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چکیده:
ورزش از ديرباز تاکنون به عنوان اساسیترين ابزار تربيت در ارتقاء سطح سالمت جسمانی ،روحی و روانی افراد جامعه مطرح
بوده و نهادهاي اثرگذار در هر کشوري را بدان وا داشته تا از آن به عنوان ابزار هدايت عامه بهره گيرند و به کمک آن شهروندان
همترازي داشته باشند .اين پژوهش با توجه به ماهيت و روش انجام کار ،توصيفی -تحليلی میباشد که اطالعات آن به شيوه
اسنادي مبتنی بر منابع معتبر علمی گردآوري شده است و با بررسی و مطالعه نقش سياست جنايی مشارکتی ايران در زمينه
کاهش جرايم و تخلفات ورزشی نشان میدهد که سياست جنايی مشارکتی يک سياست جنايی همراه با مشارکت جامعهي مدنی
است که با مشارکت دادن مردم به عنوان يکی از پتانسيلهاي مهم در جامعه میتواند جرايم و تخلفات ورزشی را کنترل و کاهش
دهد .از جمله راهکارهاي موثر در تقويت نقشپذيري و مشارکت مردم ،آشناسازي بيشتر افراد جامعه با اهداف و مبانی اصولی
سياست جنايی مشارکتی در چگونگی کاهش جرايم و تخلفات ورزشی از طريق تعامل با رسانههاي جمعی میباشد تا منجر به
از بين رفتن ضعف فرهنگی موجود در توسعه مشارکت پذيري شود.
واژگان کلیدی :سياستجنايی ،سياست جنايی مشارکتی ،سازمان مردمنهاد ،جرايم و تخلفات ورزشی ،ورزش

مقدمه:
امروزه پديده ورزش به عنوان ضرورتی انکارناپذير و يک نياز اساسی و زيربنايی ،به طور چشمگيري مورد توجه همگان قرار
گرفته است( .دارابی ،مهري و همکاران )1388 ،و به عنوان يک ابزار چند بعدي با تاثيرات گسترده ،جايگاه و نقش خود را در
اقتصاد ،سالمتی افراد ،گذراندن اوقات فراغت سالم و لذت بخش ،روابط اجتماعی ،پيشگيري از مفاسد اجتماعی و انحرافات
اخالقی رو به گسترش در جامعه و کاربردهاي عديده ديگر متجلی ساخته است( .حميدي ،مهرزاد )1395 ،بدون ترديد در عصر
کنونی ورزش به عنوان يک واقعيت اجتماعی با پديدههاي اجتماعی ديگر ،روابط متقابل برقرار میکند و دولتها سعی دارند که
از طريق برگزاري رويدادهاي مختلف ورزشی در سطح داخلی و بينالمللی ،فکر و ذهن ميليونها عالقهمند را به ورزش اختصاص
دهند و از طريق آن بسياري از جرايم و تخلفات موجود در بين جوانان و نوجوانان را کنترل نمايند .البته برگزاري رويدادهاي
مختلف ورزشی قوانين ،مقررات و آييننامههاي خاص خود را دارد و ورزشکاران بر اساس آنها برنامههاي خود را به نمايش
میگذارند و ممکن است که در اجراي اينگونه از برنامهها جرايم و تخلفاتی هم صورت گيرد .از آنجا که پديده جرم و بزهکاري
يک مشکل اجتماعی است که با ساير پديدهها در ارتباط است و با توجه به فوايد ارزشمند و اهداف ورزش که عنوان شد ،مشخص
می شود که ورزش و تربيت بدنی در کاهش بزهکاري ،اثرات قابل توجهی داشته و دارد (احمدي ،موسی .)1390،همچنين ورزش
در کاهش ناسازگاري جوانان موثر بوده و باعث کاهش فشارهاي روانی آنان میشود .افراد از طريق مشارکت در فعاليتهاي
حرکتی از نظر ذهنی ،جسمی و روانی تعادل الزم را کسب مینمايند و توانايی مقابله با مشکالت و فشارهاي ناشی از زندگی
مدرن را بدست خواهند آورد و همانطور که مشخص شده است ،جرم نتيجه جمع جبري عوامل موثر در بزهکاري است که تحث
تاثير تعارضات گوناگون و مناقشات روانی و فشار بر نقاط ضعف شخصيت افراد و عدم توانايی مقاومت در برابر فشارهاي مزبور و
بهم خوردن موازنه روانی ارگانيزم ،در شرايط خاص اتفاق میافتد(.آقايی نيا ،حسين)1396 ،
امروزه ورزش به عنوان يک امر مهم در زندگی افراد جامعه و در جهت باال بردن سطح سالمت جسمانی ،روحی و روانی آنان
مطرح شده است و از ديرباز با روشهاي سنتی و ابتدايی و در حال حاضر به شکل پيشرفته و مدرن توانسته جايگاه و نقش
مهمی در بهبود وضعيت جوامع انسانی پيدا کند(.مددي ،احمد )1395 ،انجام ورزش و کليه فعاليتهاي مرتبط با آن ،مستلزم
صرف هزينه ها و همچنين امکانات بسيار زيادي براي متوليان اجرايی آن دارد و هرساله دولتها بودجه کالنی را براي توسعه و
مشارکت نهادهاي مختلف در جهت اجراي صحيح قوانين ،دستورالعملها و آييننامههاي انضباطی صرف مینمايند تا ضمن
ترويج ورزشهاي همگانی با آداب و فرهنگ صحيح اسالمی به گونهاي از بروز هرگونه کج رفتاريها ،خشونتها و جرايم احتمالی
در ورزش جلوگيري نمايند .وجود قوانين و مقررات وضع شده در حوزه ورزش ،نشان از اهميت ارزنده و جايگاه حساس آن در
رشد و شکوفايی جامعه انسانی است .بدون شک محيطهاي مربوط به انجام فعاليتهاي ورزشی و حرفهاي ،عاري از هرگونه
آسيب پذيري ،بروز حوادث و تخلفات احتمالی ورزشی نبوده و رفتار و عملکرد ورزشکاران ،تماشاگران و همچنين هريک از افراد
حاضر در حوزه ورزش میتواند در نوع خود به گونهاي باشد که قوانين و مق ررات را زير پا گذاشته و بستر ايجاد جرايم را فراهم
نمايند بر همين اساس از الزامات قانونی ،وضع مجازاتهاي بازدارنده مرتبط به نوع تخلفات و جرايم ارتکابی از سوي متخلفين يا
مجرمين می باشد تا به دنبال آن به يک ثبات ،آرامش و احساس امنيت در ميادين ورزشی دست يافت( .عظيمی ،محمد کاظم،
 )1397در حال حاضر از ديدگاه سياست جنايی کشور انجام هرگونه حرکات و اقدامات مغاير با موازين شرعی و نقض مقررات
ورزشی در ميادين چه از سوي ورزشکاران و چه از سوي تماشاگران به دليل اينکه میتواند باعث آسيبهايی مانند نقص عضو و
حتی مرگ افراد ورزشی و يا غير ورزشی شود جرم شناخته شده و میبايست مورد پيگيرد قضايی و قانونی قرار گيرد .لذا در اين
مطالعه سعی بر آن است تا به بررسی سياست جنايی مشارکتی ايران در زمينه کاهش جرايم و تخلفات ورزشی پرداخته و بر
اساس آن مشخص گردد آيا در سياست جنايی کشور ما نقض مقررات ورزشی به عنوان علل موجهه جرم شناخته شده است يا
اينکه صرفا يک نوع خطا و تخلف انضباطی محسوب میشود و همچنين از ديدگاه سياست جنايی کشور ورزش و تربيت بدنی
در پيشگيري ،جرم زدايی و کاهش جرايم اجتماعی نقش موثري ايفا میکند؟ آيا نقش مشارکتی سياست گذاران ،مديران ارشد

و مردم در حوزه ورزش جهت کاهش جرايم و تخلفات ورزشی موثر است و آيا مشارکت رسانهها در پيشگيري و کاهش جرايم
ورزشی موثر بوده است ،يا اينکه به صورت دوگانه باعث افزايش وقوع جرم شدهاند؟ که در ادامه سعی گرديده به تمامی سواالت
مطرح شده بصورت جامع پاسخ داده شود.
روش تحقیق
اين پژوهش با توجه به ماهيت و روش انجام کار ،توصيفی -تحليلی می باشد که اطالعات آن به شيوه اسنادي مبتنی بر منابع
معتبر علمی گردآوري شده است .
بحث و نتیجه گیری
با توجه به اين که نتايج بررسیها و مطالب ارائه شده در پژوهش بايد منتهی به تحليل مطالب و پاسخ دهی به سواالت پژوهش
و تعيين تکليف فرضيه ها شود لذا در اين قسمت به صورت موردي در هر مبحث به تحليل مباحث مرتبط با سواالت و فرضيات
پژوهش پرداخته شده است:
براي بررسی نقش سازمانهاي مردم نهاد در پيشگيري و کاهش جرايم و تخلفات ورزشی میتوان با توجه به مطالعات انجام شده
بيان کرد که سازمان هاي مردم نهاد ظرفيتهاي بسياري دارند ،اين گونه نهادها با به صحنه آوردن مردم در زمينه هاي مختلف،
دولت را در پيشبرد اهداف خود کمک میکنند ،و معموال چون از بودجه دولتی استفاده نمینمايند ،هزينهاي براي دولت به بار
نمی آورند و حتی در بسياري از موارد کاستی هاي دولت و عملکرد ضعيف آن را پوشش میدهند .اين سازمانها هر چند در
کشور هاي مختلف و بر اساس قوانين داخلی آن کشورها ايجاد میشوند ،اما با همه تفاوت هاي اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي و
سياسی که بين جوامع وجود دارد ،همه اين سازمانها به عنوان نهادهايی خود محور و مردمی داراي ارزشها و اهداف مشترک
هستند که مهمترين آنها حمايت از حقوق بشر و فرد بشر در هرجاي دنياست .البته در بسياري از موارد به دليل دخالتها و کار
شکنیهاي دولت عملکرد اينگونه سازمانها با مشکالت عديدهاي مواجه میشود که به اين کار شکنیها بايد مواردي چون عدم
بودجه کافی و عدم هماهنگی و همکاري اعضا و همچنين بیتجربگی اعضاي آنها را نيز اضافه کرد.
در بسياري از موارد ،اجتماعی بودن پديده جرم ايجاب میکند تا حتی المقدور براي پيشگيري و سرکوب جرايم و تخلفات از
تمامی ظرفيت هاي اجتماعی استفاده شود .مشارکت سازمانهاي مردم نهاد در فرآيندهاي کيفري يکی از اين ظرفيتها است.
بنابراين می توان گفت ،مشارکت مردم به عنوان سازمانهاي مردم نهاد مستقل از دولت در کنار سازمانهاي دولتی در حمايت
از حقوق ورزشکاران تاثير بسزايی دارد .امروزه موفقيت چشمگير اين سازمانها بيش از پيش خود را نشان داده و در بسياري از
موارد باعث همکاري ملت هاي مختلف و حل بحرانهاي موجود شده است و به ويژه کشورهاي دموکراتيک و آزاد توانسته اند از
وجود اين نهادها استفاده فراوانی کنند و در عين حال بستر کافی براي رشد و عملکرد بهتر آنها مهيا نمايند ،هرچند که در
بسياري از کشورهاي در حال توسعه مشکالت بسياري بر سر راه اين سازمانها میباشد.
اگر بخواهيم به طور کلی يکی از داليل و قابليتهاي تشکيل سازمانهاي مردم نهاد را بيان نماييم مشارکت در امر پيشگيري و
کاهش دادن به جرايم و تخلفات میباشد .اتخاذ رويکرد هاي مشارکتی صحيح ،سازنده و واقعی در کليه عرصه ها از جمله سياست
جنايی ،نيازمند شناخت مفهوم مشارکت و الزامات و کارکردهاي آن است .بنابراين به نظر میرسد آنچه امروزه از اهميت بيشتري
برخوردار است چگونگی و ميزان مشارکت است نه خود مشارکت زيرا خيلی از سازمانها و نهادهاي حکومتی در ظاهر امر به
مسئله به کارگيري رويکردهاي مشارکتی هر چند بيشتر سطحی و کم عمقتر ،چندان مخالفتی ندارند و در اين ميان همانطور
که اشاره شد نحوه مشارکت و ميزان آن است که بايد مورد بررسی و دقت قرار گيرد .بی ترديد مشارکت طلبی يک روي سکه
است که در روي ديگر آن مشارکت جويی قرار دارد .به عبارت ديگر براي تحقق يک رويکرد مشارکتی صحيح و سازنده عالوه بر
اين که الزم است مقام هاي مسئول با ايجاد ساختارهاي مشارکت طلبانه ،زمينه را براي مشارکت هر چند بيشتر و موثرتر فراهم
کنند .در مقابل مردم و نهادهاي مردمی نيز بايد کشش و گرايش به مشارکت را در خود پرورانده و بروز دهند و اين دو تاثيري

متقابل بر يکديگر دارند که بررسی آن و به طور کلی کنکاش در زمينه عوامل موثر بر مشارکت و يا کناره گيري اجتماعی مردم
فرصتی ديگر میطلبد( .بابايی ،محمد علی ،نجيبيان ،علی)1390 ،
سازمانهاي مردم نهاد جايگاه رفيعی در مشارکت هاي مردمی و سياست جنايی مشارکتی دارند و میتوانند مشارکت مردم در
عرصه هاي مختلف را نهادينه و سازماندهی کرده و تعميق و گسترش دهند .امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاه هاي دولتی
بيشتر از طريق اين نهاد هاي موثر مدنی صورت میگيرد و بدين لحاظ وجود آنها از مظاهر و لوازم اصلی و اساسی جامعه مدنی
در دنياي امروزه به شمار می رود و تعداد و گستردگی آنها معيار سنجش مشارکتهاي مردمی در جوامع مختلف قلمداد
میشود .اين نهاد ها امروزه در برنامههاي پيشگيري از جرم و کاهش تخلفات در کشور جايگاه برجستهاي دارند به نحوي که از
ارکان اصلی و اعضاي فعال شوراهاي پيشگيري از جرم آنها در سطوح ملی ،منطقهاي و محلی محسوب میشوند.
در عصر حاضر يکی از عواملی که نظم عمومی و توسعه کشورها را با چالش روبه رو میکند جرايم و تخلفات مختلفی میباشد
که يکسري از افراد دست به ارتکاب آنها میزنند .اينگونه جرايم و تخلفات باعث اختصاص يافتن بخش عظيمی از بودجه
کشورها در جهت کاهش ميزان وقوع آن میشود و اينگونه آسيبها سبب میشود که کشورها از مسير شکوفايی و توسعه خود
دور شوند .از آنجايی که تجربه ثابت کرده است ،دولت ها هرگز به تنهايی قادر به انجام چنين امري نبوده و نيستند و همچنين
با مطرح شدن مباحث نظري و تجربيات علمی در خصوص تاثير مشارکت هاي مردمی در افزايش بازدهی طرح هاي دولتی
ضرورت استمداد از جامعه مدنی براي مشارکت در امر پيشگيري از جرم غير قابل اجتناب به نظر میرسد .امروزه کشورهاي
مختلف متناسب با ميزان توسعه يافتگی خود سهمی را براي مشارکتهاي مردمی در سياست جنايی خود در نظر میگيرند.
در ايران سازمانهاي مردم نهاد سنتی که ريشه اي در فرهنگ و سنت ملی ما دارند مانند انجمن هاي خيريه از سابقه طوالنی
برخوردار هستند .اما اگر بخواهيم در مورد سازمان هاي مردم نهاد نوين و امروزي که داراي اساسنامه و هويت ثبتی مشخص
هستند صحبت کنيم به دوره پس از انقالب مشروطيت و قانونگذاري ايران بر میگردد .سازمانهاي مردم نهاد امروزي که مطابق
الگوهاي جديد و بينالمللی در جهان تشکيل شدهاند بيشتر بر برنامههاي توسعه و پيشگيري از جرايم و تخلفات تاکيد دارند و
در سالهاي اخير نيز در زمينههاي ورزشی سازمانهاي مردم نهاد بسياري به وجود آمده است که روز به روز روندي روبه رشد
پيدا میکنند.
اگر بخواهيم اولين و تاثير گذارت رين گام جهت کاهش جرايم و تخلفات را بيان کنيم ،آموزش و اطالع رسانی می باشد .زيرا بنا
به گفته قديمی ترين مکتب کيفري در غرب يعنی مکتب کالسيک براي اينکه مردم ضرورت حفظ قرارداد اجتماعی را درک کنند
به آموزش نياز دارند مطابق گفته سزار بکاريا از پيشگامان اين مکتب آموزش آگاهی را همراهی می کند( .رسولی ،کامران،
 .)1385اگر چه به موجب قانون اساسی و قوانين و مقررات موجود ،وظيفه تأمين آموزش رسمی و عمومی عمدتا بر عهده دولت
و نهادهاي حکومتی قرار دارند اما شکی نيست که جامعه مدنی نقش و سهم مهمی در اين زمينه ايفا میکند و نهادهاي اجتماعی
مختلفی از قبيل خانواده ،مدرسه ،مسجد ،سازمانهاي مردم نهاد و رسانههاي گروهی اين کارکرد جامعه مدنی را برآورده میسازند.
بدون ترديد آموزش و اطالع رسانی به ورزشکاران و عموم مردم توسط اين سازمان ها می تواند نقش موثر در کاهش جرايم و
تخلفات ورزش ی داشته باشد و آن ها را از ورطه تخلفات دور کند .البته اين آموزش ها و اطالع رسانی ها بهتر است هدفمند و
جهت دار باشد و عالوه بر آموزش عمومی ،آموزش هاي تخصصی به ويژه آموزش ساده مسائل و موضوعات حقوقی ورزشی در
راستاي کاهش جرايم و تخلفات ورزشی نيز به افراد عالقه مند داده شود.
در مورد نقش سي است گذران و مديران ارشد در کاهش جرايم و تخلفات ورزشی می توان بيان کرد که ،مبناي سياست گذاري
در ورزش ،موضوعی جدا از کليت سياست هاي يک نظام نيست .مشارکت سياست گذاران در حوزه ورزش براي پيشگيري و
کاهش جرم ،فقط پيش بينی تدابير ماهوي پيشگيرانه نيست ،بلکه بايد ساختار و آيين مناسب براي عمليـاتی کـردن آن نيـز

طـرح ريـزي شـود 1.چه اينکه نبود تشکيالت منسجم و آيـين و ترتيبـات مـنظم ،اجـراي تدابير ماهوي پيشگيرانه را با چالش
و چه بسا با شکست مواجه می سازد .موفقيت سياست هـا و برنامـه هـاي پيشـگيرانه در گـرو اتخـاذ تـدابير ،تشـکيالت و
تشـريفات مناسب است زيرا کاستی و نارسايی در فرآيند اجراي تدابير پيشـگيرانه ،اسـباب دسـت يـافتن بـه هدف ها را چالش
پذير می سازد و چه بسا به نقض شـماري از حـق هـاي بنيـادي شـهروندان مثـل تعـرض بـه حـريم خصوصـی افـراد بينجامـد.
از ايـن رو ،ترسـيم سـاختار و فرآينـد مناسـب بـراي به اجرا درآوردن سياست ها و برنامه هاي پيشگيرانه از بايسته هاي موفقيت
در پهنه سياسـت جنـايی است .بر همين اساس ،مؤسسان قانون اساسی در زمينه چگـونگی اجـراي ايـن تـدابير و در واقـع
درباره شکل و مديريت پيشگيري از جرم ،سياستگذاري کردهاند .همچنين جرايم و تخلفات موجود در هر جامعهاي همواره به
نظم عمـومی صـدمه وارد مـیسازد و سياسـتهـاي مهار اين جرايم در هر جامعهاي ،بخش مهمی از سياستگذاريهـاي کـالن
کشـور را تشـکيل میدهد .با توجه به اينکه ارتکاب جرم همه بخش هاي جامعه را تحـت تـأثير خـود قـرار می دهد ،مسلما
همه نهادهاي حکـومتی بايـد در زمينه کاهش اين جرايم و تخلفات مشـارکت داشـته باشند .به همين منظور ،مشارکت همه
نهادهاي دولتی و مردمی در زمينه کاهش جرايم و تخلفات ضروري است و نمی توان صرفا يک نهاد يا سازمان خاص را متولی
ايـن امـر دانسـت .زيرا اينگونه اقدامات میتواند سازمانها و نهادهاي مختلفی را در برگيرد ،از قبيل مجلس شوراي اسالمی،
دولت ،قوه قضاييه و البته نهادهاي تابعه آنها که براي درک بهتر سياست گذاري در زمينه کاهش جرايم و تخلفات ورزشی بايد
نقش هر يک از نهادهاي اصلی سياست گذاري در اين راستا بيان شود.
در ابتداي اين قسمت ،بايد متذکر شد که يک سري از اقدامات بايد در جامعه جهت آشنايی با جرايم و تخلفات ورزشی از همان
دوران کودکی در مدارس آموزش داده شود؛ زيرا مدرسـه در پـرورش شخصـيت و اجتمـاعی شـدن افـراد بسـيار تأثيرگذار است
و افراد در اين عرصه ،عـالوه بـر سـواد آموزي ،بـا هنجارهـاي بنيـادي جامعـه آشـنا می شوند و چگونگی برخورد با مناسبت
هاي اجتماعی را فرا مـی گيرنـد ) Siegel, Larry. J, 2012( .متاسفانه اين موضوع در آموزش و پرورش کشور ناديده گرفته
می شود و توجه به اين مسئله ،سبب آشنايی افراد در همان مراحل ابتدايی به اين اقدامات بوده چرا که آگاهی از عواقب کار
خود يکی از مصاديق تدابير پيشگيرانه در زمينه کاهش جرايم و تخلفات ورزشی است .اولين اقدامی که دولت در اين حوزه بايد
انجام دهد آموزش تخلفات و جرايم ورزشی در دوران تحصيلی و از همان نوجوانی است .دولت و زير مجموعه آن ،آموزش و
پرورش ،بايد در سيستم آموزشی خود ،بعضی از تخلفات را به محصالن آموزش دهند و مفاهيمی راجع به عوارض و عواقب
اينگونه از جرايم و ت خلفاتی را که ممکن است با آن روبه رو شوند را در کتب درسی خود بگنجانند.
وظيفه قانونگذاري در کشور ما بر اساس قانون اساسی ،بر عهده مجلس شوراي اسالمی نهاده شده است .قانونگذاري توسط مجلس
انجام می شود اما در فرآيند تهيه و تنظيم يک پيش نويس قانونی تا تصويب آن ،تحقيقات علمی ،افکار عمومی ،روشنفکران،
گروه هاي ذي نفوذ اجتماعی ،سازمان هاي مستقل ،احزاب و رسانههاي گروهی در آگاه سازي مردم نقش مهمی را بر عهده
دارند( .باصري ،علی اکبر؛)1393
همان گونه که بيان شد مهمترين و اصلی ترين وظيفه قوه مقننه ،وظيفه قانون گذاري است و اين وظيفه در حوزه ورزش بسيار
مهم و تاثيرگذار است به همين منظور مجلس بايد در زمينه هاي مورد نياز ورزشی اقدامات مقتضی و مهمی را انجام دهد و در
تدوين قوانين مربوط به جرايم و تخلفات ورزشی خالء ها و کاستی هاي موجود را پيدا کرده و قوانين جديد و به روز شده اي را
وض ع نمايد .همچنين طرح ها و لوايح قانونی که در زمينههاي ورزشی به مجلس فرستاده می شود را فوريت بخشد و جهت
بررسی هرچه سريع تر آنها اقدام کنند و در جاهايی هم که نياز به قرار دادن بودجههاي الزم جهت اجرايی کردن اين طرح ها
میباشد با دقت عمل بيشتري برخورد کنند .زيرا اين گونه موارد می تواند نقش موثري در بسياري از زمينههاي ورزشی داشته
باشد که يکی از اين موارد کم کردن جرايم و تخلفاتی است که در حوزه ورزش رخ میدهد.
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پيشگيري از بزهکاري به مشـارکت همـه جانبـه کليـه نهادهـا نيازمنـد اسـت 2.طبق بند  5اصل  156قانون اساسی جمهوري
اسالمی ايران ،اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم وظيفه قوه قضاييه دانسته شده است .با توجه به بند  4اين اصل به نظر می
رسد که قانونگذار در بند مزبور به دنبال پيشگيري غير کيفري بوده است( .بيات ،بهرام ،شرافتی پور ،جعفر؛  )1387بنابراين طبق
اصل ذکر شده قوه قضاييه نمیتواند به تنهايی و بدون همراهـی و مشارکت مردم و سـاير نهادهـا در ايـن راسـتا گـام بردارد
زيرا ظرفيت هاي اين نهـاد در زمينـه پيشـگيري از بزهکـاري محـدود بـوده و از رهگـذر آنهـا نمی توان بر همه عوامل جرم
زا تأثير گذاشت .به هر جهت ،ارتکاب بزهکـاري بـه عوامـل متعـددي وابسـته است که سياستگذاري و برنامه ريزي ناظر به آنها
از حيـث قـانونی و همچنـين نداشـتن امکانـات از دستگاه قضايی برنمی آيد .از ديدگاه ديگر هم میتوان گفت ،قوه قضاييه تنها
پس از وقوع جرم وارد عمل می شود و وظيفه پيشگيري از جرم پيش از وقوع را برعهده ندارد زيرا پيشگيري در اين معنا بر
عهده مقامات اجرايی است .قوه قضاييه براي پيشگيري از وقوع جرم نقش مديريتی دارد و سياست گذاري می کند ،اما اجراي
سياست ها بر عهده نهادهاي اجرايی است( .همان ،صص)128-127
در زمينههاي و رزشی نيز ،قوه قضاييه ضمن ارائه راهکارهاي پيشگيري از جرم در خصوص تقويت فعاليت هاي ورزشی و سالمت
ورزش براي آحاد جامعه و همچنين اقدامات مقتضی به جهت ممانعت از اقدامات غير قانونی و فعاليت ناسالم ،در بسياري از
شهرها دست به تدوين و شيوه نامه کميته سالمت و ورزش ن موده است .همکاري قوه قضاييه با اداره کل ورزش و جوانان و
مسئولين محترم بازرسی و حراست ،با مشارکت فعال مردم و نيروهاي فعال در هيات هاي ورزشی که بدون هيچ چشم داشتی
حاضر به همکاري هستند ،بسيار در زمينه کاهش جرايم ورزشی کارساز خواهد بود و سالمت محيطهاي ورزشی را از گزند
متخلفان مصون خواهد کرد.
با توجه به اين که پيشگيري از جرم قوه قضاييه به اصل  61قانون اساسی محدود است ،طبيعی است که قوه مجريه به عنوان
متولی اصلی انواع پيشگيري از جرم در کشور عمال وارد صحنه شود و از طريق سازمان هاي مختلف در جهت کاهش جرايم اقدام
کند  .بزهکاري در ورزش همواره به نظم عمومی صدمه وارد می سازد و مهم ترين دليل حضور قوه مجريه در عرصه ورزشی حفظ
نظم عمومی جامعه است .زيرا ارتکاب جرم نظم عمومی جامعه را مختل نموده و ريشه در شرايط نامناسب اجتماعی دارد .قوه
مجريه عالوه بر وظيفه تامين امنيت جامعه و ح فظ نظم ،نقش موثري در ايجاد رفاه اجتماعی و کاهش مشکالت و آسيبهاي
اجتماعی ايفاء می نمايد .در واقع ،دولت با انجام وظايفی که طبق اصول  28تا  31قانون اساسی بر عهده دارد ،در حذف بسترهاي
ارتکاب جرم مشارکت مینمايد.
پيشگيري اجتماعی با ايجاد تغيير و اصالح در افراد و شرايط اجتماعی ،به دنبال کاهش ارتکاب جرم به صورت پايدار و هميشگی
است و با بهره گيري از تدابير مختلف در صدد اثرگذاري بر تکوين شخصيت افراد است( .نيازپور ،اميرحسين )1382 ،يکی از
مهمترين برنامههاي دولت در امر پيشگيري اجتماعی در ورزش ايجاد تمهيدات و فرايندهاي امنيتی الزم در اماکن اجتماعی-
ورزشی (بـه خصـوص ورزشـگاه هـا) ،است که جايگاه ويژه اي در برنامه ريزي دولت و برگزار کنندگان رويدادها و رقابت هاي
بزرگ و بـين المللـی دارد .و امروزه دولت و ساير نهادهاي وابسته به آن به خصوص نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ايران که
بر اساس قسمت د از بند  8ماده  4قانون تاسيس خود ،مصوب  1369عهده دار پيشگيري از جرم است و در پی يافتن راهکارهايی
بـراي مقابلـه و کاهش دادن حوادث و جرايم پيشبينی نشده در زمينه هاي مختلف ورزشی هستند .با توجه به اينکـه ناارامی و
خشونت در ورزش ،يکـی از مـوارد اغتشـاش اجتمـاعی محسـوب میشود؛ اين موضوع وجود يک نوع بحران را در جامعه گوشزد
می کنـد کـه بايـد تحـت کنترل درآيد؛ زيرا اغتشاش ،يک نوع اقدام شورشی است که با ايجاد اختالل و بی نظمی ،کارکرد
حاکميت را زير سؤال می برد .از آنجا که مجموعهاي از عوامل سـبب بـروز پديـده خشونت در ورزش میشوند؛ مديريت و کنترل
آن مسـتلزم اتخـاذ تـدابير پيشـگيرانه و مقابلهاي است نقش پليس در مديريت انتظامی امنيت و پيشگيري از ناآرامیهاي
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ورزشی ،بسيار مهم و تعيين کننده است که با مديريت مناسب ،میتواند از بـروز برخـی از پرخاشـگري و ناهنجاريهـاي ورزشی
جلوگيري کند .بسياري تصور میکنند کـه پلـيس و مسـئوالن در يـک رويـداد ورزشی ،بخشی از پشت صحنه اصلی هستند و
مسابقات بـدون آنهـا ،مطلـوب و ايمـن برگزار نخواهد شد .پليس و مسئوالن امنيتی ورزش ،واقعا نقش به سزايی در امنيت يـک
فعاليت ورزشی ايفا می کنند؛ برقراري نظـم و امنيـت تماشـاگران ،جلـوگيري از ازدحـام جمعيت در ورزشگاه ها ،حفاظت از
تماشاگران در تمامی مراحل برگزاري مسابقات ،سالم نگهداشتن وسايل نقليه و اتوبوسهاي مملو از تماشـاگران ،امنيـت امـاکن،
تأسيسـات و تجهيزات ورزشگاهها در رويدادهاي ورزشـی از نظـر عملـی و اجتمـاعی ،فراينـد بسـيار پراهميتی است که بر عهده
آنان است و از ارکـان اصـلی برگـزاري مناسـب رويـدادهاي ورزشی و از همه مهمتر ،باعث رشد صنعت ورزش خواهد شد.
نقش مدیران ارشد در کاهش جرایم و تخلفات ورزشی
مديريت در ورزش شايد در نگاه نخست و از ديد عموم ساده ترين کار محسوب می شود که بسياري از مردم در پی نتايج ورزشی
و يا در سطوح قهرمانی و بين المللی به سادگی و پيش از هر موضوع ديگر ،مديران آن رشته را نقد می کنند و بيشترين مسائل
را به پاي مدير مینويسند .اما واقعيت اين است که مديريت ورزشی متاثر از ويژگیهاي بسيار از جمله شخص مدير است و
امروزه ،در بسياري از محافل ورزشی نقادي آن بسيار شايع است .مديران ارشدي که در رأس سازمانهاي ورزشی کشور قرار می
گيرند ،بايد ديدگاه فنی و مشارکتی نسبت به ورزش داشته باشند و همچنين در تمام سطوح مختلف برنامه ريزي ،سازماندهی
مناسب ،کارگزينی درست ،هماهنگی و بودجه ريزي و گزارش دهی دقيقی داشته باشد .شواهد نشان میدهد که کشورهايی که
در زمينه کاهش جرايم و تخلفات ورزشی موفق بودهاند براي رسيدن به اهداف خود ابتدا برنامهريزي و روشهاي اجراي آن را
طراحی کردهاند .مدير ان ورزشی ما نيز بايد ابتدا اهداف خود را بر اساس بودجه ،منابع مالی و انسانی موجود تعريف کنند و روش
اجرايی مناسبی براي آن به دست آورند و سپس گام در اين راه بگذارند .همچنين بايد ابتدا بررسی کنند که در کشور ما کدام
يک از ورزشهاي مشارکتی يا همگانی مقدم و يا اي نکه هر کدام در نوع خود در اولويت هستند و سپس براي آنها برنامه ريزي
دقيقی در زمينه کاهش جرايم و تخلفات آن رشته نمايند .در اين برنامه ريزيها به طور حتم زمان بندي بسيار حائز اهميت
است .همچنين نظارت و ارزشيابی از مواردي است که در هر مرحله بايد اعمال شود ،تا اگر در پايان برنامه ريزي به اهداف خود
نرسيديم علت را شناسايی کنيم و بدانيم که علت نرسيدنها چه بوده و در کدام مرحله اتفاق افتاده است .در کشورهاي پيشرفته
هدف گذاري ها در زمينه هاي کاهش جرايم از طريق مشارکت دنبال میشود که در اين راه بر روي منابع انسانی
سرمايهگذاريهاي ويژهاي میشود و با يک مديريت خوب میتوان بهترين نتيجه را در زمينه کاهش جرايم شاهد بود .براي ايجاد
برنامه هاي مشارکتی در فدراسيون هاي ورزشی بايد کميتههاي آموزش فدراسيون ها نظارت و کنترلهاي الزم و برنامههاي
کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت طراحی کنند و بر اساس مسائل مختلفی که در حوزه تخلفات ورزشی به وجود میآيند هدف
گذاري کنند تا برنامه ها از مسير خود منحرف نشود.
در مورد نقش مردم در کاهش جرايم و تخلفات ورزشی در نگاهی ساده به موضوع مطرح شده شايد بتوان بيان کرد که نقش
مردم بسيار کمرنگ تر از نقش ديگر موارد موثر باشد ،ولی از لحاظ فرهنگی موثر ترين نقش همان نقش مردم است .ورزشکاران
و تمام افراد ورزشی از قشر مردم هستند و سواي جامعه به حساب نمی آيند .در واقع مسائل اين چنينی با فرهنگ سازي بسيار
ريشه اي تر حل می شود تا با استفاده از ساير راه حل ها ،تمامی مردم در قبال سالمت جامعه موثرند .همانگونه که پيامبر
اکرم (ص) فرمودند« :کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته» که يعنی «هرکدام از شما مسئول هستيد و درباره افرادي که به
سخن شما گوش می دهند ،مسئول هستيد» پس مردم بايد براي اصالح جامعه قدم بردارند و اين قدم شايد موثرترين باشد ،با
توجه به آنچه که گفته شد نقش و شيوه هاي تاثير گذار مردم در زمينه کاهش جرايم و تخلفات ورزشی را مورد بررسی قرار
میدهيم.
در مورد نقش رسانه ها در کاهش جرايم و تخلفات ورزشی بدين صورت میتوان عنوان کرد که در عصر حاضر يکی از مهم ترين
ابزارها در جهت فرهنگ سازي و کاهش جرايم و تخلفات ،رسانه هاي جمعی میباشد .زيرا عصر حاضر به عصر اطالعات و ارتباطات

معروف است و مردم بيشتر از طريق رسانه ها الگو برداري می کنند .به همين دليل اکثر جرم شناسان ،جامعه شناسان و متوليان
نظم و امنيت اجتماعی بر نقش موثر آن در بين مردم اعتقاد ويژهاي پيدا کردهاند .جرم شناسان ،وسايل ارتباط جمعی را در ذيل
عوامل اجتماعی يا محيط انتخابی يا اتفاقی جرم بررسی کرده ،بر نقش هاي دوگانه آن در وقوع جرم يا پيـشگيري ازآن تأکيـد
دارنـد و معتقدند اين ابزار در پرورش يا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ايفا میکند .بنابراين ماهيت رسانههـاي جمعـی بـه
گونـهاي اسـت کـه بـراي جـذب مخاطـب ناگزيرند مفاهيم مورد نظر و واقعيات را اغراق آميز يا تحريفآميز ارائه دهند و
رسانههـا بـا انتخـاب موضـوع حـوادث و چگونگی انتقال مفاهيم و پيامها به مردم ،نقش مؤثر در تعيين اشکال و محدوده جرم
و انحرافات اجتماعی برعهده دارند .هدف اين مبحث شناخت آثار مثبت و منفی رسانه ها و همچنين نقش مشارکتی آن در بين
مردم می باشد؛ که با استفاده بهينه و مناسب از رسانه ها میتوان در کاهش جرايم و تخلفات ورزشی به عنوان يک عامل مؤثر
در جامعه استفاده کرد.
ارتباطات نقش مؤثري در انتقال دانش ،مهارت ،نگرش ها و اطالعات در سطح جامعه بر عهده دارد و در سال هاي اخير تبليغات
به بخشی از پيکره ارتباطات عمومی تبديل شده است .با توجه به اثر ورزش در ابعاد مختلف زندگی فردي و اجتماعی و اهميت
توسعه آن در سط ح ملی و نقش واسطه رسانه در اين مهم ،شناخت نقش رسانه در توسعه ورزش و برنامه ريزي هاي مناسب
براي آن ضرورت پيدا کرده است( .قاسمی :همان) براي توسعه و گسترش ورزش ما به تبليغ و ترغيب نياز داريم .گسترش و
مشارکت در توسعه ورزش ،بدون انگيزه ممکن نيست .براي دستيابی به اين منظور رسانه ها بايد انگيزه هاي صحيح و عقالنی
مخاطبان را شناسايی کنند .مخاطبان رسانه ها معموال ،اطالعات مورد نياز خود را از منابعی می گيرند که با افکار و اعتقاداتشان،
همسو است .يعنی پيام گيران و مخاطبان برنامه اي را تماشا می کنند و مطلبی را نمی خوانند ،مگر آنکه آن را دوست داشته
باشند(.فتحی نيا ،محمد و عليزاده ،عبدالرحمن؛.)1384
رسانه هاي گروهی نقشی مؤثر در تغيير نگرش افراد جامعه نسبت به ورزش دارند و هرچه اين نقش با توجه به مالحظاتی چون
شناخت نيازها ،روش هاي مؤثر ارتباطی و رويکردهاي روانشناختی صورت پذيرد ،اثرگذارتر خواهند بود(.کوهن ،ارتور؛)1398
وسايل ارتباط جمعی میتواند در توسعه با انتشار و گسترش انديشههاي نو در بيداري وجدان عمومی و تنوير افکار عمومی ،نقش
مؤثر ،آموزش دهنده و رهبري کننده ايفا کنند( .کردي  :همان) دنياي جديد رسانه ها ،کارکردهاي جديدي را براي ورزش ايجاد
نموده اند .اين مسئله تا جايی پيش رفته است که امروزه در تماشاي يک بازي فوتبال ،بيش از نيمی از مردم جهان تماشاگرند و
اين در حالی است که شايد بيشتر آنها فوتبال بازي نمیکنند .رسانهها واسطه انتقال ورزش به تماشاگران شده و ورزش مدرن
به حوزه فرهنگ عمومی وارد شده است .لذا مفهوم جديدي از ورزش شکل گرفته و ابعاد و کارکردهاي متفاوت اجتماعی ورزش
پديدار شده است( .فرودر ،حسين؛  )1380بيشتر مردم از طريق تلويزيون ،راديو و مطبوعات با ورزش ارتباط برقرار می کنند و
سهم اين رسانه ها در زندگی برخی از طبقات اجتماعی مثل کارگران بسيار باالست( .جعفري ،سعيد؛  )1381گفتمان سازي از
ديگر کارکردهاي مهم رسانه ها در عرصه ورزش است ،گفتمانسازي حول محورهايی از جمله ورزش و همبستگی اجتماعی،
ورزش و سالمت ،ورزش و صلح جهانی ،نقش ورزش در گسترش ارتباطات اجتماعی میتواند به تعميق بخشی و اصالت يافتن
کارکردها و تأثيرات ورزش و فراگير نمودن آن کمک نمايد.
به طور کلی می توان بيان کرد که ورزش يک پديده اجتماعی است و به طور مستقيم به افراد جامعه باز میگردد .بيشتر مردم
از طريق وسايل ارتباطی با ورزش رابطه برقرار میکنند و با توجه به وظايف رسانهها ،وسايل ارتباطی در راستاي وظايف خبري
و آموزشی خود ،اخبار و رويدادها و وقايع ورزشی را به اطالع مخاطبان خود میرسانند و از طرف ديگر اطالعات الزم براي آموزش
و فراگيري رشتههاي مختلف ورزشی را در اختيار آنها قرار میدهند و نيز دستاوردهاي جديد علمی و ورزشی ،قوانين و قواعد
جديد ورزشی را به مخاطبان میآموزند .اينگونه وسايل در مقاطع حساسی که رقابتهاي مهم ورزشی انجام میشود ،وظيفه
راهنمايی و رهبري را به عهده دارند ،به گونهاي که چگونگی برخورد مردم با يک واقعه ورزشی يا پس از آن بر عهده آنها است.
مثال افکار عمومی را پس از شکستها و ناکامیهاي ورزشی بين المللی ،با تحليلهاي کارشناسانه و نقدهاي منصفانه به آرامش

دعوت میکنند و يا مردم را براي حضور در ورزشگاه و تشويق تيمهاي ملی تحريک میکنند .برنامه هاي ورزشی وسايل ارتباط
جمعی نقش مهمی در سرگرمی و تفريح مخاطبان دارند .هدف اکثر مخاطبان از تماشاي برنامههاي ورزشی تلويزيون ،تفريح و
سرگرمی بوده است .معرفی باشگاه هاي ورزشی ،بازيکنان ورزشی ،معرفی آنها و سبک زندگی آنها را میتوان جزو وظايف
تبليغی وسايل ارتباط جمعی دانست .بنابراين رسانههاي جمعی به عنوان يکی ديگر از وظايف خود میتوانند در نظارت و کنترل
جرايم و تخلفات ورزشی با دستگاه هاي متولی اين امر تعامل و همکاري داشته باشند .اين رسانه ها همچنين میتوانند بر تصويري
که افراد از تخلفات دارند تاثير بگذارند و نوعی تلقی خاص از بزهکاري را به مردم تحميل کنند .اگر رسانه ها صادقانه سطح
اطالعات عامه را در مورد جرايم و تخلفات ورزشی و قبح آن باال ببرند و اطالعات مردم را در مورد علل تخلفات ورزشکاران،
وسايل مبارزه عليه آن و وسايل علمی پيشگيري ،بيشتر شود ،پيشگيري بهتر تامين خواهد شد .اما در صورتی که رسانه ها اهداف
خاصی را دنبال کنند و توجهی به مسئله جرايم ورزشی و امنيت مسابقات نداشته باشند در اين صورت گاهی خود زمينه تشديد
خشونت ها در ميادين ورزشی را فراهم می کنند .و به تحليل ژرژ پيکا «رسانه هاي گروهی بی طرف نيستند» انتشار بی رويه
اخبار بزهکاري در ميان مردم از حساسيت آنان میکاهد و جرم قبح خود را از دست داده ،آن سرزنش الزم را به دنبال نخواهد
داشت ،لذا نظارت عمومی که در پيشگيري وضعی داراي اهميت فوق العادهاي است و بايد زمينههاي آن فراهم شود روز به روز
تضعيف خواهد شد.
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Abstract:
Sport has long been regarded as one of the most fundamental tools of education in promoting
the physical, mental and psychological health of individuals in the community, and has
influenced institutions in every country to use it as a tool for public guidance and to help
citizens align it. This study is a descriptive-analytical study, based on the nature and method of
work, the data of which is gathered through credible scientifically based documents, and by
examining and studying the role of Iran's participatory criminal policy in reducing sports
offenses and violations, Participatory criminal policy is a criminal policy with the participation
of civil society that can control and reduce sport offenses and offenses by involving people as
one of the important potentials in society. One of the effective strategies to enhance people's
participation and participation is to familiarize the public with the goals and principles of
participatory criminal policy on how to reduce sports offenses by engaging with the mass media
to eliminate the cultural weakness in the development of participation. Be.
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