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 تهالمللی کشورها ارتباط داشبین حیثیت با که هستند جهان درها پدیده ترینمورد توجه ازیكی  ورزشی رویدادهای

 روایناز .ها در کشورها هستندوضعیت بسیاری از شاخص دهندهنشانیافتگی کشورها و سطح توسعه دهندهنشان و

ها، با تغییر عالیق و سالیق مخاطبین و توسعه فناوریکه  ه بسیار مهمی استدغدغ رویدادهااین امنیت  تأمین

هدف از انجام این تحقیق  .شده است روبروهای بسیار زیادی آینده امنیت رویدادهای ورزشی با عدم قطعیت

نطق از رویكرد م سناریوهای آینده تأمین امنیت رویدادهای ورزشی در جمهوری اسالمی ایران است. شناسایی

است. ابزارهای گردآوری داده شامل مرور  شده استفادهای پیترشوارتز( برای سناریونویسی مرحله 0 شهودی )روش

ها از ادهد وتحلیلتجزیهها، برگزاری پنل خبرگی و دلفی آنالین بوده است و برای منابع، مصاحبه با خبره مندنظام

 پیشران شامل: 7در گام نخست است.  شده استفادهلیل خبرگی و سناریو ویزارد و همچنین تح مک میک افزارنرم

ها عوامل اجرایی رویدادها، زیرساخت امنیتی رویدادهای ورزشی، مدیریت عوامل انسانی و آمادگی -مدیریت انتظامی

اطات بنظارت و تدوین مقررات رویدادهای ورزشی، هماهنگی و ارت های نوین امنیتی،و استانداردهای امنیتی، فناوری

شد. با  ها، شناساییهای مسئول، تشكیل مرکز فرماندهی و کنترل عملیات و تعیین افسران امنیتی باشگاهسازمان

ا، سناریوها همک، تحلیل ساختاری انجام و به کمک فرایند دلفی پس از تعیین عدم قطعیت میک افزارنرماستفاده از 

یوی امنیت خودجوش. ب( سناریوی امنیت تفنگی. پ( سناریوی به شرح زیر شناسایی و استخراج شدند: الف( سنار

 امنیت گورستانی. 
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 مقدمه

فرد و سازمان  یهاآرماندانش شكل بخشیدن به آینده، متناسب با امیال و  درواقع پژوهییندهآ

که چگونه از دل تغییرات و تحوالت امروز واقعیت  پردازدیمع به این موضو پژوهییندهآاست. 

هایی بدانند چه آینده خواهندیم پژوهانیندهآ (.9916)بشیری و همكاران،  یابدیمفردا تولد 

گیرند )محتمل( و چه هایی با احتمال بیشتری شكل میممكن(، چه آیندهدهند )توانند رخ می

. یكی از مباحث مهمی که باید در زمان حال و آینده (9912، بلهایی باید برپا شوند )آینده

امنیت یكی از  چراکهباید به آن پرداخته شود بحث امنیت است.  حتما  قرار گیرد و  موردتوجه

های مهم در جوامع مختلف برای نمایش قدرت و اقتدار است. امنیت یک کشور از شاخص

ها در دنیای جدید و مدرن بحث یكی از این جنبهگیرد، قرار می یموردبررسهای مختلفی جنبه

(. 9917است )کارگر و همكاران،  المللیینببرقراری امنیت برگزاری مسابقات ورزشی ملی و 

شود که باید در در یک کشور محسوب می برگزارشدهمسابقات ورزشی یكی از رویدادهای مهم 

 روینزااللی کشورها ارتباط تنگاتنگی دارد المملی و بین بااعتبار چراکهامنیت کامل برگزار شود 

(. برقراری امنیت در Boyle, 2012) کرده است دوچنداناهمیت آن را  مسابقاتامنیت برگزاری 

برای کشورها اهمیت دارد که مسئوالن برگزاری مسابقات المپیک  یقدربهرویدادهای ورزشی 

بسیار باال برای کمک  الزحمهحقلستان با و انگ متحدهیاالتامشاورانی را از  6884یونان در سال 

 (.Samatas؛ Tsoukala,2006 ،2007به افزایش امنیت این مسابقات به خدمت گرفتند )

(. Wright,2014امنیت سطح جامعه خواهد بود ) کنندهیتداع ینوعبهامنیت مسابقات ورزشی 

ن ورزشی به دلیل رعایت ها و اماکدر طول دهه گذشته، طرفداران ورزشی بسیاری در استادیوم

بنابراین نیروهای امنیتی برای ؛ (Lipton, 2005) انددادهازدستنكردن مسائل امنیتی جان خود را 

 (Hall, 2006کنند )مؤثر ایفای نقش می طوربهها جلوگیری از تكرار چنین حوادثی در ورزشگاه

(. Ebrahim, 2015کنند )ده میاستفا مداربستههای دوربین ازجملهاز ابزارهای امنیتی مدرن  و

یكی از  عنوانبههای مختلف ورزشی در کشورهای مختلف همواره امنیت در طول رقابت

(. شواهد 9918ها بوده است )بزرگی و همكاران،های مسئولین برگزاری رقابتترین دغدغهاساسی

ت، برای یک گیری داشته اسورزش افزایش چشم ینهدرزمهای امنیت دهد که هزینهنشان می

ها بود، مسابقه ورزشی همیشه باید در فكر محیطی امن و ایمن برای تماشاگران در استادیوم

های ورزشی آگاهی و دانش اندکی در مورد موضوعات دهد مدیران مجموعهها نشان میبررسی

مطالعات  باوجود(. 9901کنند )سادات الحسینی، رعایت نمی یخوببهامنیتی دارد و امور امنیتی را 

های امنیت برگزاری رویدادهای ورزشی در برخی سازمان ینتأممتنوع صورت گرفته در حوزه 

نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت ورزش و غیره، پیشینه پژوهشی قابل استنادی  ازجملهمتولی 
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 برگزاری رویدادهای ورزشی در کشور و با محوریت آینده امنیت رویدادهای ورزشی وجود ندارد

ای که گونهای داشته باشد. بهتواند پیامدهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گستردهمی

د. با توجه تواند بهبود یابالمللی نسبت به امنیت جامعه ایران نیز میمیزان باورپذیری در سطح بین

از است تد نیافالمللی کمتر اتفاق میبه اینكه برگزاری رویدادهای ورزشی در ایران در سطح بین

که این موضوع از جنبه امنیت موردبررسی قرار گیرد و کنكاش مناسبی در این زمینه جهت 

تواند اهمیت موضوع را نشان از دیگر نكاتی که می .(9909عبدالهی،) پیشبرد موضوع ارائه شود

 حخوبی به این مسئله توجه نشده و حتی در سطدهد کمبود تحقیقات در این زمینه است که به

 (.9916جاللی و همكاران،) نشده استسازمانی نیز کنكاش مناسبی از علل موضوع انجام

است توجه به امنیت  دادهرخهای کشور با توجه به اتفاقاتی که در چند سال اخیر در ورزشگاه

است برای نمونه در  شدهیلتبدرویدادهای ورزشی به اولویت مهم وزارت کشور و نیروی انتظامی 

ها منجر به فوت تعدادی از تماشاگران شد ای از ناامنیم ملی فوتبال ایران و ژاپن مجموعهبازی تی

است برای مثال بازی  واردشدههای جدی به تماشاگران مختلف لیگ فوتبال، آسیب هاییدربازو 

با توجه به اهمیت مسئله امنیت برای جمهوری  پولیس و سپاهان در چند سال گذشته،پرس

ها، ها و کشیده شدن آن به کف خیابانشدن ناامنی از ورزشگاه ینوییدومتمال اسالمی و اح

ای به موضوع امنیت رویدادهای ورزشی وجود دارد. اما تمام این ت و توجه ویژهیحساس

 مللیالینبمانع از وقوع ناامنی و به خطر افتادن جان تماشاگران و تخریب وجه ملی و  هایتحساس

نیروی انتظامی نشده است و ما  کارکنانهای جانی و مالی برای اد هزینهایج ترمهمو از همه 

های بسیار زیاد در برگزاری رویدادهای ورزشی هستیم. همچنان شاهد رخدادهای ناگوار و هزینه

 هیژوبهامنیت رویدادهای ورزشی  ینتأمها و حوادث، باعث شده است تا مسئله مجموع این تالش

همواره به دنبال تدوین  گذارانیاستس نگرانی تبدیل شود و مدیران و های آتی به یکدر سال

 ارتقای امنیت رویدادهای ورزشی باشند. باهدفهایی ها و اتخاذ سیاستبرنامه

امنیت رویدادهای ورزشی  ینتأمدر  محسوس و آشكارا صورتبهعالوه بر نیروی انتظامی که 

 اداره ،ازجملهیگری امنیتی و خدماتی د هاتگاهدسو  هاسازماندر کشور ایران نقش دارد ولی 

 هیندنما ،مربوطه هاییونفدراس ،هاباشگاه، هایوماستاد یریتمد ،و جوانانورزش  حراست اطالعات،

ر دو خدمات شهرداری  ینشانآتش ،یماصداوس، دادگستری یندهنما ،سپاه پاسداران ،استانداری

 شی نقش بسزایی دارند.نیت رویدادهای ورزام ینتأمو  یزیربرنامه

های اثرگذار بر امنیت رویدادهای ورزشی بسیار زیاد و متنوع هستند. با و پیشران هامؤلفه

های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، موضوع، شاهد دخالت پیشران این یچندبعدتوجه به ماهیت 

انی که ی و انسها به دلیل ماهیت اجتماعتكنولوژیک و حقوقی هستیم که بسیاری از این پیشران
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ها و هستند. شناخت این عدم قطعیت یشروپ یهاافقهای مهمی در دارند دارای عدم قطعیت

سناریوهای حاصل از آنها، رسالتی است که این پژوهش به دنبال مطالعه و بررسی آن است تا 

نده امنیت یهای مدیریتی به مدیران داشته باشد که بتوانند در آبتواند با شناخت سناریوها، توصیه

 رویدادهای ورزشی را افزایش دهند.
 

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

امیابی کنونی، در ک هاینسلرفاه  تأمینخواهند با استفاده از این اندیشه، افزون بر پژوهان میآینده

 هایآینده، پژوهانآیندهباشند.  مؤثرنیز  اندنگذاشتهکه هنوز پای به عرصه وجود  هایینسل

محتمل، یافتن پاسخی برای این پرسش است که  هایآینده، هدف از بررسی کاوندمیرا  محتمل

خاص  ایپدیدهآینده برای  ترینمحتمله ی زمانی معین و با توجه به مقتضیاتی ویژه، ددر یک باز

آینده برای  ترینمحتملاگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد،  دیگرعبارتبهچه خواهد بود؟ 

شرایط موجود  یمطالعهرا به  پژوهانآیندهخاص چه خواهد بود؟ آینده محتمل،  ایپدیده

 وندهاراستوار سازند و از سویی دیگر نیز به بررسی  هاآنرا بر  خود هایبینیپیشتا  خوانندفرامی

. هدف از شناسایی و تحلیل اندیافته، روندهایی که از گذشته تا حال ادامه کنندمی دهیجهت

. برای بررسی انددادهرخدور(  چنداننه)  درگذشتهآگاهی یافتن از رویدادهایی است که  دهارون

در مسیر گذشته تا حال است. آگاهی  هاپدیدهمحتمل نیازمند آگاهی از چگونگی گذار  هایآینده

فراوان چه سرانجامی  احتمالبهگذشته کمک خواهد کرد تا مشخص شود آینده  روندهایاز 

 .(9911 ،اشت )یدالهی، نرگس و همكارانخواهد د

و  هاگروهآنها را به  توانمیمتنوع و متعدد بوده و به همان نسبت  نگریآینده هایدیدگاه

بیشتر  موردقبول پژوهیآیندهکرد. ولی پنج دیدگاه کلی در  بندیتقسیممختلف  هایبندیدسته

. روشن و واضح است شودمیا شرح داده مختصر در اینج طوربهاست که  قرارگرفته پژوهانآینده

 خصوصبهمعایب و مزایای  هرکدامماهیت کمی و کیفی داشته و لذا  نگریآینده هایدیدگاهکه 

اشاره شد استفاده از چندین  قبال  که  طورهمانبهتر  پژوهیآینده. برای رسیدن به است رادارخود 

 روش متعدد و مختلف الزامی است.

 استنتاجیدیدگاه 

، معتقدند که آینده در حقیقت ادامه منطقی گذشته است. به اعتقاد هاروشیروان این دسته از پ

 به وجود بینییشپیكپارچه و قابل  صورتبهاین افراد نیروهای غیرقابل تغییر و بزرگی آینده را 

ده از فابا است تواندیمشناسایی کند  یخوببهکه روندهای گذشته را  یهرکس. بنابراین آورندیم
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مكن م بینییشپمنطق حاکم بر روندهای گذشته آنها را به سمت آینده گسترش داده و بهترین 

 تحلیل روندهای فناوری به این دیدگاه تعلق دارند. یهاروشآورد.  به دسترا 

اعتقاد بر این است که تاریخ تكرار خواهد شد.  هاروش: در این دسته از دیدگاه تحلیل الگوها

تكرار روندها و حوادث  ی انسانی باعثهامحرکقوی در جامعه به همراه  بازخوردی سازوکارها

ین حالت بینی در ایشپبنابراین بهترین ؛ بینی و ادواری خواهد شدیشپگذشته در الگوهای قابل 

به  های محتملیندهآهای گذشته و ارتباط دادن آنها با یتموقعای یسهمقابا شناسایی و تحلیل 

 .آیدیم دست

معتقدند که آینده توسط باورها و اقدامات  هاروشپیروان این دسته از  :دیدگاه تحلیل هدف

تواند با تغییر این یمآید و شرایط آینده یم به وجودی مهم و کلیدی هاارگانو  هاسازمانافراد، 

ون ررسی اهداف گوناگتوان با آزمایش و بیمبنابراین آینده را ؛ بهبود یابد هاارگانو  هاسازمانافراد، 

و  هاارگانو  هاسازمانبینی کرد و اهداف درازمدت این افراد، یشپ تصمیم سازان و افراد مؤثر

 ند.کیمشده آنها در حقیقت تصویر و نمای کلی و درازمدت آینده را مشخص یزیربرنامهاقدامات 

از  یادستهینده نتیجه معتقدند که آ هاروشپیروان این دسته از  :های متعددیندهآدیدگاه 

بنابراین ؛ دباشیمبینی، تصادفی و بدون ترتیب و گسترده پیشیرقابلغحوادث و عواملی است که 

و  شدهییشناساو حوادث ممكن  هارواننگری بهتر زمانی خواهد بود که گستره وسیعی از یندهآ

 هاسازمانفعالیت افراد و های مختلف یطمحی اطالعات از آورجمعآینده متعدد و مختلفی را با 

یزی ربرنامهروند اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فناوری و امنیتی را در یک صورتبهچه 

 یوهاست.یزی بر پایه سنارربرنامهتكنیک  هاروشیر تصویر کنیم. نمونه بارز این دسته از پذانعطاف

این پایه استوار است که آینده بر  هاروشاساس اعتقادی این دسته از  ی:امکاشفهدیدگاه 

 اتمؤسسو اقدامات افراد و  ای از روندهای غیرقابل تغییر، حوادث تصادفییچیدهپتوسط مخلوط 

ی آورجمع، پژوهییندهآیجه به دلیل این پیچیدگی بهترین روش برای درنتگیرد. یمکلیدی شكل 

طالعاتی و کشف و مكاشفه شخصی هر چه بیشتر اطالعات و استفاده از فرایندهای نیمه خودآگاه ا

ی معروف در این دسته همان هاروشآوردن دانش و بینش کافی و مفید باشد.  به دستبرای 

 (. (Carlock, 2017ی دلفی است هافن

قرار گیرد و  موردتوجهدر زمان حال و آینده باید باید که است یكی از مباحث مهمی امنیت 

مهم در جوامع مختلف برای  یهاشاخصامنیت یكی از  هچراکباید به آن پرداخته شود  حتما  

، دریگیمقرار  یموردبررسمختلفی  یهاجنبهنمایش قدرت و اقتدار است. امنیت یک کشور از 

در دنیای جدید و مدرن بحث برقراری امنیت برگزاری مسابقات ورزشی ملی  هاجنبهیكی از این 

مسابقات ورزشی یكی از رویدادهای مهم برگزارشده  .(9911 کارگر و همكاران،) است یالمللنیبو 
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آیند که الزم است تا چنین رویدادهایی در امنیت کامل برگزار شوند حساب میدر یک کشور به

. حوادث متوالی (Bayol, 2012) ها اهمیت آن را دوچندان کرده استرو امنیت برگزاری آنازاین

 ،9102بار هیلزبورگ انگلستان )مانند حوادث تأسفها ورزشی در سطح جهان بار در میدانو تأسف

و...( این مسئله را  9904نفر در ورزشگاه آزادی در مسابقه ایران و ژاپن در سال  7کشته شدن 

 ,Kennedy) کنند هایی باید ایمنی و امنیت تماشاچیان را برقرارکند که چه سازمانمطرح می

های مهمی است که مسئول تأمین امنیت در مانازجمله سازیكی این راستا پلیس،  (. در2006

 . مسئوالن امنیت،دارد عهده برشود المللی برگزار میصورت ملی و بینرویدادهای ورزشی که به

اشته های امنیتی را دباید از تهدیدهای بالقوه آگاه باشند، آنان بایستی توانایی شناسایی ضعف

ها از طریق اجرای تمرینات دقیق امنیتی عفو منابع موردنیاز را برای شناسایی ض باشند

 و ترینمهم عنوانبه (. راهبرد امنیت تماشاگران رویدادهای ورزشیHall, 2010کارگیرند )به

 تحقق برای که است مطرح در جهان صنعت ورزش ایتوسعه راهبرد تدوین در اصل تریناساسی

امنیت در مسابقات ورزشی فراهم نباشد،  حال اگرنماید، بااینمی پررنگ بسیار پلیس را نقش آن،

 (.Lipton, 2005زنند )طرفداران از حضور در اماکن ورزشی سرباز می
 

 پیشینه پژوهش داخلی

 ( پژوهشی را پیرامون درک تماشاچیان از مدیریت امنیت در ورزشگاه9901الحسینی )سادات

اری بین دیدگاه دو گروه تماشاچیان آزادی انجام داد. نتایج این بررسی نشان داد که تفاوت معناد

رسانی و آگاهی از اشیاء ممنوعه و نكات ایمنی  بااطالعو مسئوالن برگزاری مسابقات در ارتباط 

و آگاهی از اشیاء  رسانیاطالعوجود دارد. افزون بر این مشخص شد که تماشاچیان معتقدند 

ن مدیران و مسئولی کهدرحالیاست؛ ممنوعه و نكات ایمنی برای حضور در ورزشگاه نامطلوب بوده 

و آگاهی از اشیاء ممنوعه و نكات ایمنی در سطح مطلوبی قرار  رسانیاطالعبرگزاری معتقدند که 

 دارد.

 ایران فوتبال هایورزشگاه امنیت بر مؤثر عوامل بندی( اولویت9911و همكاران ) نژاد همتی

نشان داد عامل  مراتبینتایج تحلیل سلسلهد. مراتبی بررسی کردنسلسله تحلیل روش از استفاده با

های های فوتبال ایران دارد. عاملبیشترین نقش را در امنیت ورزشگاه 428/8با وزن  ساختار زیر

با  رتیبت بهریزی و مدیریت مسابقه و نیز پرسنل و کارکنان حفاظت فیزیكی ورزشگاه، برنامه

 عدی قرار گرفتند.های بدر اولویت 926/8و  979/8، 684/8اوزان 

ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر امنیت  باهدفای را ( مطالعه9911کارگر و همكاران )

فرایند مدیریت امنیت  دهد کهیمنتایج تحقیق نشان رویدادهای ورزشی ایران انجام دادند. 
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 یرتداب و هاریزی مسابقات، سیاستهـای مـدیریت و برنامهانتظامی رویدادهای ورزشی شامل گـام

ن مشـارکت بـی و تعـامالت و مـدیریت ورزشـگاه، برآوردهـا، کنتـرل ترافیـک انتظامی، سـامانه

 سـازمانی اسـت.

 پیشینه پژوهش خارجی

( در پژوهشی پیرامون درک تماشاچیان از امنیت مسابقات سوپر جام 6880) 9میلر و همكاران

 ها، امور امنیتی را بخصوصکه بیشتر ورزشگاهرسند سپتامبر به این نتیجه می 99بعد از حمله 

 هایهای افزایش امنیت را استفاده از دوربینیكی از راه درنتیجهکنند. رعایت نمی هاورودیدر 

ین ا دهندگانپاسخدانند. اکثریت مداربسته در داخل و اطراف ورزشگاه برای کنترل جمعیت می

ای هبا جستجوی بدنی و نه با استفاده از دوربین ها نهخصوصی آن هریکبودند که  معتقدمطالعه 

 مداربسته به خطر نخواهد افتاد.

امنیت در محل برگزاری  کنندهتعیین( پژوهشی را پیرامون عوامل 6897) 6و همكاران اربرایم

مسابقات ورزشی در ایالت کاورا بررسی کردند. جامعه هدف این پژوهش را تماشاگران تشكیل 

 طوربهاین مطالعه حاکی از آن بود که در دسترس بودن ابزارهای امنیتی دادند. نتایج می

 در دسترس عالوهبهدر بهبود امنیت در محل برگزاری مسابقات ورزشی نقش ندارد.  توجهیقابل

بودن پرسنل امنیتی و رفتار تماشاگران تأثیر منفی بر امنیت ندارد. همچنین این پژوهش اشاره 

دسترس بودن و نصب ابزارهای امنیتی کاربردی و استراتژیک اطراف ورزشگاه کند که در به این می

های مذکور میزان امنیت مسابقات ورزشی را افزایش و وجود پرسنل امنیتی در نزدیكی محل

 دهد.می

-های امنیتی باشگاه( در پژوهشی که هدف از آن مطالعه سیاست6890) 9زازیرین و همكاران

فوتبال کشور مذکور متخصصان  هایباشگاهدرصد  988نتیجه رسیدند که  های فوتبال بود به این

. در ادامه نیز مشخص شد که فقدان مالی اختیاردارندهای اولیه و مربیان واجد شرایط را در کمک

ل های فوتبا، عدم آگاهی مدیران و کارکنان از نكات ایمنی و ساختار نامناسب استادیومموردنیاز

 های فوتبال کشور استرالیا هستند.های امنیتی در باشگاهعدم اجرای سیاست ترین عواملاز مهم

 پژوهش شناسیروش

است در این پژوهش از الگوی کلی  کیفی سناریونویسی، فرایند به توجه حاضر با پژوهش

 در آمیخته شناسیروش از پژوهش، این در ت.اس شدهاستفاده یوسناریزی مبتنی بر ربرنامه

                                                           
1. Finch et al 
2. Ibrahim et al 
3. Zazryn et al 
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 میکار افزنرم"،"حلیل آثار متقاطعهای تپرسشنامه" کمیهای ترکیب تكنیک) یسناریونویس

 مصاحبه و خبرگان های پنل کیفی هایتكنیک ترکیب با در( "افزار سناریو ویزاردنرم"و"مک

 مرور :پژوهش شامل این در هاداده گردآوری هایروش اساس، این بر .است شده گیریبهره

 .است( پیمایش دلفی پنل خبرگی و مصاحبه،) یطیمح پویش و اسناد و منابع

موردمطالعه یعنی تأمین امنیت  سیستم شناسایی محیطی، پویش و منابع مرور از هدف

 از بررسی، این حاضر مقاله در .بوده است آن بر اثرگذار هایمؤلفه و ایران رویدادهای ورزشی

 و عمومی هایپایگاه موجود در اخبار و هامصاحبه ها،گزارش ها،مقاله ها،به کتاب مراجعه طریق

پاالیش  و بررسی تبعبه و اصلی هایکلیدواژه جستجوی از پس .شد انجام جهان تخصصی

 هایبرنامه و هاسیاست اقدامات، از روندها، توجهیقابل تعداد ذیربط، اسناد و منابع از ایمجموعه

 سپس .شناسایی شد آن محتمل هایهآیند و امنیت رویدادهای ورزشی وضعیت فعلی بر اثرگذار

 استفاده با دلفی، پیمایش و خبرگان پنل برای مصاحبه، نظران،صاحب و خبرگان از ایمجموعه

 از الگوی گلوله برفی انتخاب شدند.

 خبرگان .شدند برگزیده نفر 68 شامل و انتخابی و کیفی روش به پژوهش، نمونه درنتیجه

 تجربه یا و تخصصی دانش امنیت رویدادهای ورزشی حوزه در بودند که افرادی میان از یادشده

 .است بوده هاپیشران شناسایی و کلیدی هایمؤلفه استخراج مصاحبه، از هدف .داشتند عملی

 از نفر 68 با مصاحبه طی منابع، و اسناد مرور بخش در شدهشناسایی هایمؤلفه روندها و

 این مرحله هاییافته .شد افزوده بدان هامؤلفه از دیگری تعداد و شد نهایی خبرگان ترینآگاه

 .است برگزارشده پژوهش این در خبرگی پنل سه درمجموع، .شد ارجاع خبرگی پنل نخستین به

 تعیین و بندیجمع دوم به پنل بود؛ کلیدی هایمؤلفه سازی نهایی نخست، پنل از هدف

بوده  خروجی سناریوهای توصیف و اعتبارسنجی سوم، موضوع پنل و داشت اختصاص هاپیشران

 است.

 و مرحله دو طی دلفی، فرایند از آنها، میان روابط و کلیدی هایمؤلفه تعیین برایهمچنین 

 میزان تا شد خواستهگان خبر از نخست .شد گرفته بهره منتخب خبره 68 همان مشارکت با

 دور نتایج بازخورد از سپ دوم مرحله در و کنند تعیین را مهم هایمؤلفه قطعیت عدم و اهمیت

 طریق از را )امتغیره تأثیرپذیری و تأثیرگذاری( ساختاری روابط تا شد خواسته آنان از ،اول

 ورودی هایداده حاصل از دلفی، هاییافته اثرات متقاطع تبیین کنند. ماتریس تكمیل

 اساس بر .است بوده د،ویزار سناریو افزارنرم و مکمیک افزار نرم ،مورداستفاده کمی افزارهاینرم

 تأثیرپذیری و تأثیرگذاری حیث از کلیدی هایمؤلفه میان روابط مک میک افزارنرم خروجی
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 سناریویی فضای و محتمل هایحالت ویزارد، سناریو افزارنرم از گیریبهره با سرانجام و شد تحلیل

 .گردید ترسیم
 

 

 

 

 

 

 

 

 های محتمل و فضای سناریویی( حالت1) شکل

 هاداده وتحلیلیهتجز

 ورزشی رویدادهای امنیت ینتأم کلیدی عوامل شناسایی

 68اسنادی و تدوین و توزیع پرسشنامه مرحله اول بین  -ایپس از انجام مطالعات کتابخانه

مورد پرسشنامه تكمیل  68 بودند؛ شدهانتخاب برفی گلولهکارشناس مرتبط با استفاده از روش 

از طریق مصاحبه ورزشی  رویدادهای امنیت تأمینعامل مؤثر بر  60درمجموع  گردیده است و

انی تكراری و همپوش بررسی در پنل خبرگان عوامل کهشناسایی شد که پس از عمیق با خبرگان 

 رویدادهای امنیت تأمینترین عامل تأثیرگذار بر عنوان مهمعامل به 66درنهایت حذف و اند داشته

 .است شدهشناساییورزشی 

دهد. این ورزشی را نشان می رویدادهای امنیت تأمینترین عوامل تأثیرگذار (، مهم9) ودارنم

 ویدادهایر امنیت باشند. بنابراین تأمینتر تأثیرپذیر میمتغیرها بیشتر تأثیرگذار بوده و کم

-مؤلفهرین تدیگر متغیرهای تأثیرگذار بحرانیعبارتیورزشی بیشتر به این متغیرها بستگی دارد. به

 ها است و میزانورزشی وابسته به آن رویدادهای امنیت تأمینچراکه تغییرات  ،باشندها نیز می

عنوان متغیرهای ورودی کنترل بر این متغیرها بسیار مهم است. از طرف دیگر، این متغیرها، به

 منیتا تأمینمتغیر تأثیرگذار  66باشند. از مجموع ورزشی نیز می رویدادهای امنیت تأمین

عنوان عوامل کلیدی متغیر در این گروه قرارگرفته است. این متغیرها به 7ورزشی،  رویدادهای

ورزشی در  رویدادهای امنیت تأمیناصلی، مبنای عمل سناریوهای ممكن، محتمل و مطلوب 

 آینده است و شامل عوامل زیر است:

تعیین سناریوهای سازگار با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد

توصیف و روایت سناریوها با بهره گیری از همه یافته های قبلی

تعریف مساله، تبیین سیستم و دامنه پژوهش

(مصاحبه با خبرگان،مرور منابع ودیدگاه ها)پویش محیطی

پنل خبرگان

پیمایش محیطی

(نرم افزار میک مک)تحلیل آثار متقابل 
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 مدیریت انتظامی امنیتی رویدادهای ورزشی؛ 

 عوامل اجرایی رویدادها؛ ی و آمادگیمدیریت عوامل انسان 

 و استانداردهای امنیتی؛ هازیرساخت 

 (؛بازرسی الكترونیكی و.. هایگیت ،هادوربین نوین امنیتی )بلیط فروشی، هایفناوری. 

 نظارت و تدوین مقررات رویدادهای ورزشی؛ 

  مسئول؛ هایسازمانهماهنگی و ارتباطات 

 هاباشگاهت و تعیین افسران امنیتی تشكیل مرکز فرماندهی و کنترل عملیا. 

 
 ورزشی رویدادهای امنیت تأمینکننده یا تأثیرگذار بر ( پراکندگی متغیرهای تعیین1نمودار )

 

حلیل وتتجزیه ( وافزار سناریو ویزاردتحلیل آثار متقاطع و تعیین منطق سناریوها )نرم

 ین امنیت رویدادهای ورزشیتأمسناریوهای 

 که بود گونه بدین)اکتشافی  رویكرد با( خروجی سناریوهای به رسیدن تا ارک انجام فرایند

 آنها هایقطعیتعدم و پیشران نیروهای تحلیل از استفاده با سناریوها گیریشكل منطق نخست،

 تحلیل ماتریس قالب در ایپرسشنامه متقاطع، آثار تحلیل روش برتكیه با سپس،. شد تبیین

 از ترتیب، بدین .شد توزیع و طراحی متقاطع Cross-Impact Balance Analysis (CIB)آثار

 ،(9جدول) ذیربط پرسشنامه نتایج بندیجمع و خبرگان کیفی هایدیدگاه سازی کمی طریق

 اساس بر ویزارد سناریو افزارنرم ،ازآنپس ،گردید فراهم ویزارد سناریو افزارنرم برای الزم ورودی
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ارائه  و استخراج را نسبی یا قوی سازگاری دارای و منطقی ایسناریوه ،شدهانجام تنظیمات

 تأمین آینده توصیف سپس و شدهداده نمایش پژوهش اصلی سناریوی سه کلی فضای .دهدمی

 .است گردیده ارائهسناریوها  از یک هر خالل از ایرانامنیت رویدادهای ورزشی 
 ویدادهای ورزشیامنیت ر تأمینهای پیش و روی ( کدگذاری آینده1جدول )

های پیش و روآینده پیشران کلیدی موضوع  کد 

أم
ت

ن
ی

 
ی
زش
ور
ی 
ها
داد

روی
ت 

نی
ام

 

مدیریت انتظامی امنیتی 

 رویدادهای ورزشی

 A1 با محوریت پلیس مندنظام ومدیریت واحد 

 A2 در حوزه مدیریت گذاریسیاست

 A3 مدیریت نامطلوب

مدیریت عوامل انسانی و 

جرایی عوامل ا آمادگی

 رویدادهای ورزشی

 B1 بهبود عوامل اجرایی

 B2 منابع مالی تأمین

 B3 آموزش محوری و مهارت افزایی

و استانداردهای  هازیرساخت

 امنیتی

 C1 امنیتی استانداردهایو  هازیرساختبهبود 

 C2 هازیرساختامنیتی در  گذاریسیاست

 C3 امنیتی جدید با استاندارهای هایزیرساختایجاد 

نوین امنیتی  هایفناوری

 ،هادوربین )بلیط فروشی،

بازرسی الكترونیكی  هایگیت

 و...(

 D1 نوین بر اساس استانداردها هایفناوریاستقرار 

 D2 فناوری نوین و جایگزین شدن بجای نیروی انسانی درگیری

 D3 امنیتی هایسامانه سازییكپارچهایجاد بستر جهت 

مقرراتی و قوانین  تدوین

 رویدادهای ورزشی

 E1 تدوین قوانین و مقررات برابر استاندارها

 E2 موجود مقررات وقوانین  اصالح ظارت،ن

 E3 بازدارنده واجرای قوانین و مقررات پیشگیرانه 

هماهنگی و ارتباطات 

 مسئول هایسازمان

 F1 مسئول هایسازمانبهبود نسبی هماهنگی 

 F2 شدن در ارتباطات سازمانی وضعیتکاهش 

 F3 بدون تغییر بودن در ارتباطات سازمانی

تشكیل مرکز فرماندهی و 

کنترل عملیات و تعیین 

 هاباشگاهافسران امنیتی 

 G1 مرکز کنترل و فرماندهی تحت نظارت پلیس ایجاد

 G2 نكردن افسران امنیتی متخصص بر اساس استاندارها کارگیریبه

 G3 وحدت فرماندهی یكپارچه با محوریت پلیسایجاد 

 

سناریو با احتمال ضعیف  712بیانگر سناریو ویزارد  افزارنرماز  (6) جدولدر های حاضر یافته

)تحت عنوان سناریوهای ممكن( است که پرداختن به این حجم از سناریو کاری غیرعلمی و 

ن سناریوهای محدود قوی )محتمل( و منطقی بوده و مابیرسد به نظر می آنچهغیرممكن است. 

درواقع  ،است که این فاصله یک 9های با سازگاری سناریوهای وسیع ضعیف )ممكن( است، سناریو

: 9900زالی، ) استاندازه یک واحد به سمت سناریوهای ضعیف گسترش پهنه سناریوهای قوی به

امنیت  تأمینگذاری یاستریزی و سسناریو منطقی جهت برنامه 10بر این اساس تعداد  (912

سناریو قوی را نیز شامل سه محاسبه گردیده است که این تعداد طبیعتا   رویدادهای ورزشی
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سناریو با امتیاز  سه، امنیت رویدادهای ورزشی تأمیناز مجموع سناریوهای  که ؛گردیده است

 تصورلقاب ی ورزشیامنیت رویدادها تأمینروی  بسیار باال و احتمال وقوع بیشتر در شرایط پیش

یک سناریو شرایط مطلوب، یک سناریو شرایط بینابین و یک سناریوی  هااست که از میان آن

 .دهندنشان می امنیت رویدادهای ورزشی تأمیندیگر شرایط بحرانی را برای 
 امنیت رویدادهای ورزشی ینتأم( مجموع سناریوهای قوی تا ضعیف 2) جدول

 وهاوضعیت سناری تعداد سناریو

 سناریوهای ضعیف )ممكن( 657

 (9)سازگاری  9سناریوهای با حداکثر ناسازگاری:  55

 سناریوهای قوی یا محتمل 3

 (9911های پژوهش، منبع: )یافته
 

گروه به شرح  9توان در ها میهای آنآمده را بر اساس ویژگیدستسناریو به 10طورکلی به

 امنیت تأمینهای حاکم بر آینده چارچوب کلی وضعیت ندهدهنشانها که این گروه قراردادذیل 

 باشند:می رویدادهای ورزشی

 با شرایط نسبتًا مطلوب امنیت رویدادهای ورزشی تأمین گروه اول: سناریوهای
امنیت  تأمینترین شرایط ممكن برای سناریو بوده و به نسبت مطلوب 91این گروه شامل 

 (.9) جدولرویدادهای ورزشی است. 
 

 امنیت رویدادهای ورزشی نیتأم( سناریوهای گروه اول از مجموع سناریوهای باورکردنی 3جدول )

 گروه
شماره 

 سناریو

ارزش 

 سازگاری

مجموع امتیاز 

 اثرگذاری
 هاویژگی

 اول

9 9- 01 
های با وضعیت مطلوب بیشترین درصد در این گروه پیشران

 4ناریو حداقل در هر س کهچنانآنباشد ها را دارا میپیشران

پیشران در وضعیت مطلوبی قرار دارد، در این گروه سناریو اول 

سناریو گروه قرار دارد تنها در پیشران  ترینمطلوب عنوانبهکه 

و استانداردهای امنیتی وضعیت در حالت بینابین  هازیرساخت

وضعیت خود قرار  ترینمطلوبها در قرار دارد و سایر پیشران

هماهنگی و  "سناریو این گروه دو پیشران  91ی دارند. در تمام

تشكیل مرکز فرماندهی و  "و  " مسئول هایسازمانارتباطات 

در  " هاباشگاهکنترل عملیات و تعیین افسران امنیتی 

6 9- 18 

9 9- 01 

4 9- 02 

1 9- 07 

2 9- 02 

7 9- 00 

0 9- 00 

1 9- 02 

98 9- 00 
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 گروه
شماره 

 سناریو

ارزش 

 سازگاری

مجموع امتیاز 

 اثرگذاری
 هاویژگی

 هایگذاریسیاستحالت خود قرار دارند که در  ترینمطلوب 07 -9 99

 00 -9 96 قرار گیرند. موردتوجهتأمین امنیت رویدادهای ورزشی باید 

99 9- 02 

94 9- 09 

91 9- 02 

92 9- 07 

97 9- 04 

90 9- 02 

91 9- 08 
 

با روند ایستا، وضع موجود و بهبود امنیت رویدادهای ورزشی  نیتأمگروه دوم: سناریوهای 

 نسبی در برخی عوامل

آن در  یهاشرانیپ شتریبشود که ریوهایی را شامل میسناریو بوده و سنا 68این گروه شامل 

 جدول اندقرارگرفته امنیت رویدادهای ورزشی تأمینوضعیت ایستا و ادامه روند وضع موجود برای 

(4.) 
 امنیت رویدادهای ورزشی نیتأمز مجموع سناریوهای باورکردنی ( سناریوهای گروه دوم ا4جدول )

 گروه
شماره 

 سناریو

ارزش 

 1سازگاری

مجموع امتیاز 

 2اثرگذاری
 هاویژگی

 دوم

در این گروه از سناریوها بیشترین وضعیت  90 1- 22

های کلیدی وجود دارد، ایستایی در پیشران

 مدیریت عوامل انسانی و آمادگی "پیشران 

 رازیغبه " یورزشعوامل اجرایی رویدادهای 

ایستا بوده  حالت در؛ یا 34و  33سناریوهای 

آموزش ) خودحالت  نیترمطلوبو یا در 

محوری و مهارت افزایی( قرار دارند؛ در این 

و  هارساختیز "گروه از سناریوها پیشران 

 33فقط در سناریو  " یتیامناستانداردهای 

و  هارساختیز در وضعیت مطلوب )بهبود

21 -1 89 

22 -1 86 

23 -1 90 

24 -1 89 

25 0 89 

27 -1 88 

26 -1 85 

25 -1 88 

23 -1 87 

                                                           
1. Consistency value 
2. Total impact score 



 9911، زمستان 91سال پنجم، شماره  ،یدفاع یپژوه ندهیآ                                                            68
 

 گروه
شماره 

 سناریو

ارزش 

 1سازگاری

مجموع امتیاز 

 2اثرگذاری
 هاویژگی

امنیتی( قرار دارد و در مابقی  یاستانداردها 84 1- 32

امنیتی در  یگذاراستیسسناریوها ایستا )

ایجاد ) یبحران( و یا در وضعیت هارساختیز

جدید با استاندارهای امنیتی(  یهارساختیز

قرار دارد. در این گروه از سناریوها نیز مانند 

م، ناریوها و همچنین گروه سوسگروه اول از 

هماهنگی و ارتباطات  "پیشران کلیدی 

حالت  نیترمطلوبدر  " مسئول یهاسازمان

 یهاسازمانخود )بهبود نسبی هماهنگی 

 مسئول( قرار دارد.

31 -1 89 

32 -1 89 

33 -1 84 

34 -1 81 

35 -1 86 

37 -1 88 

36 -1 84 

35 -1 87 

 33 -1 87 
 (9912های پژوهش، منبع: )یافته

 

یز ن گروه این بحرانی و در آستانه بحرانامنیت رویدادهای ورزشی  نیتأمگروه سوم: سناریوهای 

ها  بیشتر پیشران که شودیمی را شامل اریوهایبوده و سن ویسنار 91مانند گروه اول شامل 

 و دانقرارگرفتهامنیت رویدادهای ورزشی  نیتأمیا بحرانی برای سناریوهای آن در آستانه بحران و

 (.1) جدول
 امنیت رویدادهای ورزشی نیتأم یباورکردن( سناریوهای گروه سوم از مجموع سناریوهای 5جدول )

 گروه
شماره 

 سناریو

 ارزش

 یرسازگا

 ازیامت مجموع

 یاثرگذار
 هاویژگی

 سوم

های در این گروه از سناریوها اکثر پیشران 89 1- 42

کلیدی در وضعیت ایستا و یا بحرانی قرار 

مدیریت انتظامی  "دارند. پیشران کلیدی 

در تمامی  " یورزشامنیتی رویدادهای 

سناریوهای این گروه در وضعیت ایستا 

یت( و یا در حوزه مدیر یگذاراستیس)

 وحالت خود )مدیریت واحد  نیترمطلوب

با محوریت پلیس( قرار دارد. در  مندنظام

هماهنگی  "این گروه از سناریوها؛ پیشران 

41 -1 87 

42 0 90 

43 -1 85 

44 -1 81 

45 -1 88 

47 -1 89 

46 -1 78 

45 -1 87 
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 گروه
شماره 

 سناریو

 ارزش

 یرسازگا

 ازیامت مجموع

 یاثرگذار
 هاویژگی

در تمامی  " مسئولهای و ارتباطات سازمان 88 1- 43

سناریوهای گروه، در وضعیت مطلوب )بهبود 

مسئول( و  یهاسازماننسبی هماهنگی 

کیل مرکز تش " یدیکلبالعکس پیشران 

فرماندهی و کنترل عملیات و تعیین افسران 

در تمامی سناریوهای  " هاباشگاهامنیتی 

حالت ممکن )ایجاد  نیترنامطلوبگروه در 

وحدت فرماندهی یکپارچه با محوریت 

 پلیس( قرار دارد.

52 0 91 

51 -1 87 

52 -1 87 

53 -1 84 

54 -1 88 

55 -1 89 

57 -1 85 

56 -1 86 

55 -1 88 
 (9911های پژوهش، منبع: )یافته

 

 بررسیبحث و 

امنیت رویدادهای ورزشی در  تأمین آینده خصوص در مقاله این در شدهشناسایی پیشران هفت

 طراحی فضای مبنای و مک میک افزارنرمدر  شدهشناساییریسک  متغیرهای همان ایران،

 است، زیرا آمیخته ناپایداری با متغیرها این طبیعت .هستند ویزارد سناریو افزارنرم در سناریویی

 «داشت، خواهد دنبال به را هاشاخص بر دیگر تغییر و واکنش آنها، روی بر تغییری و عمل هر

 یهماهنگ یبهبود نسب«،»یی عوامل اجرا بهبود «، «سیپل تیبا محور مندنظام وواحد  تیریمد

 ترتیب، به همین»سیتحت نظارت پل یمرکز کنترل و فرمانده جادیا«و » لمسئو هایسازمان

 نینو یفناور کارگیریبه«و » هازیرساختدر  یتیامن گذاریسیاست« باال تأثیرگذاری درجه از

 درجه »موجود مقررات و نیقوان اصالح نظارت،«و  »یانسان یروین یبجا شدن نیگزیو جا

 دیجد هایزیرساخت ایجاد«، شوندمی شناخته عنوانبه برخوردارند، متوسطی یا کم تأثیرپذیری

وحدت  جادای«و »بازدارنده و رانهیشگیو مقررات پ نیقوان یاجرا« ،»یتیامن یبا استاندارها

 حالدرعین و نیست زیاد متغیرها این بر سیستم کنترل »سیپل تیبا محور كپارچهی یفرمانده

 .کنندنمی بازی سیستم آینده در مهم نقشی

روی  بر گر توصیفاستخراج نظر خبرگان در مورد اثر احتمال وقوع یک حالت از یک  منظوربه

محاسبه  با ا و نهایت گرفتقرار  مورداستفادههای کالمی در قالب عبارت ،دیگر گر توصیفحالتی از 
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گر، سناریوهای سازگار پیش روی سیستم یها بر روی یكدحالت غیرمستقیماثرات مستقیم و 

 :باشدمیو محتمل به شرح ذیل  شدهاستخراجسه سناریوی  که ؛شداستخراج  موردمطالعه

 ورزشی رویدادهای امنیت ینتأمترین سناریو محتمل : مطلوبامنیت خودجوشسناریوی 

رین تمطلوب حالیندرعشده است ییشناساعنوان یكی از سناریوهای محتمل، این سناریو به

 ینتأمعامل مؤثر بر  7عامل از مجموع  4خبره نیز است، در این سناریو  ازنظرسناریو قابل تحقق 

تمامی یابی بهورزشی، در بهترین حالت ممكن قرار دارند. هرچند که دست رویدادهای امنیت

بینانه است اما غیرممكن نبوده و جهت تحقق این امل کلیدی، بسیار خوشحاالت مطلوب این عو

ول و ی مسئهادستگاهبین  یهماهنگ عوامل انسانی، یریتمد یریت انتظامی امنیتی،مد یوسنار

های یرفناوباشد ولی یمیری افسران امنیتی در حالت مطلوب کارگبهتشكیل مرکز فرماندهی و 

ها و تدوین قوانین و مقررات یرساختاما زنیاز به تقویت دارد  نوین در وضعیت میانه است و

 اصالح و بهبود دارد. که نیاز به قرارگرفتهیدادهای ورزشی در وضعیت غیر مطلوب رو

 یریتدم یكردروی با ورزش یدادهایرو یتیامن یانتظام تیریمدیوها موافق با سنارویژگی این  

شور جمهوری اسالمی ایران در عرصه رویدادهای ورزشی برای ک سیپل تیمند با محورواحد و نظام

 ییعوامل اجرا یو آمادگ یعوامل انسان تیریمددر سطح ملی است همچنین ایفای نقش با 

 یجادا مسئول یهاسازمان یهماهنگ یو بهبود نسبیی بهبود عوامل اجرای با ورزش یدادهایرو

 باشد.یمیوها سنارهای حاکم بر این یتوضع ازجمله سیتحت نظارت پل یمرکز کنترل و فرمانده

 یانتظام تیریمد مؤلفهتوان به وضعیت مثبت چهار یمیوها سناراز نقاط قوت این گروه از 

 ی،ورزش یدادهایرو ییعوامل اجرا یو آمادگ یعوامل انسان تیریمد ی،ورزش یدادهایرو یتیامن

 نییو تع اتیو کنترل عمل یمرکز فرمانده لیتشك و مسئول یهاو ارتباطات سازمان یهماهنگ

 ،هایندورب ،یفروش طی)بل یتیامن نینو هاییفناور مؤلفهیک  و اشاره کرد هاباشگاه یتیافسران امن

است از نقاط ضعف این سناریو  قرارگرفتهوضعیت میانه  ( درو... یكیالكترون یبازرس هاییتگ

با  دیجد هاییرساختز جادیا ی با رویكردتیامن یو استانداردها هایرساختز مؤلفهوجود دو 

 و نیقوان یاجرا ی با رویكردورزش یدادهایرو نیو قوان یمقررات نیتدو ی وتیامن یاستاندارها

در این  یزیربرنامهنیاز به تقویت و  در وضعیت نامطلوب است که و بازدارنده رانهیشگیمقررات پ

 وجود دارد. هامؤلفه

 ند فعلی به سمت نامطلوب شدن شرایطادامه رو : محتمل،امنیت تفنگیسناریوی 

ی ادامه روند فعل درواقعشده است که ییشناساعنوان یكی از سناریوهای محتمل، این سناریو به

 ینتأمعامل مؤثر بر  7از مجموع  عامل 9به سمت نامطلوب شدن شرایط است، در این سناریو 

ه و یک حالت در وضعیت میان حالت 9ورزشی، در بهترین حالت ممكن و  رویدادهای امنیت
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تمامی حاالت مطلوب این عوامل کلیدی، بسیار یابی بهنامطلوب قرار دارند. هرچند که دست

 یریتدم یریت انتظامی امنیتی،مد یوسناربینانه است اما غیرممكن نبوده و جهت تحقق این خوش

های یفناور باشد ولییمی مسئول در حالت مطلوب هادستگاهبین  یهماهنگ عوامل انسانی،

یدادهای ورزشی در وضعیت میانه است و نیاز به روها و تدوین قوانین و مقررات یرساختز نوین،

یری افسران امنیتی در وضعیت غیر کارگبهتقویت دارد و همچنین تشكیل مرکز فرماندهی و 

 که نیاز به اصالح و بهبود دارد. قرارگرفتهمطلوب 

 یریتمد یكردروی با ورزش یدادهایرو یتیامن یانتظام تیریمدیوها موافق با سنارویژگی این 

برای کشور جمهوری اسالمی ایران در عرصه رویدادهای ورزشی  سیپل تیمند با محورواحد و نظام

 ییعوامل اجرا یو آمادگ یعوامل انسان تیریمددر سطح ملی است همچنین ایفای نقش با 

 یجادا مسئول یهاسازمان یهماهنگ یبود نسبو بهیی بهبود عوامل اجرای با ورزش یدادهایرو

ی مسئول با هادستگاههمچنین هماهنگی بین  سیتحت نظارت پل یمرکز کنترل و فرمانده

ا یوهسنارهای حاکم بر این یتوضع ازجمله مسئول یهاسازمان یهماهنگ یبهبود نسبرویكرد 

 باشد.یم

 یانتظام تیریمد مؤلفهمثبت سه توان به وضعیت یمیوها سناراز نقاط قوت این گروه از 

 ی،ورزش یدادهایرو ییعوامل اجرا یو آمادگ یعوامل انسان تیریمد ی،ورزش یدادهایرو یتیامن

 طی)بل یتیامن نینو هاییفناور مؤلفهیک و اشاره کرد  مسئول یهاو ارتباطات سازمان یهماهنگ

ها و تدوین قوانین و مقررات یرساختز و...( یكیالكترون یبازرس هاییتگ ،هایندورب ،یفروش

 ود،بیشتر بهب مؤلفهاست که بایستی این سه  قرارگرفتهیدادهای ورزشی در وضعیت میانه رو

به سمت شرایط مطلوب هدایت شوند. از  بلندمدتهای یزیربرنامهو در آینده با  یتتقو ،اصالح

ی با یری افسران امنیتکارگبهتشكیل مرکز فرماندهی و  مؤلفهنقاط ضعف این سناریو وجود یک 

از به نی در وضعیت نامطلوب است که سیپل تیبا محور كپارچهی یوحدت فرمانده جادیارویكرد 

 وجود دارد. هامؤلفهیزی در این ربرنامهتقویت و 

 رزشیو رویدادهای امنیت ینتأمترین سناریوهای محتمل : نامطلوبامنیت گورستانیسناریوی 

ترین که نامطلوباست  شدهییشناساز سناریوهای محتمل، عنوان یكی ااین سناریو به

از  عامل 9ها است، در این سناریو خبره ازنظرورزشی  رویدادهای امنیت ینتأمسناریوی محتمل 

میانه  حالت 6ورزشی، در بهترین حالت ممكن و  رویدادهای امنیت ینتأمعامل مؤثر بر  7مجموع 

تمامی حاالت مطلوب این یابی بهند. هرچند که دستو دو حالت در وضعیت نامطلوب قرار دار

یت یرمد یوسناربینانه است اما غیرممكن نبوده و جهت تحقق این عوامل کلیدی، بسیار خوش

ی مسئول در حالت مطلوب هادستگاهبین  یهماهنگ عوامل انسانی، یریتمد انتظامی امنیتی،
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میانه است و نیاز به تقویت دارد و  ها در وضعیتیرساختز های نوین،یفناورباشد ولی یم

سران یری افکارگبهیدادهای ورزشی تشكیل مرکز فرماندهی و روهمچنین تدوین قوانین و مقررات 

 که نیاز به اصالح و بهبود دارد. قرارگرفتهامنیتی در وضعیت غیر مطلوب 

 یریتمد یكردوری با ورزش یدادهایرو یتیامن یانتظام تیریمدیوها موافق با سنارویژگی این 

برای کشور جمهوری اسالمی ایران در عرصه رویدادهای ورزشی  سیپل تیمند با محورواحد و نظام

 ییعوامل اجرا یو آمادگ یعوامل انسان تیریمددر سطح ملی است همچنین ایفای نقش با 

 یجادا مسئول یهاسازمان یهماهنگ یو بهبود نسبیی بهبود عوامل اجرای با ورزش یدادهایرو

ی مسئول با هادستگاههمچنین هماهنگی بین  سیتحت نظارت پل یمرکز کنترل و فرمانده

ا یوهسنارهای حاکم بر این یتوضع ازجمله مسئول یهاسازمان یهماهنگ یبهبود نسبرویكرد 

 باشد.یم

 یانتظام تیریمد مؤلفهتوان به وضعیت مثبت سه یمیوها سناراز نقاط قوت این گروه از 

 ی،ورزش یدادهایرو ییعوامل اجرا یو آمادگ یعوامل انسان تیریمد ی،ورزش یدادهایرو یتیامن

 طی)بل یتیامن نینو هاییفناور مؤلفهاشاره کرد و دو  مسئول یهاو ارتباطات سازمان یهماهنگ

 تهقرارگرفها در وضعیت میانه یرساختز و...( یكیالكترون یبازرس هاییتگ ،هایندورب ،یفروش

 بلندمدتی هایزیربرنامهودرآینده با  یتتقو ،اصالح بیشتر بهبود، مؤلفهتی این دو که بایس است

 تدوین قوانین و مؤلفهبه سمت شرایط مطلوب هدایت شوند. از نقاط ضعف این سناریو وجود دو 

 جادیایری افسران امنیتی با رویكرد کارگبهیدادهای ورزشی و تشكیل مرکز فرماندهی و رومقررات 

نیاز به تقویت و  در وضعیت نامطلوب است که سیپل تیبا محور كپارچهی یماندهوحدت فر

 وجود دارد. هامؤلفهیزی در این ربرنامه
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

ناریو س حوزه درد سناریوویزار افزارنرم ازو در این پژوهش کوشش شد با رویكرد شناختی آمیخته 

یدادهای امنیت رو تأمینمحتمل برای آینده  سناریوهایفی و باز شكا بررسی شناسایی، به نگاری،

ه ب تواندمیانتخاب شد که  جهتازآن سناریونویسیروش  ورزشی در کشور ایران پرداخته شود.

خواهند  تأثیردر ساخت آینده  احتماال ما کمک کند تا با شناخت برخی از عناصر مهمی که 

محتمل و چگونگی  هایآیندهاز  تریجامع درک وزیم از آینده بسا هاییداستانو  تصویرها داشت،

 آوریم. دست بهتالش برای همسویی با برخی یا دوری از برخی دیگر 
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 شده ااحصهای کلیدی  هفت پیشرانهمه  لیتحل زیمحتمل و ن یوهایسنار یابیارز طورکلیبه

است و در  تیاهم حائز امنیت رویدادهای ورزشی در کشور ایران تأمین یاپژوهش، بر نیدر ا

 .هستند آفریننقش نده،یآ یرهایو تصو دادهایتحوالت، رو چندوچونتحقق 

 اجتماعی، روندهای اقتصادی،) ورزشیامنیت رویدادهای  آینده موضوع مختلف با لحاظ ابعاد

اتخاذ  برای الزم هایویژگی داشتن نظر در نیز و امنیتی(و  مدیریتی فرهنگی، سیاسی، فناورانه،

 نیاز و قطعیت عدم ابهام، پیچیدگی، ازجمله پژوهش، موضوع خصوص در پژوهانهندهآی رویكردی

 تأمین آینده سازگار و سناریوهای محتمل از متفاوت، و باورپذیر ،تصاویری ملموس نگری، کلبه

 شناسیروش از گیریبهره با و راستا این در ،دهد ارائه ایران در رویدادهای ورزشی امنیت

 .شد روایت و توصیف اصلی سناریوی قالب سه درامنیت رویدادهای ورزشی  تأمین ،پژوهانهآینده

 مدیریت انتظامی امنیتی، بر ازآنجاکه اول سناریوی پژوهش پایانی پنل خبرگان در دیدگاه از

 کارگیریبهمسئول و تشكیل مرکز فرماندهی و  هایدستگاهبین  هماهنگی عوامل انسانی، مدیریت

امنیت رویدادهای  تأمین با سازگار « مطلوب تصاویری دهندهارائه هستند، تنیمب امنیتی افسران

 ،جهانی روندهایکالنو  ایزمینه شرایط به بسته توانندمی و روندمی شمار به آینده از ورزشی

روند فعلی ادامه  درواقعدوم  سناریوی .گیرند قرار گذارانسیاست ریزیبرنامه و گذاریهدف مبنای

 امنیت تأمینبر  مؤثر 7از مجموع  عامل 9در این سناریو که  است شرایطنامطلوب شدن به سمت 

میانه و یک حالت در وضعیت نامطلوب  حالت 9ورزشی، در بهترین حالت ممكن و  رویدادهای

 قرار دارند.

ما بینانه است اتمامی حاالت مطلوب این عوامل کلیدی، بسیار خوشیابی بههرچند که دست

 عوامل انسانی، مدیریت انتظامی امنیتی، مدیریت سناریونبوده و جهت تحقق این  غیرممكن

 هازیرساخت نوین، هایفناوریولی  باشدمیمسئول در حالت مطلوب  هایدستگاهبین  هماهنگی

ورزشی در وضعیت میانه است و نیاز به تقویت دارد و  رویدادهایو تدوین قوانین و مقررات 

 رارگرفتهقافسران امنیتی در وضعیت غیر مطلوب  کارگیریبهفرماندهی و همچنین تشكیل مرکز 

ترین سناریوهای محتمل نامطلوبکه  سوم سناریوهای همچنین،. که نیاز به اصالح و بهبود دارد

 اتخاذ در هنگام اجتناب، و یادآوری برای نكاتی حاوی واست  ورزشی رویدادهای امنیت تأمین

که تدوین قوانین و مقررات  دهستن امنیت رویدادهای ورزشی تأمین حوزه در ذیربط هایتصمیم

افسران امنیتی در وضعیت غیر مطلوب  کارگیریبهورزشی تشكیل مرکز فرماندهی و  رویدادهای

 .که نیاز به اصالح و بهبود دارد قرارگرفته

 تاریساخ تحلیل و شده احصا کلیدی مؤلفه 66 ازجمله پژوهش این هاییافته ،حالبااین

امنیت  تأمین به آینده دهندهشكل شدهتعیین پیشران 7 مک،میک  افزارنرمدر  آنها میان روابط
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 نتایج بر مبتنی سازگار و محتمل بدیل هایآینده از شدهروایت سناریوی سه و رویدادهای ورزشی

 این در سیاستی و راهبرد هرگونه طراحی برای اتكاقابل و مستدل مبنایی سناریو ویزارد، افزارنرم

 و دو مدیریت بر تا است الزم ویژه طوربه ذیربط، هایعرصه اساس، کنشگران این بر است؛ حوزه

عوامل اجرایی  مدیریت عوامل انسانی و آمادگی »«مدیریت انتظامی امنیتی رویدادهای ورزش «

 .نماید توجه »رویدادها

امنیت رویدادهای  تأمین گذارانیاستسو  فعاالن سازنده اقدامات و مؤثر تعامل آن، بر افزون

 این شدهشناساییکلیدی  مؤلفه 66 از یک هر وضعیت پیوسته مستلزم رصد ایران، در ورزشی

 هایآموزشآزاد،  هایرسانه ضرورتبه توجه .است اصلی هفت روند از یک هر در پژوهش

 تأمین در حمایتی نقوانی وضع و مدیریتی تطبیق الگوهای نگر، ه آیند تفكر توسعه شهروندی،

برگزاری رویدادهای  بلندمدتآینده  ساخت در اثرگذار بسیار عواملی ،امنیت رویدادهای ورزشی

 .هستند ایرانکشور  در امنیت تأمینورزشی با 

 و زنندمی دامن ناامنی برگزاری رویدادهای ورزشی به وجود تروریسم شدن وضعیت تروخیم

ع های اصلی و مناببین بردن و یا از کار انداختن زیرساخت های تروریستی، ازاصلی فعالیت هدف

حیاتی است که موجب خسارات و تلفات به امكانات، تضعیف اقتصاد و آسیب به روحیه و 

 اهداف اصلی حمالت عنوانبههای ورزشی بزرگ را بنابراین استادیوم؛ شودملت می نفساعتمادبه

 ای گسترده و اثراتارات سنگین، پوشش رسانهها برای خستروریستی به دلیل پتانسیل آن

ها تحمیل آسیب توسط کشتن و یا هدف اولیه تروریست اجتماعی شناسایی و معرفی کرده است.

 یورزش دادروی یکبسیاری از مردم در صورت امكان است. رسیدن به این هدف در  کردن یزخم

د، کنندادهای ورزشی حضور پیدا میدر این روی هرسالهبه علت وجود تعداد زیاد تماشاگرانی که 

 سناریوهای و تصاویر سویبه داخلی روندهای هدایت برای زیربنایی عاملی پذیر استامكان

 :اشاره کردزیر به پیشنهادهای کاربردی  توانمی که است ترمطلوب

و  هاورزشگاهستاد تأمین امنیت "رسمی، یک  طوربهطی یک اقدام عاجل و  شودمیپیشنهاد  -9

انتظامی وزارت کشور و نماینده -متشكل از مدیران کلیدی و مسئوالن امنیتی "رویدادهای ورزشی

یگان ویژه، نماینده فرمانده انتظامی، نماینده استانداری، نماینده سپاه پاسداران، نماینده 

 ،هاباشگاه، نمایندگان نشانیآتش، نماینده اورژانس، نماینده صداوسیمادادگستری، نماینده 

مربوطه  هایفدراسیون، نماینده هاورزشگاهو  هااستادیومحراست وزارت ورزش، نماینده  نماینده

اقدام مدیریتی  ترینمتداول درصحنههماهنگی  ورزشی که هایتیمو حتی نمایندگان هواداران 

اصلی،  هایحوزهدر  گذاریسیاستمطابق با اصول سیستم فرماندهی رویدادها، بخشی جهت 

کلیدی و یكپارچه تشكیل گردد. تشكیل چنین ستادی  هایگیریتصمیمراهبردی و  ریزیهبرنام
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 یهمهحفظ امنیت رویدادهای ورزشی را در  هایچالشعالوه بر آنكه تمامی مشكالت، معضالت و 

، امكان وحدت و سازدمیدرگیر در این امر، روشن و شفاف  هایگروهابعاد و از دیدگاه تمامی 

و در همین راستا امكان تعهد و پایبندی به اجرای  باالبردهمیمات کلیدی را هماهنگی تص

 را بیشتر تضمین خواهد کرد. اتخاذشدهراهبردی و تصمیمات  هایبرنامه

از طرف ستاد مذکور با تفویض اختیارات قانونی،  "تیم مدیریت امنیتی"تیمی تحت عنوان  -6

و رویدادهای ورزشی  هاباشگاه، هاورزشگاهی مسئول پیگیری و اجرای اقدامات ضروری امنیت

کلیدی از قبیل افسر امنیت ملی، مشاور ارشد  هایپست، شدهمطرحگردند. در تیم مدیریتی 

د شده نیز تأکی المللیبین هایفدراسیونکه از طرف اغلب  هاورزشگاهامنیت ملی و افسر امنیتی 

، کشور ما را از ناپذیرجبران هایخسارتوه بر تعلل در این امر، عال هرگونه مسلما  ایجاد گردد. 

 پرمخاطرهورزشی  هایرشتهقرار داده و باعث افت  ازپیشبیشدیدگاه جهانیان در موضع ضعف 

 از منظر امنیتی قرار خواهد داد.

جمهوری اسالمی ایران با وزارت ورزش و  صداوسیمایهمكاری بین  نامهتفاهمتوصیه میشود  -9

از ظرفیت  صداوسیماریح و توسعه فرهنگ رویدادهای ورزشی انعقاد شود تا تش باهدفجوانان 

ن چنی شودمیرویدادهای ورزشی استفاده کند. توصیه  خود برای فراگیرکردن فرهنگ صحیح

 .و وزارت فرهنگ هم منعقد شود وپرورشآموزشبا وزارت  اینامهتفاهم

تكنولوژی های نوین امنیتی از  و هافناوریبه سمت خرید  سرعتبهتوصیه میشود که -4

 همورداستفادورزشی  هایاستادیومو  هاورزشگاهکشورهای پیشرفته که به جهت افزایش امنیت 

به  طراحی و هاییفناوریگام برداشته و یا حتی با کمک متخصصان داخلی، چنین  گیردمیقرار 

ا استفاده از امواج رادیویی دیجیتالی هوشمند که ب هایبلیتبرسد. طراحی و ساخت  برداریبهره

بتوان بر تأمین امنیت برگزاری رویدادها افزود از اهم اقدامات اساسی است که  هاآنموجود در 

در دستور کار ستاد تأمین امنیت برگزاری رویدادهای مهم ورزشی قرار گیرد. در همین  تواندمی

مربوطه با اساتید و  هاییونفدراسبین وزارت ورزش و  اینامهتفاهمراستا پیشنهاد میشود 

مهندسی کامپیوتر منعقد گردد و تمهیداتی جهت تشویق  هایرشته ویژهبهدانشجویان نخبه علمی 

دیجیتالی هوشمند، تجهیزات الكترونیكی امنیتی  هایبلیتاین نخبگان برای طراحی و ساخت 

 پیشرفته و ... در نظر گرفته شود.
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