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  چکیده
ک بدنی یدر زمینه ورزش، نشان دهنده آن است که ورزش و فعالیتمطالعه تحقیقات مختلف مقدمه و هدف: 

ر هدف پژوهش حاضاز این رو باشد. از عوامل بسیار مهمی است که قابلیت تاثیرگذاری بر جرم و جنایات را دارا می
 باشد.می 2331 – 2392های بررسی نقش ورزش بر میزان جرم و جنایات در ایران طی سال

( و OLSمنظور تأمین هدف پژوهش، از روش اقتصادسنجی و مدل حداقل مربعات معمولی )به   روش شناسی:

ی هاهای مورد نیاز این پژوهش از وزارت ورزش و جوانان، سالنامهاستفاده شده است. داده Eviews (8) نرم افزار 
اسالمی ایران و سازمان ثبت های موجود در درگاه بانک مرکزی جمهوری آمار، دادهآماری موجود در درگاه ملی 

 است. استخراج شده کشور احوال
-139903/5دار با ضریب )مخارج ورزشی دولت و خانوار اثری منفی و معنی دادنتایج تخمین مدل، نشان  :هایافته

 درصد 2ها داشته است که با توجه به لگاریتمی بودن الگو، این نتیجه بدین معناست که ( بر میزان انواع سرقت
درصد  -19/5های ورزشی دولت و خانوار با فرض ثابت بودن سایر متغیرهای کنترلی، برابر است با افزایش در هزینه

دار با ضریب ها، همچنین مخارج ورزشی دولت و خانوار اثری منفی و معنیکاهش در میزان انواع سرقت
ن ها( در الگو، ایها )دادهتوجه به شکل اولیه سریها داشته است که با ( بر میزان انواع جرایم و سرقت-121636/9)

های ورزشی دولت و خانوار با فرض ثابت بودن سایر متغیرهای واحد افزایش در هزینه 2نتیجه بدین معناست که 
 ها.واحد کاهش در میزان انواع جرایم و سرقت -12/9کنترلی، برابر است با 

 موجب خانوار و دولت ورزشی مخارج افزایش که است آن دهنده نشان نتایج کلی طوربه :گیرینتیجهبحث و 

 .شودمی کشور در جرایم میزان کاهش
 

 .مخارج ورزشی، بیکاری، شهرنشینی، طالق، آموزش واژگان کلیدی :

 

 (Kalashi.maziyar@gmail.com: ی؛ پست الکترونیک59222152191ی )نویسنده مسئول: تلفن: بهشت دیدانشگاه شه یورزش تیریارشناس ارشد مدک.  2

  یبهشت دیدانشگاه شه یورزش تیریمد اریستادا.  1

 دانشگاه شمال یعلوم اقتصاد اریاستاد.  3

 9911پاییز و زمستان / دوم سی و / شماره هفدهمسال                                                نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیپژوهش
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 مقدمه  -4

 کند. جرممی تهدید اجتماعی را و اقتصادی امنیت آن رشد و وقوع که است اجتماعی نامطلوب پدیده یک جرم

 آن نتیجه در که گرددمی و خصوصی اجتماعی هایهزینه و انتظامی نیروی و امنیتی های افزایش هزینه موجب

 و اجتماعی هایهزینه انواع موجب تحمیل ایجامعه هر در جرم گسترش و وقوع .یابدمی کاهش اجتماعی رفاه
 مانند آن مستقیم هایهزینه شامل جرم اجتماعی هایشود. هزینهمی عمومی و خصوصی بخش بر اقتصادی

 هایهزینه اولیه، امکانات به هاتجهیز زندان مجرمان، نگهداری برای فضای فیزیکی ایجاد و سازیساختمان

-هزینه و گرددپلیس می مراکز تعداد افزایش و انتظامی نیروی آموزش و جذب طریق از اجتماعی تأمین امنیت

 آن بر عالوه .(2) گیردبرای مجرمان را دربر می رفته دست از درآمدهای فرصت هزینه مانند مستقیمی غیر های

صورت  به اقتصادی، امکانات و منابع از صحیح استفاده فرصت جامعه، در شکنی قانون و جرم نوع هر وقوع
 جهت در منابع از به استفاده مجبور را دولت و گیردمی دولت از را بهداشت و آموزش تولید، در گذاریسرمایه

 تحمیل جامعه به هاییهزینه و یابدمی کاهش بازدهی منابع جهت این از که نمایدمی آن و کنترل جرم با مبارزه

گردند، قربانی و گرفتار آن می های مادی و غیر مادی برای کسانی کهتنها به هزینهجرم و جنایات نه (.1شود )می
مقامات ملی و محلی در جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، شناسایی، های هنگفتی را برای شود بلکه هزینهمنجر می

برای کشور  1550های جرم و جنایات در سال آورد. به عنوان مثال هزینهتعقیب و مجازات جنایتکاران نیز به بار می
خی این درصد از تولید ناخاص دا 2/1میلیون دالر برآورد شده است که تقریبا  155میلیارد و  15هلند نزدیک به 

میلیارد  65میلیارد تا  30های جرم و جنایات را بین (. محققان وزارت کشور انگلیس هزینه3گیرد )کشور را در بر می
تواند (. کاهش نرخ قتل، تجاوز به عنف، تهاجم و دعوا و سرقت می1پوند در سال برای انگلستان و ولز برآورد کردند)

ا را به دنبال داشته باشد. مطالعه نتایج تحقیقات مختلف نشان دهنده آن ها و مزایجوییای از صرفهطیف گسترده
بدنی قابلیت تاثیرگذار بر جرم و جنایات و بزهکاری را دارا بوده و در کنار سایر عوامل است که ورزش و فعالیت

ردهای اره عملکتواند به کاهش، پیشگیری و بازپروی جرایم کمک نماید. چندین مطالعه دربتاثیرگذار بر آن، می
تواند هم از نظر (. نتایج تمامی این مطالعات نشان داد که ورزش می3-0بالقوه ورزش صورت پذیرفته است )

(. مطالعات 9جلوگیری و پیشگیری از جرم و جنایات در جوانان و هم در بازپروی مجرمان به جامعه کمک کند )
ته یافهای ورزشی سازمانحال برنامهبعدی است. با این نشان دادند که علل جرم و جنایت جوانان پیچیده و چند

تواند، به کاهش جرم در جوانان با دادن یک هویت مثبت، احساس توانمندی، کار تیمی و خودگردانی مهارت می
ورزش  به مفهومکه مربوط  پیشگیری از جرم گسترده برای چهار رویکرد(. 9تحت نظارت بزرگساالن، کمک کند )

 جنایت جرم و به وضوح و به قصد محدود کردن بعضی از آنها باشند کهشامل موارد زیر می نی هستندفعالیت بد و
 بارتند از:ع هااین روشهستند. پیشگیری از جرم  دارای پتانسیلبه طور ناخواسته  اند و بعضی دیگرمعرفی شده

  پیشگیری از توسعه جرم.2
 موقعیتی پیشگیری از جرم.1
 جامعه؛ و جنایت درجرم  پیشگیری از.3

 (25) اجرای قانون.1

بدنی، انعطاف پذیری شخصی و اعتماد به نفس را باال برده و یک محیط سالم را برای یادگیری ورزش و فعالیت
آورد. برای دختران به طور خاص، مشارکت در ورزش، به افزایش رفتارهای مثبت بهداشتی و اجتماعی فراهم می
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شود که به دختران برای نمندی بدنی، و شناخت اجتماعی در مدرسه و جامعه منجر میاعتماد به نفس، احساس توا
  (.22کند )مقاومت در برابر فشارهای اجتماعی کمک می

 ورزش را اینگونه تشریح کرد: پتانسیل درمانی زیر بنایی ( پنج عنصر2969) 2شافر

خود  گروه همساالن جرم و جنایت در از فرهنگ در معرض خطر افراد جوان، متفاوت هایانجمن با استفاده از.2
 شوند.تر میمثبت هاینقش هایی باو وارد گروه شونددور نگه داشته می

 .کندعزت نفس پایین را فراهم می و آرمان آموزشی، افت یک جایگزین برای ورزشی.1
 .کندرا تشویق می خود کنترلی و خود نظمی توسعه ورزش.3
 .کندرا فراهم می خستگی پادزهر ورزشی.1
 (21آنان. ) استقالل هیجان و ماجراجویی، جهت تامین نیازهای نوجوانبرای  ورزشیامکان توسعه .0

ند. کگذارد و افراد را از عواقب منفی آن دور میدهد ورزش بر روی پرخاشگری تاثیر مینتایج تحقیقات نشان می
ها زمان کمتری را برای درگیر شدن شود به آنهای مثبت میهایی که منجر به رفتاربا قرار دادن جوانان در محیط

بدنی شواهد موجود نشان دهنده آن است که فعالیت(. همچنین 23دهد )های منفی و رفتارهای منفی میدر محیط
ند بر تواطور کامل نمیو ورزش بر جرم و جنایات و رفتارهای ضد اجتماعی تاثیرگذار است. اگرچه به تنهایی و به

جرمانه بدنی می تواند رفتارهای مسیاری از جرم و جنایات و رفتارهای ضد اجتماعی تاثیر بگذارد با این حال فعالیتب
استارت  2995های بسکتبال شبانه آمریکاست که از دهه باره برنامه بازیترین مثال در اینرا کنترل کند و معروف

های و همچنین مشارکت جوانان در گروه (.21ه است )خورده و موجب کاهش جرایم شبانه در بین جوانان شد
تواند زمینه الزم جهت شان و عزت نفس را برای جوانان فراهم آورند که این مسئله به تعمیق های قوی میشبکه

 و نتایج(. 20آمیز دارد )های خشونتای بر کاهش احتمال جرمگردد و و تاثیر ویژهها با اجتماع منجر میپیوند آن
صی، )شخ رسیدگی به مسائل اجتماعی برای از اهمیت اساسی ورزشی هایدر برنامه هاافراد و گروه مشارکت اثرات

 ممکن است های ورزشیبرنامه هدف از بکارگیری به عنوان مثال،شد. می با( برخوردار جامعه اجتماعی و توسعه
 زیر باشد: برای رسیدن به اهداف

  افراد تناسب اندام و سالمت بهبود.2
  آموزشی عملکرد بهبود یافته و حضور در مدرسه کمک به.1
  اشتغال و افزایش و فنی مهارت های اجتماعی توسعه.3
  جدید  منافع توسعه، تماس های اجتماعی افزایش : سرمایه انسانی بهبود.1
  اعتماد به نفس شایستگی و حس اعتماد به نفس، افزایش.0
  فردی شرکت کنندگان در میان رفتار مجرمانه کاهش.6
 در میان شرکت کنندگان استفاده از مواد مخدر کاهش.3

 (.3) داوطلبانه فعالیت های در مشارکت افزایش.9
. بهبود 2دنبال دارد که عبارتند از: زیر را به و تماشای رویدادها و مسابقات منافع ورزشدر  مشارکت به طور کلی

 ،تقلبمانند ) بزهکار رفتارهای محدود شدن اجتماعی و قوانین قانون و یا اطاعت از. 1 مازاد انرژی اعمال سالمت و
، صداقت های اجتماعیارزش . ترویج3، و غیره(؛ بیش از حد نوشیدن الکل و غیر قانونی، مواد مصرف، خشونتاقدام 

و لذت  سرگرم کنندگی، تعامل اجتماعی ارائه. 0؛ احساس توانمندی، انگیزه و اعتماد به نفس . افزایش1 شخصیت؛و 
 

1  . Schafer 
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و پیدا کردن  تجربه زندگی گسترش. 3ش؛ در ورز آموزش و پرورش حرفه ای هایی برایفرصت . ارائه6بردن؛ 
(. 12-26مهارت های زندگی ) توسعه. 9 و، وضعیت دشوار شکست و های مقابله بافرا گرفتن راه. 9 بیشتر؛ دوستان

( نشان داد ورزش به عنوان موضوعی است که 1551) 1کابینه (؛ دفتر1555و همکاران ) 2کوالترنتایج پژوهش 
تواند به پیشگیری از جرم در جوانان کمک کند، هم از نظر انحراف جوانان از جرم و جنایت و هم در بازپروری می

ادعا  1551و  1555های های سال( در ارزیابی1553) 1(؛ وولند1551و همکاران ) 3(. لوکسسلی21و  6مجرمان )
بدنی و ورزش به کاهش چشمگیر در جرم و جنایت جوانان منجر شده های فعالیتند که اجرای طرح و برنامهکرد

( اظهار داشتند که بازده  مثبت حاصل از ورزش و 1550)  6(؛ مارتینک1525)  0(. همچنین شری13و11است )
رند مثبت رفتاری به وجود بیاو گردد تا به وسیله ورزش تغییراتنفعان اجتماعی میبدنی موجب جذب ذیفعالیت

نشان داد یک ارتباط منفی قوی بین مشارکت در ورش و جرم و جنایت ( 1522) 3کارسو(. نتایج پژوهش 10و 11)
درصد کاهش جرم و جنایت  9/5افزایش در مشارکت ورزشی منجر به  % 2نوجوانان و سرقت اموال وجود دارد 

با توجه به مبانی نظری مطروحه و مطالعات تجربی  (.16شود )می درصد کاهش در سرقت اموال 3/5نوجوانان و 
بدنی تاثیر و نقش انکارناپذیری در کاهش و پیشگیری جرایم و حتی بازپروری صورت پذیرفته، ورزش و فعالیت

و  یبررسی میزان تاثیرگذارسو شناخت دقیق رابطه بین ورزش و میزان جرایم و لذا از یکباشد. مجرمان را دارا می
برآورد آن در ایران، به منظور ارتقاء اوضاع سالمت اجتماعی جامعه و از سوی دیگر از آنجایی که در زمینه برآورد و 

ای هبدنی بر جرم و جنایات در ایران تحقیق و پژوهشی که با تاکید بر روشتعیین میزان اثرگذاری ورزش و فعالیت
است تحقیق حاضر در جهت رفع خالء موجود، با استفاده از روش اقتصادسنجی صورت پذیرفته باشد، وجود نداشته 

پرداخته است  2331 – 2392های بر میزان جرم و جنایات در ایران طی سالاقتصادسنجی به بررسی نقش ورزش 
 چقدر ورکش جنایات و جرم کاهش بر ورزشی مخارج اثربخشی باشد که میزاندر پی پاسخگویی به این سوال می و

 است؟
 

 روش تحقیق
آوری اطالعات با شود و به دلیل ماهیت موضوع، جمعپیمایشی محسوب می -این مطالعه از نوع توصیفی 

ریزی، ای صورت گرفته است. بدین منظور از اطالعات موجود در سازمان مدیریت و برنامهاستفاده از روش کتابخانه
فدراسیون ، سازمان ثبت احوال، های بانک جهانیادهدوزارت ورزش و جوانان، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و 

 اهشرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و مطالعات تفضیلی توسعه امکانات و زیرساخت، پزشکی ورزشی
های ورزشی خانوار، های ورزشی دولت و هزینهاستفاده گردیده است. اطالعات موردنیاز شامل میزان جرائم، هزینه

بوده است. پس از  2392تا  2331های و نرخ شهرنشینی در سال نرخ بیکاری، نرخ طالق باسواد،تعداد افراد 
ها را بر اساس آمارهای موجود صورت پذیرفت. که برای بررسی اثرات مخارج آوری اطالعات الزم، آزمونجمع

 

1  . Coalter 

2  . Cabinet Office 

3  . Loxley 

4  . Woolland 

5  . Sherry 

6  . Martinek 

7  . Caruso 
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ها و برآورد مدل از وتحلیل داده)حداقل مربعات معمولی( و برای تجزیه OLSورزشی بر جرم و جنایات از مدل 
 های زیر استفاده شده است:ها از مدلشده است. جهت برآورد مدل و تخمین آناستفاده 9نسخه  Eviewsافزار نرم

 
Log (CR1) = α0 + α1 log(CoS) + α2 log(UenER) + α3 log(DR)  

CR2 = α0 + α1 CoS +  α2 RoU +  α3 E + α4 (AR1) + α5 (AR2) 

جرم و جنایات )تعداد  2CR، جرم و جنایات )دستگیرشدگان مربوط به انواع سرقت1log(CR) (که در آن 
آموزش  Eهای ورزشی )دولت و خانوار(، لگاریتم هزینه log(CoS)دستگیرشدگان جرائم مختلف و انواع سرقت(،

نرخ  RoU،1لگاریتم نرخ طالق log(DR)، 2لگاریتم نرخ بیکاری log(UenER))تعداد افراد با سواد(، 
 خودرگرسیون جهت رفع خود همبستگی. AR(2)و  AR(1)، 3شهرنشینی

 

 هانتایج و یافته
یافته همگانی نسبت به جمعیت کشور نشان دهنده آن سازمانهای مربوط نرخ مشارکت ورزشکاران بررسی داده

اند که این مقدار ی مشارکت داشتهبدن یتفعالجمعیت کشور در آن سال در ورزش و  3/2، %2395است که در سال 
یت کشور جمع 3/1که % است 99رسیده است اما بیشترین میزان مشارکت مربوط به سال  3/3به % 2392در سال 

های مربوط به نسبت اماکن ورزشی به جمعیت کشور نشان داده در اده است. همچنین دادهرا به خود اختصاص د
اما  نفر رسیده است؛ 3136به  2392نفر به یک مکان ورزشی بوده که این مقدار در سال  15390، هر 2303سال 

ال هر نفر در سدهنده آن است که از سهم نسبت مساحت اماکن ورزشی )سانتیمتر مربع( به جمعیت کشور نشان
( نتایج حاصل 2جدول ) سانتیمتر مربع رسیده است. 30به  2392سانتیمتر مربع بوده است در سال  2که کمتر  2303

دهد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان ها را نشان میاز تخمین مدل اول تعداد دستگیرشدگان مربوط به انواع سرقت
 ؛ها رابطه مستقیم و منفی وجود دارددستگیرشدگان مرتبط با انواع سرقت داد بین مخارج ورزشی )دولت و خانوار( و

ها کاهش خواهد یافت. همچنین نتایج نشان داد بین نرخ بیکاری و های ورزشی انواع سرقتیعنی با افزایش هزینه
د نرخ بیکاری عدایعنی با افزایش ت ها رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد؛تعداد دستگیرشدگان مرتبط با انواع سرقت

ز رابطه ها نیها افزوده خواهد شد. همچنین بین نرخ طالق و دستگیرشدگان مرتبط با انواع سرقتبر میزان سرقت
 ها نیز افزایش خواهد یافت.یعنی با افزایش طالق در کشور، میزان سرقت مستقیم و مثبت وجود دارد؛

 

  

 

1  . Unemployment rate 

2  . Divorce rate 

3  . Rate of urbanization 
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 (ها)تعداد دستگیرشدگان مربوط به انواع سرقتآمده از تخمین مدل اول دست(: نتایج به4جدول )

 سطح معناداری آمارۀ تی ضرایب متغیرها

91333/29 1/992011 مقدار ثابت  5/5555 

-3 5/139903- های ورزشی لگاریتم هزینه /113561 5/5509 

 5/5216 1/909599 5/513699 نرخ بیکاری لگاریتم

 5/5555 6/691551 5/629111 نرخ طالقلگاریتم 

 5/939399 ضریب تعیین

 5/916121 شدهضریب تعیین تعدیل

 31/31536 آمارۀ اف

 5/555555 داریسطح معنا

 1/560350 آمارۀ دوربن واتسون

 

 برآورد جبری معادله:

Log (CR1) = α0 + α1 log(CoS) + α2 log(UenER) + α3 log(DR)  

Log (CR1) = 4/981522 -0/278953 * log(CoS) + 16/85997 * log(UenER) + 

0/618442 * log(DR)  

آمده از تخمین مدل دوم )تعداد دستگیرشدگان جرائم مختلف و انواع دست(: نتایج به2جدول )

 ها(سرقت

 سطح معناداری آمارۀ تی ضرایب متغیرها

- مقدار ثابت 9/019391  -0/019936 5/5551 

- آموزش 15/25335  -2/933533 5/5393 

 5/5223 3/233131 1113665 نرخ شهرنشینی

 5/5111 1/366699- 9/121636- های ورزشی هزینه

 5/5111 1/350319- 5/953696- 2 خودرگرسیون

 5/2091 2/031211- 5/0119952- 1 خودرگرسیون

 5/309533 ضریب تعیین

 5/610269 شدهضریب تعیین تعدیل

 0/635536 آمارۀ اف

 5/555555 داریسطح معنا

 2/331301 آمارۀ دوربن واتسون

 

 برآورد جبری معادله:
CR1 = α0 + α1 CoS + α2 RoU + α3 E + α4(AR1) + α5(AR2) 

CR1 = -538794/9 – 9/414676 * CoS + 2447660 * RoU – 10370/40 * E – 

0/807696 – 0/542801 
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گرفتن تعداد دستگیرشدگان جرائم مختلف به همراه تعداد تصریح مدل دوم با در نظر برآورد ( نتایج 1جدول )
بین مخارج ورزشی )دولت و  داد. نتایج این تخمین نشان دادها را نشان میدستگیرشدگان مرتبط با انواع سرقت

و منفی وجود  نیز رابطه مستقیم تعداد دستگیرشدگان مرتبط با انواع سرقتخانوار( و دستگیرشدگان جرائم مختلف و 
 تتعداد دستگیرشدگان مرتبط با انواع سرقهای ورزشی تعداد دستگیرشدگان جرائم و یعنی با افزایش هزینه دارد؛

عداد تمختلف کاهش خواهد یافت. همچنین بین آموزش )تعداد افراد باسواد( و تعداد دستگیرشدگان جرائم مختلف و 
ر میزان یعنی با افزایش تعداد افراد باسواد ب رابطه مستقیم و منفی وجود دارد؛ اع سرقتدستگیرشدگان مرتبط با انو

عداد تدستگیرشدگان جرائم مختلف کاسته خواهد شد. بین نرخ شهرنشینی و دستگیرشدگان جرائم مختلف و 
رنشینی، تعداد رخ شهیعنی با افزایش ن نیز رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد؛ دستگیرشدگان مرتبط با انواع سرقت

 افزایش خواهد یافت.تعداد دستگیرشدگان مرتبط با انواع سرقت دستگیرشدگان جرائم مختلف و 

 گیریبحث و نتیجه
 2392-2331های هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ورزش بر میزان جرم و جنایات در ایران طی سال

ت گرفته در زمینه میزان تأثیر ورزش بر جرم و جنایات های صورنتایج تخمین مدل اول با توجه به بررسیباشد می
( بر میزان -139903/5دار با ضریب )مخارج ورزشی دولت و خانوار اثری منفی و معنیدهنده آن است که نشان

درصد افزایش در  2ها داشته است که با توجه به لگاریتمی بودن الگو، این نتیجه بدین معناست که انواع سرقت
درصد کاهش  -19/5ورزشی دولت و خانوار با فرض ثابت بودن سایر متغیرهای کنترلی، برابر است با  هایهزینه

های تفریحی و دسترسی افراد ( در تحقیق خود بیان داشت که محیط2399قاسمی روشن )ها. در میزان انواع سرقت
( که در آن از 1522قیق کارسو )(. نتایج تح13شود )های مفرح و سالم موجب کاهش جرم و جنایات میبه شادی

های تابلویی )پانل( استفاده شده است، نشان داد که افزایش مشارکت در ورزش به مقدار روش اقتصادسنجی و داده
های صورت نتایج تخمین مدل دوم نیز با توجه به بررسی(. 16شود )در سرقت اموال می % 3موجب کاهش  % 2

ها نشان داد که مخارج ورزشی دولت و خانوار سرقت انواع و مختلف جرائم ندستگیرشدگا گرفته در زمینه تعداد
ها داشته است که با توجه به شکل ( بر میزان انواع جرایم و سرقت-121636/9دار با ضرایب )اثری منفی و معنی

ورزشی دولت و خانوار با های واحد افزایش در هزینه 2ها( در الگو، این نتیجه بدین معناست که ها )دادهاولیه سری
چندین ها. واحد کاهش در میزان انواع جرایم و سرقت -12/9فرض ثابت بودن سایر متغیرهای کنترلی، برابر است با 

( نتایج تمامی این مطالعات نشان داد که 19و  3-0مطالعه درباره عملکردهای بالقوه ورزش صورت پذیرفته است )
و پیشگیری از جرم و جنایات در جوانان و هم در بازپروری مجرمان به جامعه  تواند هم ازنظر جلوگیریورزش می

( نشان داد که ارتباط منفی قوی بین مشارکت ورزشی و جرائم 1522کارسو )( همچنین نتایج تحقیق 9کمک کند )
ه با نتایج وجود دارد ک مربوط به سرقت اموال، ارتباط منفی قوی بین مشارکت ورزشی و جرم و جنایات نوجوانان

دهنده آن است که علیرغم بررسی روند نرخ مشارکت افراد جامعه در ورزش نشان( اما 16) تحقیق حاضر همسو است
بدنی  افراد جامعه در ورزش مشارکت داشته و به ورزش و فعالیت 1/1سیر صعودی این روند، اما در بهترین حالت %

 ترین موانع ذکرشده، کمبودع مشارکت افراد در ورزش، یکی از مهمپردازند. اما بامطالعه تحقیقات درزمینه موانمی
دهد که نسبت اماکن ورزشی بررسی تعداد اماکن ورزشی نیز نشان می (.32-19تجهیزات و امکانات ورزشی است )

نفر باید از یک مکان  3136وشش است، یعنی هر و چهارصد و سی سه هزاربه، یک2392به جمعیت کشور در سال 
سانتیمتر مربع است.  6/31، 2392تر، سرانه کل هر فرد ایرانی در سال ورزشی استفاده نمایند و در یک بررسی دقیق
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ج نتایرود. شمار می نوعی یکی از عوامل کاهش حضور افراد در ورزش بهبنابراین میزان کم امکانات ورزشی به
ی یک مجری اجتماعی بادوام و قابل اعتماد در جوامع ( نشان داد که امکان ورزش1523) 2سیفرید و کالپتونتحقیق 
(. بنابراین 31باشد )های اجتماعی هستند و قادر به ایجاد و حفظ تصویر جمعی مورد نظر دولت و ملت میو شبکه

گذاری در ساخت اماکن ورزشی باید به عنوان یک ابزار بسیار مهم و مفید که قابلیت بازگشت و بازده به سرمایه
ترین حامی ورزش در کشورهای عنوان اصلی( دولت به2996بر دیدگاه کیدان ) بنای را دارد، نگاه کرد. اقتصاد
و  طورکلییافته از طرف دولت بههای ورزشی اختصاص(. بنابراین افزایش هزینه33شود )نیافته محسوب میتوسعه

ش تواند به نقطور اختصاصی میشی بهوساز اماکن ورزها درزمینه عمرانی و ساختاختصاص بیشتر این هزینه
گذاری یورو سرمایه 2( نیز نشان 1521) 1تر ورزش در کاهش جرم و جنایات بیفزاید. نتایج پژوهش موسیسپررنگ

ها را به ها و بیمارییورو بازگشت سرمایه از طریق کاهش جرم و جنایات و پرسه زنی در خیابان 51/0در ورزش 
گیری نمود، با توجه به نتایج به دست آمده مبنی بر گونه نتیجهتوان اینبطور کلی می(. 31دنبال خواهد داشت )

مردان و گردد دولتاینکه افزایش مخارج ورزشی موجب کاهش میزان جرایم در کشور خواهد شد. پیشنهاد می
 هایاماکن و زیرساختگذاری در ورزش و به دنبال آن توسعه گذاران با افزایش مخارج ورزشی و سرمایهسیاست

رده آوورزشی، موجبات مشارکت بیشتر افراد جامعه )و به دنبال آن افزایش مخارج ورزشی خانوار( در ورزش را فراهم 
 ند.باشد بنگرگذاری که قابلیت بازگشت سرمایه را دارا میبدنی به عنوان یک سرمایهو به ورزش و فعالیت
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Abstract 
Objective: Research studies in the field of sports, indicating that exercise is a very 

important factor that it is capable of influencing crime. Therefore, the present study 

aims to investigate the role of sport in crime rate in Iran the years 1374 - 1391. 
Methodology: In order to meet the objective of the research, econometrics and 

model of ordinary least squares (OLS) and Eviews (8) software are used. The data 

for this research is collected from the Ministry of Youth and Sports, yearbooks of 

the Institute National Statistic, data on the Central Bank of the Islamic Republic of 

Iran and the registration port. 
Results: The results showed a significant and negative effect on household spending 

and government sports coefficients (-0/278953) on the types of robberies that 

According to logarithmic nature of the model, this result means that a 1 percent 

increase in government spending sports and family with control other variables 

constant, is equal to -0/28% reduction in the prevalence of robberies, also Sports 

government spending and household have significant negative effects with the 

coefficient (-9/414676) on the types of crimes and robberies which it is according to 

the original series (data) in the model, this result means that 1 unit increase in 

government spending sports and family with control other variables constant is equal 

to -9/41 of the reduction in the amount of crime and robberies. 

Conclusion: Overall the results indicate that increases government and households 

spending Sports to reduce crime rates in the country. 
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