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مدیریت امنیت  بهن برگزاري مسابقات فوتبال مقایسه دیدگاه تماشاچیان و مسئوال

  در استادیوم آزادي

  1مهدي سادات الحسینی

٧/١٢/١٣٩٢: تاریخ دریافت مقالھ  

١٣/٢/١٣٩٣ :تاریخ پذیرش مقالھ  

ل از مدیریت برگزاري مسابقات فوتبا مسئوالنتماشاچیان و  هاي مقایسه دیدگاه این تحقیق با هدف         

 390پیمایشی دیدگاه - با استفاده از تحقیق توصیفی از این رو،. ورزشگاه آزادي انجام شدامنیت در 

مسئول برگزاري مسابقات به وسیله پرسشنامه هاي محقق ساخته که  32تماشاچی فوتبال ورزشگاه آزادي و 

،  p=0/ 826تماشاچیان(له آلفاي کرونباخ وسی نفر از اساتید و کارشناسان و پایایی آن به 9روایی آنها توسط 

براي تجزیه و تحلیل و توصیف داده ها آمار . تعیین شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت) p=811/0مدیران 

از  .ویتنی استفاده شد -من uاسمیرنوف، آزمون دوجمله اي و آزمون  –توصیفی و آزمون کولموگوروف 

ه تماشاچیان به ورزشگاه، کنترل موجود در پارکینگ و اطراف مسیر مراجع ،میان عوامل مورد مطالعه

 اطالع رسانی و. ورزشگاه و کنترل و بازرسی هاي موجود در ورودي ورزشگاه در سطح مطلوبی قرار داشت

ممنوعه و نکات ایمنی و همچنین میزان مراقبت ها و تجهیزات اورژانس موجود در  ياز اشیاآگاهی 

. کنترل جمعیت در رویداد نیز در سطح خیلی خوب قرار داشت.  بودمطلوب ورزشگاه در سطح کم یا نا

اطالع رسانی و  موردتفاوت معنی داري بین دیدگاه دو گروه تماشاچیان و مسئوالن برگزاري مسابقات در 

ند که اطالع رسانی و آگاهی از بود تماشاچیان معتقد. وجود داشتممنوعه و نکات ایمنی  يآگاهی از اشیا

                                                           
  E-mail: mehdi_hoseini1100@yahoo.com                                                    ، دانشگاه پیام نورتربیت بدنی ارشد کارشناس ١
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 مسئوالن، در حالی که مدیران و استممنوعه و نکات ایمنی براي حضور در ورزشگاه نامطلوب  ياشیا

  . ممنوعه و نکات ایمنی در سطح مطلوبی قرار دارد ايند که اطالع رسانی و آگاهی از اشیبود برگزاري معتقد

  ایمنی، امنیت، بحران، تماشاچی و مدیریت بحران : کلیديگان واژ
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  دمهمق

ورزش یکی از مهمترین مقوله هاي جوامع توسعه یافته و نیز در حال توسعه می باشد که از آن میان      

در ایران نیز این . ها قرار دارد ص دولتبه عنوان مردمی ترین ورزش در جهان مورد توجه خا فوتبال 

اران و تماشاچیان را به ورزش یکی از پر طرفدارترین رشته هاي ورزشی است که بیشترین تعداد ورزشک

ازآنجا که تماشاچیان ستون اصلی تمامی رشته هاي ورزشی از جمله فوتبال   .استخود اختصاص داده 

لذا مدیرانی که . ها برخوردار باشند از ایمنی و امنیت الزم در ورزشگاه آنها که ضروري است هستند،

درك روشنی از امنیت و  بایدا بر عهده دارند م هاي ورزشی رمسئولیت عملیات امنیتی و ایمنی در استادیو

هر رویداد ) 1998فراسدیک و والی. (مدیریت تماشاچیان در وضعیت هاي عادي و اضطراري داشته باشند

برگزاري یک مسابقه نمی توانند احتمال  مسئوالناگرچه . ورزشی داراي عناصري از ریسک و بحران است

ه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن ورزش مرتبط است حذف را ک ییا رویدادهایبروز تمامی حوادث 

تمهیدات الزم، سطح ایمنی ورزشگاه را افزایش فراهم آوردن می توانند با برنامه ریزي صحیح و  اماکنند، 

پیش بینی خطرات احتمالی و تدارك یک سیستم حفاظتی و امنیتی مناسب براي بدیهی است که  .دهند

 .می باشدها در ورزشگاه اثر گذار بر افزایش حضور آنان  عواملمترین تماشاچیان، یکی از مه

     بیان مسئله

از اهمیت خاصی براي هر  ،ها حضور می یابند تماشاچیانی که براي دیدن مسابقات ورزشی در ورزشگاه

  محسوب لیگ ورزشی برخوردارند و به عنوان یکی از مهمترین سرمایه هاي اصلی هر باشگاه حرفه اي 

    ه بر هویت بخشی به لیگ هاي ورزشی، منبع درآمد مهمی براي لیگ ها به شمار عالو ی گردند، زیرام

الزم است که مدیران در صدد شناسایی عوامل  ورزشگاه هاجهت افزایش حضور آنان در  ،بنابراین. می آیند
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و  یندبرآنی و محیطی اعم از عوامل روانی و درونی و نیز عوامل بیرو تاثیرگذار بر حضور تماشاچیان

چنانچه تماشاچیان از تجارب مرتبط با . استراتژي و برنامه مدون و مشخصی را طراحی و اجرا نمایند

. حضور قبلی خود در ورزشگاه احساس رضایتمندي کنند، براي حضور مجدد تمایل پیدا خواهند کرد

البته تقریبا تمامی . شاگران استداشتن احساس امنیت یکی از عوامل موثر بر ایجاد رضایتمندي در تما

هاي  طبق آمار سال )2005لیپتون.(ایجاد مشکالت امنیتی را دارا هستند لرویدادهاي ورزشی بزرگ پتانسی

جهان نفر در  2000تماشاگر مصدوم و  8000میالدي فقط در مسابقات فوتبال نزدیک به  1888- 1995

  )1385شاه منصوري.(کشته شدند

، نداشتن وجهی به عوامل بحران زا و عملکردهاي مقطعی و سطحی در این خصوصدر کشور ما نیز کم ت

، منجر به بروز حوادث ناگواري راي مدیریت ریسک رویدادهاي ورزشیطرحی علمی، مدرن و همه جانبه ب

نفر و زخمی  3که منجر به کشته شدن  1380از آن جمله حادثه ورزشگاه ساري در سال  ؛گردیده است

 7که منجر به کشته شدن  1384 و یا حادثه ورزشگاه آزادي در سال  یري از تماشاچیان گردیدشدن تعداد کث

در از آنجا که تماشاچیان  )سایت فدراسیون فوتبال(.شاگران شدنفر و زخمی شدن تعداد زیادي از تما

در سال . باشد، مطالعه دیدگاه آنها در این ارتباط می تواند حائز اهمیت معرض مسائل امنیتی قرار دارند

 " NASCARدرك تماشاچیان از مدیریت امنیت در مسابقات "عنوان  با یتحقیق درهال و همکاران  ،2008

ن در ورزشگاه هیچگونه نگرانی درباره امنیت بازي ها ندارند، ولی تنها ااز حاضر درصد 52نشان دادند که 

 ،همچنین. راقبت هاي اورژانس بگردندمی دانستند که در یک مسابقه کجا و چگونه به دنبال م درصد 47

. به بررسی وضعیت مدیریت بحران در مجموعه هاي ورزشی پرداختند 1386دوستی و همکاران در سال 

هاي  اطالعی از روش هیچ از مدیران مجموعه هاي ورزشی مورد بررسی، درصد 75آنها نشان دادند که 

از مدیران این مجموعه ها  درصد13داشتند و تنها  يکمتر از نکات ایمنی آگاهی مدیریت بحران نداشتند،
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، به خصوص هنگام ورزشگاه هانا امنی هاي موجود در . گرفتندمی روش هاي مدیریت بحران را بکار 

مسابقات فوتبال و عدم درك و شناخت صحیح تماشاچیان از مسائل امنیتی و نیز نبود برنامه هاي مدون و 

  .اله می باشداصلی این مق مسئلهکارشناسی شده، 

   شناسی پژوهشروش 

جهت تجزیه و تحلیل و  .بود با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته وه میدانیروش تحقیق به شی

آزمون دو جمله اي و آزمون یومن  ٰ◌ اسمیرنوف- توصیف داده ها از آمار توصیفی و آزمون کولموگروف

  .می باشددرصد  95ساس اضریب اطمینان آزمون ها بر . ویتنی استفاده شده است

  جامعه آماري

و نیز مدیران و مسئوالن  شرکت کننده در مسابقات فوتبال ورزشگاه آزادي سال  14باالي تماشاچیان 

نفر بود  32به دلیل محدود بودن تعداد آنان، کل تعدادشان که ( مسابقات در ورزشگاه آزادي  کننده برگزار

به  نفر 390 جدول مورگان بر اساس  .معه آماري انتخاب گردیدندن جابه عنوا)مورد مطالعه قرار گرفتند 

  .فتندگر مورد پژوهش قرارنفر کل جامعه آماري تماشاگران  30000عنوان نمونه آماري از میان 

  تحقیق داده هاي

فارغ التحصیالن دانشگاهی در مقایسه با و  بودندسال  22-35از تماشاچیان در محدوده سنی  درصد 51,3 

بیشترین حضور مربوط به افراد داراي مدرك  - شتندها حضور کم رنگ تري در ورزشگاه دا گروهدیگر 

  . دیپلم می باشد
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این . دانش آموز یا دانشجو بوده و مشغول به تحصیل می باشند ،از جامعه نمونه مورد مطالعه درصد 40

بازنشستگان در  درصدي 2,2ضورح ،نقطه قابل توجهرا به خود اختصاص داده اند، گروه که بیشترین تعداد 

بار حضور در ورزشگاه  1-5از جامعه نمونه بیش از  درصد 31,8 ،چنینهم . بودهنگام مسابقات  ،ورزشگاه

بالغ  ،به ورزشگاه آمده اندبار طی دوره فوق  15تعداد عالقه مندانی که بیش از . در طی یک فصل داشته اند

حضور  افراد با درآمد پایین بیشترینهم چنین . آماري می باشدیعنی تقریبا یک سوم نمونه  درصد 27,4بر 

  . را در ورزشگاه دارند

سطح داراي   درصد 56و سال  22- 35ت در گروه سنی ابرگزاري مسابق مسئوالنو مدیران از   درصد 46,9

شد هیچ یک از مدیران مسئول داراي تحصیالت آکادمیک در سطح کارشناسی ار -بوده اند تحصیالت دیپلم

  .نیستند

  یافته هاي پژوهش

برگزاري در ارتباط با امنیت مسیر ورزشگاه تفاوت وجود  مسئوالنبین دیدگاه تماشاچیان و : 1فرضیه 

  .دارد

   1جدول 

  
  درك دو گروه از امنیت موجود  

Uیویتین -من  E35,120  

W ویلکاکسون  E35,648  

Z 1,470-  

  0,141  )دو طرفه(سطح معنی داري 
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 کردمی باشد، مشخص  0,05که بیشتر از ویتینی  -منیو  سطح معنی داري آزمون  ،با توجه به جدول فوق

که بین دیدگاه تماشاچیان و مسئوالن برگزاري در خصوص حضور امن تماشاچیان در ورزشگاه، تفاوت 

  .معنی داري وجود ندارد

بین دیدگاه تماشاچیان و مسئوالن برگزاري در خصوص مراقبت هاي اورژانس در دسترس : 2ضیه فر

  .تماشاچیان تفاوت وجود دارد

  2جدول 

  

درك دو گروه خصوص در دسترس بودن 

  تجهیزات و مراقبت هاي اورژانس

Uویتینی -من  E3 5,296  

W ویلکاکسون  E4 7,731  

Z 1,194-  

  0,233  )دو طرفه(سطح معنی داري 

                                                                 

بین دیدگاه تماشاچیان و مسئوالن برگزاري در خصوص در دسترس بودن   ،فوق با توجه به جدول

  .تجهیزات و مراقبت هاي اورژانس، تفاوت معنی داري وجود ندارد

گزاري در ارتباط با کنترل جمعیت در رویداد تفاوت بین دیدگاه تماشاچیان و مسئوالن بر: فرضیه سوم

  .وجود دارد
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  3جدول 

  درك دو گروه از کنترل جمعیت  

Uویتینی -من  E35,130  

W ویلکاکسون  E35,658  

Z 1,451-  

  0,147  )دو طرفه(سطح معنی داري 

  

دگاه تماشاچیان و مسئوالن برگزاري را در خصوص کنترل جمعیت مورد بررسی و در فرض سوم که دی

ویتینی ، تفاوت معنی داري بین دیدگاه  -منUمقایسه قرار داده است، با توجه به سطح معنی داري آزمون 

  . دو گروه دیده نمی شود

د در پارکینگ و بین دیدگاه تماشاچیان و مسئوالن برگزاري در خصوص کنترل موجو: فرضیه چهارم

   .اطراف ورزشگاه تفاوت وجود دارد

  4جدول 

  درك دو گروه از کنترل پارکینگ  

Uویتینی -من  E35,969  

W ویلکاکسون  E36,497  

Z 0,148-  

  0,882  )دو طرفه(سطح معنی داري 
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مشاهده می شود بین دیدگاه تماشاچیان و مسئوالن برگزاري در خصوص  همان گونه که در جدول فوق

  .کنترل موجود در پارکینگ و اطراف ورزشگاه تفاوت معنی داري وجود ندارد

بین دیدگاه تماشاچیان و مسئوالن برگزاري در خصوص اطالع رسانی و آگاهی : فرضیه پنجم

   .د داردممنوعه و نکات ایمنی تفاوت وجو اشیايتماشاچیان از 

  5جدول 

  درك دو گروه از میزان اطالع رسانی  

Uویتینی -من  E34,708  

W ویلکاکسون  E35,236  

Z 2,116  

  0,034  )دو طرفه(سطح معنی داري 

                                                               

دیدگاه تماشاچیان و مسئوالن که ادعاي آن عدم تفاوت معنی دار بین  )جدول فوق(فرض پنجم تحقیق 

سطح . برگزاري در خصوص اطالع رسانی و آگاهی از اشیا ممنوعه و نکات ایمنی بوده است، رد گردید

در این خصوص بدین معنی است که دو گروه نظر متفاوتی نسبت به میزان اطالع رسانی  0,034معنی داري 

  .ها دارند

 در موجود کنترل و بازرسی ن برگزاري در خصوصبین دیدگاه تماشاچیان و مسئوال :فرضیه ششم

  .  .ورودي ورزشگاه تفاوت وجود دارد
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  6جدول 

  درك دو گروه از کنترل و بازرسی  

Uویتینی -من  E35,376  

W ویلکاکسون  E35,904  

Z 1,072-  

  0,284  )دو طرفه (سطح معنی داري

                                                                  

می باشد، مشخص می گردد  0,284ویتینی براي فرضیه ششم که  -منUبا توجه به سطح معنی داري آزمون 

کنترل و بازرسی  موردتفاوت معنی داري بین دیدگاه دو گروه تماشاچیان و مدیران برگزاري مسابقات در 

  .موجود در ورودي ورزشگاه وجود ندارد

 m=3.35براي پاسخگویان و میانگین  m=3.49با توجه به میانگین بر اساس داده هاي به دست آمده و 

، مسیر حضور ظر هر دو گروه جامعه نمونه آمارياز ن ،برگزاري مسابقات مسئوالنبراي مدیران و 

  .تماشاچیان در ورزشگاه از امنیت مطلوبی برخوردار است

براي تماشاچیان در ورزشگاه سنجش میزان در دسترس بودن مراقبت ها و تجهیزات اورژانس در خصوص 

 m=2.88مدیران و مسئوالن برگزاري با میانگین . و تماشاچیان اختالف نظر وجود دارد مسئوالنبین 

 وضعیت را در سطح  2,27که تماشاچیان با میانگین  معتقدند این امر در سطح مطلوبی قرار دارد، در حالی

  .مطلوب ارزیابی کرده اندنا

، کنترل جمعیت در ورزشگاه  m=3.72و  m=3.69با میانگین  تماشاچیان و مدیران به ترتیب هر دو گروه

  .را در سطح خیلی خوب می دانند
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هر دو گروه مدیران و تماشاچیان میزان کنترل موجود در پارکینگ و اطراف ورزشگاه را به ترتیب  ،همچنین

  .انددر سطح مطلوب اعالم کرده  m=3.16و  m=3.18با میانگین 

به عبارت . نی را نازل دانسته اندممنوعه و نکات ایم يمیزان آگاهی از اشیا m=2.29تماشاچیان با میانگین 

این امر را  m=2.29با میانگین  مسئوالنکه  در حالیارزیابی کرده اند، ضعیف را اطالع رسانی  دیگر،

  .دانسته اندمطلوب 

، کنترل و بازرسی هاي موجود در ورودي ورزشگاه را اتشاچیان و مدیران برگزاري مسابقهر دو گروه تما

  ) m=3.27و  m=3.34با میانگین هر یک به ترتیب (.در سطح مطلوبی دانسته اند

دوربین هاي مدار  وجود از مسئوالن برگزاري مسابقات معتقدند که درصد 84,4از تماشاچیان و  درصد 87 

از تماشاچیان در ورزشگاه احساس امنیت کرده  رصدد69,7. موجب افزایش امنیت ورزشگاه می شودبسته 

از مدیران  درصد 40,6از تماشاچیان و  درصد 43,5. نیز اظهار احساس نا امنی کرده انددرصد 30,3و 

  .معتقدند اقدامات امنیتی مانع لذت بردن از مسابقات می گردد

  بحث و نتیجه گیري

از وظایف مدیران ورزشی و تفریحی در سازمان  یکی ،فراهم کردن محیطی امن و عاري از خطر و حادثه

حذف تمام آسیب ها و حوادث در تاسیسات و اماکن ورزشی . ها، اماکن و مجموعه هاي ورزشی می باشد

         ، صدمات قابل پیش بینی و شدت حوادث اما کاهش حداکثري خطرات احتمالی غیر ممکن است،

لزوم حفظ  ،ورزشگاه هاحضور تماشاچیان در . ات قرار گیردبرگزاري مسابق مسئوالندر دستور کار  باید

نقش بسزایی در شیوه  ،توجه به نوع مسابقات ورزشی. نمایدامنیت آنان را در طول مسابقه ضروري می 

برنامه ریزي براي حفظ امنیت تماشاچیان یک مسابقه  ،به عنوان مثال .برنامه ریزي براي حفظ امنیت آن دارد
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شایان ذکر است که جهت . ه ریزي براي برگزاري یک مسابقه بوکس کامال متفاوت استفوتبال با برنام

تدوین و اجراي  برگزاري با طراحی، مسئوالندر طول برگزاري یک مسابقه، هم حفظ امنیت همه جانبه 

و هم تماشاگران با رعایت مقررات و داشتن اطالعات و آگاهی الزم در خصوص موارد برنامه هاي مناسب 

از این جهت این تحقیق با هدف بررسی میزان درك هر دو گروه . نیتی تواما نقش و مسئولیت دارندام

تماشاچیان و مسئوالن برگزاري مسابقات از عوامل امنیتی دخیل در مسابقات فوتبال و مقایسه دیدگاه این 

نتایج تحقیق . یدانتخاب گرددو گروه انجام شد که ورزشگاه آزادي به عنوان مهمترین ورزشگاه کشور 

 هر دو. از تماشاچیان هنگام حضور در ورزشگاه احساس امنیت می کنند درصد 69 حاکی از آن است که 

اما  یل نقلیه عمومی را کافی می دانند،، ایمنی مسیر ورزشگاه و وساگروه تماشاچیان و مسئوالن امنیت

  .مسیر ورزشگاه می باشند نگران مسئله امنیت در) درصد 31(درصد قابل توجهی از تماشاچیان

از تماشاچیان، آگاهی کمی از تجهیزات و مراقبت هاي اورژانس موجود در ورزشگاه داشته و  درصد 66

اظهار نموده اند که مسیرهاي تخلیه اضطراري به وضوح مشخص نمی باشند و عالئم آن را تا کنون ندیده 

  .اند

دند که کنترل جمعیت در ورزشگاه به خوبی صورت از مسئوالن معتق درصد 96از تماشاچیان و  درصد 82

هواداران تیم ها بر روي سکوها، کنترل رفتار و حرکات نشان می دهد که جداسازي  مسئلهاین . می گیرد

حضور  ،همچنین. تماشاچیان و جلوگیري از ورودشان به محوطه بازي به شکل مناسبی انجام گرفته است

تی در داخل جمعیت به وضوح مشخص بوده و خروجی ها و ورودي ها مسئوالن و مامورین انتظامی و امنی

از تماشاچیان روشنایی درصد  55تنها . وج تماشاچیان باز بوده استبه تعداد مناسب براي ورود و خر

 انتظامی در این محوطه ها و میزان کنترل و مراقبت از وسایل مسئوالنپارکینگ و اطراف ورزشگاه، حضور 

 ،تماشاچیان از اشیا و وسایلی که ورود آنها به ورزشگاه ممنوع است زا درصد 63. ی دانندنقلیه رامناسب م
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عالئم هشدارهاي . و معتقدند که اطالع رسانی مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است اطالعی نداشتند

  .داردایمنی به طور کافی و مناسب در ورزشگاه براي آگاه کردن تماشاچیان از نکات ایمنی وجود ن

و تعداد پرسنل بازرسی را مناسب  مسئوالناز تماشاچیان نحوه و تعداد بازرسی ها و نوع برخورد  درصد 65

  .احساس می کنند

از مسئوالن برگزاري مسابقات معتقدند که وجود دوربین هاي   درصد 84,4از پاسخگویان و درصد  87,1

  .مدار بسته موجب افزایش امنیت ورزشگاه می گردد

در دسترس  به ورزشگاه،یدگاه تماشاچیان و مسئوالن ورزشگاه در خصوص مسیر حضور تماشاچیان بین د

، کنترل و بازرسی موجود در ژانس، کنترل جمعیت در حین مسابقههاي اور بودن تجهیزات و مراقبت

 ورودي ورزشگاه و کنترل موجود در پارکینگ و اطراف ورزشگاه، تفاوت معنی داري مشاهده نشد و هر

 ،ممنوعه و نکات ایمنی يدر خصوص آگاهی از اشیا  ، امادوگروه این موارد را در حد مناسب ذکر کرده اند

تماشاچیان معتقدند که اطالع  ؛ چنان کهتفاوت معنی داري بین دو گروه جامعه نمونه تحقیق دیده شد

  .عکس این نظر را دارند مسئوالنولی  ،رسانی ناکافی  است

که در ورزشگاه احساس امنیت می کنند و بقیه احساس نا ند تماشاچیان اعالم کرداز  ددرص 69,7در نهایت 

  .امنی دارند

. اما تا سطح ایده آل آن فاصله دارد ،این نتایج نشان می دهد که گرچه وضعیت کلی امنیت نسبتا خوب است

اقدامات امنیتی را  ،برگزاري مسابقات مسئوالناز  درصد 40,6از پاسخگویان و   درصد 43,5 ،همچنین

  .مانعی براي لذت بردن تماشاچیان مسابقه می دانند
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براي بسیاري از سازمان دهندگان یک رویداد ورزشی، ایجاد تعادل میان مسائل امنیتی و ایجاد یک تجربه 

برخوردها و ارزیابی هاي امنیتی سخت گیرانه . رضایت بخش در تماشاچیان از اهمیت برخوردار است

کاهش درآمد مالی را براي  مسئلهماشاچیان را از حضور مجدد در ورزشگاه باز دارد که این ممکن است ت

  .برگزارکنندگان به همراه خواهد داشت

با افزایش اثربخشی سیستم هاي امنیتی، افزایش ایمنی و امنیت  بایدبرگزاري مسابقات  مسئوالن ،بنابراین

  .تماشاچیان را تضمین نمایند

 مسئوالندر این تحقیق این است که هیچکدام از دو گروه پاسخگویان، یعنی تماشاگران و نکته حائز اهمیت 

 در سطح خیلی خوب ارزیابی نکرده اند و) بجز کنترل جمعیت(هیچ یک از متغیرهاي مورد بررسی را 

 که این امر بازنگري کلی در نحوه مدیریت امنیت در ورزشگاه آزاديحداکثر در حد خوب دیده شده است 

 .را ضروري می سازد
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The purpose of this study was to determine the football spectators’ 

perception about security factors in events holding in Azadi Complex. 

Therefore the descriptive-survival method was used. The researcher-made 

questionnaire was confirmed by Cronbach alpha test (p=0.811). Descriptive 

statistics, k-s test, binomial test, and Mann Whithney U test were used for 

data analyze. Among studied factors spectators’ attendance path, parking 

and around stadium control, and stadium entrances control and searching 

were in a partly appropriate level. Informing and spectators’ awareness of 

forbidden items and security points, and stadium emergency equipment 

were in an inappropriate level. Crowd control was in an appropriate level. 

There are differences between opinion of spectators and event-holding 

authorities in informing and awareness of forbidden items and security 

points. Spectators believed that informing and spectators’ awareness of 

forbidden items and security points was in an inappropriate level, but event-

holding authorities believed that informing and awareness of forbidden 

items and security points was in an appropriate level. 

Key words: Safety, Security, Risk, Spectator and Risk Management  

 


