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 Today, insecurity and crime at sports venues is one of the most 
important concerns of security officials and sports managers. A 
key area causing security problems and criminal behavior is 
sports facilities. The purpose of this study was to evaluate the 
effect of crime prevention factors and improve the security of 
sports facilities. The present study was applied in terms of 
purpose and used structural equation research method (SEM). 
The statistical population consisted of all coaches of sports clubs, 
managers of sports facilities and elite athletes of 4 western 
provinces of the country. 155 people (sample) were selected 
purposefully. Three researcher-made questionnaires were 
employed as the research tool after face validity confirmation by 
expert professors. For data analysis, SPSS Software Version 22 
and Smart PLS 3.2.7 at a significant level (P ≥ 0.05) were used. 
Impact coefficients indicate that the components of social 
security (2.96), monitoring and care (2.93) and care and 
emergency equipment of the existing space (2.911) have the 
greatest impact as the top components in reducing crime and 
increasing security in sports facilities. This study showed that in 
order to increase the security of sports facilities, a combination 
of social security of sports, security management in sports and 
the use of environmental design is appropriate. Therefore, it is 
necessary to pay attention to the mentioned effective factors. 
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 چکیده  مقالهاطالعات 
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 هایدغدغه ترينمهم از يكی ورزشی، فضاهای در جرائم وجود و ناامنی امروزه،
 ايجاد زمینه که مهم هایعرصه از يكی .است ورزشی مديران و امنیتی مسئوالن
 ورزشی هایمكان و فضاها دارند را مجرمانه رفتارهای و بروز امنیتی مشكالت
 ارتقای و جرم از پیشگیری هایمؤلفه تأثیر ارزيابی پژوهش، اين هدف. هستند
 روش لحاظ از و کاربردی هدف، نظر از حاضر، پژوهش. بود ورزشی فضاهای امنیت

( SEM) ساختاری معادالت روش به همبستگی هایپژوهش زمره در پژوهش،
 فضاهای مديران ورزشی، هایباشگاه مربیان کلیه از متشكل آماری، جامعه. باشدمی

 تعداد بود که به شكل هدفمند کشور غرب استان نخبه چهار ورزشكاران و ورزشی
 ساختهمحقق نامهپرسش 3 پژوهش گردآوری ابزار. شد انتخاب )نمونه( نفر 155
افزار نرم از هاداده تحلیل در. بود متخصص استادان توسط صوری روايی تأيید از پس

SPSSافزار و نرم 22 ورژنSmart PLS داریمعنی درسطح (0/ 05 ≤ P) 
 ،(2.96)اجتماعی  امنیت هایاست که مؤلفه آن از حاکی ثیرتأضرايب . شد استفاده
( 2.911)موجود  فضای اورژانسی تجهیزات و و مراقبت (2.93) مراقبت و نظارت

 در امنیت افزايش و جرائم کاهش در برتر هایمؤلفه عنوانبه را تأثیر بیشترين
 فضاهای امنیت افزايش برای که اين تحقیق نشان داد .دارد ورزشی فضاهای
 از استفاده و ورزش در امنیت مديريت ورزشی، اجتماعی امنیت از ترکیبی ورزشی،
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 مقدمه
 ويژهبه ورزشی، فضاهای در حاضر افراد از که نهمجرما و ، تخريبی 12(2014 ج،ياسپا) زاخشونت رفتارهای
 و پلیس ديگر، سوی از و دهدمی تقلیل را اجتماعی امنیت سطح سو يک از زندمی سر مسابقات تماشاگران
اماکن عمومی  امنیت . تقويت(2019 ،و همكاران یهرات) سازدمی روروبه امنیتی با معضالت را ديگر هایسازمان

مهم و  مسائل بلكه از (2020و حكاک زاده،  یقنبر) است امروزی جامعه ترين نیازهایضروری از تنها يكینه
 زندگی نیز کیفیت مهم هایشاخص و از (201۷طالب پور، ) شهری فضاهای مديران و شناسانجامعه موردتوجه

 ورزشی، فضاهای و اماکن به بخشیاصلی کیفیت هایمؤلفه از . يكی(2016 ،و همكاران یسلطان) آيدمی شماربه
 و کاهش منظور افزايش امنیتبه شهرسازی ها در عرصهتالش از بسیاری دلیل همین به است؛ امن يک محیط ايجاد
 ناامنی، احساس مقابل، در و 3(2015الو،  کوزنز و)گیرد مناسب صورت می محیطی هایمداخله طريق از جرم وقوع

 عمومی، اعتماد کاهش اجتماعی، هایفعالیت کاهش به توانمی که دارد شهروندان زندگی بر ایگسترده تأثیرات
 برای ورزشی فضاهای امنیت تأمین .(2013پاکنهاد، ) کرد اشاره اقتصادی آثار و جامعه امنیتی گیریشكل

 شودجرائم می و خشونت به منجر که اتفاقاتی مجموعه گیریچشم صورتبه تواندمی جامعه آحاد ساير و ورزشكاران
 نیازهای از بخشی دارند تعلق او به که فضايی در خاطرآسودگی با تا آورد فراهم را شرايطی و دهد کاهش را

 امن ورزشی يک محیط در اين راستا ايجاد .(2015 ،یجالل و یقربان) برآورده کنند را خود جسمانی و اجتماعی
اقتصادی  درآمد منبع تريناصلی و تريناز مهم يكی داشته باشد و ساير اقشار جامعه را نیز به دنبال تواند رضايتمی

 به مردم از زيادی عده گردانیروی سبب تواندامنیت می مقابل، نبودن در و آيد حساببه ورزشی هایتیم و هاباشگاه
  .(2013 ،و همكاران یجهرم انينادر) شود ورزش

 ،و همكاران پور نیحس) است مهم و اساسی امری ورزشی، هایفعالیت انجام برای امن محیطی کردنفراهم امروزه
 هاآن وقوع امكان که ایغیرمترقبه هایاتفاق و هاساختمان ها،راه تأسیسات، از نداشتن اضطراب و هراس و (2019
 5دون و داتری ويويان، نظر. از 4(2004 ،و همكاران کیكورممك) توان برشمرداز معیارهای امنیت می دارد را وجود

( هابحران) خطرزا عوامل ترين آنها کنترلمهم که شودشامل می انسان محیط در را متفاوتی تعابیر امنیت، واژه( 1994)
 داشته حوادث با مقابله و خطر مديريت زمینه در مدونی هایبايد برنامه شرايطی هر در هاسازمان و هامجموعه که است
 يكی و دارد مختلفی هایحوزه امنیت، 6(2009 ،و همكاران هال). همچنین از ديدگاه (201۷ و همكاران، کارگر) باشند

و  گونه خطر، تهديد هر از دور به ورزشی مسابقات و رويدادها برگزاری معنای به که است ورزشی آن امنیت هایحوزه از
 مثل ورزشی رويدادهای تهديدکننده مسائل و امنیت گستره و ماهیت ورزشی، امنیت مديريت معتقدند است و دلهره

  کند.می بررسی و مطالعه را جمعیت ازدحام مسائل و تروريسم، جرائم، آشوب
از  جدانشدنی جزئی خطرها ساير همانند نیز جرم وقوع و خطر (2013پاکنهاد، )است  ناامنی جرم، حاصل احساس

 مزاحم و ناخوانده مهمان و عمومی، دائمی پديده يک عنوانبه . جرم۷(1996گارلند، ) ها استانسان روزمره زندگی
. (2016، و همكاران ردلوک) باشد امان در آن تبعات و پیامدها از که يافت را ایجامعه تواننمی و باشدمی بشری جوامع

                                                           
1 Spaaij 

اجتماعی محیطی و زيست ،خشونت ناشی از فعل و انفعال پويا بین عوامل ساختاری فردی، بین فردی، موقعیتی، اجتماعی2 

 (.2014اسپايج، ) است
3 Cozens & Love 
4 McCormack 
5 Vivan. Daugherty & dunn 
6 Hall 
7 Garland 
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 که جامعی تعريف هنوز اندداده جرم درباره نظرانصاحب و محققان که زيادی تعاريف و جرم گوناگون صور به توجه با
 که داندمی ذهنی و اعتباری ایپديده را جرم (2010 پور،یعل) .(2006 ،یاتیشامب) ندارد وجود باشد، همگان پذيرفته
 جرم که هايیرشته و انديشمندان نظر برحسب و شخصی باورهای براساس را آن تعاريف و نیست شناسايی قابل ماهیتا  

 زمان و مقطع به متعلق جرم، (1956، )1هینز و فبونا وايت از نگاه راب .داندمی متفاوت و متنوع کنندمی مطالعه را
 (2020 ،یو نادر ینجف) .(2015 و همكاران، سبحان یمیسل) است قطعی جرم که گفت تواننمی و نیست خاصی

 و آرامش وسیله اين به و کنندمی دارجريحه را اجتماع افراد عموم وجدان و اجتماعی نظم که کنندهمخدوش رفتارهای
 ،یرعلیش) همچنین. کنندمی معرفی جرم زمره در کنندمی خارج استقرار و تعادل حالت از را آن بخشامنیت چارچوب
. است کرده تلقی جرم را جامعه يک هایارزش و هنجارها مقررات، قوانین، و موازين خالف عملی به اقدام (2010

 هاآن وصف، اين با کنند؛می ختم جرم از قانون تعريف همان به را جرم ماهیت شناخت فرايند ،2(1993آدلر، و  كليما)
 که است قانون تنها و شود تعريف قـانون توسـط بايد فقط جرم که اصرار دارند دانانحقوق از برخی باورند که اين بر

 فعل هر به اسالمی مجازات قانون 2 ماده طبق جرم مفهوم بنابراين. اسـت جـرم از دائمی و صريح تعريفی ارائه به قادر
 ماده) شودمی اطالق باشد، گرفته نظر در تربیتی و تنبیهی تأمینی، اقدامات يا مجازات آن برای قانون که فعلی ترک يا
 لوازم ورزشكاران، مربیان، مديران، تولیدکنندگان اعمال انجام (2019 ا،ین يیآقا) (.1398اسالمی،  مجازات قانون 2

 در ورزش با نحویبه که کسانی همه و جمعیارتباط وسايل مسئوالن ورزشی، مراکز و میادين در تماشاگران ورزشی،
 حاضر اشخاص قانونی جان، اموال، حیثیت، شرافت و ساير حقوق انداختن مخاطره به و ناامنی باعث هستند که ارتباط

 مجازات قابل را مرتكب و کندمی قلمداد ورزش در جرم مفهوم شوندمربیان می و ورزشكاران ويژهبه ورزش محدوده در
 ، جعل(رشوه)نامشروع  طريق از مال مواد مخدر، تحصیل الكل و مصرف جرايمی چون سرقت، داند. همچنینمی

مواد  ، ورود(2018 ،یو صفر یجعفرجوان )اموال  تخريب و عمدی جرح و ضرب نامشروع، نزاع، ايراد گواهی، روابط
 تخريب و هاصندلی تماشاگران، شكستن سوی از اشیا پرتاب های ورزشی،سالن داخل به سرد هایسالح و محترقه
 موهن، اصطالحات های دستی،نارنجک سنگ و پرتاب کردن،توهین (2019 و همكاران، یهرات)تماشاگران  سكوهای
تلفن  هایکیوسک شكستن اتوبوس، صندلی کردن پاره (2019 ا،ین يیآقا)ورزشی  فضاهای در رکیک الفاظ و فحاشی

 و ورزشكاران زندگی مختلف ابعاد که است بوده ایمسئله ورزش تاريخ طول در (2019 ان،يو صفو یلیخل یرحمان)
 عالوه بر ورزش و چنین جرائمی در (201۷ ان،یو ساق ایباقرن) است داده قرار تأثیر تحت را حوزه اين اندرکاراندست
 و سالم رقابت همانا که ورزش فلسفه تواندمی (2020 ،و همكاران ینیسلطان حس) دارند پی در مخربی که و منفی آثار

و  سونیم) ببرد از بین نیز را ورزش در ساالریشايسته و کند نقص است را موفقیت و پیروزی برای جوانمردانه
 باشد داشته در پی را ورزش فرهنگ نابودی تواند خطرو سرانجام می 3(200۷و مورمن،  یمک کلو ;2006 ،همكاران

 .(2009نژاد،  یو خسرو یوثوق)
 شناسان،جرم اعتنايیبی مورد گاههیچ آن، در طرح شده مباحث شناسی وجرم ديدگاه از فوق جرائم از پیشگیری

 اين در مهم کارهای از يكی و (2011 ،یپورقهرمان و یخسروشاه ) است قرار نگرفته شناسانروان و شناسانجامعه
 تواند بهبودمی که است ورزشی فضاهای امنیت ارتقای و جرم از پیشگیری هایمؤلفه تأثیر ارزيابی و عرصه، شناخت

 در تماشاگران حضور افزايش ورزشی، فضاهای و هاورزشگاه در جرائم از پیشگیری راهكارهای امنیتی، سیستم
 برای خارجی هاییمت استقبال افزايش و همچنین المللیبین میزبانی رويدادهای آوردن دستبه شانس ها،ورزشگاه
 ،و همكاران نژاد یمته) به ارمغان داشته باشد کشور را داخل چندجانبه( های )مسابقات4تورنمنت انواع در حضور

                                                           
1 White, R. D .& Robert, Douglas 
2 Michael & Adler 
3 Mason; McKelvey, Moorman 
4 Tournament 



 طه رزم آرا و همکاران                                                                                       185-209(، 1400) 18فصلنامه علمی کارافن، 

189 
 

 کاهش، دنبال به که است کنشی و غیرقهرآمیز و تدابیر هاای از روشمجموعه شامل جرم از مفهوم پیشگیری .(2016
 در جرائم از پیشگیری مفهوم که حالی در .(2019تبار،  یحاج) باشدجنايی می پیشامد امكان ساختن ناممكن يا دشوار
 654 ماده بندی،شرط منع به توانمی است که ورزش حیطه در اقدامات يا هافعالیت از برخی انجـام ممنوعیت ورزش،
 المپیک ملی کمیته نامهاساس سوم ماده از 28 بند نیروزا مواد از استفاده منع و 22 بنـد تبعـیض منـع مدنی، قانون
 هامحیط در امنیت و افزايش جرم از( وضعی)مكانیكی  پیشگیرانه راهبردهای انواع از. (2019افروز،  یاحسن) کرد اشاره

. است( C.P.T.E.D: 1محیطی )طراحی های محیطیاز طريق مداخله در عامل جرم از پیشگیری ورزشی، فضاهای و
 و شد مطرح محیطی طراحی طريق از جرم از جلوگیری عنوان با 19۷0 - 80 در دهه طراحی زمینه در رويكرد اين

 افراد، کار سكونت و محل مناسب طراحی با مداخله و رويكرد اين. يافت انتشار 2جفری ری و نیومن هاینظريه براساس
 بر آن، موجبات و عالوه (2015سبحان و همكاران،  یمیسل) کرده پیشگیری شدهساخته محیط در ارتكابی جرايم از

 کند ورا فراهم می 3(2018 م،یمک و ج) امنیت و ايمنی احساس شهری و افزايش هایمحیط در جرائم حقیقی کاهش
 شهروندی، رضايت افزايش زندگی، کیفیت بهبود شهری، خیزیجرم پتانسیل کاهش هوشمندانه، و هدفمند به شكل
 و اقتصادی هایفعالیت افزايش و مشارکت میزان افزايش عمومی، هایمكان در حضور به اجتماعی طبقات تشويق

 . 4(2005 ،و همكاران کوزنز) خواهد داشت دنبال به را اجتماعی
 نكردن درهای کنترل جمعیت، نشدن کنترل جرايم، و آشوب از پیشگیری در مناسب نبود مديريت چون عواملی

 فضاهای در مجرمانه رفتارهای و خشونت تشديد و بروز در ورزشی، فضاهای بهداشتی و رفاهی امكانات کمبود و ورودی
 ،و همكاران یبشها) روند شماربه هاورزشگاه امنیتی مديريت در ضعف مصاديق از تواندمی که هستند دخیل ورزشی
 (201۷ ،یمیندام و سلا)ورزشگاه،  بهداشتی و ايمنی وضعیت (2015نژاد،  یدریو ح هيترکسلو یغالم) .(2016
فضاهای ورزشی  در موجود رفاهی و بهداشتی امكانات (2019 ان،يو صفو یلیخل یرحمان)امنیتی و  -محیطی هایعامل
 نفر صديک از بیش شدن کنند. زخمیپرخاشگری و جرائم معرفی می بروز مؤثر در عوامل ترينعنوان يكی از مهمرا به
 ،یرحمت) 200۷سال در 6پالرمو و 5کاتانیا تیم دو هواداران میان شديد زدوخورد و درگیری در پلیس 1 شدن کشته و

 با ترکیه 8گالتاسرای تیم هواداران درگیری در چاقو متعدد ضربات با ۷يونايتد لیدز تیم هواداران از نفر 2 قتل ،(2009
 در زخمی صدها و کشته ۷5، 2000سال  آوريل در استانبول شهر تقسیم میدان در انگلستان لیدزيونايتد تیم هواداران

 کشته ،(2019 ان،يو صفو یلیخل یرحمان) قاهره االهلی با مصر های المصریتیم تماشاگران درگیری در 2012 سال
 در ايمنی نكردن نكات رعايت علت به 19۷1سال  در 9گالسكو ايبروکس استاديوم حادثه در تماشاگران از نفر 66 شدن

 تعداد و نفر 3 شدن زخمی ،10(1993 ت،یو اسم وتیال) خروجی هایدرب و راهروها نشدن جمعیت، کنترل خصوص
 در آزادی ورزشگاه در نفر 40 از بیش مصدومیت و نفر هفت شدن ساری، کشته ورزشگاه در حادثه تماشاگران از زيادی
 در ساله 6 کودک فوت جمعیت و ازدحام دلیل به 1384 سال در ژاپن و ايران ملی هایتیم بین فوتبال مسابقه جريان

 در فروشیبلیت هایگیت به متصل هایداربست با تماس هنگام گرفتگیبرق به علت 1398 سال لیگ مسابقات

                                                           
1 Crime prevention through environmental (CPTED) 
2 Oscar Newman & Ray Jeffery 
3 Mak & Jim 
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 ورزشی فضاهای و هاورزشگاه تنهانه که دارد حكايت موضوع اين از (2019 ان،يو صفو یلیخل یرحمان)آزادی  ورزشگاه
 را ورزشی فضاهای ضعیف طراحی و وضعیت بلكه دارند زيادی فاصله المللیبین استانداردهای ايمنی و امنیتی با کشور
فولر و دراور، ) در نتیجه .(2009نژاد،  یو خسرو یوثوق)شمرد توان برمیمی فاجعه آمدن وجودبه عامل ترينمهم

 کاهش برای کنندگانشرکت و ورزشی فضاهای مديران امنیتی و پیشگیرانه اطالعات است افزايش بر اين باور 1(2004
 تمام بنابراينشود؛  مفیدواقع تواندمی هاورزشگاه در افراد حضور افزايش و صدمات شدت يا حوادث رويدادها تكرار

 که مهم هایعرصه از يكی و 2(2005 پتون،یل)دارند  را مجرمانه و امنیتی مشكالت ايجاد ظرفیت ورزشی، رويدادهای
تدارک  نیازمند که هستند های ورزشیمكان و فضاها دارند را مجرمانه رفتارهای بروز و امنیتی ايجاد مشكالت بستر

 هایاصطالح مكان .3(199۷ کاسجرو، هورنر و)هستند  جرائم از جلوگیری برای مناسب طراحی و حفاظتی سیستم
 ديگری مكان هر از بیش و نشاط و پرشور هستند فضاهايی (2016، و همكاران یدالر ستاق یمیعظ)نظر  از ورزشی

 نظری مورد سطح و نیاز فراخور به ورزشی فضاهای. باشند داشته نقش اطرافشان فضای و محیط در پويايی توانندمی
 ورزشی هایاز استاديوم دارند؛ وجود ورزش نوع هر برای گوناگونی هایمقیاس به باشد، داشته وجود است ممكن که

 گیرند.می بر وسیع را در طیف اين محلی، ورزشی هایسالن تا گرفته نفری صدهزار چند
 و داخل در مداربسته هایدوربین نصب کردند اشاره (2020و حكاک زاده،  یقنبر) داخلی تحقیقات بخش در
شود. برگزاری می ورزشی فضاهای بر تقويت امنیت و نظارت موجب هادوربین مداوم و بازرسی ورزشی فضاهای خارج
 بروز مجراهای کاهش در مناسب و کارآمد قوانین ايجاد و والدين و باشگاه عوامل مربیان، برای حقوق آموزشی هایدوره

 نیحس) .است شده تأيید (2019 ،و همكاران فروزها) تحقیقات توسط ورزشی فضاهای در مجرمانه رفتارهای و خشونت
 فیزيكی، وضعیت بهداشتی، اصول رعايت ايمنی، هایدستورالعمل( پذيریقانون) قانونی الزامات (2019پور و همكاران، 

کردند.  معرفی ورزشی فضاهای در خشونت از جلوگیری و امنیت ايجاد مقوالت از را پزشكی اقدامات فضا و ارگونومی
 انجام شناختىجرم رويكرد با که انتظامى مديريت اقدامات همه داد که نشان (2019 و همكاران، يیآقا) پژوهش نتايج
 اقدامات میان، اين در و کنندمی تبیین را فوتبال تماشاگران خشونت و جرائم کاهش معنادارى طوربه شوندمی

 (2020 ،و همكاران یمصلح)پژوهش  نتايج. دارد تماشاگران خشونت و جرائم کاهش بر را تأثیر بیشترين پیشگیرانه،
 برای آنها از ترکیبی و يكديگرند ملزوم و الزم( محیطی طراحی) وضعی و اجتماعی پیشگیری حاکی از اين است که

و همكاران،  یهرات) تحقیق هایيافته. است ضروری تماشاگران سوءرفتار و خشونت از ناشی جرايم بروز از پیشگیری
 سالن بازرسی بازی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی، زمین ورودی و محیطی کنترل داخلی، داد که نشان (2019
 و خبرنگاران های ويژهجايگاه نیز و تماشاگران جايگاه و بازی ساعته زمین 24 کنترل و امنیتی، نظارت هایتیم توسط

 در فیزيكی امنیت عوامل جلوگیری از آشوب و افزايش ترينمهم عنوانهای مداربسته بهدوربین توسط گزارشگران
 راهبرد که يک بر اين باورند (2018 ،یو صفر یجوان جعفر)بگیرند.  قرار توجه مورد توانندمی والیبال هایسالن امنیت
و  کارگر) پژوهشگرانی چون است. پیشگیرانه تدابیر از استفاده، تماشاگران اوباشگری با مقابله برای موفق و کارآمد

مؤثر  مردم عمومی اعتماد تقويت در مسابقات و هاورزشگاه امنیت ورزش، تأمین حوزه در معتقدند (201۷ ،همكاران
 منزلهبه بیشتر فضاهايی اند کهداده نشان پژوهشی در 4(2019، و همكاران چو) نیز خارج تحقیقات بخش در .است

آنها  ساکنان و دارند نامنظمی هندسه محیط، کافی روشنايی و نور نداشتن بر عالوه که هستند مطرح خیرفضاهای جرم
 ،و همكارانکوندو ) .اندداشته بیشتری هراس اطراف، به ديد بدون و باريک معابر و پنهان و خیزجرم هایگوشه از وجود
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 عمومی چون فضاهای بازآفرينی برای مداخالت از ایمجموعه و محیطی طراحی دادند نشان ایمطالعه در 1(2018
رنجان و آنوپا، ) .باشد تأثیرگذار امنیت افزايش و خیزیجرم کاهش بر زيادی بسیار حدود تا تواندمی ورزشی فضاهای
 از استفاده ای،حرفه ورزش حوزه در اخالقی هایارزش ارتقای موجود، مقررات و قوانین در تغییر معتقدند نیز 2(2015
 مصون تروريستی تهديدات و حوادث از را ورزشی جامعه تواندمی مردم به عمومی بخشیآگاهی نیز و بروز هایفناوری
 از مداربسته هایدوربین چون محیطی هایطراحی استراتژی تغییر که دادند نشان 3(2016کشمور،  و لندیکل) .دارد
 خود، تحقیق در (2009هال و همكاران، )است.  داده کاهش نصف به را پرخاشگری و جرائم میزان تقريبا   1980 سال

 يكی 4(199۷ ،و همكاران لریم). برد نام انگلیس فوتبال در امنیت و ايمنی تأمین برای را بازرسی و کنترل هایظرفیت
 .داردبیان می ورزشگاه خارج و داخل در بسته مدار هایدوربین از استفاده جمعیت را امنیت و کنترل افزايش هایاز راه

 و آمبوالنس به مستقیم آسان و دسترسی و اولیه هایکمک خدمات تدارک بر اين باورند که 5(2006، و همكاران سو)
 داخل ورزشگاه و به اشیا ممنوع بودن از پزشكی، آگاهی هایسرويس اسكان محل پزشكی، طراحی و انتخاب خدمات
 .دهد کاهش را ورزشگاه داخل مشكالت و مسائل تواند تا حدودیمی ورود از پیش بدنی بازرسی

در راستای جلوگیری از  های محیطی و مديريت امنیتمؤثری چون امنیت اجتماعی، مؤلفه هایمؤلفه شناسايی
انجام  لزوم موضوع، اين که است ورزش حوزه مديريت در مهم مسائل از ورزشی، يكی فضاهای امنیت بهبود جرائم و
 ورزش در ناامنی و جرم ناهنجار پديده شیوع زمینه در موجود کند. آمارهایمشخص می را حوزه اين در هاپژوهش
 و توان تمام از تواندنمی که است مواجه معضالتی با پديده اين با مقابله برای کیفری حقوق که است آن از حاکی

 های حوزه در ؛ بنابراين الزم است(2020 ،و همكاران رزم آرا)کند  استفاده ورزش در جرايم با مقابله برای خود ابزارهای
زمینه  اين در رسدمی نظر به. شود ارائه وضعیت فضاهای ورزشی بهبود برای غیرکیفرى پیشگیرانه راهكارهاى مختلف،
عوامل  اجتماعی، جلوگیری از جرائم و ارتقای امنیت در زمینه کاربرد سه عامل )امنیتدر راستای  جامع پژوهشی

 در مؤثر عوامل ارزيابی با هدف حاضر پژوهش از اين رو. ندارد امنیت( در فضاهای ورزشی وجود محیطی و مديريت
 به محققان بنابراين است. دهش انجام امنیت توسعه راستای جلوگیری از جرائم و در فضاهای ورزشی هایبهبود قابلیت

 ارزيابی به نهايت در و دهد ارائه را ورزشی فضاهای امنیت ارتقای و جرم از پیشگیری هایمؤلفه ابتدا هستند آن دنبال
 عبارتند شوندمی بررسی تحقیق اين در که اساسی سؤال سه اساس، همین بر. بپردازد فوق هایاز مؤلفه کدام هر تأثیر
  :از

 ديدگاه از امنیت افزايش و جرائم از پیشگیری برای ورزش در اجتماعی امنیت تأثیرگذار مؤلفه ترينمهم -1
 است؟  کدام پاسخگويان

 از امنیت افزايش و جرائم از پیشگیری برای( CPTED)محیطی  بر عوامل)طراحی( مؤلفه تأثیرگذار ترينمهم -2
 است؟  کدام پاسخگويان ديدگاه

 ديدگاه از امنیت افزايش و جرم از پیشگیری برای ورزشی امنیت مديريت تأثیرگذار بر مؤلفه ترينمهم -3
 است؟ کدام پاسخگويان
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  شناسیروش
همبستگی  هایپژوهش زمره پژوهش در روش لحاظ از و توصیفی صورت به کاربردی، هدف، نظر از حاضر پژوهش

و  ورزشی فضاهای مديران و مربیان کلیه از متشكل آماری انجام شد. جامعه 1(SEM) ساختاری معادالت مدل روش به
 آذربايجان استان همدان و کرمانشاه، استان استان شامل استان کردستان، کشور غرب استان چهار نخبه ورزشكاران

 جامعه کلیه نبود بااليی سطح در آماری جامعه تعداد که اين به توجه با بودند. شدمی زده تخمین نفر 155شامل  غربی
 نامهپرسش» عناوين: با هايینامهپرسش از پژوهش اهداف به يابیدست برای .گرديدند انتخاب نمونه عنوانبه موردنظر
 امنیت بر مؤثر عوامل نامهپرسش» ،«عامل ۷ و گويه 22شامل ورزشی فضاهای در جرم بر کاهش مؤثر محیطی عوامل

 که« عامل 6 و گويه 24 شامل ورزش در امنیت مديريت نامهپرسش» و «عامل 3 و گويه 30شامل ورزش در اجتماعی
 هاینمونه اختیار در الزم هایهماهنگی ضمن ...(و  تلگرام، ايمیل)آنالين  صورتبه و( شده چاپ)دستی  صورتبه

قرار  سنجش مورد (1 کم خیلی الی 5 زياد )خیلی لیكرت ارزشی 5 براساس طیف و شد استفاده شد داده قرار آماری
 از نفر 5ورزش،  مديريت استادان از نفر 5تأيید  به هانامهپرسش محتوايی و صوری روايیگرديد.  استفاده است، گرفته

 و آزمودنی 25 با مقدماتی آزمون يک در نیز آنها پايايی رسید. شهری طراحان مهندسان از نفر 3 و جزا حقوق استادان
( ارائه شده 1)جدول  در و محاسبه کلی و جداگانه صورتبه عامل هر آلفا برای کرونباخ محاسبه شد. مقدار آلفای با

 موضوع اين و بود پايايی قابل قبول است، ۷0/0 از تر، بزرگ1طبق جدول  آمدهدستبه ضرايب اينكه به توجه با. است
 در روايی سازه سنجش منظوربه موردنظر است. مفاهیم سنجش برای متغیرها بین دهنده همبستگی درونینشان
 پژوهش، ابزار گويه ۷6 بیشتر. گرديد استفاده (Smart PLS) افزارنرم از عاملی تحلیل ساختاری و معادالت سازیمدل

 از استفاده با هاداده تأثیر ضرايب نهايت در و شدند بررسی تأيیدی، عاملی تحلیل برای و داشتند 3/0باالی  تأثیر ضرايب
های نیكويی همچنین در اين پژوهش برای ارزيابی مدل تحلیل عاملی از شاخصآمد.  دستبه (Smart PLS) افزارنرم

 هایآزمون دارد استفاده گرديد. از سازگاری تجربی، مدل يک با نظری مدل يک دهد چه اندازهکه نشان می 2برازش
ها، گويه بین ارتباط بودن معنادار ها ونمونه حجم کفايت برای 4بارتلت کرويت و 3(Kmo) گیرینمونه کفايت شاخص
 منظوراستاندارد، فراوانی و درصد(، به توصیفی )میانگین، انحراف آمار از تحقیق هایداده نتايج استخراج برای
ها منظور برآورد نرمال بودن دادهپیرسون و به همبستگی ضريب ماتريس شامل استباطی آمار از هايافته وتحلیلتجزيه

 0.05خطای  سطح با آماری روش پژوهش حاضر با. شد استفاده 22 نسخه( SPSS)افزار نرم کمک با z مقدار آماره از
 .انجام گرفت

 هانامهپرسش پایایی کرونباخ آلفای ضریب .1جدول 
 هاعامل تعداد گویه کرونباخ آلفای ضریب

0.۷24 22 
 مؤثر محیطی )طراحی محیطی( عوامل

 جرم برکاهش
 ورزش در اجتماعی امنیت 30 0.841
 ورزش در امنیت مديريت 24 0.۷93

 

                                                           
1 Structural Equation Modeling 
2 Goodness of fit 
3 Kaiser-Mayer-Olkin 
4 bartlett test 



 طه رزم آرا و همکاران                                                                                       185-209(، 1400) 18فصلنامه علمی کارافن، 

193 
 

 تأثیر ارزيابی 1مفهومی مدل و الگو خارجی و داخلی هایپژوهش مدارک، و اسناد به توجه با اين بر افزون
 .شد طراحی ورزشی فضاهای امنیت ارتقای و جرم از پیشگیری هایمؤلفه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پژوهش مفهومی مدل. 1شکل 

 هایافته
 نمونه )نفر( 155که از میان  حاکی از آن است پژوهش، توصیفی شود نتايجمشاهده می 2طور که در جدول همان 

 113با  مرد تحقیق هاینمونه جنسیت نظر از ( درصد،30.3سال ) 40تا  36سنی  دامنه با پاسخگويان سن بیشترين
 نظر از باالخره و درصد (2۷.۷نفر ) 43با  ناسیکارش تحصیلی مدرک باالترين تحصیالت لحاظ از ،(درصد۷2.9)نفر 

 بودند.( نفر 88)درصد  56.8با  کارمند بیشتر پاسخگويان شغلی،
 
 

 دهندگانپاسخ شناختیجمعیت ویژگی توصیف. 2جدول 
 درصد فراوانی  شناختیجمعیت ویژگی

 مرد -زن سن
تا  36( 4۷)
 سال 40

3
0.3 

 جنس
 113 مرد

۷
2.9 

 42 زن
2
۷.1 

 تحصیالت

کارشناسی 
 )بیشترين(

43 
2
۷.۷ 

ديپلم  زير
 )کمترين(

5 
3
.2 

                                                           
1 Conceptual model 
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 شغل

کارمند 
 )بیشترين(

88 
5
6.8 

 6 بیكار )کمترين(
3
.9 

 
 که اين به بنابراين با توجه شد؛ ارزيابی هاعامل توزيع کشیدگی و چولگی بودن، نرمال میزان آزمون از استفاده با
 (.3به نظر رسیدند )جدول  نرمال هاعامل کشیدگی تمام و چولگی باشد؛ پسمی 2 تا -2 بین هاعامل تمام برای آماره

 هاعامل بودن نرمال میزان هایآماره.3 جدول

 z مقدار آماره انحراف معیار داریمعنی سطح کشیدگی آماره چولگی آماره عامل
محیطی  عوامل

 )طراحی محیطی(
0.152 0.441 0.25۷ 8.81 1.012 

 اجتماعی امنیت

 ورزشی
0.626 1.۷59 0.168 1.113 1.113 

 در امنیت مديريت

 ورزش
0.209 1.54 0.194 9.8۷5 1.116 

 
 و آزادی درجه با بارتلت کرويت آزمون و گیری(نمونه کفايت )شاخص kmo آزمون ،4جدول  نتايج به توجه با
 از آمدهدستبه هایداده رسدنظر میاند و به را نشان داده هاگويه بین معناداری ارتباط داری مشخصمعنی سطح
 دادند. تشخیص مناسب و کافی عاملی، تحلیل برای را های پژوهشنامهپرسش

 پژوهش هایعامل بارتلت آزمون و kmo آزمون. 4جدول

 

 
 
 

 
 

 ماتريس از( P ≥0/ 05) داریمعنی سطح ورزشی در اجتماعی عامل امنیت درونی همبستگی در بررسی
 مثبت همبستگی ضرايب همه همبستگی، ماتريس ضرايب مقادير برآورد در همچنین شد استفاده پیرسون همبستگی

 همبستگی ضريب بیشترين. دارد وجود معناداری رابطه ورزش در اجتماعی امنیت های عاملگويه بین و معنادارند و
 عملكرد با حكومتی قوانین بین کمترين و( r= 0.094)انتظامی  نیروی عملكرد و اجتماعی امنیت بین هامقیاسخرده
های گويه همه که است اين از حاکی عوامل، اين بین باال همبستگی. شودمی مشاهده( r= 0.445) با انتظامی نیروی
جرم و افزايش  بر کاهش( اجتماعی امنیت و حكومتی قوانین انتظامی، نیروی عملكرد)ورزش  در اجتماعی امنیت
 عامل امنیت سازه پنهان هایگويه کلیه شودمی مشاهده 5 جدول در که طورمؤثرند. همان ورزشی فضاهای در امنیت

 و رابطه دارای هاگويه که همه است آن دهندهنشان و دارند 3/0 از بیش اکثريت تأثیر ضرايب ورزشی، اجتماعی
 .است نیز معنادار همبستگی، رابطه اين و باشندمی خود به عامل مربوط با مناسبی همبستگی

 عامل بارتلت کرویت آزمون kmo آزمون

0.۷35 0.00 sig 014  Df 50۷.1  (محیطی طراحی)عوامل محیطی  دو خی 

0689 0.00 sig 435 Df 409.124 ورزشی اجتماعی امنیت دو خی 

0.۷58 0.00 sig 943  Df 1.50۷ ورزش در امنیت مديريت دو خی 
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 استاندارد عاملی بارهای براساس ورزشی اجتماعی امنیت هایعامل هایگویه مشخصات. 5 جدول

 عامل
بار عاملی 

 استاندارد
 ضریب

 تأثیر
 گویه

بار عاملی 

 استاندارد
 ضریب

 تأثیر
 نتیجه

امنیت 

 اجتماعی
0.15 2.96 

 ورزشی فضاهای هایاستاندارد نبودن مبلمان

 شهری از لحاظ امنیتی
 تأيید 2.1۷4 1

 هاخیابان و روهاپیاده در زدن قدم تنفراز

 ورزش از بازگشت هنگام
 تأيید 1.98۷ 1.38

 در...( و  سرقت، دعوا)وجود جرائم مشهود 

 .فضاهای ورزشی
 تأيید 3.258 0.01

 تأيید 2.135 0.22 تنهايی به ورزش رفتنترس از شب به
نبود نور و روشنايی کافی در اطراف فضای 

 ورزشی
 تأيید 2.116 2.15

های فضاهای ورزشی در محیطقرارگیری 

 پرتردد و شلوغ
 تأيید 2.123 2.33

 رفتن و بازگشت هنگام خیابانی هایمزاحمت

 از ورزش
 تأيید 2.284 2.15

 رفتن راه در قرار گرفتن هجوم امكان مورد

 ورزشگاه به
 تايید 1.۷42 1.19

مشكوک در مسیر  و اراذلافراد  حضور

 های ورزشی شبانهفعالیت
 تأيید 2.316 0.15

 وسايل سرقت و قاپیکیف ترس از اضطراب و

 ورزشگاه به رفتن راه در شخص
 تأيید 2.426 1.93

 راه سر در اوباش و اراذل آزار دادن شرارت

 ورزشی سالن به من
 تأيید 2.548 -0.22

 مسافرکشی هایماشین با ترس از تردد

 از بازگشت يا رفتن هنگام شب، در شخصی

 ورزشی سالن
 تأيید 3.284 -0.14

 که هاپارک ورزشی امنیت نداشتن مبلمان

 به آنجا در خلوت در و تنهايیبه نوجوان يک

 برود ورزش
 تأيید 3.665 -0.08

 مختل بودن امنیت به دلیل حضور افراد

 ورزشی فضاهای در اطراف معتاد و الكلی
 تأيید 3.1۷4 0.00

 باشگاه جلوی امكان سرقت ماشین در

 ورزشی
 تأيید 2.910 -0.68

ترس از ادامه تمرين در فضای ورزشی 

 منازل دلیل ترک طوالنیبه
 تأيید 3.452 -0.1۷

عملكرد 

نیروی 

 انتظامی
0.۷1 2.۷8 

 هر در انتظامی نیروی مأموران به دسترسی

 موقعیتی
 تأيید 2.684 0.03

 تأيید 1.968 1 تأمین در انتظامی نیروی موفقیت مأموران
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 عامل
بار عاملی 

 استاندارد
 ضریب

 تأثیر
 گویه

بار عاملی 

 استاندارد
 ضریب

 تأثیر
 نتیجه

 امنیت فضاهای ورزشی
 نیروی مأموران افزايش امنیت به دلیل حضور

 انتظامی در محوطه فضاهای ورزشی
 تايید 1.813 0.83

 نظر خود از هایباشگاهیهم به اعتماد

 امنیتی
 تأيید 2.۷42 0.09

حضور سريع نیروهای امنیتی و انتظامی در 

 فضاهای در صورت وقوع جرم 

 ورزشی
 تأيید 2.123 0.92

قوانین 

 حكومتی
0.02 2.34 

 مشكالت و نبود امكان بیان آزادانه عقايد

 ربطذی ادارات در ورزشی شهر
 تأيید 3.6۷۷ 1

 احترام و پذيرش ارائه مشكالت ورزشی شهر

 رسمی نهادهای جانب از ما
 تأيید 3.3۷4 1.35

رعايت و اجرای قوانین يكسان برای همه 

 ورزشی جامعه و اقشار
 تأيید 2.819 -0.16

حقوق  اطالع جامعه ورزشی و شهروندان از

 شهروندی خود
 تأيید 3.045 -2.51

ورزشكاران با  و شهروندان برای امنیت تأمین

 موجود قوانین اتكا به
 تأيید 3.090 -5.03

ويژه برای تأمین امنیت  وجود قوانین

 ...ورزشكارن، مربیان، تماشاگران و 
 تأيید 2.903 -2.51

امكان حضور و فعالیت ورزشكاران و جامعه 

 قانونی هایگروه و احزاب در ورزشی
 تأيید 2.632 -0.3۷

ورزشكاران، مربیان، داوران و ...  امكان انتقاد

 ورزشی مسئوالن و مديران از
 تأيید 2.1۷4 0.03

 
 بیش جرم ارتكاب بر مؤثر محیطی عامل سازه پنهان هایگويه کلیه عاملی بار گردد کهمی مشاهده 6 جدول در    

 مؤثر محیطی عوامل سنجش توانايی شده، طراحی هایگويه همه که گفت توانمی مطلب اين به توجه با است؛ 3/0 از
 ضريب از( P ≥0/ 05) داریمعنی سطح در عوامل اين درونی همبستگی بررسی برای سپس دارند. را جرم ارتكاب بر

معنا  و مثبت همبستگی ضرايب، همه همبستگی، ماتريس ضرايب مقادير برآورد در شد. استفاده پیرسون همبستگی
 بیشترين همچنین. دارد وجود معناداری رابطه ورزشی، فضاهای در جرم بر کاهش مؤثر محیطی عوامل بین و دارند
 کنترل بین کمترين و( r= 0.55۷)دسترسی  کنترل و فضا از نگهداری و تعمیر بین هامقیاسخرده همبستگی ضريب

 همه که است اين از حاکی هاعامل اين بین باال همبستگی .شودمی مشاهده( r= 0.010)مراقبت  و نظارت با دسترسی
 .مؤثرند ورزشی فضاهای در امنیت افزايش و جرم بر کاهش محیطی هایعامل
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 استاندارد عاملی بارهای براساس( محیطی طراحی)محیطی  مؤثر عامل هایگویه مشخصات. 6جدول 

 عامل
 بار عاملی

 استاندارد

 ضریب

 تأثیر
 گویه

 بار عاملی

 استاندارد

ضریب 

 تأثیر
 نتیجه

 2.۷42 0.55 جرم و جنايت

در اين فضا ورزشی  جرم و شاهد شرارت

 هستیم.
 تأيید 2.43 1

در اين فضا ورزشی دزدی، سرقت، قتل، 

 شود.و ديده میآزار و اذيت نوامیس 
 تأيید 2.55 1.09

 تأيید 2.82 0.45 های اخالقی در فضا ورزشیبندوباریبی

کاری و جرم و جنايت يكی از بزه

 باشد.های اين مجموعه ورزشی میمشخصه
 تأيید 3.66 0.24

پلیس  نیروهای چشم از ماندن جرايم دور

 در اين مكان ورزشی
 تأيید 2.25 -0.18

 2.93 0.03 مراقبت نظارت و

نظارت بر اعمال مجرمان در اطراف 

مجموعه ورزشی توسط نیروهای پلیس و 

 اطالعات

 تأيید 2.1۷ 0.02

نیروهای پلیس و امنیت بر  گسترده نظارت

 محوطه و اطراف فضا ورزشی
 تأيید 3.50 1.۷6

کنترل و نظارت سارقان و خالفكاران توسط 

 ورزشیهای مداربسته سالن دوربین
 تأيید 2.68 -0.42

خالفكاران و سارقان کمتر در جاهايی که 

در معرض ديد همه هستند دست به جرم 

 زنند.می

 تأيید 3.3۷ 1.23

تقويت 

 قلمروگرايی
0.2۷ 2.۷05 

ای وارد باشگاه ورزشی بشود اگر فرد غريبه

ممكن است درگیر دعواها يا تهديدهايی 

 بشود.

 تأيید 3.09 1

ورزشكاران اين باشگاه به محض  بعضی از

ديدن يک فرد غريبه و مشكوک با او درگیر 

 شوند.می

 تأيید 2.۷1 -0.25

افراد خالفكار در اطراف اين مجموعه 

ورزشی، محله، منطقه و قلمرو شخصی خود 

 دارند

 تأيید 1.9۷ -0.16

تعمیر و 

 نگهداری فضا
0.04 2.۷۷ 

برای مسئوالن و مديران مربوطه  هایتالش

 تعمیر و نگهداری فضاهای ورزشی
 تأيید 3.05 1

 اين در ها و مناطق متروکه زيادیخرابه

 خورد.به چشم نمی ورزشی، مجموعه
 تأيید 2.90 4.۷

ديده آسیب فضاهای بازسازی و تعمیر

اعضای باشگاه و مسئوالن  ورزشی توسط

 ورزشی

 تأيید 3.1۷ 4.0۷

 تأيید 2.23 1قیمت اشیای زينتی و گران نگهداری 2.8۷ 0.15۷سخت کردن 
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 عامل
 بار عاملی

 استاندارد

 ضریب

 تأثیر
 گویه

 بار عاملی

 استاندارد

ضریب 

 تأثیر
 نتیجه

ورزشكاران به طوری که دسترسی سارقان  هدف

 به آن سخت باشد.

 وسايل محافظت دقیق و مسئوالنه از

عتیقه توسط مديران فضای  و قیمتگران

 ورزشی

 تأيید 2.90 0.22

قیمت گران اشیای يا هاپول نگهداری

 هاگنجه ورزشكاران و اعضای مجموعه در

 صندوقگاو يا

 تأيید 2.28 1

فعالیت 

پشتیبانی و 

 حمايتی

0.03 2.28 

ورزشی از طرف مسئوالن  تشويق جامعه

قضايی و جزايی برای حضور بیشتر در 

 های ورزشیمكان

 تأيید 3.45 -0.22

تر ورزشكاران و ساير آحاد حضور فعال

 با جامعه در فضاهای ورزشی و همكاری

 امنیتنیروهای پلیس و 

 تأيید 2.68 0.16

کنترل و 

 دسترسی
0.3۷ 2.36 

 حضور خالف کاران کمتر به علت دسترسی

 ورزشی هایمكان در پلیس به
 تأيید 2.50 1

 از دور شهر اين در برخی فضاهای ورزشی

 .است امنیتی نیروهای و هاپلیس دسترسی
 تأيید 1.68 0.42

 

 استاندارد عاملی بارهای براساس ورزشی فضاهای در امنیت مدیریت عامل هایگویه مشخصات. 7جدول 

 عامل
بار عاملی 

 استاندارد

 ضریب

 تأثیر
 گویه

بار عاملی 

 استاندارد

 ضریب

 تأثیر
 نتیجه

امنیت مسیر به فضا 

 ورزشی
0۷5 1.24۷ 

برای حضور در يک مسابقه ورزشی 

 امنیتی هستم مسائل نگران
 تأيید 2.1۷4 1

 تأيید 1.98۷ 1.211 مسیر ورزشگاهدر  کافی وجود امنیت

ونقل عمومی از امنیت وسايل حمل

 الزم برخوردار است
 تأيید 3.258 -1

 تأيید 2.135 0.2۷6 رومبا امنیت کامل به ورزشگاه می

 و رسانیاطالع

 آگاهی
0.06 2.124 

های الزم توسط مسئوالن و توصیه

مديران ورزشی در خصوص افراد 

 غیرمسئولناشناس و 

 تأيید 2.123 1.21۷

وجود عالئم و آگاهی الزم از اشیا و 

 وسايل ممنوعه برای ورود به ورزشگاه
 تأيید 2.284 1.012

وجود عالئم و هشدارهای امنیتی الزم 

در فضاهای ورزشی برای آگاه کردن از 

 نكات ايمنی است.

 تأيید 1.۷42 1
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 عامل
بار عاملی 

 استاندارد

 ضریب

 تأثیر
 گویه

بار عاملی 

 استاندارد

 ضریب

 تأثیر
 نتیجه

 2.505 0.41 هاکنترل پارکینگ

کافی  و و روشنايی مناسب وجود نور

 پارکینگ و اطراف ورزشگاه
 تأيید 3.045 1

کافی بودن کنترل و مراقبت  و مناسب

 از وسايل نقلیه تماشاچیان
 تأيید 3.090 1.640

به مقدار  انتظامی حضور مسئولین

 کافی در پارکینگ و اطراف ورزشگاه
 تأيید 2.903 2.996

ها ورزشگاههای بودن پارکینگ مجهز

 به دوربین مدار بسته
 تأيید 2.116 1

کنترل جمعیت  

 فضا ورزشی
0.13 2.8۷1 

رفتار و حرکات مشكوک  کنترل

تماشاچیان توسط عوامل امنیتی و 

 انتظامی

 تأيید 2.123 1

ها روی جداسازی مناسب هواداران تیم

 سكوها
 تأيید 2.462 -0.31

 تأيید 2.548 0.60 صورت مؤثرکنترل جمعیت به

حضور مسئوالن و مأموران امنیتی 

انتظامی در داخل جمعیت به شكل 

 واضح

 تأيید 3.284 0.026

بودن تعداد ورودی و  مناسب

های ورزشگاه برای تردد خروجی

 تماشاچیان

 تأيید 3.665 0.1۷4

هنگام ورود و خروج  فیزيكی نبود موانع

 بر سر راه تماشاچیان
 تأيید 3.6۷۷ -0.35۷

کنترل و بازرسی 

درهای ورود و 

 خروج

0.112 2.۷13 

های بودن از بازرسی مطمئن و مناسب

 امنیتی درهای ورزشگاه
 تأيید 2.684 0.۷64

های مناسب در ورودی و بازرسی

خروجی ورزشگاه توسط مديران و 

 مسئوالن

 تأيید 3.452 0.336

 و ديدههای آموزشحضور پرسنل

در ورزشگاه و متخصص بازرسی 

 های ورزشیسالن

 تأيید 1.968 1.415

ها و امنیت مراقبت

 تجهیزات اورژانسی
0.04 2.0911 

در صورت تیاز به  راهنما عالئم وجود

 های اورژانسیمراقبت
 تأيید 1.813 1.112

بینی محل درمانی مناسب برای پیش

 رساندن مصدومین در نزديكی ورزشگاه
 تأيید 3.1۷4 1

های امكانات اورژانسی و کمک وجود

 اولیه برای مصدومین در ورزشگاه
 تأيید 2.910 0.801

 تأيید 1.968 1.415وجود مسیرهای تخلیه اضطراری چون 
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 عامل
بار عاملی 

 استاندارد

 ضریب

 تأثیر
 گویه

بار عاملی 

 استاندارد

 ضریب

 تأثیر
 نتیجه

 هاپلهدرها و راه

 
 از بیش ورزش در امنیت مديريت هایعامل سازه پنهان هایگويه کلیه تأثیر ضرايب که است آن از حاکی ۷ جدول

 مديريت متغیر سنجش توانايی شده، طراحی هایگويه همه که گفت توانمی مطلب، اين به توجه با بنابراين است؛ 3/0
 در( ورزش در امنیت مديريت)عامل  اين هایگويه درونی همبستگی بررسی برای سپس. دارند را ورزش در امنیت
 نشان همبستگی ماتريس ضرايب مقادير. شد استفاده پیرسون همبستگی ضريب از( P ≥0/ 05)داری معنی سطح
 و جرم بر کاهش ورزش در امنیت مديريت هایگويه بین و معنادارند و مثبت همبستگی دارای ضرايب، همه که دادند

 و بین کنترل هامقیاسخرده همبستگی ضريب بیشترين. دارد وجود معناداری رابطه ورزشی، فضاهای در امنیت افزايش
 تجهیزات و مراقبت امنیت بین کمترين و دارد ( وجود r= 0.091) ورزشگاه در جمعیت کنترل و موجود فضای بازرسی
 همه که است اين از حاکی عوامل اين بین باال همبستگی .شودمی مشاهده( r= 0.039)پارکینگ  کنترل با اورژانسی
 .مؤثرند ورزشی فضاهای در امنیت افزايش و جرم بر کاهش ورزش در امنیت مديريت عوامل

 پژوهش گیریاندازه هایمدل برازش نیکویی هایشاخص. 8جدول 

AGFI RMSEA IFI CFI RMR (CMIN/DF) 
 خی دو

(χ2) 

 هایشاخص

 برازش
 عامل

≥ 
0.09 

≤ 0.05 
≥ 

0.09 
≥ 

0.09 

نزديک 

 صفر
 مطلوب حد 0.05 ≤ 3≥

 امنیت

 در اجتماعی

 شده گزارش مقدار 916.۷28 2.280 0.103 1 0.98 0.091 0.906 ورزش

≥ 

0.09 
≤ 0.05 

≥ 

0.09 

≥ 

0.09 

 نزديک

 صفر
 مطلوب حد 0.05 ≤ 3≥

محیطی عوامل  

 شده گزارش مقدار 438.106 2.169 0.128 0.930 0.956 0.04۷ 0.182

≥ 

0.09 
≥ 0.05 

≥ 

0.09 

≥ 

0.09 
مطلوب حد 0.05 ≤ 3≤ 0.05≥  

 امنیت مديريت

 0.989 0.908 0.04۷ 0.152 ورزشی
 نزديک

 صفر
شده گزارش مقدار 659.195 2.136  

 وضعیت مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب

 
 خی نسبت چون هم هايی شاخص که دهدمی نشان ؛(8 شماره جدول) عامل سه هر برازش نیكويی هایشاخص

 شاخص ، 05/0 از کمتر مانده باقی مربعات میانگین ريشه يا مطلق برازش شاخص ( CMIN/DF) آزادی به  درجه دو
 و. دارند قرار قبولی قابل سطح در 0.091 با برابر RMSEAشاخص و 90/0از بیشتر ( IFIو CFI) تطبیقی برازش های
  دارای تحقیق گیریاندازه مدل که گرفت نتیجه توان می و. است نظری هایسازه با سؤاالت بودن همسو بیانگر اين

 است بوده قبول مورد شده نظرگرفته در عاملی ساختار و است مطلوبی( برازش)برازندگی 
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 پژوهش  های عامل گیریاندازه های مدل اثر ضرایب آماری نتایج خالصة.  9 جدول 

 
 با مراقبت و نظارت های عامل. شود می مشاهده پژوهش های گويه اثر ضرايب آماری نتايج خالصة 9 در جدول

 میزان با اورژانسی تجهیزات و ها مراقبت وعامل ،( 2.96) اثر ضريب میزان با اجتماعی امنیت ،( 2.93) اثر ضريب میزان
 و( 2.28)پشتیبانی و فعالیت ؛( 2.34)حكومتی  قوانین مقابل در و تاثیرگذار های مولفه بیشترين ،(2.911) اثر ضريب
 .دارند ورزشی فضاهای در امنیت افزايش و جرم از پیشگیری در اثر را ضرايب کمترين(  2.124)آگاهی و رسانی اطالع
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 پژوهش از حاصل نهایی الگوی .2شکل 

 

 گیرینتیجه و بحث
 امنیت ارتقای و جرم از پیشگیری هایمؤلفه تأثیر ارزيابی مفهومی مدل تدوين حاضر، پژوهش انجام از هدف
های مكان و فضاها در مجرمانه رفتارهای وجود و امنیت فقدان که منفی پیامدهای و نتايج دلیل به. بود ورزشی فضاهای
 مديران موردتوجه موضوعات از امنیت، ارتقای و جرم از پیشگیری هایمؤلفه تأثیر ارزيابی داشت، خواهند ورزشی
پژوهش  اين در .بود پژوهش اين انجام اصلی دلیل که است ورزش حقوق علم محققان ديگر نیز و ورزشی هایسازمان

. شد معرفی ورزشی فضاهای در امنیت افزايش و جرائم از پیشگیری در مؤثر هایعامل عنوانبه )متغیر( سه عامل
 .شد ارزيابی و بررسی آماری، هاینمونه بین در فوق هایگويه سپس

ضريب  با اجتماعی امنیت عامل است که آن از تحلیل عاملی، حاکی از استفاده با پژوهش اول پرسش بررسی نتايج
منظور از امنیت اجتماعی در  .دارد امنیت افزايش و جرائم از جلوگیری راستای در را اهمیت بیشترين ،2.96تأثیر 

 عامل ها متغیر
  عاملی بار

 استاندارد

ضریب 

 اثر
هنتیج  

 ورزش اجتماعی در امنیت
 تايید 2.96 0.15 (تاثیر بیشترين)اجتماعی امنیت

 تايید 2.34 0.02 حكومتی)کمترين تاثیر( قوانین

 طراحی)محیطی عوامل

 (محیطی

 تايید 2.93 0.03 (تاثیر بیشترين)مراقبت و نظارت

 تايید 2.28 0.03 (تاثیر کمترين) پشتیبانی و فعالیت

 ورزشی امنیت مديريت عوامل

 بیشترين)اورژانسی تجهیزات و ها مراقبت و امنیت

 تاثیر(
 تايید 2.911 0.04

 تايید 2.124 0.06 (تاثیر کمترين) آگاهی و رسانی اطالع
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 و اجتماعی نیازهای از بخشی دارد تعلق آنها به که فضايی در خاطر آسودگی فضاهای ورزشی، محیطی است که افراد با
 از يكی ورزشی، اماکن در اجتماعی امنیت: گفت توانمی يافته اين تبیین در کنند؛ بنابراين برآورده را خود جسمانی

 به افراد بیشتر هرچه حضور و گرايش جذب، در زيادی تأثیر تواندمی هاآوردن آن فراهم که است یعوامل ترينمهم
 که آيد شماربه ورزشی هایتیم و هاباشگاه درآمد منابع تريناصلی و ترينمهم از يكی عنوانبه و باشد ورزش سوی

تحقیق  با مشابه نتايج به (201۷کارگر و همكاران، ) و (2013و همكاران،  یجهرم انينادر) ،(2015 ،یو جالل یقربان)
 در ورزشكاران و شهروندان حضور اساس و رکن اجتماعی، امنیت عامل رسدنظر می به. بودند يافته دست حاضر

 هایفعالیت در مشارکت افزايش میزان و امنیت افزايش جرائم، کاهش هایزمینه تواندمی که است ورزشی فضاهای
 الگوی ارتقای در تواندمی ورزشی هایمكان چون عمومی فضاهای در امنیت احساس سازد. همچنین فراهم را ورزشی
و  یروح الله) که طورهمان .آورد وجودبه اجتماعی صحنه بهتر در مشارکتی و باشد مؤثر اجتماعی هایفعالیت
 جسمانی ضعف و اضطراب باشند برخوردار باالتری خاطر آسودگی افراد، از چه هر که باورند اين بر (2020 ،همكاران
وجود  بنابراين باشند؛ داشته تعامل خوبیبه محیط يک در خود همكاران با توانندمی نتیجه در داشت؛ خواهند کمتری

 مؤثر نیز تماشاگران حضور افزايش زمینه در مجرمانه، و آمیزخشونت رفتارهای بروز کاهش برعالوه هاورزشگاه امنیت در
  است. مؤلفه اين به مديران ويژه توجه دهندهنشان که باشدمی

تأثیر  ضريب با عامل عملكرد نیروی انتظامی، حاکی از آن است که بعد از عامل امنیت اجتماعی عاملی تحلیل نتايج
. اندقرار گرفته های بعدیترتیب در رتبهبه اهمیت لحاظ از 2.34 تأثیر حكومتی با ضريب مقررات و قوانین عامل و 2.۷8

 از فوق، هایمؤلفه از هرکدام زيرا باشند؛ توجهبی موضوعات نبايد به اين ورزشی مديران و رسد مسئوالنمی نظر به
 جرائم، از پیشگیری برای پلیس معتقدند (2016و همكاران،  یشهاب) طور کههمان .برخوردارند ایمالحظهقابل اهمیت
 از تواندمی مناسب مديريت با و دارد ایکنندهتعیین و مهم بسیار نقش ورزشی، هایناآرامی و امنیت انتظامی مديريت

 از حاکی يافته اين. دارد خوانیکند با نتايج پژوهش حاضر هم جلوگیری ورزشی هایپرخاشگری و جرائم از برخی بروز
 در آن احساس و امنیت افزايش راستای در. دارند تأثیر اجتماعی امنیت بر قانون، و عملكرد پلیس عملكرد که است اين

 فراوانی تأثیر هاورزشگاه امنیت و افزايش کنترل، نظارت در و پلیس است مردم با ارتباطات اوج نقطه پلیس جامعه،
 کردن آرام در حساسی نقش و اهمیت ورزشی، فضاهای در انتظامی نیروی عملكرد که کرد اذعان توانمی بنابراين دارد؛
 احساس و ترمناسب وضعیت ورزشگاه، از خروج لحظه تا ورود لحظه از افراد هرچه. دارد امنیت افزايش و هاورزشگاه جو

 اين در انتظامی نیروی عملكرد که شودمی کاسته نیز مجرمانه رفتار ارتكاب میزان از کنند؛ تجربه را بیشتری امنیت
 تخصیص باورند که اين بر (201۷ ان،یو ساق ایباقرن) مقررات حكومتی، و قوانین با ارتباط در. دارد سزايیبه نقش مورد
 ورزشی دعاوی هزينهکم و دقیق مطلوب، فصل و حل در سزايیبه نقش ورزش، امر در قانونی و حقوقی حكم يک

 هایريزیبرنامه نیازمند ورزشی، جامعه امنیت افزايش و جرائم از جلوگیری برای مهم اين رسدمی نظر به. داشت خواهد
 و قوانین نقش (1999 ان،يکاتوز) همچنین. است قانونی و حقوقی موازين با ورزش جامعه بیشتر آشنايی و اصولی
 تخلفات ناپذير،جبران حوادث تكرار و کندمی اعالم صراحت به ورزشی جامعه و ورزشكاران امنیت افزايش در را مقررات

 از ...و  داوران مربیان، ورزشكاران، از اعم ورزش؛ اندرکاراندست آگاهی بودن محدود نشانگر را ايران ورزش در جرايم و
 ناشی حوادث قانونی پیامدهای از ورزشی مديران از بسیاری متأسفانه و کندمی بیان خود مدنی و کیفری هایمسئولیت

 نداشتن و ندارند کافی آگاهی و اطالع اماکن اين در ارتكابی جرائم و ورزشی فضاهای ايمنی نكردن نكات رعايت از
 از ورزشی مديران داشتن مصون نحویبه ورزش در تخلفات حقوقی پیامدهای از ورزش جامعه آگاهی و اطالع

 که داشته بیان 155ماده  اسالمی مجازات قانون که گونههمان. کرد خواهد روروبه مشكل با را قانونی هایمسئولیت
 فضاهای مديران امنیتی و پیشگیرانه اطالعات بنابراين نیست؛ مسئولیت رافع قانون، به( اطالع و آگاهی نداشتن) جهل
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 تواندمی هاورزشگاه در افراد حضور افزايش و صدمات شدت يا رويدادها تكرار کاهش برای کنندگانشرکت و ورزشی
 .است سوهم (2015رنجان و آنوپا، )و  (2004فولر و دراور، ) نتايج با که شود واقع مفید

تأثیر  ضريب با مراقبت و نظارت عامل پژوهش، نتايج تحلیل عاملی نشان داده است که دوم پرسش در بررسی
 تأثیرگذاری و امنیت است و اهمیت افزايش و جرائم از جلوگیری راستای در محیطی مؤلفه عوامل ترينبااهمیت 2.93

 هایدوربین نصب و روشنايی بهبود با تواندمی که است شده تلقی مؤثر بسیار مجرمان، کردن متوقف در اين مؤلفه
 هاورزشگاه اطراف و داخل در مداربسته هایدوربین از استفاده امنیت، افزايش هایراه از يكی و کرد اقدام مداربسته

و  دارد قرار توجه مورد و خرابكاری جرم بازدارنده اهرم عنوانبه مداربسته هایدوربین از استفاده و نورپردازی باشد.می
و حكاک  یقنبر) هایپژوهش نتايج با يافته اين که کند قانون مجريان و پلیس به ارزشمندی و مناسب کمک تواندمی

تواند می نحوی به (199۷و همكاران،  لریم)و  (2016و کشمور،  لندیکل)، (2019و همكاران،  یهرات) ،(2020زاده، 
 رسیدن مهم عامل نورپردازی، که است بوده مداربسته دوربین از بیشتر روشنايی، تأثیر که رسدمی نظر به. باشد همسو

 شود.ايمنی و امنیت می کاهش سبب عمومی اماکن ضعیف نورپردازی وضعیت. است ورزشی فضاهای در ايمنی به
که بر اين باورند که  (2015 ،يیچایو عموزاده ل یدرپورشادهیح) و (2019چو و همكاران، ) تحقیقات نتايجهمچنان 
 فضاهای در خیزجرم هایمؤلفه عنوانبه تاريک و باريک معابر و پنهان و خیزجرم هایگوشه وجود نامنظم، هندسه

دارد. بعد از عامل نظارت و مراقبت نتايج تحلیل عاملی نشان  خوانیهم حاضر تحقیق یيافته آيند باشمار میورزشی به
تأثیر  ضريب با و جنايت جرم ،2.۷۷تأثیر  ضريب با فضا نگهداری و تعمیر ،2.8۷تأثیر  ضريب با هدف کردن داد سخت
و  پشتیبانی فعالیت و 2.36تأثیر  ضريب دسترسی با و کنترل ،2.۷05تأثیر  ضريب قلمروگرايی با تقويت ،2.۷42
 امنیت افزايش و جرائم از جلوگیری راستای درهای متفاوتی ترتیب از اهمیتبه 2.28تأثیر  ضريب با کمترين حمايتی

 برخوردارند.
از تحلیل عاملی را کسب کرده  (2.28)که کمترين میزان ضريب تأثیر  (پشتیبانی فعالیت)حمايتی  هایفعالیت

 در حضور و ورزش به مردم ترغیب و اهمیت بودن اين عامل از ديدگاه پاسخگويان نیست؛ زيرا تشويقاست حاکی از کم
 فضا به تعلق احساس افزايش برعالوه و کندمی بیشتر فضاهايی چنین در را ساکنان و مردم حضور ورزشی، فضاهای
 افزايش و اجتماعی همبستگی تقويت نظارت، فرصت افزايش خیابان، بر ناظر هایچشم شدن بیشتر موجب ورزشی
و  گسترش مؤلفه، اين تقويت راهكارهای از گردد پس يكیمی جرم بروز از مانع و شودمی غیررسمی اجتماعی کنترل
 حضور و استفاده برای ورزشكاران و شهروندان ترغیب و تشويق پذيری،مسئولیت حس طريق از مالكیت حس القای
 افراد که شودموجب می ورزشی فضاهای در حضور راستای افزايش در کمک و است ورزشی فضاهای در بیشتر هرچه
 پذيریآسیب کاهش باعث و شوند وارد ديگری فرد قلمرو حوزه به که ندهند خود به را حق اين مجرمان، و مزاحم
 یهمت)و نتايج تحقیق  (2005زنز و همكاران، کو) پژوهش نتايج با نحوی به يافته اين که شودمی جرم مقابل در محیط

 است. راستاهم (2016نژاد و همكاران، 
 و هامراقبت عامل است که مطلب اين گويای پژوهش، عاملی تحلیل پژوهش، نتايج آخر پرسش در بررسی

 از جلوگیری راستای در ورزش در امنیت مديريت عامل ترينمهم 2.911 ضريب تأثیر با اورژانسی و پزشكی تجهیزات
 جلوگیری و امنیت به که است فعالی رويكرد ورزشی، فضاهای در اورژانس خدمات است. تجهیز امنیت افزايش و جرائم

 به سريع امدادرسانی باعث هاورزشگاه در اورژانسی و حضور کادر درمانی تجهیزات وجود و کندمی کمک تنش از
 و اورژانس اتاق وجود و کندمی کنترل را پرخاشگرانه رفتارهای میزان حتی و ضايعات میزان و شودمی مصدومان
شود پیشنهاد می .است ضروری ورزشی، فضاهای کنترل و امنیت برای مديريت، برقراری اولیه هایکمک تجهیزات
 مسیرهای در اولیه هایکمک جعبه تعبیه کافی، آمبوالنس به تعداد اورژانسی مجهز، حضور و پزشكی امكانات
 کاهش در اندازی شود؛ زيرا اين اقداماتفضاهای ورزشی راه مناسب در هایآبخوری و های بهداشتیسرويس وآمد،رفت
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سو و ) ،(2019و همكاران،  یهرات) نتايج با که اين يافته دارند سزايیبه مجرمانه تأثیر و بارخشونت رفتارهای و تحريک
پور و  نیحس)و  (2019 ان،يو صفو یلیخل یرحمان)، (2015 نژاد، یدریو ح هيترکسلو یغالم)، (2006ان، همكار

اورژانسی که دارای بیشترين ضريب تأثیر  تجهیزات و هامراقبت عامل از باشد. پسمی سوهم (2019 همكاران،
 خروج و ورود درهای بازرسی و ( کنترل2.8۷1ورزشی با ضريب تأثیر ) فضای جمعیت های کنترلاست عامل( 2.911)

ورزشی با  فضای به مسیر ( و امنیت2.505تأثیر ) ضريب با هاپارکینگ کنترل (،2.۷13تأثیر ) ضريب با فضای ورزشی
 برخوردارند. امنیت افزايش و جرائم از جلوگیری راستای های متفاوتی دراهمیت ترتیب ازبه (1.24۷ضريب تأثیر )
که دومین عامل پراهمیت نتايج پژوهش حاضر در مديريت  2.8۷1تأثیر  ضريب با فضای ورزشی جمعیت کنترل

 بايد ورزشی فضاهای مديران آيد؛ بنابراينشمار میبه دنیا ورزش مهم روز مسائل از رود يكیشمار میامنیت ورزش به
 از جلوگیری و امنیت افزايش برای. کنند ريزیبرنامه تماشاچیان نشدهبینیپیش و انتظارغیرقابل رفتارهای برای

 بتوانند تا دهند تشخیص را سازمشكل هاینشانه بالفاصله شود مسئوالنمجرمانه پیشنهاد می و پرخاشگرانه رفتارهای
 به ورود حین و شود کنترل سكوها )تماشاچیان( روی هاتیم هواداران دهند و رفتار پاسخ حوادث و وقايع به سرعتبه

 در دخیل هایسازمان و مديران. کنند بازرسی ها رامناسبی آن شكل به امنیتی زبدهفضای ورزشی، مأمورين بازرسی و 
 هایسختی و مشكالت از بسیاری اندتوانسته منظم ایبرنامه آغاز با میالدی 1980 دهه از فوتبال هایلیگ برگزاری
 فدراسیون نمونه برای .کنند طرفبر را و غیره فحاشی، توهین قالب چنینی دراين هایو خشونت جرائم بروز با مرتبط

 تصويب کرد که «خشونت ضد» کمیته قالب در را ایگانهده موارد فهرست 2016 سال در 1اسپانیا فوتبال سلطنتی
. است آن از بخشی تنها آنها وابستگان و داوران، مربیان، بازيكنان به فحاشی از دخانیات، جلوگیری استعمال ممنوعیت

 تماشاگران اطالع به را ممنوعه الفاظ فهرست که است شده طراحی 2هواداران موبايل برای افزارینرمانگلستان  کشور در
 اینمونه برای .دهند اطالع ورزشگاه امنیت مسئوالن به طريق اين از را ناهنجاری هر توانندمی رساند و همچنینمی

 دقیق گذاریو شماره الكترونیكی هایبلیت صدور کنار در آلمان دورتموند شهر 3پارک ايدونا سیگنال ورزشگاه ديگر، در
و  یدستگرد)شود می استفاده تماشاگران رفتارهای بر نظارت نیز برای 4K 4مداربسته دوربین 300ها، صندلی
کند و ورزشی را دوچندان می فضاهای جمعیت کنترلاهمیت  که اقدامات و دستاوردهای فوق، (2020 ،همكاران

نژاد و  یهمت)و  (2016و همكاران،  یشهاب) ،(2015 ،یفرج)، (2019و همكاران،  یهرات)تواند با نتايج پژوهش می
 در فضاهای در افزايش امنیت و جلوگیری از جرائم دخیل عوامل بیان از پس راستا باشد؛ بنابراينهم (2016همكاران، 
 ورزشی، ايجاد فضاهای در تماشاگران مجدد حضور به توانمی که کرد توجه نیز آن مثبت پیامدهای توان بهورزشی می
 از پیشگیری ،(اسپانسرها) مالی حامیان بیشتر حضور شهر، برای شده ايجاد هایتماشاگران، ظرفیت در مثبت احساس
 برای باال امنیت با محیطی تماشاگران، ايجاد سوی از رقابت برگزاری از پس و حین قبل، احتمالی هایخسارت

 کرد. اشاره تروريستی هایفعالیت از پیشگیری در راستای امنیت ايجاد و هارقابت در کنندهشرکت ورزشكاران
فضاهای  در امنیت افزايش و جرائم از پیشگیری رسدداد به نظر می نتايج پژوهش حاضر نشان که طورهمان  

 ملزوم و الزم ورزش در امنیت مديريت و اجتماعی امنیت محیطی، هایعامل هایمؤلفه رعايت طريق ورزشی از
 وجود، اين با است. ضروری ناامنی، و جرايم بروز از پیشگیری برای شد بیان که ترتیبی با آنها از ترکیبی يكديگرند و

 توانندهستند می ارتباط در ورزشی و اماکن فضاها مديريت با نحوی به که نهادهايی ساير و ورزشی هایمديران سازمان
 زير پیشنهادهای حاضر، های پژوهشيافته به توجه با. باشند کوشا آنها بهبود گويه، در سه اين به ويژه با توجهی

 و قوانین آموزش هایکالس برگزاری -1: گرددمی ارائه آتی هایپژوهش انجام برای پژوهشگران مندیبهره منظوربه

                                                           
1 Real Federación Española de Fútbol (RFEF) 
2 Football fans 
3 Signal Iduna Park 
4 Ultra HD 
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 کردن فراهم -3 ديدهآموزش و مجرب نیروهای و پلیس با بهتر همكاری و تعامالت -2شفاف  شكل به ورزشی مقررات
 مشترک حس ايجاد -4 و وسائط نقلیه عمومیپزشكی  امكانات همچون ورزشگاه در رفاهی امكانات و تسهیالت حداقل
رسانی آگاهی و اطالع -5ورزشی  جامعه مالكیت حس و گسترش ورزشی فضاهای در بیشتر حضور طريق از جمعی

 برای اينترنتی کردن فروش بلیت مسابقات -6های مخابراتی چون موبايل موقع از طريق جرايد، بیلبوردها و سیستمبه
 چون هايیمكان در هانرده و حصارها، ديوارها چون مسدودکننده موانع از استفاده -۷ عیتجم ازدحام از جلوگیری

 هایاتاق چون حساس هایبازرسی، قسمت و نگهبانی مقابل، اتاق تیم تماشاچیان استقرار بلیت، محل فروش محل
 و تلفن هایکیوسک و قرار دادن انتظامی مراکز احداث -8.. و . هاخوابگاه و پذيرايی هایجلسات، سالن مديريت، سالن

های ها و پلهبینی و تعبیه خروجیپیش -9ورزشی  فضاهای خیزجرم هایکانون در سیار هایدکه يا هافروشیروزنامه
 -11 هاچوب و ريزهشكسته، سنگ هایها، شیشهآهنپاره آوریجمع مانند جرم؛ ارتكاب وسايل حذف -10اضطراری 
 گیت چون خاص اماکن برخی کنترل -12ها سالن چون و خلوت تاريک نقاط در مطلوب و کافی نورپردازی از استفاده
 افراد مانند تجمع محل و هابامپشتی، پشت هایتماشاچیان، حیاط فروشی، سكوهایبلیت هایخروج، گیت و ورود
 .مداربسته هایدوربین و هشداردهنده عالئم با هافروشیاغذيه
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