researchers 

 دکتری تخصصی امنیت ملی 
PhD in National 

Security 

علمی دانشگاه  عضو هیئت

 پلیس

Member of the 

Faculty of Police 

University 
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16 
 فعال در امور امنیتی فدراسیون فوتبال 

Active in the security affairs 

of the Football Federation 

دکتری تخصصی مدیریت  

 ورزشی 
PhD in Sports 

Management 

کارمند وزارت ورزش و  

 جوانان 
Employee of the 

Ministry of Sports 

and Youth 

17 
 مربی و فعال در امنیت رویداد 

Instructor and active in event 

security 

دکتری تخصصی مدیریت  

 ورزشی 
PhD in Sports 

Management 

 مربی تیم های ملی 
Coach of national 

teams 

18 
 فعال در امور امنیتی فدراسیون فوتبال 

Active in the security affairs 

of the Football Federation 

 کارشناسی 
Masters 

 کارمند فدراسیون فوتبال 
Employee of the 

Football Federation 

19 
 اساتید و پژوهشگران دانشگاهی 

Academic professors and 

researchers 

دکتری تخصصی مدیریت  

 ورزشی 
PhD in Sports 

Management 

کارمند وزارت ورزش و  

 جوانان 
Employee of the 

Ministry of Sports 

and Youth 

20 
 فعال در مدیریت لیگ برتر 

Active in Premier League 

management 

 ارشد کارشناسی
Masters 

 کارمند فدراسیون فوتبال 
Employee of the 

Football Federation 
 

 هایافته

ضبط صوت و با حفظ شوندگان با  مصاحبه  هایمصاحبه، استراتژی کدگذاری نظرشدن  انجام  از  بعد

  به این ترتیب که تقریباا ؛و برداشت سطر به سطر انجام شد  پژوهشگر  های دههمراه مشاهداری بهامانت

  768های اولیه شامل کدهای باز  هر سطر متن مصاحبه یک کد اختصاص داده شد. کدگذاری دادهبه  

کدگذاری انتخابی برمبنای  .  شش مقوله اصلی بود  کد و   18انتخابی  کدگذاری  کد،    89، کد محوری  کد

گر با  مداخله  عوامل،  عوامل علّیها با عنوان  ها و چالشآمده، ضرورتدستو تحلیل اطالعات به   هتجزی

ای و راهبردها و همچنین پیامدها یا نتایج با عنوان اثرات امنیت  زمینه   عواملعنوان عوامل بازدارنده،  

  شود.از این موارد در این بخش بررسی می. هریک  ندگذاری شدپایدار رویدادهای بزرگ ورزشی نام

این   در  رویدادهای بزرگ ورزشی ایران مربوط است.  ای امنیت پایدارزمینه   عواملبه    هایافته  اولبخش  

 مدیریت هیجانات تدوین شد. و  های روحی و روانیحمایت شامل  قسمت دو مفهوم کلی 
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 رویدادهای بزگ ورزشی ای امنيت پایدار عوامل زمينه -3 جدول

Table 3- Underlying Factors of Sustainable Security of Major Sporting Events 

 مقولة اصلی 
The Main 

Category 

 مقوالت فرعی
Subcategories 

 مفاهيم                            
concepts 

 :ایعوامل زمینه

Underlying 

Factors: 

 

مدیریت  روحی و  

 روانی رویداد 

Psychological 

Management of 

the Event 

های روحی و  حمایت

 روانی 

Psychological 

Support 

کنترل و هدایت فضای روانی تماشاگران در جهت  

 برقراری امنیت

 تشکیل کمیتۀ عملیات روانی رویداد 

 کاهش عوامل تضعیف روحیۀ هوادارن قبل ازرویداد 

 نیروهای امنیتی و انتظامیتقویت روحی کارکنان و  

 

 مدیریت هیجانات 
Emotion 

Management 

 کنترل خشونت تماشاگران در حین رویداد

 امنیتی برنامه ریزی و مدیریت امنیتی تروریسم مدرن

 کنندگان در رویداد نیازشناسی هوادارن و شرکت

 مدیریت روانی هیجانات تماشاگران 

 
 

ریزی صحیح، اند از: مدیریت و برنامهمفهوم کلی عبارتسه  ها( در قالب  ها و چالشتر)ضروشرایط علّی  

 تعامل و ارتباطات سازمانی.  کنترل انتظامی و امنیتی،
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 امنيت پایدار رویدادهای بزرگ ورزشی  عوامل علّی -4 جدول

Table 4- Factors Facilitating Sustainable Security of Major Sporting Events 

 مقولة اصلی 
The Main Category 

 مقوالت فرعی
Subcategories 

 مفاهيم
Concepts 

 :شرایط علّی

Causal Conditions: 
 

 مدیریت امنیتی رویداد 

Event Security 

Management 

ریزی  مدیریت و برنامه

 صحیح 

Proper 

Management and 

Planning 

دادیرو  یو اصول قیدق یزی ربرنامه  

داد ی کنندگان در رو شرکت تی جمع ت یر یمد  

داد ی رو یتیر یناکارآمد مد   یساختارها اصالح  

داد ی در رو کپارچهی  یو فرمانده ت یر یمد  

کننده  مشارکت ی هاسازمان یبخشنیب  یهماهنگ

دادیدررو  

 دادیدر رو  یمنی و ا سکی ر ت یر یمد

 

کنترل انتظامی و  

 امنیتی 

Law Enforcement 

and Security 

Control 

ها، قوانین و مقررات امنیتی تدوین دقیق دستورالعمل

 رویداد 

 ای امنیتی رویداد مدیریت و دستورالعمل 

 ها باشگاه امنیتی  افسران  و پلیس همیاران  سازماندهی

 ها ورزشگاه به   بانوان  ورود برای انتظامی تدابیر  تدوین

 تشکیل پلیس ویژه مسابقات ورزشی 

 اراذل و اوباش از سایر تماشاگرانجداسازی 

 کردن هواداران و بازیکنان متخلف محروم

 استانداردسازی ظاهر و رفتار پلیس مسابقات 

 های نظارت امنیتیلیستتهیۀ چک

 

تعامل و ارتباطات  

 سازمانی 

Interaction and 

Organizational 

Communication 

 تماشاگران و مردم ها، افزایش تعامالت پلیس با سازمان

کننده  های مشارکتراهبری پلیس در همگرایی سازمان

 در رویدادها 

های متولی  بخشی سازمانبهبود تعامل و هماهنگی بین

 رویداد 

 کنندگان تبیین نقش پلیس و امنیت برای شرکت

 های امنیتی برای رویداد افزایش تعامل دستگاه
 

راهکارهای امنیت پایدار رویدادهای بزرگ  به    شد،  یپس از اینکه بسترهای امنیت پایدار شناسای

پرداخت نتایج  رب  .ه شدورزشی  دیپلماسی    ، شش  ۀدر جدول شمارمندرج  اساس  اجتماعی،  همگرایی 
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  و   اطالعاتی  هایگذاری و کمک مالی، فناوریفرهنگ، سرمایه  یهای رفاهی، ارتقاورزشی، زیرساخت 

 سایی شدند. عنوان راهکارهای امنیت پایدار شناآموزش به 

 راهبردهای امنيت پایدار رویدادهای بزرگ ورزشی  -5 جدول

Table 5- Sustainable Security Strategies for Major Sporting Events 

 مقولة اصلی 
The Main 

Category 

 مقوالت فرعی
Subcategories 

 مفاهيم
Concepts 

 :راهبردها و اقدامات

Strategies and 

Actions: 

 

 

 

 

کردن بسترهای  فراهم

 برگزاری امن رویداد 
Provide 

Platforms for 

Safe Event 

Organization 

 همگرایی اجتماعی

Social Convergence 

 همگرایی اجتماعی مسئوالن و تماشاگران 

 کنندگان تقویت باورهای دینی هوادارن و شرکت

 الگوسازی مثبت اجتماعی در رویدادها 

 ها باشگاهتقویت مسئولیت اجتماعی در 

 اندرکاران رویدادها افزایش بصیرت اجتماعی دست

 

 دیپلماسی ورزشی 

Sports Diplomacy 

 های قوی برای دیپلماسی ورزشی تدوین استراتژی

خلق تصویر مثبت از امنیت داخلی در ذهن  

 تماشاگران 

 جداکردن سیاست از ورزش 

 گذاری درست برای رویدادهای ورزشی سیاست

 المللی ورزشی کردن دیپلماسی بینتقویت

 های خدماتی و رفاهی زیرساخت

Service and Welfare 

Infrastructure 

 ارائه خدمات شهری متناسب با رویدادها 

 های ورزشی بهبود زیرساخت

 ها های امنیتی استادیومکردن زیرساختفراهم

کردن امکانات رفاهی، تفریحی و اقامتی فراهم

 رویداد 

رعایت استانداردهای ساخت اماکن ورزشی میزبان  

 رویدادها 

 ارتقای فرهنگ 

Culture Promotion 

 اندرکاران ارتقای فرهنگ هواداران، بازیکنان و دست

 تقویت فرهنگ ترافیک و امنیتی رویداد 

 های مردمیسازماندهی فرهنگی لیدرها و گروه

 مدیریت یکپارچه فرهنگی 

 های فرهنگی در رویداد برنامهاجرای  

 گذاری و کمک مالی سرمایه
 گذاری و تأمین منابع مالی جذب سرمایه

 ها کردن هواداران در منافع مالی باشگاهسهیم



 1400 اسفندو  بهمن ، 70شماره  ، 13دوره  ؛مطالعات مدیریت ورزشی                                                        206

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Investment and 

Financial Aid 
های نگهداری مناسب از اماکن  تدوین دستورالعمل

 ورزشی 

 مدیریت منابع مالی اماکن ورزشی

 سازی واقعی و حل معضالت مالیخصوصی

 فناوی و اطالعاتی
Technology and 

Information 

استفاده از فناوری بلیت الکترونیکی و کنترل  

 هوشمند آن 

 کارگیری تجهیزات هوشمند امنیتی در رویدادها به

 هوشمندسازی تسهیل تردد هواداران 

 تهیه بانک اطالعاتی هواداران 

 کنترل تماشاگران در رویدادهوشمندسازی  

 

 آموزشی

Educational 

 ها ها و استادیومآموزش کارکنان و بازیکنان باشگاه

 روز نیروهای امنیتی آموزش دقیق و به

 تغییر نگرش در جامعه ورزش از طریق آموزش 

 هماهنگی متولیان در ارائه آموزش 

 های مردمی رویداد آموزش لیدرها و گروه
 

 

. در این بخش  شودارائه میورزشی  بزرگ  امنیت پایدار رویدادهای    گرعوامل مداخلهدر قسمت بعد  

  ضعف دراجرای قوانین و مقررات،  در    ضعف  اند از:عنوان »موانع« شناخته شد که عبارتمفهوم کلی به

 ورزشی. نامناسب هایگذاریسیاست ها و فضای مجازی، کنترل رسانه 
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 امنيت پایدار رویدادهای بزرگ ورزشی  گرعوامل مداخله – 6جدول 

Table 6- Factors Hindering Sustainable Security of Major Sporting Events 

 مقولة اصلی 
The Main 

Category 

 مقوالت فرعی
Subcategories 

 مفاهيم
Concepts 

 

 

 

 

 :گر شرایط مداخله

Intervener 

Conditions: 

 

 

 

 

 

 

های اجرایی  ضعف

 و نظارتی

Executive 

and 

Regulatory 

Weaknesses 

 

 ضعف در اجرای قوانین و مقررات 

Weak Implementation of 

Laws and Regulations 

ضعف استفاده از مقررات جهانی و نحوه برگزاری  

 رویدادها 

اجرانشدن دقیق احکام قضایی و قوانین انضباطی در  

 رویداد 

رسانی نامناسب مقررات رویدادها به تماشاگران  اطالع

 قبل از رویداد

المللی در برگزاری  ضعف رعایت قوانین و مقررات بین

 رویداد 

 ضعف استفاده از تجربیات کشورهای دیگر

 

ها و فضای  ضعف در کنترل رسانه

 مجازی 

Weak Control Over 

Media and Cyberspace 

 های نوشتاری، گفتاری و تصویریرسانهنظارت بر 

 برداری مفید از فضای مجازی فقدان بهره

 ای رویداد تشکیل کمیته مدیریت رسانه

 ها با برگزارکنندگان رویدادهماهنگی رسانه

 ای رویداد رسانه-های امنیتیتدوین دستورالعمل

 

های نامناسب  گذاریسیاست

 ورزشی 

Inappropriate Sports 

Policies 

کارگیری مدیران و فرماندهان توانمند و با  ضعف در به

 دانش 

 تغییر نگرش متولیان و مردم دربارۀ امنیت رویدادها 

 نداشتن انضباط کاری در برگزاری رویداد 

 های ضعیف ورزشی گذاریسیاست

 
 

 

  ه شده است پرداختبه بررسی اثرات امنیت پایدار رویدادهای بزرگ ورزشی  هفت    ۀدر جدول شمار

 .شود)امنیتی، ورزشی، فرهنگی( شناسایی شد که بر توجه به امنیت پایدار متمرکز می اثر کلی  و
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 امنيت پایدار رویدادهای بزرگ ورزشی  پيامدهای - 7 جدول

Table 7- Sustainable Security Effects of Major Sporting Events 

 مقولة اصلی 
The Main 

Category 

 مقوالت فرعی
Subcategories 

 مفاهيم
Concepts 

 

 

 

 

 پیامدها:

Consequences : 
 

 پیامد ملی و ورزشی 

National and Sports 

Implications 

 امنیتی 
Security 

 شود موجب تقویت امنیت ملی می

موجب تقویت تصویر مثبت از امنیت در جامعۀ جهانی  

 شود.می

 رویدادها در کشور خواهد شد. موجب برگزاری امن 

 المللی امنیت ملی خواهد بود.موجب تبلیغ وجهه بین

 

 ورزشی 
Sports 

 شود.المللی میهای بینتبلیغ برای کسب میزبانی

موجب برگزاری رویدادهای ورزشی بزرگ در کشور  

 شود.می

نفعان  موجب کسب منافع مالی از رویداد برای همه ذی

 شود.می

 نشاط در هواداران ایجاد خواهد کرد.شادی و  

 فرهنگی

Cultural 

 شادی و نشاط در هواداران ایجاد خواهد کرد.

 شود.موجب ارتقای فرهنگ لیدرها و بازیکنان می

همگرایی اجتماعی و تقویت همدلی را به دنبال خواهد  

 داشت. 

 موجب تقویت فرهنگ جامعه و مردم خواهد شد.
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 ایران  امنيت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشینهایی مدل  -1شکل 

Figure 1- The Final Model of Sustainable Security at Major Sporting Events in Iran 
 

 گیریبحث و نتیجه 

 نظریۀ براساس   ،ایران این پژوهش با هدف طراحی مدل امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی در

ای، عوامل  ، عوامل زمینهعلّی های این مدل شامل عوامل  بخش اصلی یافته  ششبنیاد انجام شد.  داده

پیامدها پایدار رویدادهای بزرگ ورزشی    بازدارنده، راهبردها و  اثرات امنیت  . در ادامه درباره  استو 

 .شودهای پژوهش بحث مییافته
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ترین عوامل  رویدادهای بزرگ ورزشی، مهم  ت پایدارامنی  ،ها( چالش  ها و )ضرورت  علّی عوامل بارۀدر

ریزی صحیح، کنترل انتظامی و امنیتی، تعامل و ارتباطات سازمانی تشکیل دادند.  را مدیریت و برنامه

یافته بررسی  پژوهشبا  )مهرعلی  ،(2011)  1فرانسیسکو   های های  همکاران  و  شهابی  2016نژاد   ،)

( مشخص  2018)  2جیمیو    (2018(، کشاورز )2015نژاد )همتی(،  2010حسینی )(، سادات2016)

برنامه از مهمشد، مدیریت و  پایدار رویداد بزرگ  ریزی صحیح یکی  امنیت  برقراری  ترین عوامل در 

. برای ایجاد امنیت پایدار رویداد بزرگ ورزشی، مدیریت فنی خاص رویداد ورزشی استورزشی ایران 

امنیتی  ریزیو برنامه مدیریت هایدلیل ماهیت ویژه آن دارای گامداد بهانتظامی روی  امنیتی و مدیریت

مدیریت  .  (157،  2019)کارگر،  است    انتظامی و اقدامات امنیتی خاصی  تدابیر و هامسابقات، سیاست

به انتظامی  مدیریت  و  موازیفنی  فرایند  دو  دستگاه  ،عنوان  سازنده  ارتباط  و  تعامل  کمک  و    ها به 

که در آن وظیفه همه  طوری ریزی جامع بهبر رویداد، با برنامه  ثرمؤهای  توجه به همه جنبه   همچنین

مشارکتدستگاه بههای  امنیتی یم  شود،طور دقیق مشخص  کننده  یکپارچه  با هدف مدیریت  تواند 

مین امنیت پایدار رویداد ورزشی عواملی مانند  أ بردارد. برای تثری را در ایجاد امنیت پایدار  ؤهای مگام

)کشاورز، انتظامی  و  اطالعاتی  امنیتی،  ورودی29،  2018  کنترل  در  بازرسی  ورزشگاه،  (،  های 

واطالع به هواداران درآگاهی  رسانی  نظارتی  و همچنین  ممنوع  یاشیا  بارۀدادن  از -اقدامات  امنیتی 

»تدابیر  با  ای  هواداران مسابقات ورزشی حرفه  ،که در ایاالت متحده طوریبه  ها هستند؛ترین ابزارمهم

ب اماکن ورزشی حرفه   منظوره امنیتی«  به  بازرسی  طور  به   ،ایورود  شوند  می  و وسایل  یبدنگسترده 

ای بروز  هتوان زمینه امنیتی میو  اطالعاتی    ،های کنترلیبا استفاده از روش  (.152،  2014)جاکوب،  

ابزارهای  با    عالوه، کرد. بهگری را شناسایی  افراطی  و   یافته، تروریسمحوادث امنیتی، خشونت سازمان

  بزارهای ا همۀ توانمی  داخل استادیوم در  و  ها های بدنی در ورودیبازدیدها و بازرسی نوین اطالعاتی، 

حادثه و  را کشف  جرم  تکرارکرد  آفرین  زمینه  قضایی  و  انتظامی  اقدامات  با  بردرا    هاآن   و  بین    .از 

های دقیق امنیتی، سازماندهی همیاران پلیس، تقویت افسران تدوین دستورالعملتوان با  میهمچنین  

،  ها، تشکیل پلیس ویژه مسابقاتریزی برای حل چالش ورود بانوان به ورزشگاهها، برنامهامنیتی باشگاه

 
1 . Francisco 
2 . Jamie 
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کردن هواداران و بازیکنان متخلف، استانداردسازی محرومسایر تماشاگران،    اراذل و اوباش از  کردنجدا

با هدف کنترل امنیتی رویداد،    ، های نظارت امنیتیلیست چک   ۀتهی  و   ظاهر و رفتار پلیس مسابقات

. اهمیت کنترل شوندجداسازی    تسرع بهو شوند  شناسایی    ،افرادی که قصد بروز حوادث امنیتی دارند

های امنیتی رویداد را کاهش دهد و مداخالت را کمتر تواند هزینهمیاین است که  اطالعاتی و امنیتی  

 .  کند

به ورزشی  بزرگ  رویدادهای  در  امنیتی  خشونتحوادث  و  ضدامنیتی  رفتارهای  آمیز  دلیل 

ثر از عوامل فرهنگی، حوادث تأ کنندگان در رویداد ورزشی متماشاگران، هواداران، بازیکنان و شرکت

نژاد  همتی،  (2017کوشا )  (،2019کارگر )   مطالعاتد که با نتایج  نشوایجاد می  در طول برگزاری رویداد

)و  (  2016) یافته2011دوستدار  دارد.  همخوانی  ارتقا(  با  نشان  پژوهش  هواداران،    یهای  فرهنگ 

ثر، باعث کاهش حوادث امنیتی  ؤموقع و م تماشاگران و بازیکنان از طریق مدیریت فرهنگی صحیح به

رفتارهای خشونت برای دستو  شد.  خواهد  رویدادها  در  ارتقاآمیز  به  مدیریت    ،فرهنگی   ییافتن  با 

های متولی  تمامی سازمانرویداد ورزشی و با مشارکت    از  قبل، حین و بعد در    سازی یکپارچهفرهنگ

بر کاهش حوادث، امنیتی پایدار در عالوه  نتواموقع میریزی صحیح و اقدام بهبرنامه  اب  ،سازیفرهنگ

های برگزارکننده رویداد بزرگ ورزشی . تعامل و ارتباطات دستگاهکردتمامی رویدادها در کشور فراهم  

نقش  )آفرینی  نقش  ، هاتعامالت پلیس با سایر دستگاه  ثر است. با افزایشؤدر ایجاد امنیت پایدار بسیار م

عوامل مهم    از  ،ها سازمانبین  خلق همگرایی مثبت    مین امنیت درأ عنوان متولی ت به( پلیس  راهبری

بین سازمان و هماهنگی  تعامل  بهبود  پایدار  برایها  در  امنیت  به است  ایجاد  در.  ابعاد   دلیل شکاف 

ایجاد نظم  به  و برای تحقق امنیت اجتماعی،   (15،  2013کشور )کوشا،  اجتماعی در ورزش  -فرهنگی

و سازوکار اجتماعی برای دفاع از مردم و برخورد با باندهای تبهکار، با هدف استقرار امنیت پایدار در 

(. یکی از راهکارهای خلق امنیت پایدار، همگرایی اجتماعی،  31،  2012  ،)عالیینیاز است    سطح کشور

یکی از    د توانکه می  است کنندگان در رویدادهشرکت  و  اندرکاراندست  ،دلی بین هواداراناتحاد و هم

سازی برای ایجاد امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی در  راهکارهای نوین نظم اجتماعی زمینه 

ارتقا و  ارائه  باشد.  مدیریتی  آموزش  یکشور  پلیس(،  و  امنیتی  )کارکنان  انتظامی  صحیح  های 

دهنده( و همچنین آموزش هواداران، لیدرها و  های خدماتارکنندگان رویداد(، خدماتی )سازمان)برگز



 1400 اسفندو  بهمن ، 70شماره  ، 13دوره  ؛مطالعات مدیریت ورزشی                                                        212

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

مین امنیت أ ثر در ت ؤتواند از راهبردهای ممی،  افرادی که در زمان برگزاری رویداد نقشی به عهده دارند

 رویداد باشد.  

از  یافتهاساس  بر استفاده  پژوهش،  و کنترل هوشمند صندلی  تبلیفناوری  های   ها،الکترونیکی 

با  هب هواداران  تردد  تسهیل  هوشمندسازی  برگزاری،  محل  در  امنیتی  هوشمند  تجهیزات  کارگیری 

سامانه بانک اطالعاتی هواداران از راهبردهای   ۀهای کنترل ترافیک، تهیسامانه  ی مدیریت صحیح و ارتقا

های هوشمند و متناسب  براین، استفاده از فناوری. عالوهاست  مهم در ایجاد امنیت پایدار رویداد ورزشی

ورزشگاه وبا  ب  ها  از  کارگیری سیستمه همچنین  پیشگیری  مهم  راههای  از  کنترلی  و  اطالعاتی  های 

(، کوشا  2016نژاد و همکاران )همتی  مطالعات که با نتایج  است  کننده امنیت پایدار  حوادث و تضمین 

 انی دارد. ( همخو2019کارگر )و ( 2017)

ورزشی بزرگ  رویدادهای  برگزاری  مهم  ،در  از  یا  یکی  دولتی  مالی  منابع  جذب  راهبردها،  ترین 

های اقتصادی کشور،  (. با توجه به تحریم171،  2016عیدی ،    ؛ 5،  2016پفیزنر،    و   )ربکا  استخصوصی  

سرمایه همراه  جذب  مشکالتی  با  خارجی  بنابراینگذاری  ت  است؛  منابع  أ با  و  مین  مشارکت  داخلی، 

سازی واقعی  با خصوصی  ،هاحتی در سطح باشگاه  کردن هواداران در منافع اقتصادی رویداد وسهیم

های رفاهی، خدماتی و امنیتی را در راستای ایجاد امنیت پایدار فراهم  بهبود زیرساختۀ  توان زمینمی

زیرساختکرد ورزشگاه.  در  موجود  وهای  بازسازی  نیازمند  کشور  نوسازی  های  با  اند  حتی  گاهی  و 

ها  باشگاه،  ای این پژوهشههیافتاساس  . برهستند  تعمیر و نگهداری آماده میزبانی رویدادها   ،تجهیز

مین منابع مالی و بهبود  أ که در صورت ت  اندبا مشکالت مالی مواجه   هابرای بهبود وضعیت زیرساخت

 های اولیه هواداران و آرامش روحی ویکاهش نگران  زمینۀورزشی، رفاهی و خدماتی    هایزیرساخت 

پذیری، خشونت و درنتیجه  تواند زمینه کاهش تحریکمیکنند. این امر میفراهم  روانی تماشاگران را

  هایایج پژوهشکه با نت  کند کاهش حوادث امنیتی را به همراه داشته باشد و امنیتی پایدار را فراهم  

( همخوانی دارد. با توجه به شرایط خاص کشور ما 2019کارگر )    و  (2016نژاد و همکاران )همتی

 و دولت حمایت نبود   اقتصادی، ضعف دلیل فرهنگ ویژه، همچنین به   ها و خاطر تهدیدها، تحریمهب

 بهبود و ایران وجهۀ بین المللی افزایشبه    میزبانی هایبرای استفاده از فرصت المللی،بین  نفوذ نبود

است اجتماعی روابط بنابراین(183،  2016)عیدی،    نیاز  بین   ؛  وجهۀ  بهبود  ایرانبرای  به   المللی 
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  با  و  کندکمتر    المللی ورزش کشور ما راهای بینتا چالشنیاز است  المللی قوی دیپلماسی ورزشی بین

بین رویدادهای  میزبانی  میسر  کسب  خارجی  تماشاگران  جذب  حضور  .شودالمللی،  گردشگران    با 

 .  شودفراهم میخارجی و صدور تبلیغ امنیت در کشور، زمینه برای کسب درآمد و تقویت اقتصاد ورزش  

وجود  ه  که قبل، حین و بعد از رویدادهای ورزشی برا  حوادثی    ، وهشاین پژهای  یافته  اساسبر

 ،امنیتی فرهنگی،  مدیریت فضای روانی، ۀوسیله ب ،توان با مدیریت آستانه تحریک هوادارانمی، آیدمی

از  بهبود خدمات رفاهی،   با    . کاهش داد  مدیریتی  و شناسی  شناسی، جامعههای روانتکنیک استفاده 

ۀ ایجاد امنیتی پایدار فراهم خواهد شد که این یافته با نتایج  ن مدیریت و کنترل هیجانات هواداران زمی

  از عناصر   ( همخوانی دارد.2018)   1( و جیمی2016(، عیدی )2016نژاد و همکاران )مهرعلی  مطالعات 

دست و  کارکنان  رویداد،  برگزاری  در  خدممهم  و  امنیتی  نیروهای  دراندرکاران،  دخیل    رویداد   اتی 

مشکالت    آنان  اینکه  شود ودلیل اینکه منافع اقتصادی کمی از برگزاری رویداد عاید آنان می  بههستند.  

روحی از    و   مندی و حمایت مالیتوان با بهره، میشوندمتحمل میزیادی در برگزاری مطلوب رویداد  

  خدمات مطلوب رفاهی و امنیتی بهتر خواهد موجب ارائه    این امرکرد.  جلب  را  آنان، رضایت خاطر آنان  

( همخوانی 2018( و جیمی )2016(، عیدی )2016نژاد و همکاران )مهرعلی  مطالعاتکه با نتایج    شد

 دارد.

 .دارد وجود  نیز  موانعی در رویداد بزرگ ورزشی  ی امنیت پایدارر برقرا برای که کرد بیان باید اما

رویدادهای   امنیت پایدار موانع است، شده استخراج هامصاحبه  از که حاضر پژوهش هاییافته براساس

  ضعف درهای برگزاری رویداد،  اجرای دقیق قوانین و مقررات و دستورالعمل  ضعف درشامل   ورزشی

  ضعف در   ، برای مثال  ؛ورزشی استنامناسب  های  گذاریسیاست  و  ها و فضای مجازیرسانه  نظارت بر

مقررات ایمنی  بارۀ  رسانی نامناسب درالمللی، اطالعمقررات بین   ها، قوانین واجرای دقیق دستورالعمل 

و   بزرگ ورزشی  رویدادهای  امنیتی  ایجاد    ضعف درو  بازدارنده  عوامل  از  تجارب جهانی  از  استفاده 

کرده است  ه خود اشار پژوهش در  نیز( 113، 2010)حسینی امنیت پایدار شناخته شده است. سادات

ممنوع و نکات ایمنی سطح در کشور در سطح کم یا نامطلوب قرار   یرسانی و آگاهی از اشیااطالع  که

های تروریستی در  دارد. در راستای تحقق حقوق شهروندی، رفتار مدیران برای مقابله با حمالت گروه

 
1    . Jamie 
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 نامطلوب در وضع قانونی، ادابع در ترتیببه موجود وضع  است، اما   رویدادهای ورزشی ایران بسیار مهم

 شده مشاهده و عملیاتی فرهنگی قانونی، یادشده، ابعاد برای بهبود شکاف بیشترین شود ومی ارزیابی

ملی شاهد    و  های نوشتاری، مجازینظارت بر رسانه ضعف در  دلیل  (. امروزه به15،  2017است )کوشا ،

های نوشتاری و ملی تأثیر زیادی بر فضای روانی رویدادهای ورزشی رسانه  .چالش جدیدی هستیم

ها بر سازی و هدایت افکار عمومی توسط رسانهسازی، فرهنگکه امروزه اهمیت هیجان طوریبهدارند؛  

و    ایگذاری نامناسب رسانهها و سیاستنظارت بر رسانه ضعف  دلیل  به  بنابراین  ؛کسی پوشیده نیست

تواند زمینه را آید که میوجود میه  های جدیدی در فضای مجازی بها، چالشرسانه  نکردنهمراهی

و بروز خشونت  فراهم    برای  امنیتی  ازاینحوادث  و مدیریت  هماهنگ  ،کردنبا همراه  روکند؛  کردن 

گذاری ریل  ورزش مانند  گذاری درسازی کرد. سیاست پایدار را زمینه   یتوان امنیتای مییکپارچه رسانه 

ها با  های مناسب، برنامهکه در صورت صحت و دقت در انتخاب سیاست  است  برای برگزاری رویداد

وجودآمده برای برقراری امنیت پایدار بسیار  هاطمینان و هماهنگی بهتری اجرا خواهند شد. هماهنگی ب

   انی دارد.( همخو2019و کارگر )  (2019) گتز(، 2013) قیصریمطالعات ثر است و با نتایج  ؤم

ثر أ بودن آن و اینکه متبودن مسئله امنیت و چندبعدیدرنهایت باید ذکر کرد، با توجه به پیچیده

برای ایجاد امنیت پایدار باید ابتدا    است،از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی  

ارائه   ۀوسیلهدانش ب  یامنیت با ارتقا  دربارۀ اندرکاران، بازیکنان، مربیان و تماشاگران را  نگرش دست

با  آموزش  یکپارچه  مدیریت  مستلزم  نگرش  تغییر  دهیم.  تغییر  آنان  فعال  مشارکت  با  و  الزم  های 

سازمان یکپارچه  مشارکت همه  مدیریت  اینکه  برای  دارند.  رویداد سهم  برگزاری  در  که  است  هایی 

  کشور، با انتصاب افرادی شایسته   عنوان متولی اصلی ورزش درهدولت بشود  پیشنهاد میداشته باشیم،  

ت   و نو  سازمانی  ورزشی،  استراتژهای  در  ب  کند سیس  أ بازنگری  با  سازمان  این  توان هو  کارگیری 

ارتقای ورزش و کسب میزبانیرا  نو    یحرکت  ،نظرانصاحب  و  اندیشمندان ای  های رویداده در جهت 

خصوص نیروی انتظامی با تعامل سازنده و نیروهای امنیتی بهشود  پیشنهاد می.  کندگذاری  بزرگ پایه

راهبری م برایثر خود تمام تالش  ؤنقش  و هماهنگهمراه  را   منظورهها بکردن سایر دستگاهکردن 

 بندد.   حفاظت از امنیت و برقراری امنیت پایدار به کار
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 تشکر و قدردانی 

پژوهشگران این مقاله بر خود واجب می دانند از کلیه کسانی که به نحوی در به ثمر رسیدن اهداف  

 این پژوهش نقشی ایفا نموده اندکمال تشکر و قدردانی را داشته باشند.
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