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 چکیده
امروزه ورزش به یک کنش انسانی جهان گستر تبدیل شدده اسد ب بیشدتر انسدان هدا بده گونده ای بدا ورزش در پیوندد            

هستندب اهمی  و کارکرد ورزش در دس  یابی ورزش کار به پایگاه اجتماعی و نیز به دس  آوردن سود و مزایای مادی، 

نینی جمهوری اسالمی ایدران، بده بدزه کداری هدای ورزشدی       سرآغاز پیدایی بزه کاری در آن اس ب نظام سیاس  جنایی تق

تواند توجه نموده اس ب مدیر ورزشی باید بتواند از بروز بزه کاری های ورزشی پیشگیری کندب نظام کیفری کشورمان می

 ند شودبها و تجارب پژوهشگران تربی  بدنی و نیز مدیران ورزشی برای مبارزه با بزه کاری های ورزشی بهره ماز دانسته

 کاری، پیشگیری، پایگاه اجتماعی، سیاس  جنایی: مدیری  ورزشی، بزهواژگان کلیدی 

Abstract 
Today sport has become a worldwide human action. Most people are so connected with 

sport. The importance and function of sport in achieving social and sports base to make a 

profit and material benefits, it is the beginning of the emergence of Crime. Legislative 

criminal policy of Republic  Islamic of Iran notice to Crime Sport crimes. Athletic Director 

must be able to prevent the occurrence of Crime Sports. Criminal system of our country can 

enjoy to knowledgements and experiences of researchers in physical education and as well as 

sports administrators.  
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 مقدمه: 
امروزه ورزش در سرتاسر جهان به شکل های گوناگونی دنبال می شودب همه انسان ها در دوره های گوناگون زندگی 

خود، به گونه ای با ورزش در پیوند هستند و بسته به میزان کنش گری های خود در این قلمرو جهان گستر، از پیامدهای 

ی توان بر این باور بود که ورزش آشکارا به صورت صنعتی جهانی کوتاه یا بلند مدت آن اثر می پذیرندب با این حال، م

در آمده اس ب سرمایه گذاری های کالن دول  ها و بخش های غیر دولتی، مباحث فرهنگی و اجتماعی پدید آمده در 

نی و آن و نیز برآیندهای گاه پیش بینی نشده فعالی  های ورزشی، آسیب ها و فرص  هایی را برای دول  و جامعه مد

نیز گروه های فراملی پدیدآورده اس  که از چشم انداز دانش تربی  بدنی و نیز دانش های گوناگون انسانی دارای 

اهمی  بسیار اس ب یکی از چشم اندازهای مهم و فراروی ورزش در هزاره سوم، دانش گرایی روزافزون آن اس ب چنان 

زشی را در می نوردند و از این راه، اهالی ورزش را در بهبود نقش که فناوران دانش های انسانی و تجربی زمینه های ور

آفرینی های ورزشی خود، یاری می رسانندب شناسایی راهبردهای مدیران ورزشی برای رویارویی با بزه کاری های 

یز پاک ورزشی نیز در راستای همین روند دانش گرایی اس  که می تواند به نوبه خود، بهبود فعالی  های ورزشی و ن

سازی اماکن ورزش را در کوتاه مدت و بلند مدت به همراه داشته باشدبدر آغاز باید دانس  که مدیری  عبارت از 

کنترل عملیات سازمان به طوری که بتوان در جه  تحقق اهداف سازمان به گونه مؤثرتر و با نهای  صرفه جویی گام 
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در سامان دهی فعالی  های ورزشی در سطوح گوناگون  (مدیری  ورزشی دانشی اس  که1091:0برداش ب)سجادی،

اهمیتی بنیادین داردب مدیران ورزش برای دستیابی به این هدف باید پاره ای توان مندی ها را برای گذار از موانع فراروی 

ن و پیاده ورزش کاران دارا باشند تا از این راه به گسترش بیشینه ای ورزش  در میان همه گروه های اجتماعی شهروندا

سازی اهداف از پیش برنامه ریزی شده آن، بیش از پیش امیدوار بودب زیرا در واقع، مدیری  ورزشی عبارت از هنر و فن 

تأمین و به کارگیری مؤثر نیروی انسانی ماهر و کارآمد و ابزار الزم برای طرح و برنامه ریزی و سازمان دهی اجرای 

( بزه کاری پدیده ای اس  که از آغاز 1088:1ت سالم اس ب)شعبانی بهار،هدف های تربی  بدنی، ورزش و تفریحا

آفرینش انسان وجود داشته و جوامع بشری را از خود متأثر نموده اس ب دنیای ورزش نیزبه ویژه در سطح قهرمانی، در 

ستیابی به مزایای کنار سودمندی های فردی و اجتماعی خود به دلیل وجود اصل رقاب  برای پیروزی و به دنبال آن د

مالی و غیرمالی، همواره شاهد روی داد بزه کاری هایی اس  که بنیاد انسان گرایانه ورزش را به چالش می کشندب از 

همین رو، مدیران ورزشی به عنوان فراهم کنندگان بستر ورزش باید در کنار همه مهارت های مدیریتی و ورزشی خود، 

های ورزشی را بدانند تا بتوانند با به کارگیری پاسخ های مناسب، از آلودگی راهبردهای رویارویی با بزه کاری 

که گاه با  _قلمروهای ورزشی به بزه کاری ها و آسیب های اجتماعی جلوگیری کنند و در هنگام پیدایی بزه کاری نیز

 شندب  رسال  خود را بدانند و در پیاده سازی آن بکو _وجود همه کوشش ها گریز ناپذیر می نماید

 شناسی: این نوشتار به روش توصیفی و با بهره مندی از  منابع کتابخانه ای نگاشته شده اس ب روش

 نتایج:
روزافزون ورزش در جهدان بدر اهمید  آن    مدیری  ورزشی شاخه ای از دانش تربی  بدنی اس  که به ویژه با گسترش

رینی های مددیران ورزشدی بسدیار گسدترده اسد  و ت دمیم       افزوده می شودبب همان گونه که دیده می شود، دامنه نقش آف

های مدیریتی آنان، اهمی  بسیاری در فعالی  های ورزشی داردب اما این مقاله تنها به واکاوی مهم تدرین راهبردهدای الزم   

ویژه  برای رویارویی با بزه کاری ها و آسیب های اجتماعی در دانش مدیری  ورزشی می پردازدب فعالی  های ورزشی به

در سطوح حرفه ای و  قهرمانی، به دالیل گوناگونی زمینه ساز پیدایی بزه کاری می شوند که در ادامه به طور فشدرده، بده   

پایگاه اجتماعی:به موقعی  و نقش اجتماعی فرد بر اساس وجهه ای کده نظدر   -برخی از این دالیل پراخته می شودببند اول

ای نمایان، یک پایگاه اجتماعی ویژه را برای ورزش کدار  ( ورزش به گونه1080:10دیگران دارد، پایگاه می گویندب)مور،

رود تا همدواره در سدطحی بداال از آمدادگی     به همراه می آوردب برای نمونه، از ورزش کاران شناخته شده و ملی انتظار می

-شوند و میجتماعی خود وابسته میکاران به پایگاه افنی در رشته تخ  ی خود قرار داشته باشندب با گذار زمان، ورزش

کوشند تا جنبه های خوشایند آن را نگاه دارندب از همین رو، به باور ما، حفظ پایگاه اجتمداعی بده دسد  آمدده از تدالش      

هدای مقطعدی ورزش   های پیشین ورزش کار و کوشش برای بهسازی آن، در شمار دالیلی اس  که گاه در هنگام ناتواتی

-ایدابی بده هددف پدیش گفتده برمدی      سازنده با دیگران، او را به روی آوری به بزه کاری بدرای دسد    کار از انجام رقاب 

مزایای مادی: فراگیری ورزش آن را به صورت یک جامعه اقت دادی جهدانی درآورده اسد  کده سدالیانه      -نگیزدببند دوم

بزه کاری های اقت ادی را فراهم می کنددب   حجم کالنی از سرمایه ها در آن جابه جا می شودب این روند خود زمینه برخی

در این راستا باید توجه داش  که سودمندی های مادی یاد شده، سبب می شود که بزه کاری هدای ورزشدی معطدوف بده     

کاران بتوانند از چشمان دستگاه های نظارتی و کارگزاران سامانه عدال  اهداف مادی، بیشتر چهره زیر زمینی بیابند تا بزه

شدویی  در سطوح ملی و جهانی در امان بمانندب یکی از مهم ترین بزه کاری های صورت گرفته در این راستا، پدول  کیفری
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اس  که به ویژه با افزایش نقدینگی و گردش آشکار یا نهان پول در دنیای ورزش، بیش از گذشته در فهرس  بزه کاری 

لی، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنهدا بده   شودب پولشویی یا تطهیر ماهای پایدار ورزشی نهادینه می

 (  1000:011طوری که یافتن منبع اصلی مال، غیرممکن یا بسیاردشوار گرددب)میرمحمدصادقی،اموال پاک اس ب به

 بحث و نتیجه گیری:
طبیعی بودن پدیده بزه کاری در همه پهنه ها و از جمله ورزش، ایجاب می کندد کده راهبردهدای رویدارویی بدا آن نیدز       

برای مدیران ورزشی روشن شودب  این راهبردها بیشتر، پاسخ های کنشی را به بزه کاری هدای ورزشدی دربرمیگیدردب زیدرا     

ورزشی ایجاب می کند که دامنه مدداخالت انبدباطی و کیفدری    رسال  های از پیش برنامه ریزی شده برای فعالی  های 

در آن به کم ترین میزان ممکن برسدب مدیری  ورزشی، سامان دهدی بهینده فعالید  هدای ورزشدی را دربرمدی گیدرد کده         

برآیند آن، فرص  سازی برای گسترش ورزش در سرتاسر کشور و بیشینه سازی روی آوری شهروندان به ورزش اسد ب  

رزشی باید روش های مناسب پیشگیری از بزه کاری های ورزشی را بدانند و افزون بر آن از مراجع انبدباطی و  مدیران و

 نیز قبایی رسیدگی کننده به این بزه ها، آگاهی وافری داشته باشندب 
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