
Research of Sponsorship, Management and Sport Marketing  گری، مدیریت و بازاریابی ورزشیهای حامیپژوهشعلمی  فصلنامه 

Vol 1, No 3, Autumn 2020  1399پاییز  – سومشماره  – اولدوره 
 

 عوامل موثر بر امنیت اماکن ورزشیبندی شناسایی و رتبه

   MADM های ریاضیه از روش ترکیبی دلفی فازی و مدلبا استفاد

 3، عباس خدایاری*2، حسین عبدالملکی1نغمه سعیدی مجد

 24/04/1399دریافت مقاله: 

 15/09/1399پذیرش مقاله: 
 

Received: 14/07/2020  

Accepted: 05/12/2020  

    چکیده
فی، روش تحقیق آمیخته و جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش کیفی و کمی بود. بخش کی

 دادند.یل مینفر اعضای پنل دلفی جامعه را تشک 11مدیریت اماکن ورزشی بودند که تعداد  خبرگان

(. در =785Nهای ورزشی شهر کرج بودند )بخش کمی، جامعه آماری مدیران و کارکنان مجموعه

ر درفته شد. نفر از خبرگان عضو پنل دلفی به عنوان نمونه تحقیق در نظر گ 11بخش کیفی، تمامی 

نهایت تعداد نفر تعیین شد که در 156نه تحقیق حجم نمو PASSافزار آماری ی بر اساس نرمبخش کم

العه تشریح مط 2 توان در قالبپرسشنامه به محقق بازگردانده شد. مراحل اجرای این تحقیق را می 121

رزشی از وهای هترین عوامل موثر بر امنیت مجموعکرد. در مطالعه اول، براساس روش دلفی فازی مهم

عتبار احیت و ها، بررسی صالدید خبرگان شناسایی شد که عبارتند از: کنترل محیطی، کنترل ورودی

رسنل پطات، افراد، سیستم های حفاظت فیزیکی، مدیریت ریسک، مدیریت امور اضطراری، ارتبا هنام

در مطالعه  ی.و اقدامات فرهنگامنیتی، آموزش، محافظت در برابر مواد سمی، ساختار مکان ورزشی 

د و شی توزیع آمارهای در میان اعضای نمون، عوامل بدست آمده از مطالعه قبلی، در قالب پرسشنامهدوم

بندی مده رتبهعوامل بدست آ MATLABافزار ممعیاره و نریری چندگهای تصمیمبا استفاده از روش

نیت امین امترین عامل در تهای حفاظت فیزیکی مهمشدند. نتایج این تحقیق نشان دادند، سیستم

سی شی، بررآن به ترتیب پرسنل امنیتی، ساختار مکان ورز باشد و بعد ازهای ورزشی میمجموعه

  اشتند.دقرار یره و غ مدیریت امور اضطراری، هاورودیکنترلو اعتبارنامه افراد، صالحیت 
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 مقدمه  

دانند که پیوندی ای اجتماعی و فرهنگی میشناسی، ورزش را پدیدهمتخصصان جامعه

یل گوناگون توانند به دالهای اجتماعی میناگسستنی با نهادها و ساختارهای اجتماعی دارد. پدیده

. ورزش و رویدادهای تحت تأثیر عوامل خطرزا قرار گیرند و مشکالتی را برای جامعه ایجاد نمایند

نهایت ز این مشکالت و خطرات باشند و درتوانند متأثر ادلیل ماهیت اجتماعی آنها میورزشی نیز به

 ,Stacey A Hall, 2010; Stacey A Hall, Thomas Cieslak)برای جامعه بحران ایجاد کنند 

Marciani, Cooper, and McGee, 2010; Shah mansouri and Mozafari, 2006) .ت یامن

معنی نداشتن دلهره و دغدغه، رهایی از آسیب، خطر، تهدید و وجود اطمینان، آرامش و آسایش به

تماعی و فرهنگی، وضعیتی آرام تلقی کرد که انسان نسبت به نظر اجتوان از نقطهامنیت را می .است

ینده های خود در زمان حال و آجان، مال، ناموس، حیثیت، هویت، ارتباطات، تفکرات و ارزش

-امنیت یکی از مهم. روز را با تحمل حداقل ریسک ممکن سپری نمایداطمینان داشته باشد و شبانه

شناسی، علوم های روانشناسی، جامعهها و پژوهشری از نظریهترین نیازهای انسان است که در بسیا

سیاسی و مدیریت به آن اشاره شده است و بدون شک هیچ عنصری برای پیشرفت و توسعه یک 

باشد تر از امنیت و تأمین آرامش برای جامعه نمیچنین شکوفایی استعدادها، مهمجامعه و هم

(alidost ghahfarrokhi and ahmadi, 2012; del Campo and Sánchez, 2016; Delavar 

A., 2008; Voorhees, 2018) .های مختلفی مانند امنیت اجتماعی، سیاسی، امنیت دارای حوزه

ورزشی است که  امنیتامنیت، های حوزهایی و غیره است. یکی دیگر از فرهنگی، اقتصادی و غذ

 ت.گونه خطر و تهدید و دلهره اسها و مسابقات ورزشی به دور از هرگزاری رویدادبرمعنی به

کننده رویدادهای ورزشی گستره امنیت ورزشی و مسائل تهدیدمدیریت امنیت ورزشی، ماهیت و 

ها و نیز اثر اقدامات های فعالیت تروریستهای تروریستی، شیوهانگیزه فعالیت)مثل تروریسم 

-ای طبیعی و مسائل ازدحام جمعیت در ورزش را مورد مطالعه و بررسی قرار میه، بال(تروریستی

 .(S. Hall, Ward, Cunningham, and Marciani, 2008; Stacey Ann Hall, 2006) دهد

-اماکن ورزشی سراسر جهان ورزش می ها، هر ساله حدود چندین میلیون نفر دراساس گزارشرب
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روند. چنین جمعیتی به خاطر تعداد یدادهای ورزشی به اماکن ورزشی میکنند و یا برای تماشای رو

-م و دیگر انواع جرایم به شمار میافراد موجود در یک ناحیه کوچک، هدفی طبیعی برای تروریس

عنوان ابزاری ند. وجود جمعیت زیاد در ورزشگاهی شلوغ، پتانسیل نرخ مرگ و میر باال به رو

کنندگان رویدادهای ورزشی برگزارکند. ها را به خود جلب می، نظر تروریست در حمالت کشنده

های کنند. هزینههای امنیتی هزینه میمیلیون دالر جهت فعالیت 2بیش از در سراسر دنیا هر ساله 

کننده، کنترل روی انسانی و سیستم فیزیکی حمایتمنیتی مربوط به عملیات حفاظتی شامل: تامین نیا

محیط، کنترل دسترسی، مدیریت ریسک و مدیریت بحران، مدیریت جمعیت، مدیریت تردد و 

دهد اکثر اماکن و فضاهای ارکینگ می باشد. تحقیقات نشان میدسترسی و مدیریت ترافیک و پ

اند. وضعیت کمی و کیفی امنیت اماکن و رویدادهای حفاظت نشده نوز به طور مناسبیورزشی ما ه

-و میزان در دسترس بودن منابع می ورزشی با توجه به ساختار اماکن ورزشی، ظرفیت، نوع رویداد

تواند متفاوت باشد. رعایت نکات امنیتی در طراحی، ساخت و بهره برداری اماکن و فضاهای 

های ورزشی طی اران و تماشاگران و طرفداران تیمتامین امنیت ورزشک ورزشی و همچنین

های مدیران اماکن و رویدادهای مدت بسیار طوالنی یکی از نگرانی رویدادهای ورزشی برای

 ;Hemati nezhad, Taylor, Gholizadeh, and Faraji, 2016)ورزشی بوده است 

Hemmatinezhad, Gholizadeh, Taylor, and Faraji, 2016).  قطعاً بهبود و ارتقاء سیستم

 د.ها با حداقل ریسک را در پی دارگزاری مسابقات و بازیرمنیتی رویدادها و اماکن ورزشی، با

، شانس به دست اماکن ورزشیکاهش ریسک رویدادهای ورزشی افزایش حضور تماشاگران در 

های خارجی برای حضور در المللی و همچنین افزایش استقبال تیم بینرویدادهای آوردن میزبانی 

 اماکن ورزشیهای داخل کشور را در پی خواهد داشت. وقوع حوادث امنیتی در انواع تورنمنت

ها و المللی زیر سؤال خواهد برد؛ بهبود امنیت استادیوم بینکشور را در مجامع  تصویرایران 

یق انجام این گونه مطالعات علمی و فراهم کردن بستر برای سایر مطالعات در این از طر هاورزشگاه

 و حفاظت از جان افراد حاضر در اماکن ورزشیزمینه، ضمن جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار در 

های تماشاگران، ورزشکاران، مربیان و غیره( و نیز جلوگیری از آسیب به زیرساخت) ورزشگاه
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مثبت در تمام دنیا خواهد  تصویریدهنده ثبات و امنیت در داخل کشور و ارایه  ورزش کشور، نشان

 .(Hemati nezhad et al., 2016; Hemmatinezhad et al., 2016) بود

های اثیرگذار بر امنیت استادیومیکی تتحقیقی با عنوان بررسی ابعاد امنیتی فیزهمین راستا در

های تحقیق نشان داد که امنیت فیزیکی یکی از عوامل اصلی . یافتهشدوالیبال در ایران انجام 

(، کنترل 91/0تاثیرگذار بر امنیت استادیوم والیبال در ایران است.کنترل مواد سمی و شیمیایی )

( به عنوان مهمترین عوامل 59/0زمین بازی )( و کنترل ورودی 70/0(،کنترل محیطی )90/0داخلی)

 .(Harati, 2019)( >P /05امنیت فیزیکی در امنیت استادیوم والیبال مورد توجه قرار گرفتند )

ایران انجام  ورزشی رویدادهای امنیت بر تأثیرگذار عوامل الگوی ارائها عنوان تحقیقی بطرفی از

حوزه  پنج در ورزشی رویدادهای امنیت بر مؤثر عوامل تحقیق،های یافته به توجه با. شد

 بندیتقسیم قابل فرهنگی اقدامات و انسانی منابع تبلیغات، و هارسانه فناوری، ها،زیرساخت

 ورزشی رویدادهای انتظامی امنیت مدیریت فرایند که داد نشان تحقیق ین نتایجهستند. همچن

 مدیریت سامانه انتظامی، تدابیر و هاسیاست مسابقات، ریزی و برنامه مدیریت هایگام شامل

 انتهای در باشد.می سازمانی بین مشارکت و و تعامالت ترافیک کنترل برآوردها، ورزشگاه،

 و امنیت های مدیریتورزشی،گام امنیت رویدادهای تأثیرگذار عوامل یفرایند الگوی تحقیق،

 Kargar, Ghafouri, Mohammadi Moghaddam, and)است  شده ذکر آن پیامدهای

Moradi Siasar, 2017) شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر امنیت تحقیقی با عنوان . همچنین

-انجام دادهمراتبی  بندی آنها با استفاده از روش تحلیل سلسلههای فوتبال ایران و اولویتورزشگاه

ریزی و مدیریت مسابقه و نیز پرسنل  چهار عامل زیرساختار، حفاظت فیزیکی ورزشگاه، برنامهاند. 

 Hemati)ها شناسایی شدندهای مؤثر بر امنیت ورزشگاهعنوان مهمترین عامل و کارکنان به

nezhad et al., 2016) . (، تحقیقی با عنوان تغییرات الگوی جرم در مجاورت 2019) سالدر

نتایج تایید شده نشان دادند که اند. یولند در روز مسابقه، انجام دادهاماکن ورزشی شهر کل

ها بر فراوانی، نوع و زمان وقوع جرم در مجاورت این ی در هر یک از این مکاندهای ورزشرویدا

مناطق تاثیرگذار بوده و فراوانی جرم در روزهای بازی بیشتر بوده است. عالوه بر این، برگزاری 
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-مقاومت در برابر بازداشت و گزارشمسابقات بیشترین تاثیر را بر افزایش فراوانی جنایات خشن ، 

 .(Menaker, McGranahan, and Sheptak Jr, 2019)ط به جرم و جنایت داشته است های مربو

مطالعه دلفی برای شناسایی ان کاهش خطر: یک تحقیقی با عنو Voorhees, (2018) نهایتاً اینکه

صالحیت  136نتایج تحقیق های مدیریت امنیت رویدادهای ورزشی انجام داده است. صالحیت

بندی کرده است: مدیریت ریسک، برنامه ریزی اضطراری، حل مسئله اصلی را در هفت دسته طبقه

دیریت منابع انسانی. با توجه به نتایج و تصمیم گیری، رهبری، ارتباطات، ایجاد روابط همکاری و م

می توانند از  این تحقیق، متخصصان مدیریت امنیت ورزشی و رویدادهای ورزشی و ذینفعان صنعت

مدیریت منابع ها برای توسعه سرمایه انسانی و بهبود عملکرد برنامه استراتژیک لیست معتبر صالحیت

 . دانسانی استفاده کنن

ورزشی بسیار محدود است و اکثر  و اماکن به طور کلی مطالعات مربوط به امنیت رویدادها

یک و های المپمطالعات نیز در خارج از کشور و در سطح رویدادهای ورزشی بزرگ مثل بازی

 ;Alidost ghahfarrokhi and ahmadi, 2012) مسابقات جام جهانی فوتبال صورت گرفته است

Del Campo and Sánchez, 2016; Gordon, Czekanski and DeMeo, 2016; Kargar et 

al., 2017; khabiri, Sajadi, Doosti, and Mohamadian, 2010)  و در رویدادهای ورزشی

های اندکی  پژوهشو همچنین اصول کلی موارد امنیتی در ساخت اماکن ورزشی  ترسطوح پایین

 ;Harati, 2019; Majidi, Kashef, Ahadi, and Rasoolazar, 2016) صورت گرفته است

Menaker et al., 2019; Naderiyan jahromi, Poorsoltanzarandi, and Rohani, 2013; 

Pradisathaporn, Kaviya, Fujii, and Yupapin, 2011; Theysohn, Hinz, Nosworthy, 

and Kirchner, 2009). 

های ورزشی، لزوم انجام با توجه به اهمیت موضوع امنیت در جامعه و به ویژه در محیط 

در زمان یت اماکن ورزشی کشور و به خصوص های علمی برای بررسی وضعیت امنپژوهش

به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و بهبود وضعیت کنونی به شدت  برگزاری رویدادها

 های ریاضی انجامدر این تحقیق با استفاده از مدل بندی صورت گرفتهضمناً رتبه احساس می شود.

تواند رند. همچنین نتایج تحقیق حاضر میهای آماری قبلی داشده که دقت باالتری نسبت به روش
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به وزارت ورزش و جوانان کشور کمک نماید تا با اطمینان بهتری امنیت اماکن ورزشی خود را 

بنابراین مساله اصلی تحقیق حاضر این است که عوامل موثر بر امنیت اماکن ورزشی کنترل کنند. 

 کدام هستند؟

 

 روش تحقیق

مراحل اجرای روش تحقیق آمیخته است.   باشد.نوع پیمایشی می ق حاضر توصیفی ازتحقی      

ش کیفی این تحقیق، از روش مطالعه کلی تشریح کرد. در بخ 2توان در قالب این تحقیق را می

ترین عوامل های کیفی نیمه ساختاریافته استفاده شد. همچنین براساس روش دلفی فازی مهممصاحبه

شی از دید خبرگان )اساتید مدیریت اماکن ورزشی( شناسایی شد. های ورزموثر بر امنیت مجموعه

نفر  11جامعه آماری تحقیق دربخش کیفی، شامل خبرگان مدیریت اماکن ورزشی بوده که تعداد 

نفر از خبرگان عضو پنل دلفی  11اند. در این بخش، تمامی ای پنل دلفی جامعه را تشکیل دادهاعض

رفته شده است.  اطالعات مربوط به افراد نمونه در بخش کیفی در به عنوان نمونه تحقیق در نظر گ

 ارائه شده است. 1جدول 

اطالعات نمونه آماری در بخش کیفی -1جدول  

هاویژگی  استاد دانشیار استادیار 

 جنسیت

 0 4 5 مرد

 2 0 2 زن

 

ضای ای در میان اعدر بخش کمی، عوامل بدست آمده از مطالعه کیفی، در قالب پرسشنامه

، عوامل بدست آمده گیری چند معیارههای تصمیمی توزیع شد تا با استفاده از روشنمونه آمار

های ورزشی شهر ری شامل مدیران و کارکنان مجموعهبندی شوند. در این بخش، جامعه آمارتبه

حجم نمونه تحقیق در  PASSافزار آماری (. در بخش کمی، بر اساس نرم=785Nباشد )می کرج
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نفر دیگر از اعضای نمونه به صورت در دسترس انتخاب  156نفر تعیین شد. بنابراین  156تا  83ه باز

 پرسشنامه به محقق بازگردانده شد. 121شدند که در نهایت تعداد 

ای به مرحله 5ت اماکن ورزشی یک فرایند در این تحقیق برای شناسایی عوامل موثر بر امنی

 شرح زیر صورت گرفت:

ای در مورد موضوع تحقیق؛ در این قسمت جهت گردآوری مطالعات کتابخانه ل:مرحله او

های ای، مقاالت، کتابتحقیق موضوع، از منابع کتابخانه اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات

عامل به عنوان عوامل موثر بر امنیت  16مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اینترنت استفاده شد. تعداد 

 ورزشی دانشگاهی یافت شد.اماکن 

نفر از خبرگان مدیریت ورزشی  4مصاحبه؛ در این مرحله با نظر تیم تحقیق، با مرحله دوم: 

 14مصاحبه صورت گرفت. در پایان این مرحله و با جمع بندی نظرات مصاحبه شوندگان تعداد 

یازمند گروه گرفت. چون روش دلفی نمرحله بعد باید پنل دلفی شکل می عامل بدست آمد. در

ای است که باید به سواالت تخصصی در زمینه مربوطه پاسخ دهند، باید خبرگان این حوزه را ویژه

شناسایی کرد. اگرچه تعداد افراد تشکیل دهنده گروه دلفی به هدف مطالعه و تجانس مورد انتظار 

فی، پیشنهاد ت گرفته به روش دلهای تجربی صورف بستگی دارد، اما بر اساس بررسیجمعیت هد

باشد؛ مگر اینکه  نفر 11دهنده روش دلفی تا صحت مطالعات، تعداد افراد تشکیل شود برایمی

 Zarei)نفر باشد  20تا  15تواند صی مدنظر باشد که تعداد مطلوب مینمونه متجانس خا

Mahmoudabadi, 2019)نفر  4استه شد . در پایان این مرحله از هریک از مصاحبه شوندگان خو

 توانند در پنل دلفی حضور یابند نام ببرند. از متخصصانی که می

نفر اعضای  16بندی نفراتی که در مرحله قبل معرفی شده بودند، تعداد با جمعمرحله سوم: 

سوال بود در اختیار هریک از آنها  3وی پنل دلفی تحقیق را تشکیل دادند. پرسشنامه اولیه که حا

های بدست آمده در اختیار پنل دلفی قرار شامل موارد زیر است: ابتدا مولفهسوال  3قرار گرفت. این 

داده شد و از آنها خواسته شد عوامل موثر بر امنیت اماکن ورزشی دانشگاهی را مشخص کنند. در 

وان عوامل موثر بر امنیت توانند به عنواملی که میته شده بود که سایر عسوال دوم از آنها خواس
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های ورزشی مطرح شوند بیان کنند و نهایتاً در سوال سوم از آنها خواسته شده بود هرگونه مجموعه

نفر از خبرگان مدیریت ورزشی در  11توضیح و یا پیشنهادی دارند در این قسمت ارائه دهند. تعداد 

ای پنل دلفی با محقق همکاری و پرسشنامه ابتدایی را تکمیل حوزه اماکن و تاسیسات ورزشی اعض

کردند. باتوجه به مزایای روش دلفی فازی، در این تحقیق از این روش به جای روش دلفی سنتی 

ست که در روش دلفی سنتی استفاده شد. تفاوت روش دلفی فازی با روش دلفی سنتی در این ا

استفاده از اعداد  شوند کهن میه در قالب اعداد قطعی بیاهای ارائه شده توسط افراد خبربینیپیش

 ,Abdolmaleki)سازد نتایج را از دنیای واقعی دور می های بلندمدتبینیقطعی برای پیش

Heidari, Zakizadeh, & De Bosscher, 2019) از طرف دیگر روش دلفی سنتی، همواره از .

دهنده ممکن است الی اجرا و این احتمال که سازمانهمگرایی اندک نظرات نخبگان، هزینه با

برد. در روش دلفی فازی مقادیر ماکزیمم و مینیمم ید، رنج مینظرات خبره خاصی را حذف نما

و میانگین هندسی به عنوان درجه عضویت نظرات خبرگان به عنوان دو نقطه پایانی عدد فازی مثلثی 

ادیر بسیار باال در نظر گرفته اریبی آماری و پرهیز از اثر مقزی مثلثی برای دستیابی به اثر نااعداد فا

تواند تاثیر بهتری در انتخاب معیارها ایجاد کند. از مزایای راین روش دلفی فازی میشوند. بنابمی

 می توان تمام نظرات خبرگان را در یک بررسی گنجاند.  دیگر این روش، ساده بودن است که

استفاده شد  7/0و حد آستانه  های کلیدی از معیار در این روش برای انتخاب شاخص

(Abdolmaleki, Mirzazadeh, & Ghahfarokhhi, 2018). 

 

; ;  
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 شاخص انتخاب می شود.    ≤0  /7اگر

 شاخص حذف می شود.   >0  /7 اگر

معیاره گیری چندهای تصمیمفازی، از مدلبندی عوامل بدست آمده در مرحله دلفی به منظور رتبه

(MADM و نرم افزار )MATLAB  .استفاده شد 

 

 هایافته

ت سنی افراد نمونه در بخش کمی به این صورت است که نتایج به دست آمده در مورد وضعی

تر سال( و پایین  59ی با سن باالتر)سال است، هرچند که در بین آنها افراد 33/40میانگین سنی آنها 

های جمعیت شناختی نمونه آماری تحقیق در بخش کمی ر ویژگیسال( نیز دیده می شود. سای 28)

 ارائه شده است. 2در جدول 

های جمعیت شناختی نمونه آماری بخش کمیویژگی-2جدول    

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی مولفه

 جنسیت
 59/68 59/68 83 مرد

 0/100 41/31 38 زن

 - - - میزان تحصیالت

 74/10 74/10 13 تریندیپلم و پای

 44/26 70/15 19 کاردانی

 16/80 72/53 65 کارشناسی 

 0/100 84/19 24و کارشناسی ارشد 
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 باالتر

سابقه کاری سمت 

 اجرایی

- - - 

 93/19 83/19 24 سال 5کمتر از 

 10/47 27/27 33 سال 10تا  5بین 

 33/79 23/32 39 سال 15تا  10بین 

 100 67/20 25 سال 15بیش از 

 

ایج که نتبه منظور شناسایی عوامل موثر بر امنیت اماکن ورزشی  از روش دلفی فازی استفاده شد 

 باشد.قابل مشاهده می 3آن در جدول 

نتایج روش دلفی فازی -3جدول   

  شاخص معیار ردیف

703/0 کنترل محیطی 1  

هاکنترل ورودی 2  852/0  

760/0 بررسی صالحیت و اعتبارنامه افراد 3  

های حفاظت فیزیکیسیستم 4  813/0  

789/0 مدیریت ریسک 5  

اضطراریمدیریت امور  6  734/0  

766/0 ارتباطات 7  
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808/0 پرسنل امنیتی 8  

723/0 آموزش )الگوسازی و شبیه سازی( 9  

733/0 محافظت در برابر مواد سمی 10  

741/0 ساختار مکان ورزشی 11  

706/0 اقدامات فرهنگی 12  

592/0 موقعیت جغرافیایی مکان ورزشی 13  

630/0 تحقیق و توسعه 14  

 

الحیت و ها، بررسی صهای کنترل محیطی، کنترل ورودیعوامل زیر به نام 3 بر اساس جدول

های حفاظت فیزیکی، مدیریت ریسک، مدیریت امور اضطراری، ارتباطات، اعتبارنامه افراد، سیستم

سازی(، محافظت در برابر مواد سمی، ساختار مکان آموزش )الگوسازی و شبیه پرسنل امنیتی،

گی شناسایی شدند و عوامل تحقیق و توسعه و موقعیت جغرافیایی مکان ورزشی و اقدامات فرهن

 ورزشی حذف گردیدند.

گیری چند های تصمیمهای ورزشی از مدلبندی عوامل موثر بر امنیت مجموعهبه منظور رتبه

-میتصم یهاچندشاخصه، از جمله مدل یریگمیتصم یهاکیتکن( استفاده شد. MADMشاخصه )

ها و مدل هاکیتکن نیبرخوردار بوده است. ا ییاز استقبال باال ریاخ هدر دو ده که باشدیم یریگ

متعدد و گاه متضاد  یهارایکه مع ی)هنگام دهیچیپ یهایریگمیدر تصم یاگسترده اریکاربرد بس

زمان هم هاستفاد ،یریگمیتصم یدگیچیدر کاهش پ هاکیتکن نیا یباال اری( دارند. قدرت بسباشند

 ت،یو درنها یریگمیچهارچوب ساختارمند به مسائل تصم یاعطا کمی،و  یفیک یارهایاز مع

مختلف  یهارشته رانیگمیعنوان ابزار دست تصمها باعث شده است تا بهکاربرد آسان آن

 سی)همانند ماتر سیماتر کیرا در قالب  میمسائل تصم ها،کیتکن نی. ارندیمورداستفاده قرار گ

 .دهندیآنها انجام م یالزم را رو یهالیو تحل( فرموله کرده لیذ
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گیریماتریس تصمیم -4جدول   

Xn … X2 X1 شاخص/گزینه 

r1n … r12 r11 A1 

r2n … r22 r21 A2 

… … … … … 

rmn … rm2 rm1 Am 

 

دهنده ارزش نشان  jirام و  jدهنده شاخص نشان  jXام،  i دهنده گزینه نشان  iAدراین ماتریس، 

 است. iام برای گزینه  jشاخص 

تکنیک پرکاربرد  5 گیری چند شاخصه، در این پژوهشهای تصمیمبه دلیل تعداد زیاد تکنیک

، 3، ساو2، الکترا1های تخصیص خطیتکنیک»گیری چندشاخصه با عناوین در حوزه تصمیم

 مورد استفاده قرار گرفت.« 5و لینمپ 4تاپسیس

سطر  12س تصمیم تشکیل داده شد که مشتمل بر ها ماتریآوری دادههمچنین پس از جمع

ش از اجرای مراحل محاسباتی ستون )تعداد افراد( بود. شایان ذکر است که پی 121)تعداد عوامل( و 

بایست ضرایب اهمیت لینمپ، ابتدا می های تخصیص خطی، الکترا، ساو، تاپسیس وتکنیک

این ضرایب بدست آمد.  6ش آنتروپی شانونها تعیین گردد. در این پژوهش با استفاده از روشاخص

 مالحظه می شود. 5پس از اجرای تکنیک های فوق، نتایج زیر حاصل شد که در جدول 

 

 

                                                           
1. Linear Assignment (LA) 
2 .Elimination et Choice Translating Reality (ELECTRE) 
3. Simple Additive Weighted (SAW) 
4. Technique for the Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS 
5.  Linear Programming for Multidimensional Analysis of Preferences (LINMAP) 
6. Shannon Entropy  



38 بندی عوامل موثر بر امنیت اماکن ورزشی شناسایی و رتبه... 
  

های مختلف های ورزشی بر اساس تکنیکبندی عوامل موثر بر امنیت مجموعهرتبه -5جدول 

 شاخصهگیری چندتصمیم

تخصیص  مولفه

 خطی

 لینمپ تاپسیس ساو الکترا

 تی آی رتبه سی آی رتبه دبلیو آی تبهر

1 7 7 6 915/0 7 744/0 7 00920/0- 

2 6 5 5 917/0 4 812/0 5 00932/0- 

3 3 4 4 919/0 5 801/0 4 00935/0- 

4 1 2 1 931/0 1 848/0 3 00938/0- 

5 9 9 10 826/0 11 686/0 9 00908/0- 

6 5 6 7 903/0 6 778/0 6 00923/0- 

7 10 10 9 841/0 8 714/0 10 00900/0- 

8 2 1 2 927/0 2 839/0 2 00940/0- 

9 8 8 8 897/0 9 701/0 8 00917/0- 

10 11 12 11 810/0 10 698/0 11 00900/0- 

11 4 3 3 920/0 3 826/0 1 00942/0- 

12 12 11 12 788/0 12 665/0 12 00878/0- 

 

های متفاوت هر با توجه به ویژگیه در این تحقیق گیری استفاده شدهای تصمیمدر تکنیک

-رای رسیدن به اجماع در رتبه بندیهای متفاوتی برای یک عامل مشخص بدست آمد. بروش، رتبه

های ادغامی مختلفی استفاده کرد که در این تحقیق از روش ادغامی توان از روشهای گوناگون می
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باخت ها را برای هر معیار مشخص برای این کار استفاده شد. این روش تعداد بردها و  1کپ لند

را بر  4معیار  های مختلفی کهمروری کنیم، روش 5های جدول کند. به عنوان مثال، اگر به دادهمی

همین صورت، روش هستند ) تخصیص خطی، ساو و تاپسیس (. به  4دهند، ترجیح می 8معیار 

دهد. تعداد ترجیح می 4ا بر ر 8لینمپ( معیار شود دو روش )الکترا و همانطور که مشاهده می

را بر  8معیار  هایی است کهدهند، بیشتر از تعداد روشترجیح می 8را بر معیار  4معیار  هایی کهروش

ترجیح دارد و این مورد را در این مقایسه زوجی  8بر معیار  4دهند؛ بنابراین معیار ترجیح می 4معیار 

ی، رای اکثریت وجود نداشت و یا آرا با هم مساوی دهیم. اگر در این مقایسه زوجنشان می Mبا 

 Xبه منزله این است که سطر بر ستون ارجحیت دارد و  Mکنیم. کدگذاری می Xبود، آن را با 

باشد که ستون بر سطر ارجحیت دارد. شایان ذکر است که هر مقایسه زوجی به نشانگر این امر می

بردها را برای هر معیار نشان  تعداد 6ن آخر جدول گیرد. ستوصورت جداگانه مورد بررسی قرار می

متیازی باشد. اتعداد باخت ها برای هر معیار می دهنده. همچنین سطر آخر همان جدول نشاندهدمی

شود؛ اخت ها از تعداد بردها محاسبه میدهد، با کم کردن تعداد بکه کپ لند به هر گزینه می

 باشد.می  7ها به صورت جدول شماره نهبندی گزیبنابراین طبق این روش، رتبه

 های زوجی بین عواملنتایج مقایسه -6جدول 

 تعداد

 بردها

 معیار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12

5 M X M M X M X M X X X - 1 

7 M X M M X M M M X X - M 2 

8 M X M M X M M M X - M M 3 

11 M M M M M M M M - M M M 4 

3 M X M X X M X - X X X X 5 

                                                           
1. Copeland Method  



40 بندی عوامل موثر بر امنیت اماکن ورزشی شناسایی و رتبه... 
  

6 M X M M X M - M X X X M 6 

2 M X M X X - X X X X X X 7 

10 M M M M - M M M X M M M 8 

4 M X M - X M X M X X X X 9 

1 M X - X X X X X X X X X 10 

9 M - M M X M M M X M M M 11 

0 - X X X X X X X X X X X 12 

  تعداد 6 4 3 0 8 5 9 1 7 10 2 11 -

 هاباخت

 

 

 لندبندی نهایی معیارها براساس روش کپرتبه -7جدول 

 رتبه هابرد –ها باخت هاتعداد برد هاتعداد باخت مولفه

 7 -1 5 6 کنترل محیطی

 5 3 7 4 کنترل ورودی ها

بررسی صالحیت و اعتبارنامه 

 افراد

3 8 5 4 

 1 11 11 0 سیستم های حفاظت فیزیکی

 9 -5 3 8 مدیریت ریسک

 6 1 6 5 مدیریت امور اضطراری
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 10 -7 2 9 ارتباطات

 2 9 10 1 پرسنل امنیتی

آموزش )الگوسازی و شبیه 

 سازی(

7 4 3- 8 

 11 -9 1 10 محافظت در برابر مواد سمی

 3 7 9 2 ساختار مکان ورزشی

 12 -11 0 11 اقدامات فرهنگی

 

ترین عامل در تامین امنیت فیزیکی مهمهای حفاظت اتوجه به نتایج بدست آمده، سیستمب

باشد و بعد از آن به ترتیب پرسنل امنیتی، ساختار مکان ورزشی، بررسی های ورزشی میمجموعه

ها، مدیریت امور اضطراری، کنترل محیطی، آموزش، و اعتبارنامه افراد، کنترل ورودیصالحیت 

 قدامات فرهنگی قرار دارند.مدیریت ریسک، ارتباطات، محافظت در برابر مواد سمی و ا

 

 گیریبحث و نتیجه
-ترین عامل تامین امنیت مجموعهای حفاظت فیزیکی مهمهدر این تحقیق مشخص شد سیستم

های ورودی هوا شد ابعاد خارج از دید بودن دریچهباشد. که در این عامل مشخص های ورزشی می

های دیجیتال در داخل و خارج از مکان ینو مجهز بودن آنها به سیستم هشدار دهنده، نصب دورب

ورزشی با قابلیت چرخش، حرکت و بزرگ نمایی، کنترل مداوم تمام محوطه ورزشی شامل مناطق 

ه محوطه و ساعت 24حفاظتی بیرونی، محل تجمع افراد و زمین بازی توسط پرسنل امنیتی و نظارت 

های  که این نتیجه از پژوهش با پژوهش باشد.ها دارای اهمیت باالیی میزمین بازی توسط دوربین

(  هم راستا بود. به طوری که همتی نژاد و 1393( و همتی نژاد و همکاران )1394منافی و همکاران )

های فوتبال ایران شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر امنیت ورزشگاه( تحقیقی با عنوان 1393همکاران )
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نشان  آنهااند. نتایج پژوهش انجام دادهمراتبی  یل سلسلهبندی آنها با استفاده از روش تحلو اولویت

ریزی و مدیریت مسابقه و نیز پرسنل و چهار عامل زیرساختار، حفاظت فیزیکی ورزشگاه، برنامهداد 

های اشند. لذا نصب سیستمبمیها های مؤثر بر امنیت ورزشگاهترین عاملعنوان مهم کارکنان به

ای هی مربوط به عدم استفاده از سیستمهادر اماکن ورزشی نرخ آسیب های جدیدپیشرفته و دوربین

 آورد.های ورزشی را پایین میحفاظت فیزیکی در امنیت مجموعه

های وان عامل دوم تامین امنیت مجموعههمچنین در این تحقیق مشخص شد پرسنل امنیتی به عن

های تمرینی و ل امنیتی در برنامهنورزشی بود. که در این عامل مشخص شد ابعاد حضور تمامی پرس

ی صالحیت، پرسنل امنیت فیزیکی های معتبر و داراا، تامین پرسنل امنیتی از سازمانهبرنامه ریزی

سوابق امنیت باشند و بررسی  ئیسبایست از بین پرسنل تمام وقت انتخاب شده و تحت نظر رمی

های کارگر و همکاران وهش با پژوهشباشد. که این نتیجه از پژتمامی پرسنل امنیتی مهم می

(  هم راستا بود. به طوری که 1393( و همتی نژاد و همکاران )1394( منافی و همکاران )1395)

 عوامل یکی ازعنوان  پرسنل و کارکنان بهپژوهش خود نشان داد در ( 1393همتی نژاد و همکاران )

 باشد مداوم باید امنیتی آمادگی نیروهای یناترسد تمربود. لذا به نظر می هامؤثر بر امنیت ورزشگاه

تا بدین سبب  .دارد نیاز حساس مسابقات به ویژه مسابقات شروع از قبل تمرین و بازآموزی به و

 های ورزشی با به کارگیری نیروی انسانی با تجربه و با مهارت افزایش پیدا کند.امنیت مجموعه

یکی از عوامل تامین امنیت ی به عنوان در این تحقیق مشخص گردید ساختار مکان ورزش

های ورزشی بود. که در این عامل مشخص شد ابعاد مناسب بودن موقعیت جغرافیایی مکان مجموعه

ورزشی، تعداد کافی ورودی و خروجی مکان ورزشی برای مواقع اضطراری، مناسب بودن عرض 

دسترسی، وجود پارکینگ  راهروها و مسیرهای دسترسی، مناسب بودن نور راهروها و مسیرهای

باشد. که این ها از ظرفیت کافی مهم میجموعه ورزشی و برخورداری پارکینگاختصاصی در م

راستا ( هم1396(، حسینی و همکاران )1395های کارگر و همکاران)نتیجه از پژوهش با پژوهش

 بر تأثیرگذار املعو الگوی ( پژوهشی تحت عنوان ارائه1395بود. به طوری که کارگر و همکاران )

ساختار اماکن نشان داد که  نهاآی پژوهش هایافتهایران انجام دادند.  ورزشی رویدادهای امنیت
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رسد توجه به نحوه ساخت و ن ورزشی بود. در نتیجه به نظر میورزشی از عوامل مؤثر بر امنیت اماک

مچنین طراحی اندارد و هتجهیز اماکن ورزشی از قبیل به کارگیری ابزار و تجهیزات ایمن و است

باشد به طوری که اختصاص پارکینگ با ظرفیت ی ورزشی مهم میهامناسب فضاهای مجموعه

های ورزشی و رعایت در ساختار کلی و افراد مراجعه کننده به مجموعه مناسب بر حسب تماشاچیان

 باشد.های ورزشی مهم میاساس استانداردهای ایمنی مجموعه اماکن ورزشی بر

امل دیگری در این تحقیق مشخص گردید بررسی صالحیت و اعتبارنامه افراد به عنوان ع در

های ورزشی بود. که در این عامل مشخص شد ابعاد بررسی سابقه همه تامین امنیت مجموعه

ار برای تمامی فروشندگان، کارکنان، داوطلبین و دست اندرکاران، صدور کارت شناسایی عکس د

باشد. ای پرسنل برگزاری مسابقات مهم میهای شناسایی جدید و متفاوت برپرسنل و صدور کارت

راستا ( هم2006( و هال )1392)  همکاراننادریان جهرمی و های که این نتیجه از پژوهش با پژوهش

از  بررسی و صدور اعتبارنامه کارکنان ندنشان داد( در پژوهش خود 2006)ال بود. به طوری که ه

با تجربه و دارای باشد. لذا به کارگیری افراد متخصص و ورزشی می منیت اماکنعوامل مهم در ا

راد و کنترل افرادی که در باشد به طوری که شناسایی افهای ورزشی مهم میتعهد در مجموعه

های ورزشی به دلیل ازدیاد کنند اهمیت دارد چرا که مجموعههای ورزشی رفت و آمد میمجموعه

نترل افراد حضور یافته در باشد و توجه و کمهم در بروز حوادث میهای مکان آنها ازجمعیت در 

 باشد.های ورزشی مهم میمجموعه

یگر از عوامل تامین امنیت ها به عنوان یکی دین تحقیق مشخص گردید کنترل ورودیدر ا

-درب استقرار میزهایی در خارج از های ورزشی بود. که در این عامل مشخص شد ابعادمجموعه

ها، ن از داشتن هولوگرام بر روی بلیطها، اطمینااستفاده از آنها جهت بازرسی کیف های ورودی و

بازرسی وسایل نقلیه و تمامی افراد پیاده در بدو ورود، ثبت ورود و خروج وسایل نقلیه با استفاده از 

که این نتیجه از باشد. ها با یکدیگر مهم مییی رانندگان و باز شدن همه ورودیکارت شناسا

راستا بود. به طوری هم (2006(، هال )1392)  همکاراننادریان جهرمی و های پژوهش با پژوهش

در امنیت اماکن و  از عومل مهمهای دسترسی نشان داد کنترل راه( در پژوهش خود 2006)ال که ه
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های ورزشی و عهلذا قراردادن عوامل امنیتی در ورودی مجمو .بودمیادین ورزشی دانشگاهی 

-های ورزشی میی و بررسی افرادی که وارد مجموعههای ورودی اماکن ورزشمشخص نمودن راه

در صورتی که هنگام برگزاری مسابقات ورزشی با افراد زیادی در هنگام ورود باشد. شوند مهم می

ش نیروی است با قرار دادن و تهیه مسیرهای چندگانه در درب ورود و افزای مالز ،روبرو هستیم

ها کنترل بهتری صورت گیرد تا شاهد بروز مسائل و مشکالت امنیتی اهامنیتی ورودی ورزشگ

 نباشیم.

امل دیگری در تامین امنیت در این تحقیق مشخص گردید مدیریت امور اضطراری به عنوان ع

های ورزشی بود. که در این عامل مشخص شد ابعاد ایجاد، حفظ و تمرین تخلیه مجموعه

طرح اورژانس  ، ایجادهاری، تدوین برنامه مفصلی برای پاسخگویی به حوادث غیر منتظراضطر

باشد. که این اولیه درمانی و حمل و نقل مهم میهایی برای انجام اقدامات پزشکی و اختصاص محل

راستا ( هم1381)رحیمی و همکاران ( و 1395های کارگر و همکاران )نتیجه از پژوهش با پژوهش

-از دیدگاه آزمودنی ندنشان داددر پژوهش خود ( 1385شاه منصوری و مظفری )ه طوری که بود. ب

 است. مناسب خطرهای احتمالیها مهمترین عامل در ایجاد بحران سوء مدیریت 

-امل دیگری در تامین امنیت مجموعهدر این تحقیق مشخص گردید کنترل محیطی به عنوان ع

اد فراهم کردن محیطی امن در محوطه داخلی عخص شد ابهای ورزشی بود. که در این عامل مش

ی آسیب پذیر، بازرسی و تخلیه هادادن نگهبان جهت محافظت از سیستممکان ورزشی، اختصاص 

باشد. که این ها و سکوها مهم میهای زباله در زیر ساختمانهای زباله و عدم استقرار سطلسطل

راستا بود. به طوری ( هم2006)ال (، ه1393همکاران ) های همتی نژاد ونتیجه از پژوهش با پژوهش

های دسترسی کنترل محیطی استادیوم، کنترل راهعوامل  دنشان دا( در پژوهش خود 2006)ال که ه

فیزیکی، مدیریت ریسک، مدیریت  به آن، بررسی و صدور اعتبارنامه کارکنان، سیستم حفاظت

ی، ته حالت اولیه، ارتباطات و تعامالت، پرسنل امنیهای بازگشت باورژانس و امور اضطراری، رویه

تمرین، الگوسازی و شبیه سازی، و در نهایت مقابله در برابر مواد سمی و شیمیایی به عنوان یازده 

لذا بررسی  عامل اصلی در امنیت اماکن و میادین ورزشی دانشگاهی در آمریکا شناسایی شدند.
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های های نصب شده در مکانمحیطی با استفاده دوربینو کنترل های ورزشی محیط داخل مجموعه

اشد و به عنوان بشی مهم میهای مجموعه ورزمجموعه ورزشی و کنترل تمامی قسمتمختلف 

 شود.های ورزشی میگیری خطرات احتمالی در مجموعهعاملی مهم در پیش

دیگری در  املسازی به عنوان عص شد آموزش شامل الگوسازی و شبیهدر این تحقیق مشخ

های ورزشی بود. که در این عامل مشخص شد ابعاد آموزش اولیه در مورد تامین امنیت مجموعه

اساسی تامین امنیت،  های، حل مسائل و مشکالت آنها و رویهنحوه برقراری ارتباط با مهمانان

زی تخلیه های کنترل جمعیت و نحوه رفتار با آنها، اجرای سالیانه عملیات شبیه ساآموزش تکنیک

مکان ورزشی، آموزش ماموران امنیتی و پلیس در مورد نحوه برخورد با تهدید بمب گذاری و 

های تخلیه مکان ب در مورد هشدارهای امنیتی و روشآموزش تمامی کارکنان و نیروهای داوطل

(، 1392)  همکاراننادریان جهرمی و های باشد. که این نتیجه از پژوهش با پژوهشورزشی مهم می

( در پژوهش خود 2010)هال راستا بود. به طوری که هم (2010)هال (  و 2008) همکارانهال و 

اهمیت آموزش افراد و کارکنان و نقش آن در ایمنی و امنیت رویدادهای ورزشی را مورد بحث و 

های مهمی ، یکی از اجزای کلیدی محافظت از زیرساختهالبررسی قرار داده است. به عقیده 

رسد لذا به نظر می ها و اماکن ورزشی آموزش خوب و شایسته کارکنان است.ن استادیومهمچو

تواند مهم و تماشاگران رویدادهای ورزشی می آموزش کارکنان، مدیران، داوران، ورزشکاران

امنیت در  ،های احتمالیاز بروز حادثههای صحیح و نحوه برخورد مناسب آموزشباشد و با 

نیروهای داوطلب در شود. همچنین آموزش ی به میزان باالتری تامین میورزشهای عهمجمو

مین اهر یک از این افراد در ارتباط با تکه  ،برگزاری رویدادهای ورزشی را نیز باید مد نظر قرار داد

 .های الزم را ببینندامنیت استادیوم وظایف خاصی دارند که بهتر است در آن زمینه آموزش

-امل دیگری در تامین امنیت مجموعهص شد مدیریت ریسک به عنوان عدر این تحقیق مشخ

های مدیریت ریسک و بازبینی عامل مشخص شد ابعاد تدوین برنامههای ورزشی بود. که در این 

های مدیریت بار در سال، تکمیل برنامه مداوم آنها، آموزش مدیریت ریسک به تمامی کارکنان دو

های ماهیانه مدیریت رویدادهای ورزشی برگزاری نشستی متخصص و ریسک به کمک نیروها
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خبیری های باشد. که این نتیجه از پژوهش با پژوهشبا تاکید بر مدیریت ریسک مهم می دانشجویان

راستا بود. به طوری (  هم1385منصوری و مظفری )( و 2011تیلور و توهی )(، 1389) همکارانو 

های ورزشی را از دیدگاه هش خود عوامل بروز بحراندر پژو( 1385شاه منصوری و مظفری )که 

نتایج حاکی  وتماشاگران، ورزشکاران، مربیان، داوران و خبرنگاران ورزشی مورد مطالعه قرار داده 

مناسب خطرهای مدیریت  ،ترین عامل در ایجاد بحرانها مهماز آن بود که از دیدگاه آزمودنی

های یندها و شیوهآکه فروهش خود نشان دادند ژ( در پ2011تیلور و توهی )همچنین  است. احتمالی

لذا  .مین ایمنی و امنیت این رویداد، به شدت بر پایه فلسفه مدیریت ریسـک قـرار گرفتـه اسـتات

های احتمالی موجود توسط روز خطرات احتمالی و مدیریت ریسکبدون شک مدیریت در هنگام ب

گیری شود که دارای تخصص و الزم است که از افرادی بهره باشدمهم می مدیرانی با تجربه و خبره

های احتمالی به یسکهای ورزشی باشند تا به هنگام بروز ردر زمینه مدیریت ریسک در مجموعه

 مدیریت نمایند. شرایط را خوبی

های یکی از عوامل تامین امنیت مجموعهدر این تحقیق مشخص گردید ارتباطات به عنوان 

های د مسیرهای ارتباط داخلی جهت تماسه در این عامل مشخص شد ابعاد ایجاورزشی بود. ک

تب فرماندهی فوری، وجود بلندگوهای بزرگ برای کنترل و هدایت جمعیت و تعیین سلسله مرا

 همکاراننژاد و  همتیهای باشد. که این نتیجه از پژوهش با پژوهش)تصمیم گیری( مهم می

 به ارتباطات مؤثر ،ددنپژوهش خود نشان دادر ( 1393نژاد و همکاران )راستا بود. همتی (  هم1394)

های مختلف یا کل میان گروه بود. برقراری ارتباط ها مؤثر بر امنیت ورزشگاه عوامل یکی ازعنوان 

، مجموعه ورزشی مدیر یک، کاری بس دشوار و پیچیده به نظر خواهد رسید.  مجموعه ورزشی

های وسیع تر ایفای اط و ساخت شبکه ارتباطی در مقیاسبرقراری ارتب در تعیین سیستمالزم است 

سیستم های ارتباطی مناسب در میان عوامل داخلی مجموعه های ورزشی با  از استفاده .کندنقش 

رعایت سلسله مراتب مناسب و همچنین ایجاد کانال های ارتباطی مناسب با افراد استفاده کننده از 

عامل های مهم در توسعه و ایجاد امنیت در مجموعه های ورزشی می مجموعه های ورزشی از 

 باشد.
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امل دیگری در تامین امنیت در این تحقیق مشخص شد محافظت در برابر مواد سمی به عنوان ع

سمی باید  های ورزشی  بود. که در این عامل مشخص شد ابعاد محافظت در برابر موادمجموعه

یس بخش امور اضطراری در ئاری باشد، کنترل صحنه توسط رهای پاسخ اضطربخشی از برنامه

مورد سالح کشتار جمعی، دفع و خارج کردن همه مصالح یا مواد شیمیایی با پتانسیل خطرزایی از 

مکان ورزشی و توجه ویژه نسبت به مواد شیمیایی و سیلندرهای گازی که در اماکن ورزشی 

مورد استفاده قرار گیرند، مهم ی از یک وسیله انفجاری توانند به عنوان جزیشوند و میهداری مینگ

( 2006(، هال )1392)  همکاراننادریان جهرمی و های باشد. که این نتیجه از پژوهش با پژوهشمی

نشان ( در پژوهش خود 2006)ال ه( و 2020سعیدی مجد و همکاران )راستا بود. به طوری که هم

در  .باشدمیمقابله در برابر مواد سمی و شیمیایی  ،های ورزشینیت مجموعهاز عوامل مؤثر در امداد 

کننده از شده از دسترس عموم افراد استفادهنگهداشتن مواد سمی استفاده  رنتیجه کنترل و دو

در خصوص ورد مواد سمی  نآهای ورزشی و همچنین کنترل مجموعه ورزشی و بررسی مجموعه

 باشد.های ورزشی مهم میبه مجموعه

امل دیگری در تامین در این تحقیق مشخص گردید اقدامات فرهنگی به عنوان ع نهایتدر 

بود. در این عامل مشخص شد که ابعاد توزیع کتابچه و بروشورهای های ورزشی امنیت مجموعه

ها های مربوط به بازرسیاطالع رسانی در مورد دستورالعمل مربوط به موارد امنیتی در بین مشتریان،

راد در فی موارد ممنوعه، اطالع رسانی در مورد احکام و مجازات اقدامات ضدامنیتی او شناسای

باشد. این نتیجه از پژوهش با و تابلوهای هشدار امنیتی مهم می مکان ورزشی و ایجاد بیلبودها

در ( 1395راستا بود. به طوری که کارگر و همکاران )( هم1395های کارگر و همکاران )پژوهش

 ورزشی رویدادهای امنیت بر مؤثر عوامل تحقیق، هاییافته به توجه باکه  ندنشان دادد پژوهش خو

 قابل انسانی منابع تبلیغات، و ها رسانه فناوری، ها،فرهنگی، زیرساخت حوزه اقدامات پنج در

-وعهدر تامین امنیت مجمترین مسائل سازی یکی از مهمفرهنگ و فرهنگهستند. لذا  بندیتقسیم

ترین مهم موجود در افرادها و هنجارهای . ارزشموثر واقع شودتواند است که می رزشیهای و

مختلف شود به های ساز بحرانتواند زمینهدهند که عدم توجه و رها کردن میرا تشکیل می سرمایه
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رها و تابلوهای وهای ورزشی با استفاده از بروشهنگ سازی نحوه استفاده از مجموعهطوری که فر

و آموزش آنها های ورزشی با نصب تابلوهای مناسب در مجموعهبلیغاتی و القاء موارد مطلوب ت

رزشی های وهای مجموعهکنندهی و فرهنگ مطلوب در میان استفادههابا ایجاد ارزشتواند می

  ای ورزشی گردد.هسبب ارتقاء امنیت در مجموعه
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