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 چکیده

جام ن انایرا یحاکم بر ورزش قهرمان ینجارابعاد فساد و ناه یبررسپژوهش حاضر با هدف 

مرتبط با  یاهشناسایی فساد از نظر حوزهکاربردی بود که شامل؛ -توصیفی پژوهششد. روش 

نفر از تمامی  250جامعه آماری پژوهش شامل . انجام شدهای فساد لفهؤو تعیین م ورزش قهرمانی

ان داور ای،های لیگ حرفهان باشگاههای ورزشی، مربیان و بازیکنمدیران فدراسیون و باشگاه

در بخش  یشالمللی، اصحاب رسانه فعال در حوزه ورزش قهرمانی و برخی از کارشناسان ورزبین

گیری در نفر از افراد مذکور بودند که به روش نمونه 150ورزش قهرمانی بودند. نمونه شامل 

در  سؤال 46ساخته شامل امه محققهای الزم از پرسشنآوری دادهدسترس انتخاب شدند. برای جمع

ها با داده .دباششکل فساد می 7بعد و  7ای لیکرت استفاده شد. این پرسشنامه دارای درجه 6طیف 

و  19SPSSافزار ی از طریق نرممعادالت ساختار یسازمدلضریب همبستگی اسپیرمن و از استفاده 

23PLS و  اجتماعی اولویت اول –رهای فرهنگیها نشان داد که متغیتجزیه و تحلیل شد. یافته

باالترین رتبۀ  نیو سیاسی باالترین تأثیر را در بعد فساد ورزشی داشتند. همچن متغیرهای اقتصادی

ترین رتبه نیز به مصرف الکل و روابط های فساد ورزشی مربوط به دوپینگ و تبانی و پایینشکل

ی ل مفهومی فساد، اثرگذاری متغیرهانامشروع اختصاص داشت. با توجه به برازش مطلوب مد

نگی و هرمورد بررسی خوب گزارش شد. همچنین با توجه به باال بودن شدت ضرایب اثر عوامل ف

توان گفت که این بعد نقش باالیی در بروز فساد یا اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در پژوهش، می

ورزش در  بعاد در کانون توجهاتتواند مقدم بر سایر ابه عکس در پیشگیری از آن دارند و می

 وح قهرمانی کشور قرار گیرند. سط
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Abstract  
The aim of this study was to investigate the dimensions of corruption and 

anomalies in Iranian championship sports. The research method was 

descriptive-applied which was mixed and in two stages including; corruption 

was identified in terms of areas related to championship sports and the 

components of corruption. The statistical population of the study included all 

250 managers of federations and sports clubs, coaches and players of 

professional league clubs, international referees, members of the media 

active in the field of championship sports and some sports experts in the 

championship sports sector. The research sample consisted of 150 people 

who were selected by available sampling method. A researcher-made 

questionnaire consisting of 46 questions in a 6-point Likert scale among 

championship sport stakeholders was used to collect the required data. data 

were analyzed using Spearman correlation coefficient and structural 

equation modeling using SPSS19 and PLS23 software. Findings showed that 

socio-cultural variables had the first priority and economic and political 

variables had the highest impact on sports corruption. Also, the highest rank 

of sports corruption forms was related to doping and collusion and the 

lowest rank was related to alcohol consumption and illicit relations. Due to 

the favorable fit of the conceptual model of corruption, the effectiveness of 

the studied variables was reported to be good. Also, due to the high intensity 

of the coefficients of the effect of cultural, social, economic and political 

factors in the research, it can be said that this dimension has a high role in 

corruption or vice versa in its prevention and can precede other dimensions 

in the center . 
Keywords: Dimensions of sports corruption, forms of sports corruption, 
sports anomalies, championship sports. 
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 مقدمه

اگر فرآیند مبارزه با  ،دقیق آن است ستلزم شناختمدرمان هر بیماری از آن جا که 

را شامل مراحل تشخیص بیماری و سپس پیشگیری و درمان آن بدانیم،  ورزشی فساد

 ییها و راهبردهاتدوین سیاست یهای آسیب شناسانه برااهمیت و ضرورت انجام مطالعه

. (2020مکاران، هو  یکوشککامالً آشکار خواهد بود ) ،منطبق بر شرایط داخلی و بومی

و  یسطح ییك نیروی یکپارچه و متمرکز نیست که بتوان آن را با نگاهورزشی فساد 

کنترل کرد، بلکه مستلزم استفاده از  یبعدتك یحلهرا یلۀوسو به یستنگر یکسونگر

در کشورهای ورزشی  ساد. ف(2019)قنبری و همکاران،  و چندبعدی است نگریرهیافتی کل

متفاوت است. کشورها تالش دارند با  شورهای درونی هر کن بخشیمختلف و حتی ب

مند، شرایط و موقعیت کنونی را تحلیل و با تکیه بر سونگر و نظامنگر، همهنگاهی کل

مورد فساد پاسخ مؤثر و مناسب بدهند.  ترین مسایل درترین و اساسیها به مهمتوانمندی

 یددهد، با ئهرا ارا سادمقابله با ف یبرا یبولققابل  ییبتواند الگو یکه شخص یناز اقبل 

)شفیعی و افروزه،  ثر بر آن را بشناسدؤدهد و عوامل میفساد رخ م را که در آن یطیمح

برای هرگونه برنامه  یدیامری کل شودیم یفساد تلق یزیکه چه چ ینا یصتشخ .(2018

 .باشدیساد مموفق و جامع مقابله با ف

 تنوع به توجه با .تبدیل شده است این رفتار بیشتر به امری عادی های اخیر ظاهراًدر دهه

کرد و  مشاهده توانمی نیز را فساد از زیادی موارد تنوع ورزش، زمینۀ در هافعالیت زیاد

ه باید اشاره نمود ک .مطلوب به دنبال فسادهای مختلف هستند ۀدست آوردن نتیجبرای به

عفی در پی دارد، زیرا با وجود این که ورزش ازش نیز دشواری مضتعریف فساد در ور
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هایی که به عنوان فساد در ورزش تلقی باشد، اما در برخی موارد فعالیتالمللی میبین

( در 2010کننده دارد. گورس و چادویك )شوند، بستگی به نوع ساختار جامعه بررسیمی

غیراخالقی دانستند که به  ا شامل هر گونه فعالیت غیرقانونی یاتعریف فساد در ورزش آن ر

. همچنین مسابقه ورزشی را به سود یك یا گروهی منحرف سازد ۀصورت عمدی نتیج

کند که فساد ممکن است به یم یانب یاز فساد ورزش یفیدر تعر یزن (2005ینینگ )ما

 یروزیبه پ یدنرس یبرا به سطح عملکرد مطلوب یدنصورت رفتار ورزشکاران که از رس

آگاهانه  یاقدام یاو  یرفتار ینشود، همچن یتلق ،کنند یمعمول خوددار ورطدر رقابت به 

در تضاد با اهداف و  یایوهبه ش یگروه یابه نفع خود  یکه توسط مقامات ورزش

باشد، صورت یم یرقابت یهامربوط به باشگاه، انجمن و در کل ورزش یاخالق یهاارزش

از  یشده که برخ یانوامل بروز فساد بع ،مطالعات صورت گرفته در مورد در د.یرگیم

بر عالوه  .گیردیمعاصر نشأت م یرهایاز متغ یگر،د یدارند و برخ یخیتار هاییشهها رآن

های نظری و رویکردهای تئوریك، مطالعات متعددی در جهت شناسایی عوامل دیدگاه

بررسی  ر( د1391شده است. نجفی و همکاران، ) مؤثر بر فساد در سطح مختلف انجام

فرهنگی  عوامل که دادند نعوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در فدراسیون فوتبال نشا

 کنترل مختلف هایروش بین اداری دارند و در فساد بروز در گسترش در را نقش بیشترین

و آرا د. رزمته ششناخ ترین روش کنترلمهم عنوان به سازینیز خصوصی فساد اداری

های فردی کارکنان کمترین شرایط اقتصادی را بیشترین و ویژگی زنی( 1394) همکاران

در کشورهایی مانند ایتالیا که  تأثیر را در بروز و گسترش فساد اداری بیان کردند. همچنین

ساد در تحقیقی نشان دادند که ف (2015)باشد نیز الوی و همکاران همیشه با مافیا توأم می

اهش رشد در بلندمدت شده است، اگرچه در کوتاه کشه موجب در اقتصاد این کشور همی
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عوامل مؤثر بر فساد  ینۀاز مطالعات در زم یاریبسای را نشان ندهد. مدت تأثیر قابل مالحظه

را  یتواقع ینا .اشاره دارد یو نظارت ناکاف یقانون یضعف نهادها یابه نقش قدرت، نقص 

بروز  یهاهمؤلف یدبا یاد در هر کشورسضد ف یبردهاهرا ۀارائ یکرد که برا رنکاا توانینم

بدون در  یرا. زیردقرار گ ییو شناسا یخاص آن کشور مورد بررس یطفساد با توجه به شرا

همچنین ابراهیم و مطلوب را داشت.  یجتوان انتظار تحقق نتاینم یطشرا یننظر گرفتن ا

مقدم بر تدوین  د را، از طریق شناسایی موارد فسادزا( مبارزه با فسا2015همکاران )

 دانند.راهبردهای هر سازمان می

برخی از  .فساد وجود دارد ۀبرای پدید لفیهای مختبندیاز سوی دیگر، طبقه

نظران، فساد را به دو دسته تصادفی و تعمدی، برخی به فساد فردی و گروهی؛ صاحب

و قانونی تقسیم  سیاسی، اداری، انتخاباتی، مالی فسادبه  یبرخی به فساد کالن و خرد و برخ

ترین عوامل بازدارنده رشد اقتصادی و ایجاد از مهم .(2019نودهی و همکاران، ) کنندیم

ناپایداری سیاسی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، فساد اقتصادی است. همسو با 

فساد را محور  العات نیز معضلز مطای اگسترده های جامعه جهانی، میزانافزایش نگرانی

ها در خصوص نقش برخی عوامل نظیر اندازه اند که از نتایج آنهای خود قرار دادههشوپژ

( به این 1999توان به دو نمونه اشاره کرد. الپورتا و همکاران )دولت بر سطح فساد می

ل و توازن عملکرد های بزرگ به دلیل توانایی بیشتر در کنترنتیجه دست یافتند که دولت

کند که در ( بیان می1999کمتری هستند. در طرف مقابل، رزاکرمن ) نهادها دارای فساد

کشورهای بزرگ به دلیل وجود بوروکراسی بیشتر، امکان افزایش سطح فساد نیز بیشتر 

ای در کنندهتواند عامل تعییناست. بنابراین، صرفاً بزرگ یا کوچك بودن اندازه دولت نمی

تواند میزان تأثیر ی از جمله دموکراسی میرکاهش فساد باشد و عوامل دیگزایش یا اف
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های آمیز یا فعالیتاندازه دولت بر افزایش یا کاهش فساد را مشخص کند. رفتار فساد

های ای که تصمیمگیرد )یعنی در مرحلهفسادآمیزی که در مرحله تهیه بودجه صورت می

توان چنین فساد می ه ازاسی گویند. طبق تعاریف ارائه شدسیاسی حاکم است( را فساد سی

نتیجه گرفت فساد اخالقی یعنی انجام رفتاری خالف اخالق و عرف حاکم بر جامعه. فساد 

اخالقی نیز مصادیق متعددی از جمله استفاده از مواد مخدر، داشتن روابط نامشروع، استفاده 

 (. 2014کاران، از مشروبات الکلی و غیره دارد )فروتیر و هم

ش قهرمانی نیز از ابعاد فساد در امان نیست. چرا که محققان زرسد که وربه نظر می

های این سطح از ورزش کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. مثالً متعددی چالش

ای کشور پرداختند و ( به طراحی و تدوین نظام جامع ورزش حرفه1394راسخ و همکاران )

اندازی بلندمدت است. از نیازمند چشم ای در کشورمانتوسعه ورزش حرفه د کهکردنبیان 

توان جهت کسب درآمد و درآمدزایی توجه کرد، ای میکه به ورزش حرفهآنجایی

همچنین تالش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی انسانی، 

نعتی و صهای اقتصادی، تمامی مدیران سازمان سرمایه، مواد، انرژی و اطالعات، هدف

سساتی که به ها و مؤموسسات خدماتی است و از آنجائیکه یکی از اهداف اصلی باشگاه

توان ها و مؤسسات میپردازند کسب سود و درآمد است لذا از باشگاهای میورزش حرفه

رد )کواک و همکاران، های اقتصادی و تأثیرگذار بر اقتصاد کشور یاد کعنوان سازمانبه

دار اسالمی، اسالمی ایران، به دلیل برخورداری از فرهنگ اصیل و ریشه (. در کشور2014

شود. انقالب اسالمی، با این نگرش که روی اداری، امری ضدارزش تلقی میهرگونه کج

های ضداخالقی و ضدانسانی را از جامعه حذف کند، به بار نشسته است. با وجود حرکت

ها و اداری کشور، با کشف گروه در نظام مو پس از گذشت بیش از سه دهه، هنوز هاین 
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شویم. در شرایطی که باندهای گوناگون سوء استفاده کننده از اموال عمومی مواجه می

هایی است که انقالب اسالمی، با اتکا به رشد و نمو این معضالت، مغایر با معیارها و ارزش

ی است که بررسی و مدها، از دالیل مهاست، وجود این تضا ها به پیروزی رسیدهآن

های ورزشی در دوره عمر خود به ناگزیر آن را واکاوی بیشتر در زمینه عوامل ایجاد سازمان

رغم وجود ورزشکاران (. همچنین علی2014کنند )علیدوست و همکاران، تجربه می

های مختلف، ابعاد وسیع و رزشهای علمی و تجربی در وای بسیار و وجود زیرساختحرفه

شود که بررسی این مساله از اهمیت ای کشور دیده میاز فساد در ورزش حرفه یمتفاوت

ای برخوردار است. از سوی دیگر با توجه به اینکه تحقیقات در این زمینه در ایران ویژه

ف بسیار ناچیز است، نیاز به پژوهش گسترده و جامع در سطح کشور در جوانب مختل

ها پژوهش حاضر این است که ابعاد فساد و ناهنجاری اصلی سؤالشود. بنابراین احساس می

 کند؟قهرمانی بروز پیدا می ورزش به چه شکلی در

 روش تحقیق

های شناسایی فساد از نظر حوزهکاربردی بود که شامل؛ -حاضر توصیفی پژوهشروش 

بر همین اساس . انجام شدکمی  وشر بههای فساد لفهؤو تعیین م ورزش قهرمانیمرتبط با 

دا ضمن مطالعه مقاالت علمی متعدد مرتبط با موضوع پژوهش و مصاحبه با اساتید تاب

 نیترشدهشناختهترین و شناسی ورزش، به تهیه فهرستی از مرتبطمدیریت ورزشی و جامعه

رار و متغیرهای مطرح در زمینۀ فساد در ورزش قهرمانی جهان و کشور که بیشترین تک

خته و پس از دریافت نظر کارشناسی اساتید رشتۀ مدیریت اتأکید را در مقاالت داشته پرد

ها، پرسشنامۀ آوری دادهورزشی و افراد متخصص در حوزۀ ورزش قهرمانی، به منظور جمع

پژوهش طراحی گردید. سعی شده است تا در تدوین پرسشنامه ابعاد مختلف سیاسی، 
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آوری ر گیرد. برای جمعای با جامعه ایران مدنظر قرخوانهمی شرایط فرهنگی و اجتماع

ای لیکرت درجه 6در طیف  سؤال 46از پرسشنامه محقق ساخته شامل  نیاز های موردداده

بعد فساد )شامل؛  7در بین ذینفعان ورزش قهرمانی استفاده شد. این پرسشنامه دارای 

حقوقی، ساختاری و مدیریتی، آموزشی اقتصادی و سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، قانونی و 

شکل فساد )شامل؛ دوپینگ، تبانی،  7ای و ارتباطی( و تربیتی، رفتاری و اخالقی، رسانه و

گرایی از جمله سحر و مصرف مواد مخدر، تحصیل مال از طریق نامشروع، رواج خرافه

رسشنامه ها، از جادو، مصرف الکل، روابط نامشروع( می باشد. برای تعیین روایی محتوایی پ

از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی استفاده شد. همچنین  نفر 10نظرهای تعداد 

برای تعیین پایایی آن نیز از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب مربوطه 

 یسازمدلهای آماری روشاز ها با استفاده به دست آمد. از سوی دیگر داده 83/0

 PLS23و  SPSS19افزار ریق نرمطی و از و روش حداقل مربعات جزئی تارمعادالت ساخ

 تجزیه و تحلیل شد. 

 نتایج

 ها کمتر ازسطح معناداری تمام مؤلفهنشان داد  نوفراسمی -آزمون کلموگروف نتایج

05/0=α  وضعیت  ررسیبود. بنابراین برای بها توزیع دادهبود که نشانگر غیرنرمال بودن

من و روش مدل معادالت ساختاری رهمبستگی اسپی از استفاده های آماریفرضیه ارتباط

 .شدمجاز شمرده 

 روایی واگرا، ماتریس فورنل و الرکر :1جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 هاسازه
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        816/0 رفتاری و اخالقی

       855/0 642/0 فساد

      805/0 484/0 544/0 فرهنگی و اجتماعی

     883/0 479/0 745/0 701/0 اقتصادی و سیاسی

    869/0 616/0 291/0 565/0 454/0 ی و حقوقینقانو

   868/0 584/0 838/0 513/0 705/0 634/0 ساختاری و مدیریتی

  796/0 663/0 582/0 725/0 526/0 696/0 654/0 آموزشی و تربیتی

 827/0 701/0 729/0 530/0 827/0 463/0 760/0 609/0 ای و ارتباطیرسانه

 در مکنون متغیرهای AVEجذر  مقدار شود،می دههمشا 1 جدول در که گونههمان

 همبستگی مقدار از اند،گرفته قرار ماتریس اصلی قطر در موجود هایخانه که در پژوهش

 این از. است بیشتر اند،شده داده ترتیب اصلی قطر چپ و زیرین هایخانه در که هاآن میان

 بیشتری تعامل مدل، در ای مکنون(ه)متغیر متغیرها در تحقیق، که داشت راظها توانمی رو

 حد در مدل واگرای روایی دیگر، بیان به دیگر، متغیرهای با تا دارند خود هایشاخص با

 .است مناسبی

 های فساد در ورزش قهرمانیبندی مؤلفه: رتبه2جدول 

فساد هایمؤلفه  ضریب مسیر 

ی و اجتماع یفرهنگ  932/0  

851/0 اقتصادی و سیاسی  

مدیریتی ساختاری و  755/0  

752/0 حقوقی و قانونی  

742/0 آموزشی و تربیتی  
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719/0 رفتاری و اخالقی  

ارتباطی  – یارسانه  660/0  

های مؤثر توان میزان اولویت و شدت مؤلفهمی 2بر اساس نتایج ضریب مسیر در جدول 

ود در شو بررسی کرد. همانطور که مشاهده میبر فساد در ورزش قهرمانی را شناسایی 

های فساد اولویت اول با مؤلفه فرهنگی و اجتماعی و اولویت آخر نیز با مؤلفه رابطه با مؤلفه

 ارتباطی است. -ایرسانه

 بندی اشکال فساد در ورزش قهرمانی: رتبه3جدول 

فساد اشکال  ضریب مسیر 

883/0 دوپینگ  

862/0 تبانی  

خدرمصرف مواد م  830/0  

عوتحصیل مال از طریق نامشر  820/0  

817/0 رواج خرافه گرایی از جمله سحر و جادو  

768/0 مصرف الکل  

737/0 روابط نامشروع  

توان میزان اولویت و شدت شکل فساد در می  3بر اساس نتایج ضریب مسیر در جدول 

شود در رابطه با اشکال ورزش قهرمانی را شناسایی و بررسی کرد. همانطور که مشاهده می

 اول با دوپینگ و اولویت آخر نیز با روابط نامشروع است. فساد اولویت

 t-valueهای پژوهش بر اساس ضریب مسیر و آزمون : نتایج فرضیه4جدول 
 

 معناداری t-value ضریب مسیر هافرضیه
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اقتصادی سیاسی  فساد   تأیید 310/36 851/0 

329/0 فساد فرهنگی و اجتماعی   263/20  ییدتأ 

ی تساختاری و مدیری  فساد   755/0  968/29  ییدتأ 

آموزشی و تربیتی  فساد   742/0  246/17  ییدتأ 

رفتاری و اخالقی  فساد   719/0  248/20  ییدتأ 

حقوقی و قانونی  فساد   752/0  567/19  ییدتأ 

 یو ارتباط یرسانه ا فساد   660/0  677/21  ییدتأ 

 داد؛ نشان  4نتایج جدول 

 برابر با t-valueداری با آماره معنی و 851/0یب مسیر رمؤلفه اقتصادی و سیاسی یا ض -

 . کندتبیین می ، فساد در ورزش قهرمانی را36/ 310

 برابر با t-valueداری با آماره معنی و 932/0یا ضریب مسیر  یو اجتماع یفرهنگمؤلفه  -

 .کندتبیین می ، فساد در ورزش قهرمانی را20/ 263

 برابر با t-valueداری با آماره معنی و 577/0ضریب مسیر  مؤلفه ساختاری و مدیریتی یا -

 .کندتبیین می ، فساد در ورزش قهرمانی را29/ 968

 برابر با t-valueبا آماره معنی داری  و 742/0مؤلفه آموزشی و تربیتی با ضریب مسیر  -

مسیر  ب. مؤلفه رفتاری و اخالقی یا ضریکندتبیین می ، فساد در ورزش قهرمانی را17/ 246

تبیین  ، فساد در ورزش قهرمانی را248/20 برابر با t-valueداری با آماره معنی و 719/0

 .کندمی

 برابر با t-valueداری با آماره معنی و 752/0مؤلفه حقوقی و قانونی با ضریب مسیر  -
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 .کندتبیین می ، فساد در ورزش قهرمانی را19/ 567

 برابر با t-valueداری با آماره معنی و 660/0مسیر  ببا ضری یو ارتباط یارسانهمؤلفه  -

 . کندتبیین می ، فساد در ورزش قهرمانی را21/ 677

 

 گیریاندازهبارهای عاملی حاصل از اجرای مدل : 1شکل 
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 هالیگر و با زیرعامهای اصلی با یکدیک از عامل روابط هر (t-values)ضریب معناداری  :2 شکل

 پژوهش ساختاری مدل برازش به نوبت گیریاندازه هایمدل ازشرب بررسی از بعد

)متغیرهای  تسؤاال به گیری،اندازه هایمدل خالف بر ساختاری مدل در بخش. رسدمی

. گرددمی بررسی آنها میان روابط با همراه پنهان متغیرهای تنها و ندارد کاری آشکار(

 رها برای برازش مدل ساختاری استفادهااضر از پرکاربردترین معیدر پژوهش ح ضمن اینکه

و  )2R(ین یضریب تع ،)values-t( ضریب معنادار عبارت از؛شده است. این معیارها 

 پژوهش ساختاری مدل برازش بررسی برای همچنین است. )2Q(بینی ضریب قدرت پیش
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 همان ای t داریمعنی ضرایب ترین معیار،سیاسا و اولین که شد استفاده معیار چندین از

 بین رابطه شدت و دهندمی نشان را رابطه فقط صحت باشد کهمی t-values مقادیر

شده  ارائه t-valuesمدل مربوط به مقادیر  2در شکل  .سنجید آن با تواننمی را متغیرها

 است.

 گیریبحث و نتیجه

د. شهنجاری حاکم بر ورزش قهرمانی انجام این پژوهش با هدف بررسی ابعاد فساد و نا

متفاوت است.  شورهای درونی هر کدر کشورهای مختلف و حتی بین بخشورزشی فساد 

مند، شرایط و موقعیت کنونی را سونگر و نظامنگر، همهکشورها تالش دارند با نگاهی کل

مورد فساد پاسخ مؤثر و  ترین مسایل درترین و اساسیها به مهمتحلیل و با تکیه بر توانمندی

ضمن شناسایی ابعاد و  دتوانمطالعات صورت گرفته در این زمینه می مناسب بدهند.

های مختلف فساد ورزشی، راهکارهای عملی و کاربردی را برای مقابله با فساد شکل

 گیران حوزه ورزش قرار دهد. ورزشی در اختیار تصمیم

 هایر فرهنگی و اجتماعی که با بررسیترین اولویت متغیدر بخش بررسی مدل مهم

(، علیدوست و همکاران 1398) (، نودهی و همکاران1399)پور و همکاران پژوهش عیدی

به  جامعه بسیاری از مردمگیرد. در یك راستا قرار می (1391)( و نجفی و همکاران 1393)

کشف هرگونه  قضایی برای محو فساد باور و اعتماد ندارند. برای بخشتوانایی دولت و 

اری مردم نیاز است و برای جلب همکاری مردم باید اعتماد مردم فساد و عوامل آن به همک

های نهادها و مقامات اداری و دولتی باید به صورت شفاف برای را جلب نمود. تمام فعالیت

ت خود از سؤاالها اجازه داشته باشند که بدون ترس و دلهره به مردم بازگو شود و رسانه
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موده و به مردم گزارش دهند. ضعف باورهای قامات و ادارات دولتی جواب دریافت نم

باال  ،کاری و انضباط اجتماعی در جامعهکاهش سطح وجدان، های انسانیاخالقی و ارزش

چیرگی روابط بر  ،هاهای دستیابی به آنها و راهناهماهنگی میان ارزش، فردگرایی رفتن

رهنگ وفاداری وجود ف، در میان مدیران و کارمندان ضعف فرهنگ سازمانی ،ضوابط

همگی از معضالت یك  ضعف کنترل اجتماعیو  گسترش و استمرار فساد، درون سازمانی

های ها و سطح ورزش قهرمانی و سازمانجامعه است که خواه ناخواه از جامعه به باشگاه

ا، مردم به فکر خود و در جوامع فردگر. گرددمربوطه منتقل و موجب آلودگی و فساد می

و  ینترمنافع فردی، مهم و دانندنیاز از گروه میند و خود را مستقل و بیمنافع خود هست

 .استبرای ایجاد یك فساد درون سازمانی و برون سازمانی  ترین انگیزهقوی

(، 1391افضلی ) های دیگری بود که با تحقیقاتاقتصادی و سیاسی نیز از اولویت متغیر

باشد. در برخی موارد وجود راستا می( هم2005(، ماینینگ )2014همکاران ) کواک و

دستمزدهای باال، افزایش و رشد اقتصادی در کشورها توانسته است از میزان فساد بکاهد و 

انی و در همین راستا وجود فقر و یا ضعف بنیه اقتصادی برخی بازیکنان منجر به تب

ی هر باشگاه و حال شاید نتوان نسخه یکسانی را برا به هر های خالف شده است.بندیشرط

یا هر فرد برای مقوله اقتصادی پیشنهاد کرد چرا که پیشینۀ فرهنگی و اخالقی هر فرد 

تواند متفاوت با دیگری باشد ولی باید به رعایت استانداردهای اقتصادی همت گماشت. می

ساد گردد، باعث فساد در هر تواند موجب فها میهای تمرکزگرایی که در دولتسیاست

( نیز اشاره 2013فورکونی و گوی ) گری از جمله فساد در ورزش خواهد شد.پدیدۀ دی

های مافیای ورزش ایتالیا، های ورزش در برابر گروههای لیبرالکرده است که نقش سیاست
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ر پس اگ تواند به ابزار سیاست ضدمافیا تبدیل شود،تنها با فرایند اصالحی ورزش می

الی و قدرت باالیی همراه است، به سمت سیاست ورزش در سطح قهرمانی که با گردش م

ها قرار خواهد گرفت، بلکه برای استفاده دولتیءو سیاسیون سوق پیدا کند نه تنها مورد سو

های گسترده در ورزش خواهیم شد المللی مجبور به سندسازیهای بینفرار از محرومیت

اقتصاد (. 2015آید )ماسترس، میر ای از فساد سازمان یافته به شماونهها خود نمکه همه این

خطرات فساد فقط جنبه مالی و تواند بر بروز فساد تأثیرگذار باشد و در همه سطوح می

ابعاد مختلف روانی و اجتماعی و فرهنگی جامعه تحت بلکه  گیردرا هدف نمی اقتصادی

)رضایی  یستندکه به سادگی قابل جبران ن ،گیردمی ثیر فساد جاری در اقتصاد کشور قرارأت

ساد اقتصادی باعث بروز تبعیض در جامعه، نابرابری بین طبقات (. ف2019و همکاران، 

ها کار سالم ینده را در دل افرادی که سالآاین اتفاقات انگیزه و امید به  شود کهمی جامعه

ات اقتصادی در ایران و وجود تورم و با توجه با عدم ثب .برداند از بین میانجام داده

هایی که امروزه بر جامعه وارد شده است و در نهایت وجود باندها در اقتصاد، رابطۀ تحریم

داری بین اقتصاد و بروز فساد وجود دارد، چرا که این عوامل و فشارهای اقتصادی معنی

 (. 2018زمینه برزو فساد را به وجود می آورد )حسینی، کریمی، عزیزی، 

های های بعدی بود که این تحقیق با نتایج پژوهشویتمدیریتی از اول -متغیر ساختاری

( هم 1394( و راسخ و همکاران )1398(، رضایی و همکاران )1399اعالیی فر و همکاران )

ساختار هر سازمانی در هر صورتی ضدفساد است که عالوه بر فرهنگ باشد. راستا می

ظارت مستقیم و غیرمستقیم ، ساختاری تو در تو را برای اعمال نسازمانی خاص آن بتواند

حجم دولت و نهادهای دولتی بسیار بزرگتر از ضرورت آن باید توجه کرد که فراهم کند. 
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های مختلف حجم دولت و نهادهای دولتی با شیوهرسد که بهتر است نظر میبه و است

تش حذف شود و نهادهای موازی های غیرضروری هر نهاد از تشکیالبدنهو  کوچك شود

جهت نظارت فساد اداری یك نهاد قوی و مقتدر کافی است و تعدد دستگاه  .شوندادغام 

تر ارتباط مستقیم مردم با مسئولین کمامور نیز نظارتی فساد انگیز است. با سیستمی کردن 

نظارتی  هایخواهد شد که به جلوگیری از اتالف وقت و در نتیجه تمرکز بیشتر دستگاه

های اعمال اصالحات در سازمان ش خصوصی گسترش یابد.. به عالوه، بخگرددمنجر می

ریزی، مدیریت مالی ها، بهبود نظام بودجهدولتی نیازمند اصالح و بهبود تشکیالت سازمان

  .باشدنظام مالیاتی کارآمد می و مؤثر

، برخی محققان به مقولۀ با توجه به تفاوت فرهنگی افراد که در هر سازمان وجود دارد

اند. از آنجا که از آموزش به عنوان زیر های فساد اشاره کردهاهش زمینهآموزش جهت ک

انحرافات  یشترکه ب دهدینشان م یقاتحقشده است، در واقع ت ساخت توسعه نام برده

 ینوالد یحو برخورد صح یتعدم ترب یجهدر بزرگساالن نت یرفتار هاییو بزهکار یاخالق

ویژه کشورهای  در تمام کشورها به است. یزندگ یهارشد و آغاز سال یهدر دوران اول

گردد که انتخاب و های اداری و سازمانی، شرایط احراز معرفی مییافته، برای پستتوسعه

های گیرد. در محتوای شرایط احراز موقعیتانتصاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت می

ه شده است. علت آن های شخصیتی مدیر اختصاص داده ویژگیاداری و دولتی، بخشی ب

در رفتارهای سازمانی بر  و کارکنان های شخصیتی مدیراننیز به اهمیت و نقش ویژگی

بازی یا رشوه، فردی برای پستی چنانچه بر مبنای رفیق .دهندگردد که از خود نشان میمی

در  .ناپذیر استبروز فساد، اجتناب انتخاب شده است که شرایط آن را نداشته، در اینجا
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های اند از تربیتهای ورزشی نیز بیشتر ورزشکاران به علت صرف وقت زیاد نتوانستهباشگاه

هایی که در خانوادگی خود بهرۀ الزم را ببرند و باشگاه وظیفه دارد با استفاده از آکادمی

های را در کنار مهارت اختیار دارد از همان اوایل کودکی روح پادکدستی و جوانمردی

 ن بیاموزد.ورزشی به آنا

اخالقی تواند ترویج بیگردد و هم فساد میاخالقی باعث فساد میباید گفت هم بی

ها و در نماید. نگاه منفی مردم به مسئولین باعث از بین رفتن مناسبات اجتماعی سازمان

ها به بار باهی برای سازمانشود. ترویج اختالس و ارتشاء، تسطح کالنتر مناسبات ملی می

. بنابراین ورزش از جمله ورزش قهرمانی که هویت کشور است، به عنوان جزیی آوردمی

ها پاک کند، چرا که خود فساد نیز از جامعه ایران باید با تمام قدرت خود را از آلودگی

نگ را در گردد و در نتیجه قبح زدایی از این مقوله شوم بدترین فرهباعث فساد مجدد می

 .ورزش کشور ترویج خواهد داد

تواند تسهیل کننده و هم ها در فساد در واقع نقشی دوسویه است که هم مینقش رسانه

نقش یك مبارز و افشاگر تمام عیار را بازی کند. از این رو و در بسیاری از کشورها از 

در صورتی است که خود گردد ولی این های نهادها استفاده میبانها به عنوان دیدهرسانه

ها باید در آلودگی در ورزش و یا هر باشگاه و یا سازمانی نگردد. رسانه ها درگیررسانه

ها به وسیلۀ رسانهباال بردن نظارت عمومی ورزش قهرمانی نقش نظارت را بر عهده بگیرند، 

باشند که  مدنی اجازه داشته ۀجامعقالب یك و باید آنان  که بخشی از مقابله با فساد است

کنترل داشته باشند و این  تحترا  همه ذینفعان ورزش قهرمانی باشگاه و کارکنان ورفتار 

های ضدفساد و ورزشی نیز نباید به خود رسانه برد.موضوع قدرت کنترل مدنی را باال می
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ها به منابع سیاسی و همچنین تمرکز قدرت رو آورند. با توجه به وابستگی بعضی رسانه

ها از باشد. سیاسیون و دولتومل فسادزا میها خود از عقومی و تیمی برخی رسانهتعصبات 

های ورزشی خصوصاً بخش قهرمانی برای انحراف افکار عمومی به مسایلی غیر از رسانه

کنند به دلیل جذابیت و هوادارن زیادی که این بخش مسائل مهم در جامعه استفاده می

از مربیان و  موارد زیادی وجود دارد که برخی است.رسانه رو به خود اختصاص داده 

کنان به منظور کسب شهرت و فضاسازی، برای باال بردن قیمت قراردادهای خود و یباز

شوند تا با تهیه گزارش و تحمیل وضعیت خود به باشگاه، وارد معامله با خبرنگاران می

  .ندفضاسازی تبلیغاتی، زمینه را برای رشد کاذب آنها فراهم آور

ای با درآمدهای نجومی به خرید و فروش و قاچاق عده دنیا و ایران، ورزش قهرمانیدر 

شاید بتوان اینگونه برداشت کرد که در ابتدای شروع  .کنندداروهای دوپینگ مبادرت می

های زیاد برای جذب شدن به سطح گری و بازی در لیگ به دلیل رقابتایدوران حرفه

 تریقدق یبه بررس یز( ن2015) سترسامسطح قهرمانی و حرفه باشد.  باالتر ورزش از جمله

را از  یو تبان ینگپرداخته است و دوپ یتبان ینگ،فساد در سه نوع خاص ورزش دوپ

کند. میریوسفی و همکاران یم یانب ایورزش قهرمانی و حرفهامروز  یفسادها ینترمهم

 یکیپرداخته است و آن را  ینگدوپ خود در مورد فساد به مورد خاص یق( در تحق1395)

 یقاتیدر تحق یز( ن2005)ینینگ ما ینهمچن .کرده است یانها بدر ورزش یجرا هایفساد از

در مورد فساد در  2010تا  2000 یهادر فاصله سال ESSAو  EGBAو  RGAسسه ؤکه م

گزارش که در اروپا  یدرصد از موارد 70ها به انجام رساندند که قاره یورزش در برخ

 28و  یبندمورد مرتبط با شرط 13 ی،بندارتباط با شرط بدون یمورد تبان 8که شده بود 
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ها به خصوص کارشناسان معتقدند تبانی در بسیاری از بازی. گزارش شد ینگمورد دوپ

های در حال سقوط در های در کورس قهرمانی و یا تیمهای پایانی لیگ در بین تیمبازی

برخی در بین تبانی، . پذیردمی های باالتر صورتها به لیگصعود تیملیگ یك در مرحله 

ها، بین از مسئوالن میانی، مدیران و کارکنان وقت فدراسیون با بازیکنان و مدیران تیم

المللی نیز بر سر . حتی تبانی در سطوح بینافتدها و بازیکنان اتفاق میداوران و مدیران تیم

می پدیدار شدن این فساد افتد، پس با توجه به سرخوردگی عمویمیزبانی مسابقات اتفاق م

ها از جمله ایران اتفاق دور از ذهنی نیست. با توجه به های کشورها و باشگاهدر فدراسیون

های اینکه امروزه توجه بیشتر برای به دست آوردن سود بیشتر از ورزش تجاری، شبکه

است.  های جدید برای تبانی است، اشاره شدهبندی ورزشی آنالین که به عنوان ابزارشرط

بندی به عنوان یك امر خالف شرع و دین ها و اصول دینی و اخالقی ما شرطنظر به ارزش

های که بیشتر فسادها در کشورهایی غیر از ایران از طریق کمپانیشود در حالیشناخته می

هایی بینیهای پیشا عنوانگیرد و به تازگی نیز در ایران این رسم ببندی صورت میشرط

 گیرد.شود صورت میانگاشته میکه ساده 
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