
 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

 39-33، صص: 9311پاییز (، 91 یاپی)پ 3شماره دوره پنجم، 

Organizational Behavior Management in Sport Studies 

Vol. 5, No.3(19), Autumn 2018, Pp: 21-32 

 

 

 
 لقمان کشاورز نویسنده مسئول: *

*Corresponding Author: Loghman Keshavarz                                                                                                      E-mail: keshavarzlo@yahoo.com 

 یبر رفتار و آمادگ مؤثرمدل عوامل  نیهدف از پژوهش حاضر تدو     
 یدادهایدر رو یستیترور هایگروهمقابله با حمالت  یبرا رانیمد

 هایدانشکده یعلم اتیه یپژوهش اعضا یبود. جامعه آمار یورزش
 بزرگ، یاماکن ورزش رانیمد ،یورزش تیریرشته مد یبدنتیترب

و  یانتظام یروهاین نیمتخصصمتوسط و کوچک در سطح کشور و 
 383فرمول کوکران  یکشور به تعداد نامحدود بود که بر مبنا یتیامن

 به اهداف یابیدست یانتخاب شدند. برا قینمونه تحق ینفر برا
و  یصور ییپژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روا

سازه آن با  ییو روا دیرس نیتن از متخصص 32 دییآن به تا ییمحتوا
 در زینامه نپرسش ییایشد. پا دییتأو  یموردبررس یدییتأ یعامل لیتحل

محاسبه  11/2کرونباخ  یو با آلفا یآزمودن 32با  یمطالعه مقدمات کی
 یو استنباط یفیتوص یآمار یهاروش از هاداده لیتحل یشد. برا
 یدییتأ یعامل لی، تحلKMOبارتلت،  رنف،یکلموگروف اسم ازجمله

و  SPSS افزارنرمو با استفاده از دو  مکسیبا چرخش وار یشافو اکت
AMOS  .یعامل اطالعات 8پژوهش نشان داد  هاییافتهاستفاده شد، 

و حقوق  یآموزش ،یتیریمد ،یفناور ،یهماهنگ ،یآمادگ ،یتیامن
مقابله با حمالت  یبرا رانیبر رفتار مد مؤثردر مدل عوامل  یشهروند

. هستند تأثیرگذار رانیا یورزش یدادهایدر رو یستیترور هایگروه
 . از برازش مطلوب برخوردار است آمدهدستبهمدل  نیهمچن
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     The purpose of this study was to the effect of The 

The purpose of this research was to analysis of 

factor affecting the behavior and readiness of 

managers to deal with terrorist group attacks in 

sporting events. Statistical population of this study 

included all of the faculty members of physical 

education colleges in sport management field, large, 

medium and small sports facilities managers, police 

and security specialists in Iran that their numbers 

were unclear. On the basis of Cochran formula, 384 

persons were randomly selected of research 

samples. To achieve the research goals, the made 

researcher questionnaire was used. Validity of 

questionnaire was confirmed by 20 experts, and its 

structural validity was confirmed by confirmatory 

factor analysis. Its reliability was studied in a pilot 

study with 30 subjects and calculated as 0.79. For 

data analysis the descriptive statistics and 

inferential statistics methods, including 

Kolmogorov- Smirnov, KMO, Bartlet test, 

exploratory factor analysis with Varimax rotation 

and confirmed factor analysis by application of 

AMOS software and SPSS software were used. 

Research findings showed that there are 8 factors 

such as information, security, preparation, 

coordination, technology, management, education 

and citizenship rights that they affect on the 

behavior and readiness of managers to deal with 

terrorist group attacks in sporting events. Also the 

achievement model is goodness. 
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 مقدمه
است که ورزش و  یخیتار دهیپد کی سمیرترور و ترو

است.  از حمالت آن در امان نبوده زین یورزش یدادهایرو
 کیپالم یستیبه حمالت ترور توانیمرابطه  نیکه در ا یطوربه

 میت کنانیبه باز یستی، حمالت ترور9111 کیو المپ 9113
در الهور پاکستان، حمله به  3221در سال  النکایسر کتیکر

پاکستان در سال  یمال غربدر ش بالیتماشاگران مسابقه وال
در پاکستان  3221در سال  سیانگل نتونیبدم می، حمله به ت3292
حمالت  ،یو افراط یستیترور هایگروه(. 93و  92کرد )اشاره 

 ازجمله یورزش یدادهایخود را به رو خرابکارانهو  یستیترور
 هاآن ی. البته هدف اصلدارندمیمهم و بزرگ معطوف  یدادهایرو
ادن آن نشان د ینباشد، بلکه علت اصل یورزش دادیخود رو دیشا

در  چراکهورزش است.  قیاز طر انیقدرت خود به جهان
 یادیو افراد ستاره و مشهور ز ادیتماشاگران ز یورزش یدادهایرو

 یدادهایرو یدر هنگام برگزار ایرسانهحضور دارند و پخش 
 هایگروهنام  ،شودمیعوامل موجب  نیاوجود دارد که  یورزش
و  یستیحمالت ترور جادیدر صورت ا یو افراط یستیترور

در جهان  شتریخرابکارانه به سراسر جهان مخابره شود و ب
 رانیمد فیاز وظا یکی روازاین (.3شوند ) یو معرف شدهدهید

مانند  تیریمد یعموم فیعالوه بر وظا یاماکن ورزش
استخدام  ،یهماهنگ ،یو رهبر تیهدا ،دهیسازمان ،ریزیبرنامه

و  یآمادگ ژهیبه و یدر اماکن ورزش تیامن جادی( ا1و کنترل )
 یدادهایرو یدر زمان برگزار یستیاز حمالت ترور پیشگیری

رابطه پس از حمالت گروه  نیکوچک و بزرگ است. در ا یورزش
و مرقد مطهر امام  یاسالم یداعش به مجلس شورا یستیترور
در هفته دفاع مقدس در  یستیرور، حمالت ت9311 سال در)ره( 
و  زیعز وطنانهماز  یتعدادشدن  دیدر اهواز و شه 9311سال 

 از کشورها که یاریدر بس یستیترور یهایگروهحمالت متعدد 
به  ،یدر اماکن عموم ییرعب، وحشت و خودنما جادیا زهیباانگ
ر که د یورزش یدادهایورزش و رو تیجذاب لیبه دل رسدمینظر 

از تماشاگران و افراد مشهور حضور داشته و پوشش  ای آن انبوه
 نیوجود دارد، چن دادهایرو گونهاینگسترده در  ایرسانه
ن در اماک یستیو حمالت ترور یخرابکار جادیا درصدد یهایگروه
باشند.  یورزش یدادهایرو یدر هنگام برگزار ژهیبه و یورزش

نو نبوده و  یموضوع یستیترور التموضوع ورزش و حم هرچند
 ریبه افکار خرابکارانه در حوزه ورزش و سا توانمیرابطه  نیدر ا

 یستیترور هایگروه کردروی سوم هزاره در اما کرد، اشاره هاحوزه
ه . بلکستیکشور خاص ن کی ایمکان خاص و  کیمحدود به 

 یراطو اف یستیترور هایگروهتوسط  یستیاحتمال حمالت ترور
 یورزش یدادهایرو یو حت دادهایهمه کشورها و همه رو در

 رانیمد یبودن و آمادگ اریلذا هوش کوچک و بزرگ را وجود دارد.
در  یستیاز حمالت ترور یریشگیپ یبرا ربطذی نیو مسئول

 نیاست. در ا یضرور یامر یورزش یدادهایو رو یاماکن ورزش
و  یورزش ماکندر ا تیامن جادیراستا در رابطه با مقابله و ا

در داخل و خارج از کشور  یمتعدد قاتیتحق یورزش یدادهایرو
 تیامن جادیبه ا یمختلف یایانجام شده است که هر کدام از زوا

اشاره  هاآناز  برخی به ادامه در که اندپرداختهدر حوزه ورزش 
درک  رامونیکه پ ی( در پژوهش9381) ینالحسی . ساداتشودمی

انجام داد،  آزادی در ورزشگاه تیامن تیریاز مد انیتماشاچ
به ورزشگاه، کنترل موجود  انیمراجعه تماشاچ ریکه مس افتیدر

ر موجود د هایبازرسیو اطراف ورزشگاه و کنترل و  نگیدر پارک
و  رسانیاطالعقرار دارد.  یورزشگاه در سطح مطلوب یورود
 هامراقبت زانیم نیو همچن یمنیممنوعه و کات ا اءیاز اش یآگاه

نامطلوب  ایاورژانس موجود در ورزشگاه در سطح کم  زاتیو تجه
 خوب یلیدر سطح خ زین دادیدر رو تیقرار داشت. کنترل جمع
د معتقدن انیمشخص شد که تماشاچ نیقرار داشت. افزون بر ا

ضور ح یبرا یمنیممنوعه و نکات ا اءیاز اش یو آگاه رسانیاطالع
 نیو مسئول انیریمد کهدرحالیست؛ در ورزشگاه نامطلوب بوده ا

ممنوعه و  اءیاز اش یو آگاه رسانیاطالعمعتقدند که  یبرگزار
پژوهش  هاییافته(. 93دارد )قرار  یدر سطح مطلوب یمنینکات ا
 طوربهاست که  نیا مؤید( 9313) یمادوان انیو نظر یرمضان

ن، اماک یمنیا تیدانشگاه وضع انیدرصد از دانشجو 16 نیانگیم
 یمتناسب با مکان کارایی نیو همچن یورزش یو فضاها زاتیتجه

 یی(. رضا1کنند )می یابیارز قبولقابلرا  یمسابقات -یآموزش
 گیمسابقات ل تیامن تأمیندر  افت،یدر ایمطالعه( در 9311)

 ،یدنب دیپرسنل، بازد یفن تیعوامل صالح رانیبرتر فوتبال ا
 نیون یاز ابزارها ادهاستف ،یابیارز ،یزیر-نظارت، برنامه ،یمنیا

 یو حفاظت از مواد خطرزا به همکار طیکنکاش مح ،ینظارت
 ان،یمجر یهماهنگ ،یتعامالت اجتماع ،یگروه هایرسانه

 یدگیچیشناخت پ ،سازیفرهنگبحران، آموزش،  تیریمد
(. 99هستند ) تأثیرگذارو وضع قانون و مقررات  یتیمسائل امن

 شتریکه ب افتندیدر ی( در پژوهش3228و همکاران ) لریم
 تیرعا هاورودیدر  به خصوصرا  یتامنی امور ،هاورزشگاه

ه از را استفاد تیامن شیافزا هایراهاز  یکی درنتیجه. کنندمین
کنترل  یمداربسته در داخل و اطراف ورزشگاه برا هایدوربین

 میبود که حر نیا انگریب جینتا نی. همچندانندمی تیجمع
و نه با استفاده از  یبدن یستجوج با نه هاآن یخصوص
 رلیاپژوهش س جیمداربسته به خطر نخواهد افتاد. نتا هایدوربین

در محل اسکان  تیامن جادیا ی( نشان داد برا3299) ندرانیراو
است با توجه به ابعاد  یضرور یورزش یدادهایورزشکاران در رو

 یتیریکارکنان سبک مد یو آمادگ یریخطرپذ زانیو م یفرهنگ
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 ایمطالعه( در 3299) یو فوز ی(. کاف3شود )انتخاب  مناسب
در مسابقات بزرگ مانند  یمنیو ا تیامن جادیا یبرا افتندیدر

و  یمنیا یدهایتهد ییاست به شناسا یلندن ضرور کیالمپ
نابع م یمسابقات، داشتن برنامه، کنترل و وحدت فرمانده تیامن

و  المللیبین یتیامن هایدستگاهبا  مؤثرارتباط  ت،یمنو ا یمنیا
 تیامن جادیا یصاحب تجربه برا یکسب تجربه از کشورها

 هاییافته(. 3شود )بزرگ توجه  یدادهایمسابقات در هنگام رو
 یاست که برا نیا مؤید ی( در پژوهش3293) و کالسر یانوتیلیج

ت اس یضرور یورزش یدادهایدر رو یستیمقابله با حمالت ترور
حوادث  رامونیپ ازجملهحمالت  نیبه عوامل مرتبط با ا

 ،یتسیو شروع حمالت ترور کیدر تحر هادولتنقش  ،یستیترور
 هایسیاستنظارت و  ن،یسرکوبگرانه مرتبط با قوان یابزارها
و  یتیامن شرفتهیپ هایفناوری ،ایرسانه هایگزارش ،یاجتماع
پژوهش  جی(. نتا6شود )توجه  یتیو امن ینظام هایریزیبرنامه
 تأمیننشان داد که در مدل  ی( در پژوهش3293) یو نامس یبکلوت

و  یونکوور کانادا عوامل فناور یزمستان کیمسابقات المپ تیامن
حفظ حقوق  ،یخدمات عال ت،یکامل، امن یمنیا ،یهماهنگ
تماشاگران، اطالعات و برخورد  یو راحت شیآسا ،یشهروند

بور مدل مز قیتوف یبرا نیمناسب با تماشاگران وجود دارد. همچن
است به نحوه ارتباط با تماشاگران، استفاده از کارکنان  یضرور

و  یتیامن یها-همه دستگاه یهمکار ،یدر محل برگزار ستهیشا
مسابقات  تیموضوع امن یمدت زمان مناسب صرف شده برا

 ی( در پژوهش3296) و همکاران میابراه هاییافته(. 9)شود توجه 
 یدر محل برگزار تیامن کنندهنییتعاست که عوامل  نیا مؤید

 یکاورا در دسترس بودن ابزارها التیدر ا یمسابقات ورزش
در دسترس بودن پرسنل  نیدارد. همچن یادینقش ز یتیامن
 ییز سوندارد. ا تیبر امن یمنف ریو رفتار تماشاگران تأث یتیامن
 و یکاربرد یتیامن یدر دسترس بودن و نصب ابزارها گرید

 یکیدر نزد یتیورزشگاه و وجود پرسنل امن رافاط کیاستراتژ
 شیافزا را یمسابقات ورزش تیامن زانیمذکور م هایمحل

است  نیا مؤید ی( در پژوهش3291) جیاسپا هاییافته(. 1دهد )یم
 یکیولوژدئیا طیشرا ک،یالمپ هایبازی زبانیم یشهرها رییکه تغ

 تحمال یبرا زهیانگ یعامل اصل زبانیم یشهرها یو فرهنگ
 کیالمپ هایبازی ازجمله یبزرگ ورزش یدادهایدر رو یستیترور

 (.93است )
شان ن نهیشیپ اتیو ادب ینظر یمبان یکه بررس طوریهمان

ر د کنندهشرکتو سالمت افراد  تیبه منظور حفظ امن دهدمی

مختلف عوامل  یدر کشورها یورزش یدادهایاماکن ورزش و رو
 موضوع توجه حمالت نیمدنظر قرار گرفته است. همچن یمتفاوت
 هایگروه ژهیبه و یستیترور هایگروهتوسط  یستیترور
کشور کمتر مورد قرار  یورزش یدادهاینوظهور در رو یستیترور

 سؤال نیه ااست ب درصددپژوهش حاضر  رونیازاگرفته است. 
مقابله با  یبرا رانیبر رفتار مد مؤثرپاسخ دهد مدل عوامل 

 چگونه است؟ یورزش یدادهایدر رو یستیترور هایگروهحمالت 
 

 یشناسروش
ورت است که به ص یلتحلی – یفیحاضر از نوع توص پژوهش

 اتیه یپژوهش اعضا یانجام شده است. جامعه آمار یدانیم
 رانیدم ،یورزش تیریرشته مد یبدن تیترب یهادانشکده یعلم

بزرگ، متوسط و کوچک در سطح کشور و  یاماکن ورزش
ود کشور به تعداد نامحد یتیو امن یانتظام یروهاین نیمتخصص

 قینمونه تحق ینفر برا 383فرمول کوکران  یکه بر مبنا دبو
به اهداف پژوهش از پرسشنامه  یابیدست یانتخاب شدند. برا

ه آن ب ییو محتوا یصور ییاستفاده شد که روا 61محقق ساخته 
 لیسازه آن با تحل ییو روا دیرس نیتن از متخصص 32 دییتأ

 جیتااست، ن ذکرانیشد )شا دییتأو  یموردبررس یدییتأ یعامل
از  شیب هاهیهمه گو یبار عاملبود که  نیا مؤید یعامل لیتحل

و مقتصد معنادار  یقیو برازش هر سه شاخص مطلق، تطب 3/2
گزارش شده است(.  9آن در جدول و شکل  اتیبودند که جزئ

و با  یآزمودن 32با  یمطالعه مقدمات کیدر  زیپرسشنامه ن ییایپا
 روش از ها داده لیتحل یشد. برا سبهمحا 11/2کرونباخ  یآلفا

 رنف،یکلموگروف اسم ازجمله یو استنباط یفیتوص یآمار های
با چرخش  یو اکتشاف یدییتا یعامل لی، تحلKMOبارتلت، 

استفاده  AMOSو  SPSSو با استفاده از دو نرم افزار  مکسیوار
شان ن رنفاسمی –آزمون کلموگروف  جیذکر است نتا انیشد. شا

p-val=  931/2داد  ue  391/3و =z نیاست که با توجه به ا 
گرفت  جهینت توانمیاست،  26/2از  شتریب یکه سطح معنادار

 . هستند یعیطب عیتوز دارای ها که داده
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سازه پرسشنامه ییروا یبررس یمرتبه اول برا یعامل لیتحل .9شکل 
 
 

 

 سازه پرسشنامه ییروا یبررس یبرازش برا های شاخص. 9جدول 

 تفسیر مالک میزان شاخص برازش

  df2x/=12/5 51با درجه آزادی  2x 823/541 مطلق

 8تا 5بین 

 برازش مطلوب

 برازش مطلوب 50/0بیش از 55/0 شاخص نیکویی برازش

 برازش مطلوب 50/0بیش از 58/0 (TLI) یسلو -شاخص توکر تطبیقی

 برازش مطلوب 50/0بیش از 52/0 (BBIبونت ) -شاخص برازش بنتلر

 برازش مطلوب 50/0بیش از 52/0 (CFI) یقیتطبشاخص برازش 

 برازش مطلوب 03/0کمتر از 085/0 (RMSEAبرآورد )ریشه میانگین مربعات خطای  مقتصد

 برازش مطلوب 01/0بیشتر از 15/0 (PNFIشده )شاخص برازش مقتصد هنجار 
 

که نشان دهنده  کیمندرج در شکل و جدول  جیبا توجه به نتا

ها است و معنادار بودن -هیهمه گو یبرا 3/2از  شیب یبارعامل

 نتوامیو مقتصد، لذا  یقیهر سه شاخص برازش مطلق، تطب

بر  ثرمؤعوامل  لیسازه پرسشنامه تحل ییگرفت که روا جهینت

 هایگروه تمقابله با حمال یبرا رانیمد یرفتار و آمادگ

شده و همه سئواالت  دییتا یورزش یدادهایدر رو یستیترور

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م یبعد های لیتحل یپرسشنامه برا
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 قيتحق هايیافته
 ها.  اطالعات جمعیت شناسی نمونه3جدول 

 جنسیت

 نفر()

 رتبه علمی )تعداد نفرات( وضعیت استخدام سطح تحصیالت )تعداد نفرات(

لیسانس و  زن مرد

 پایینتر

فوق 

 لیسانس

قراردادی و  پیمانی رسمی دکتری

 سایر

دانشیار و  استادیار

 باالتر

 مربی و سایر

213 22 524 525 35 11 582 532 20 55 808 

 سابقه خدمت محل تدریس یا خدمت

 50-1 سال 1تا  غیردولتی دانشگاه و دولتی

 سال

 سال 50بیشتر از 

 نفر 555 نفر 521 نفر 585 نفر 532 نفر 303

 
اطالعات جمعیت در خصوص  3نتایج مندرج در جدول 

ها مرد و نفر از نمونه 393ها مبین این است که شناختی نمونه
ها دارای تحصیالت نفر از نمونه 913بانوان بودند.  هاآننفر از  13

نفر دکترای  89نفر فوق لیسانس و  931تر، لیسانس و پایین
 931ها دارای وضعیت استخدامی رسمی، نفر از نمونه 16بودند. 

نفر از  12نفر قراردادی و سایر موارد بودند.  983نفر پیمانی و 

نفر دانشیار یا باالتر و  99ها دارای مرتبه علمی استادیار، نمونه
ها در دانشگاه و نفر از نمونه 323نفر مربی یا غیره بودند.  323

 931الیت داشتند. نفر در بخش غیردولتی فع 983بخش دولتی و 
سال و  92-1نفر  931سال،  6ها سابقه خدمت تا نفر از نمونه

 سال سابقه خدمت داشتند.  92نفر بیشتر از  991

 
 می یر و اوکلین –نتایج آزمون بارتلت و کیسر  .3جدول

 مقدار پیش فرض

 12/0 ایت حجم نمونه(کف) اوکلینمی یر و  –مقدار کیسر 

 41/552 مقدار مجذور کای آزمون کرویت بارتلت

 31 درجه آزادی

 005/0 سطح معناداری

 
دهد، با توجه به نشان می 3که نتایج جدول  طوریهمان

ها و است، لذا اندازه نمونه  1/2بیشتر از  KMOکه ضریب این
های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند. همچنین داده

کوچکتر است،  26/2که، میزان آزمون بارتلت از با توجه به این

ها ارتباط معنی داری برای فراهم کردن یک مبنای بنابراین گویه
بر رفتار و آمادگی مدیران برای  مؤثرمعقول برای تحلیل عوامل 

تی در رویدادهای ورزشی دارا تروریس هایگروهمقابله با حمالت 
 هستند. 

 
بر رفتار و آمادگی مدیران برای مقابله با حمالت  مؤثرتحلیل عوامل ها در مولفهنتایج بررسی سهم واریانس هر یک از . 3جدول 

 تروریستی در رویدادهای ورزشی هایگروه
آلفای 

 کرونباخ

درصد 

واریانس هر 

 عامل

 عامل  گویه بارعاملی

48/0 

 
12/58 

 
 اطالعاتی S1 تروریستی مخالف کشور  هایگروههای رصد اطالعاتی از فعالیت 315/0

 S2 تروریستی در داخل کشور هایگروههای رصد اطالعاتی از فعالیت 322/0

 S3 سایر کشورهامطالعه فرایند حمالت تروریستی در رویدادهای ورزشی  234/0

 S4 مطالعه فرایند حمالت تروریستی در اماکن عمومی سایر کشورها 215/0
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حمالت  ازجملهمطالعه و تحلیل فرایند عمالت تروریستی داخل کشور  242/0

 تروریستی به مجلس شورای اسالمی و مراسم هفته دفاع مقدس اهواز

S5 

 S6 اطالعاتی سایر کشورها  هایدستگاهایجاد ارتباط مستمر و همکاری با  125/0

 S7 های الکترونیکی مورد نیازدستگاه تأمین 182/0

 S8 مستمر طوربههای مجازی تروریستی در شبکه هایگروهرصد اطالعاتی  155/0

 S9 های تروریستی مخالف با کشورشناسایی گروه 152/0

 S10 تسلط اطالعاتی بر شهرهای مرزی کشور 121/0

 S11 تسلط اطالعاتی بر مرزهای هوایی، دریایی و زمینی کشور 158/0

تشکیل کارگروه اطالعاتی برای تمرکز بر رویدادها و امکان ورزشی در  415/0

 مراجع ذیصالح

S12 

 S13 تروریستی مخالف با کشور هایگروهتهیه بانک اطالعاتی از  442/0

نیروهای امنیتی مرکب از نیروی انتظامی، حراست وزارت ورزش و  تأمین 325/0 23/50 41/0

 جوانان و ...برای حضور در همه رویدادهای ورزشی 

S14 امنیتی 

 S15 فیزیکی طوربهبازدید بدنی تماشاگران قبل از ورود به ورزشگاهها  302/0

مختلف با حجم مشخص و مطابق با های ممنوعیت ورود ساک و بسته 382/0

 المللی به ورزشگاههااستاندادرهای بین

S16 

تشکیل کمربند امنینتی با شعاع مشخص در اطراف اماکن ورزشی به ویژه  215/0

 در زمان برگزاری رویدادهای ورزشی

S17 

الزام به حضور نیروهای امنیتی در هنگام برگزاری همه رویدادهای ورزشی  222/0

 بزرگ و کوچک در کشور 

S18 

اخذ مجوز از مراکز امنیتی برای برگزاری رویدادهای ورزشی با هدف  135/0

 رسانیاطالع

S19 

پیش بینی ایجاد امنیت در اماکن ورزشی و رویدادهای ورزشی در  122/0

امنیتی کشور با رویکر توجه به رویدادهای کوچک، متوسط و دستگاههای 

 بزرگ

S20 

امنیت اماکن ورزشی و رویدادهای  تأمینپیش بینی بودجه مستقل برای  111/0

 ورزشی

S21 

های  تلفن مراکز امنیتی و اطالعاتی در محل مشخص تهیه و نصب شماره 311/0 25/3 42/0

 و قابل رویت در ورزشگاهها

S22 آمادگی 

های  تلفن مراکز پزشکی، درمانی، هالل احمر و تهیه و نصب شماره 245/0

 اورژانس در محل مشخص و قابل رویت در ورزشگاهها

S23 

های  تلفن اورژانس در محل مشخص و قابل رویت در تهیه و نصب شماره 151/0

 ورزشگاهها

S24 

پیشی بینی نفرات معین و مشخص برای ایجاد ارتباط با نهادهای مختلف  155/0

 ار حمالت تروریستی پیشگیریبا رویکرد 

S25 

 S26 برگزاری مانورهای آمادگی مقابله با حمالت تروریستی در مسابقات ورزشی 422/0

ویژه های مشخص در اطراف ورزشگاهها به های امنیتی با شعاعایجاد الیه 415/0

 قبل از برگزاری رویدادهای بزرگ و مهم

S27 

حساس بودن مدیران همه اماکن ورزشی و مسئولین رویدادهای ورزشی به  485/0

 حمالت تروریستی

S28 
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 مدیریتی S29 داشتن علم مواجه شدن با حمالت تروریستی 322/0 58/1 43/0

مدت مقابله با حمالت  های بلند مدت، میان مدت و کوتاهداشتن برنامه 315/0

 تروریستی در اماکن ورزشی

S30 

پیش بینی بودجه الزم برای آمادگی منابع انسانی مکان ورزشی برای  308/0

 رویارویی با حمالت تروریستی

S31 

های آشنایی با حمالت اعزام منابع انسانی اماکن ورزشی برای دوره 252/0

 تروریستی 

S32 

های به هنگام زمان برگزاری رویدادهای ورزشی به دستگاه رسانیاطالع 125/0

 اطالعاتی و امنیتی

S33 

های اطالعاتی و امنیتی برای یش بینی هماهنگی به هنگام با دستگاه 425/0

 نیروهای مورد نیاز در هنگام برگزاری مسابقات ورزشی

S34 

 S35 رویارویی با حمالت تروریستیتهیه شرح شغل منابع انسانی برای  425/0

 S36 آشنایی مدیران اماکن ورزشی با علم مدیریت بحران 451/0

قبل از برگزاری رویدادهای مهم ورزشی به  تأمینتشکیل جلسه شورای  255/0 42/1 97/0

منظور هماهنگی بین نهادهای مسئول برگزاری رویدادها و نیروهای 

 امنیتی، انتظامی و اطالعاتی

S37 هماهنگی 

تشکیل جلسات هماهنگی بین نیروهای امنیتی و مدیران اماکن ورزشی  228/0

مستمر برای آمادگی هر چه بیشتر برای پیشگیری از حمالت  طوربه

 تروریستی

S38 

 S39 تشکیل اتاق فکر امنیتی  و اطالعاتی برای برگزاری همه مسابقات ورزشی 224/0

امنیت مسابقات در محل برگزاری مسابقات با حضور  تأمینتشکیل شورای  251/0

 های مسئولنمایندگان همه دستگاه

S40 

تشکیل جلسات هماهنگی بین مدیران و کارکنان ورزشگاهها در رابطه  145/0

 پیشگیر از حمالت تروریستی

S41 

تعیین و تقسیم وظایف بین نهادهای مسئول برای پیشگیری از حمالت  103/0

 تروریستی

S42 

 فناوری S43 بهره مندی از فناوری نوین در فروش الکترونیکی بلیط رویدادهای ورزشی 325/0 85/1 98/0

های مدار بسته در همه نقاط محل برگزاری رویدادهای استقرار دوربین 214/0

 ورزشی

S44 

چشم و  بهره مندی از فناوریهای نوین در شناسایی افراد از طریق شبکه 215/0

 سایر عالئم ظاهری افراد

S45 

های الکترونیکی بازدید بدنی در محل ورود محل قرار دادن دستگاه 125/0

 مسابقات

S46 

 S47 فروش بلیط الکترونیکی با شناسایی هویت تماشاگران 115/0

 S48 های شنود در نقاط مختلف محل برگزاری مسابقات ورزشیاستقرار دستگاه 123/0

نصب دستگاههای الکترونیکی هشدار دهنده برای آگاه سازی مواد منفجره  485/0

در درون و بیرون اماکن ورزشی به ویژه در هنگام برگزاری رویدادهای 

 ورزشی

S49 

های تروریستی، اهداف و های آموزشی برای شناساندن گروهبرگزاری دوره 258/0 15/1 93/0

 رویدادهای مختلفهای تروریستها در انگیزه

S50 آموزشی 



 22 9311 پایيز(، 91 یاپي)پ 3در ورزش، دوره پنجم، شماره  یرفتار سازمان تیریمطالعات مد

 

آموزش نحوه مقابله با حمالت تروریستی در رویدادهای کوچک و بزرگ  211/0

 برای نیروهای امنیتی 

S51 

های آموزشی ویژه مدیران و کارکنان اماکن ها و کالسبرگزاری دوره 245/0

 ورزشی با رویکر آشنایی با حمالت تروریستی در اماکن ورزشی

S52 

های مختلف به تماشاگران و افراد مرتبط با ارائه بروشورها و کاتالوگ 282/0

های های گروهرویدادهای ورزشی در خصوص شناسایی اهداف و انگیزه

 تروریستی

S53 

حقوق  S54 حفظ حقوق شهروندی تماشاگران مسابقات ورزشی و ورزشکاران 135/0 84/8 

 شهروندی
 S55 های مرتبط با حقوق شهروندان در اماکن ورزشی تدوین آیین نامه 123/0

 S56 احترام به تماشاگران و سایر افراد حاضر در رویدادهای ورزشی 432/0

 
 

 مقادیردر خصوص تحلیل عاملی اکتشافی  3جدول نتایج 
د. توان پیشگوئی این ندهها را نشان میویژه، واریانس عامل

ها برابر با عامل تجمعی واریانسدرصد بر اساس مجموع  عوامل
ار و بر رفت مؤثربنابرین برای تحلیل عوامل  درصد است. 36/12

تروریستی در  هایگروهآمادگی مدیران برای مقابله با حمالت 
اطالعاتی، امنیتی، آمادگی، مدیریتی،  عامل 8رویدادهای ورزشی 

 فناوری، آموزشی و حقوق شهروندی شناسایی شدند.هماهنگی، 
 

 
 یورزش یدادهایدر رو یستیترور هایگروهمقابله با حمالت  یبرا رانیبر رفتار مد مؤثرمدل عوامل  .2شکل 

 



 یورزش يدادهایدر رو یستیترور يمقابله با حمالت گروها يبرا رانیمدل عوامل موثر بر رفتار مد نیتدو 21

 

 

 

 یورزش یدادهایدر رو یستیترور هایگروهمقابله با حمالت  یبرا رانیبر رفتار مد مؤثربرازش مدل عوامل  های شاخص .2جدل 

 تفسیر مالک میزان شاخص برازش

   df2x/=53/2 11با درجه آزادی  2x 21/542 مطلق

 8تا 5بین 

 برازش مطلوب

p value 48/0 برازش مطلوب 01/0بیشتر از 

 برازش مطلوب 50/0بیش از 52/0 شاخص نیکویی برازش

 برازش مطلوب 50/0بیش از 55/0 (TLI) یسلو -شاخص توکر تطبیقی

 برازش مطلوب 50/0بیش از 55/0 (BBIبونت ) -شاخص برازش بنتلر

 برازش مطلوب 50/0بیش از 58/0 (CFI) یقیتطبشاخص برازش 

 برازش مطلوب 01/0کمتر از 005/0 (RMSEAبرآورد )ریشه میانگین مربعات خطای  مقتصد

 برازش مطلوب 01/0بیشتر از 24/0 (PNFIشده )شاخص برازش مقتصد هنجار 
 

که نشان دهنده  6و جدول   3با توجه به نتایج مندرج در شکل 
معنادار بودن هر سه شاخص برازش مطلق، تطبیقی و مقتصد 

توان نتیجه گرفت که مدل ایجاد امنیت در زمان است، می

برگزاری رویدادهای ورزشی ایران برای مقابله با حمالت 
تروریستی تایید شده و مدل مزبور از برازش مطلوب برخوردار 

 است.

 بحث و نتيجه گيري
 رانیبر رفتار مد مؤثرمدل عوامل  نیهدف از پژوهش حاضر تدو

 یورزش یدادهایدر رو یستیترور هایگروهمقابله با حمالت  یبرا
ود عامل موج نیپژوهش نشان داد اول هاییافتهراستا  نیبود. در ا

مقابله با حمالت  یبرا رانیبر رفتار مد مؤثردر مدل عوامل 
بود  یعامل اطالعات یرزشو یدادهایدر رو یستیترور هایگروه

و  ی( و بکلون3293و همکاران ) یانوتیلیج هاییافتهبا  جیکه نتا
شوم حمالت  های (. نقشه6و 9) بود( همسو 3293همکاران )

 تیجذاب ییو با شناسا یبا طرح و برنامه قبل دیبدون ترد یستیترور
 ییوشود. از س-یانجام م المللیبینو انعکاس آن در سطح  دادیرو
فعال در سطح منطقه و  یستیترور هایگروههر کدام از  گرید

به  نیخود هستند. همچن یاهداف مشخص برا یدارا ،یجهان
فعال در سطح منطقه،  یستیترور هایگروههمه  رسدمینظر 

 یرا برا رانیا هاآناز  یقصد خرابکارانه در کشور را ندارند و برخ
 و یآمادگ یبرا روازاین. نندیگز-یافکار شوم خود بر م یاجرا

مسئول  هایدستگاهاست در مرحله اول  یضرور هاآنمقابله با 
 یتسیترور هایگروهتمام  یبا رصد اطالعات یاطالعات یروهایو ن

که با نظام در تضاد هستند را  یهایگروه ژهیفعال در منطقه به و
 ایه تیمطلع و تمام فعال هاآنکامل از اهداف  طوربهو  ییشناسا

 یستیراستا سه حمله ترور نیرا تحت نظر داشته باشند. در ا هاآن
داعش  یستتروری  سال گذشته در کشور توسط گروه کیکه در 

کامل مورد  طوربهاست  یاست ضرور یانجام شده است ضرور
 که یافراد ایبه کشور و  هاآنقرار گرفته و نحوه ورود  یواکاو

 قیدق یبررس دمور اند شده یگروه خرابکار نیداخل کشور جذب ا
در  ژهیبه و گرید یستیتا قبل از هر گونه اقدام ترور ردیقرار گ

ود. انجام ش رانهیشگیاقدامات پ ،یورزش یدادهایرو یزمان برگزار
مام در ت شتریب یرصد اطالعات رسدمیبه نظر  گرید ییاز سو
 نیکند. در ا دایپ شیافزا دیبا ینیو زم ییایدر ،ییهوا یمرزها

و  یستیترور هایوهگرجامع از  یاطالعات نکبا هیراستا ته
 ریاس یاطالعات هایدستگاهمستمر با  یارتباط و همکار نیهمچن

 یبرا یگرید یراهکارها هیهمسا یکشورها ازجملهکشورها 
از حمالت  یریجلوگ یکشور برا یاطالعات یروهاین یآمادگ
 است.  یو اماکن ورزش دادهایدر رو یستیترور
عامل موجود در  نیاست که دوم نیا نیپژوهش مب هاییافته

مقابله با حمالت  یبرا رانیبر رفتار مد مؤثرمدل عوامل 
ه است ک یتیعامل امن یورزش یدادهایدر رو یستیترور هایگروه
 ی(، کاف3299) ندنیراو رلیپژوهش سا جیبا نتا قیتحق هاییافته

 دارد ی( همخوان3293و همکاران ) ی( و بکلوت3299و همکاران )
 تیامن تأمین یبرا یورزش یدادهایرو یار(. در برگز3و  3، 9)

و  یانتظام یرویمرکب از ن ییروهاین یو مکان ورزش دادیرو
 ی. آنچه براکنندمی یحراست وزارت ورزش و جوانان همکار

د توانمی یورزش یدادهایدر رو یستیاز حمالت ترور یریجلوگ
در  مختلف است. یتیامن یروهاین نیب یکار ساز باشد، هماهنگ

 یضرور یتیامن یروهاین شتریهر چه ب یراستا به منظور آمادگ نیا
 طورهببه وجود آمده و  یتیامن یروهاین نیکامل ب یاست، هماهنگ

 گرید ییانجام شود. از سو هاآن نیکار ب میکامل و شفاف تقس
 تیعدم حساس یورزش یدادهایرو یخال قابل توجه در برگزار

و مسابقات کوچه و متوسط  دادهایبه رو یتیامن یروهایو ن رانیمد
 أمینتکشور نسبت به  یتیامن هایدستگاهاست  یاست. لذا ضرور

مسابقات متوسط و کوچک کشور دقت و توجه لذا را اتحاذ  تیامن
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 های عاعبا ش یتیامن یکمربندها لیتشک گرید یی. از سوندینما
 ،شودمیدر آن برگزار  یزشور یدادهایکه رو یمختلف در اماکن

 یادادهیبه محل رو یستیترور هایگروه یابی از دست دتوانمی
 یبه منظور آمادگ نیبکاهد. همچن یریچشمگ طوربه یورزش

 ،یزشور یدادهایرو تیامن تأمین یبرا یتیامن یروهاین شتریب
چک، کو یورزش دادیهر گونه رو یقبل از برگزار ،شودمی هیتوص

 یتیامن یروهایالزم با ن یکشور، هماهنگ درمتوسط و بزرگ 
 هیال جادیا یبرا یتیامن یروهایو اعزام ن یجهت رصد اطالعات

 یورزش یدادهایرو یبرگزار یدر اطراف اماکن ورزش یتیامن های
 . دیبه عمل آ

عامل عامل موجود در مدل  نیپژوهش نشان داد سوم هاییافته
 هایگروهمقابله با حمالت  یبرا رانیبر رفتار مد مؤثرعوامل 

 جیبود که نتا یعامل آمادگ یورزش یدادهایدر رو یستیترور
و همکاران  می( و ابراه9381) ینیسادات حس هاییافتهپژوهش با 

 یستیسوابق حمالت ترور ی(. بررس93و  1) بود( همسو 3296)
است که محل و زمان  نیا مؤیدکشورها  ریدر سا یدر کشور و حت
 یتا در واقصراس نی. در استین ینیب شیقابل پ یستیحمالت ترور

 کوچک، متوسط و بزرگ در رشته یورزش یدادهاینقاط کشور رو

 یدادهایرو یگستردگ نی. بنابراشودمیمختلف برگزار  های
 یها-مورد توجه حمالت گروه دتوانمیدر اماکن مختلف  یورزش
اکن ام رانیاست مد یراستا ضرور نی. در اردیقرار گ یستیترور
 یآمادگ یورزش یدادهایرو یبرگزار نیو مسئول رانیو مد یورزش

 روزاینارا داشته باشد.  یستیبا حمالت ترور ییارویرو یکامل برا
 یابر یورزش یدادهایرو یهمه اماکن برگزار شودمی هیتوص

و در  هیهرا ت یو اطالعات ینیشماره تلفن مراکز امن شتریب یآمادگ
همگان وجود داشته باشد، نصب  یآن برا تیکه امکان رو یمحل

ه رفت هر گون ای یستیکنند تا در صورت وقوع هر گونه حمله ترور
 در کوتاه یتیمشکوک  گزارش شود تا اقدامات امن یو آمدها

 شید از افزاتوانمیاقدام  نیازمان ممکن انجام شود .  نتری
نجام ا نیبکاهد. همچن یریچشمگ طوربه یو ماد یتالفات انسان

 رنامهداشتن ب ،یستیمقابله با حمالت ترور یبرا یآمادگ یهامانور

 یرا برا یو منابع انسان رانیمد یآمادگ یمختلف تا حد های
 . دهدمی شیافزا یستیبا حمالت ترور ییارویرو
 عامل موجود در مدل نیاست که چهارم نیا انگریپژوهش ب جینتا

 هایگروهمقابله با حمالت  یبرا رانیبر رفتار مد مؤثرعوامل 
 جیاست که نتا یتیریعامل مد یورزش یدادهایدر رو یستیترور

و همکاران  ی(، کاف3299) ندنیراو رلیسا هاییافتهپژوهش با 
(. 3و 3، 9) دارد یخوان( هم3293و همکاران ) ی( و بکلوت3299)
ن آ رانیمد یدر هر سازمان یمهم منابع انسان های از بخش یکی

 فیوظا ازجملهمهم  فیبا داشتن وظا رانیسازمان هستند. مد
نقش  یو هماهنگ یو رهبر تیهدا ،دهیسازمان ،ریزیبرنامه

 نی(. در ا1) دارند دهیسازمانهر  قیعدم توف ای قیدر توف یمهم
 یضرور یورزش یدادهایرو رانیو مد یورزش کناما رانیراستا مد

در  یستیافکار و روند حمالت ترور قیاست ابتدا با مطالعه دق
 شیافزا یمختلف، علم و دانش خود را تا حد کاف یدادهایرو

نسبت به داشتن  رانیاست مد یضرور یدهند. در اقدام بعد
 ییمدت و بلند مدت و مدل اجرا انیکوتاه مدت، م های برنامه

آموزش منابع  یبرا یاهتمام الزم را داشته و بودجه کاف هاآن
 هیته نیکنند. همچن ینیب شیرا در بودجه ساالنه خود پ یانسان

 رطوبهتواند -یم یکار منطق میشرح شغل و تقس نیو تدو
قابله م یبرا نفعیهمه افراد ذ یو آمادک ییارویرو یبرا یریچشمگ

در  رگید ییش دهد. از سویرا افزا یستیترور هایگروهبا حمالت 
ران بح کی یستیدر صورت وقوع حمالت ترور یتیریبخش مد

 وجود به یورزش دادیرو یو محل برگزار یدر مکان ورزش یجد
بحران توسط  تیریبه مد یعلم یابی دست روازاین. آمد خواهد

 یورزش یدادهایرو رانیمد نیو همچن یاماکن ورزش رانیمد
 شود.-یم هیتوص
عامل موجود در  نیاست که پنجم نیا مؤیدپژوهش  هاییافته

مقابله با حمالت  یبرا رانیبر رفتار مد مؤثرمدل عوامل 
 است یعامل هماهنگ یورزش یدادهایدر رو یستیترور هایگروه

 ی( و بکلوت3299و همکاران ) یکاف هاییافتهپژوهش با  جیکه نتا
 یبرگزار گام(. در هن3و  9) است(  همسو 3293و همکاران )

بزرگ و مهم  یورزش یدادهایرو ژهیبه و یورزش یدادهایرو
 ،یتیامن یروهاین ،یاطالعات یروهاین ازجمله یمختلف ینهادها

عوامل  نیوزارت ورزش و جوانان و همچن یحراست یروهاین
هده بر ع یمختلف فیحضور داشته و وظا یورزش دادیرو یرتیمد

 دادیرو کیگوناگون در  فیمختلف با وظا یروهایدارند. حضور ن
است که هر کدام از  قیو دق یقبل یمستلزم هماهنگ یورزش

قبل از وقوع حمالت  یمختلف و منابع انسان یها-بخش رانیمد
 نیانجام دهند. در ا یخود را به درست فیوظا یاحتمال یستیترور

 انریمد نیکامل ب یهماهنگ یبرا تأمین یراستا جلسه شورا
 د،یجد های دهیارائه ا یاتاق فکر برا لیمختلف، تشک هایدستگاه

 یسانو منابع ان رانیمد نیمستمر در ب یجلسات هماهنگ لیتشک
موارد  نتری از مهم یورزش یدادهایو رو یموجود در اماکن ورزش

مقابله با حمالت  یبرا رانیمد شتریهر چه ب یآمادگ یبرا
 است.   یستیترور هایگروه

عامل موجود در مدل عوامل  نیپژوهش نشان داد ششم جینتا
 یستیترور هایگروهمقابله با حمالت  یبرا رانیبر رفتار مد مؤثر

پژوهش با  جیاست که نتا یعامل فناور یورزش یدادهایدر رو
 ی( همخوان3228و همکاران ) لری( و م3293) یانوتیلیج هاییافته
 مکیو  ستیدر قرن ب ی(. توسعه قابل توجه فناور8و  6) دارد
 یورزش یدادهایرو تیرمدی ازجمله ها از عرصه یاریبس تیریمد
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در حوزه  یقرار داده است. فناور ریرا تحت تاث یو اماکن ورزش
کرده است که  شرفتیپ ای به اندازه یورزش یدادهایورزش و رو

ان، تماشاگر تیهو ییبا شناسا یورزش یدادهایرو طیفروش بل
نجام ا یعالئم ظاهر ریشبکه چشم و سا قیافراد از طر ییشناسا

ا ر نانیاطم نیا یدر اماکن ورزش یفناور نیشود. وجود چن-یم
دهد -یم یورزش یدادهایرو رانیو مد یاماکن ورزش رانیبه مد

 یشده و به راحت یکه افراد کامال شناخته شده وارد اماکن ورزش
 روازاینو کنترل خواهد بود.  ییقابل مطالعه، شناسا هاآن تیهو

 انریو مد یاماکن ورزش رانیمد ،یورزش رانیمد شودمی هیتوص
سبت در کشور ن یفناور نیدر صورت نبود چن یتیو امن یاطالعات

نسب ق گرید یی. از سوندیالزم را اتخاذ نما میتصم هاآنبه وارات 
ور صد  یمدار بسته در نقاط مختلف اماکن ورزش هایدوربین

 یستیترور یمداوم رفتار تماشاگران از بروز هر گونه رفتارها
 ایهدستگاهاستقرار  نیخواهد کاست. همچن یریچشمگ طوربه

برگزار  یو در اطراف اماکن ورزش یشنود در اماکن ورزش
 هایگروهعملکرد  ییبه شناسا یانیکمک شا یورزش یدادهایرو

 هاآنخواهد کرد. کنترل تماشاگران و ورود  یستیترور
از  گرید یکیحساس به موارد منفجره  یکیترونالک هایدستگاهاز

ورود به  یبرا ستیافراد ترود ییشناسا یمطمئن برا هایراه
 است.  یاماکن ورزش

ل عامل موجود در مد نیاست که هفتم نیا انگریپژوهش ب جینتا
 هایگروهمقابله با حمالت  یبرا رانیبر رفتار مد مؤثرعوامل 

 جیاست که نتا یعامل آموزش یورزش یدادهایدر رو یستیترور
و  می( و ابراه9313و همکاران ) یو رمضان هاییافتهپژوهش با 
 های یژگیاز و یکی(. 1و  1) دارد ی( همخوان3296همکاران )

و رشد در  یریادگی کمیو  ستیدر قرن ب دهیبال یهاآنسازم
ق اتفا یزمان یرشد در هر سازمان یعیطب طوربهاست.  هاآنسازم

 نیوجود داشته باشد. در ا یریادگیکه در آن سازمان  افتد یم
 دتوانمیتجربه و آموزش  قیاز دو طر یسازمان یریادگیراستا 

اکن و ام یورزش یدادهایمرتبط با رو رانیمد نرویاشود.  از  داریپد
 دیخود با یتیریمد فیکه نسبت به وظا نیعالوه بر ا یورزش

است در حضوص مقابله و  یضرور رند،یقرار گ یتحت آموزش
. در دنیالزم  را بب های آموزش زین یستیبا حمالت ترور یآمادگ

 ییدر خصوص شناسا یآموزش های دروه ینیب شیرابطه پ نیا
 یآموزش های دوره یبرگزار ها، ستیترور های زهیاهداف و انگ

 عیتوز و هیته ها، ستیجهت مقابله با ترو یتیامن یروهاین یبرا
 یتماشاگران برا نیمختلف در ب های بروشورها و کاتالوگ

زم و اقدامات ال ها ستیبا ترو ییارویجهت رو هاآن شتریب یآمادگ
 یدادهایدر رو یستیورتر هایگروه یپس از حمالت احتمال

 . شودمی هیتوص یورزش

عامل عامل موجود در  نیاست که آخر نیا نیپژوهش مب جینتا
مقابله با حمالت  یبرا رانیبر رفتار مد مؤثرمدل عوامل 

عامل حقوق  یورزش یدادهایدر رو یستیترور هایگروه
(، 3293) یانوتیلیج هاییافتهپژوهش با  جیاست که نتا یشهروند

 ی( همخوان3228و همکاران ) لریو م (3293و همکاران ) یبکلوت
 یمناسب برا داتیبا اتخاذ تمه رانیمد ی(. آمادگ8و  6، 9) دارد

شرط الزم است. در صورت  یستیترور یمقابله با حمالت احتمال
مال حتم احت طوربه یحمالت نیبا چن ییارویرو یآماده نبودن برا

ت. اما اس ینیب شیقابل پ یو مال یو تلفات جان ها بیوجود آس
ه ک ستیمفهوم ن نیارائه شده در پژوهش حاضر به ا یراهکارها

مجاز به هر گونه  یستیاز حمالت ترور یریجلوگ یبرا رانیمد
مقابله با حمالت  یبرا ازیاقدام هستند. قطعا اقدامات مورد ن

اد همه تماشاگران و افر یمستلزم حفظ حقوق شهروند یستیترور
است. در  یورزش یدادهایو رو یمراجعه کننده به اماکن ورزش

قابله م یبرا ای قبل از انجام هر برنامه شودمی هیراستا توص نیا
مرتبط  های نامه نیابتدا آئ یدر اماکن ورزش یستیبا حمالت  ترور

 و به همه افراد نیبا حقوق تماشاگران و افراد مراجعه کننده تدو
 یروهاین ازجمله یو اماکن ورزش یورزش یدادهایمرتبط با رو

ود خ فیابالغ شود تا در انجام وظا یرزشو و یتیامن ،یاطالعات
 به حقوق افراد احترام الزم گذاشته شود. 

 رانیبر رفتار مد مؤثرپژوهش نشان داد مدل عوامل  هاییافته 
 یورزش یدادهایدر رو یستیترور هایگروهمقابله با حمالت  یبرا

از  یپژوهش با بخش جیاز برازش مطلوب برخوردار است که نتا
و  لری(، م3293و همکاران ) ی(، بکلوت3293) یانوتیلیج هاییافته

و  می(، ابراه9313) انو همکار ی(، رمضان3228همکاران )
، 3، 9) است( همسو 3299و همکاران ) ی( کاف3296همکاران )

 نیرفع هر مشکل و همچن ی(. در هزاره سوم برا1و  8، 1، 6
خاص  یاست از مدل و الگو یضرور یهر سازمان قیتوف یبرا
وطه استفاده شود. در پژوهش حاضر مشکل و سازمان مرب یبرا

 یدادهایرو یزمان برگزار در تیامن جادیا یمشخص شد، برا
ه هشت عامل ب یستیمقابله با حمالت ترور یبرا رانیا یورزش

 ،یرفناو ،یهماهنگ ،یآمادگ ،یتیامن ،یاطالعات تیاولو بیترت
با  روازایننقش داشتند.  یو حقوق شهروند یآموزش ،یتیریمد

 یورزش یدادهایکه مدل به دست آمده همه رو نیتوجه به ا
همه  رانیمد ،شودمی هیقرار داده است، توص رکشور را مد نظ

مدل به  ،یستیمقابله با حمالت ترور یبرا یورزش یداهایرو
و  یریشگیدست آمده را به دقت مطالعه و مدنظر قرار دهند و پ

ا به مدل مزبور را داشته باشند ت یتوجه کاف شتریهر چه ب یآمادگ
 یبرگزار نگامدر ه یستیاقدام احتمال انجام حمالت ترور نیبا ا
 یدر کشور را به حداقل کاهش دهند و آمادگ یورزش یدادهایرو
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.را داشته باشند یبا حمالت احتمال ییارویرو یکامل برا
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