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 چکیده

های ورزشی کشور با رویکرد تحلیل های فساد مالی در سازمانبندی شاخصشناسایی و اولویت  :هدف

 بود. سلسله مراتبی

جامعه آماری، کلیه اساتید مدیریت بود. کمی(  -روش تحقیق آمیخته اکتشافی )کیفی :شناسیروش

 برفی انتخاب شدند.گیری گلولهنمونه صورتبهی در سطح کشور بود و ورزش
پرداخته  هاآنبندی شاخص استخراج گردید که در مرحله کمی به اولویت 1در مرحله کیفی  :هایافته

، رسانه 921/5، ضعف قوانین و مقررات 901/5وزن نسبی با سازی عدم شفافها نشان داد که شد. یافته

،  513/5، عوامل فرهنگی 991/5، دولتی بودن 991/5بندی ، شرط931/5فکر سیستمی ، عدم ت923/5

های فساد مالی در ، به عنوان شاخص503/5طلبی با وزن نسبی و شاخص انحصار 512/5دوپینگ 

 ورزش کشور از دیدگاه خبرگان قرار گرفتند.
وحه خود قرار دهند، زیرا این سازی را سرلهای ورزشی باید شفافیتکلی سازمانبطور :گیرینتیجه

های ورزشی خواهد شد. همچنین اجرای های فسادزا در سازمانعامل خود سبب کاهش سایر شاخص

سریع و روشن قوانین و مقررات نسبت به افراد یا سازمان خاطی کاهش فساد را در پی خواهد داشت. در 

یافته به رسالت ساد شخصی و فساد سازماناین رابطه رسانه نقش کلیدی دارد و باید برای جلوگیری از ف

 رسانی و آگاهی دقیق دست بزند.خود یعنی اطالع
 سازیهای ورزشی، شفافیتفساد، رسانه، سازمان های کلیدی:واژه
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 مقدمه
یش در کلیه وبکمای است که پدیده 9فساد

کشورهای جهان وجود دارد، اما نوع، میزان و 

گستردگی آن در هر کشوری متفاوت 

ای جدید یدهپدفساد  .(Rabiei 2004)است

نیست و خصوصیت نسبتاً ماندگار جوامع بشری 

ی مختلف وجود هاشکلاست. این پدیده در 

ها گذارییاستسی اخیر هاسالداشته و در 

تا با اعمال  اندکردهای تالش یندهفزا صورتبه

 مؤسساتقوانین پیشرفته و تحول ساختارها از 

نند. با سیاسی و سیستم خود علیه فساد دفاع ک

و زیان باری که فساد  درازمدتی از اثرات آگاه

تواند بر اقتصاد و جامعه داشته باشد این یم

 توجه موردو محققان  هارسانهفرایند به اعتبار 

 است قرارگرفتهعموم و سیاستمداران 

(Dimant 2014) . تحقیقات موجود نشان

گذاری و دهد که فساد باعث کاهش سرمایهمی

در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. 

گذاری و سرمایه هایفعالیتتواند فساد مالی می

ها و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت

 فساد مالی .زیرزمینی سوق دهد هایفعالیت

های وحشتناکی تواند موجب پرورش سازمانمی

فساد گسترده و فراگیر یکی از  .مانند مافیا شود

های ضعف حاکمیت است و عملکرد نشانه

تواند روند رشد و توسعه ضعیف حاکمیت می

 Mehnatfar)اقتصادی را رو به تحلیل برد

در این میان فساد در ورزش یکی از . (2011

هایی است که محققان در ینهزمین ترمهم

فساد در . اندپرداختهمطالعات مختلف بدان 

ورزش )در همه اشکال و مراتب آن( یک پدیده 

و تهدیدی برای یکپارچگی صنعت  بودهجهانی 

                                                  
1 .Corruption 

ورزش و چالش عمده برای مدیران ورزش است. 

کال در طول دهه گذشته صنعت ورزش اش

فساد در  تقلب، رشوه و مانند) مختلف فساد

 نمودهتجربه های مختلف ینهزمدر مؤسسات( را 

ابطال چون هممنجر به عواقب بسیاری که 

مالی، کاهش اعتبار،  هایینههزاعمال مجوزها، 

 آسیب کارکنان و افزایش اشتباهات شده است

(Kihl, Skinner et al. 2017).  تعاریف

نمایند که شده از فساد در ورزش تأیید میارائه

ن اولی فساد در ورزش مسئله جدیدی نیست.

المللی به های فساد در ورزش بینپرونده

ورزشکاری از اوپولوس به نام تسالیا داده شد که 

های المپیک زنان دربازیبه سه نفر از مشت

هایی از فساد در مدیریت نمونه رشوه داده شد.

دامونیکوس پدر یکی  شده است.ورزش نیز دیده

گیران المپیک به سوساندر رشوه داد تا از کشتی

 مقابل پسرش بولیکتور شکست بخورد.در 

های طور خالصه مواردی از فساد دربازیبه

شده است و البته این المپیک باستان دیده

شده ای بیش از هزار سال دیدهمسئله در دوره

طبق نظر کارشناسان فساد  حال بربااین است.

  در تمام دوران دنیای ورزش گسترده شده است

(Maennig 2008).  دو نوع از فساد متخصصان

را در زمینة ورزش )فساد مالی و فساد اخالقی( 

براین . (Anderson 2011) اندنمودهارائه 

هر نوع تصرف عنوان اساس، فساد مالی به

از  ، سوءاستفادهدر اموال دولتی غیرقانونی

از اختیارات و  غیرقانونیو استفاده  موقعیت

تعریف  قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی

 Dadgar and MaesomiNia) شودمی

 ازجمله هاحوزهفساد مالی در تمامی  .(2004

ورزش ریشه دوانده. در ارتباط با فسادهای مالی 

توان به فساد در کمیته یمزش بزرگ در ور
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، فساد در 9111المللی المپیک در سال ینب

و فساد در  3553فوتبال ایتالیا در سال 

 3590 هایالمللی فوتبال در سالفدراسیون بین

ی جزئی از هامثالاشاره نمود که تنها  3591و 

فساد مالی در ورزش است. لذا خطر فساد مالی 

گ و رویدادهای های ورزشی بزرکلیه سازمان

بزرگ ورزشی را که سطح باالیی از عملکرد 

کنند، یمدولتی و بخش عمومی را درگیر 

-، میزان چشمهاسازمانکند. این یمتهدید 

گیری از منابع مالی را، غالباً در یک چهارچوب 

برند که این خود دلیل یمزمانی مشخص، بکار 

 باوجود. هاستبخشعمده خطر فساد برای این 

های ضد فساد در این ها و دستگاهتیاسس

ی جدیدی برای بروز هافرصت بازهم، هاسازمان

 وجود دارد. سودجوآن در این شرایط برای افراد 

که ورزش، تجارتی است با مبادالت ییازآنجا

ای با منافع یچیدهپیجه ارتباط نت درمالی باال، 

سیاسی و خصوصی و افراد مختلف دارد. ضمن 

ها در این یریگامالت و تصمیماینکه اکثر مع

افتد. ی بسته اتفاق میهادربحوزه، پشت 

همین عامل بستری مناسب برای فساد در این 

نماید. با توجه به حجم پول، یمبخش را فراهم 

رقابت و قدرتی که در ورزش سرازیر است و 

همچنین روابطی که بین مدیران ورزشی، 

ی و مراکز های مالها، اسپانسرسیاسیون، رسانه

فساد یک تهدید همیشگی  قدرت وجود دارد،

در ورزش است. خیلی از مردم مشتریان 

های رویدادهای بزرگ ورزشی مانند بازی

توان های جهانی هستند. نمیالمپیک و یا جام

از تأثیر این رویدادها در سطح کالن به 

ها و اقتصاد کشورهای ها، فرهنگسیاست

شی کرد. پومختلف در سطح جهان چشم

سو و از حد ورزش از یکمحبوبیت بیش 

ردوبدل شدن سودهای کالن از سوی دیگر، 

دهنده این امر است که صنعت ورزش از نشان

 ,Mason)تواند در امان باشد فساد مالی نمی

Thibault et al. 2006).  همچنین دنیای

های اخالقی های اخیر با شکستورزش در سال

بسیار قابل توجه و فساد آشکار روبرو شده است 

المللی گسترش که از سطح محلی تا رقابت بین

یافته است. رشوه خواری مربوط به اعطای 

ریو، استفاده از  3591های المپیک بازی

اقدامات غیرقانونی افزایش مصرف مواد نیروزا 

های المپیک، یا تحقیق ط روسیه در بازیتوس

گسترده در مورد رشوه و تقلب در ورزش 

های آمریکای، اخیرا برخی از بسکتبال کالج

باشند های ورزشی میبزرگترین رسوایی

(. در این 3591)آکادمی ورزش ایالت متحده، 

اظهار  (Gardiner, Parry et al. 2017) زمینه

عنوان یک مفهوم نمودند صداقت و درستی به 

نظری در صنعت ورزش، به معنای مبارزه با 

کنند که ها ادعا میفساد در ورزش است. آن

مفهوم صداقت و درستی در صنعت ورزش 

روایات متنوع و متناقضی به همراه دارد که 

سازی شده )مبتنی بر طور بالقوه مدل یکسانبه

کند. بنابراین ن را تحمیل میرفتار( راجع به آ

مدیران ورزشی باید  براساس نظر این محققان،

تر در مورد مفهوم و معنای های گستردهاز بحث

صداقت و درستی در صنعت ورزش آگاه باشند 

ای در مورد آن فکر طور شایستهتا بتوانند به

کنند و ارتباط آن با فساد مالی و مدیریت مؤثر 

. در این خصوص کشور در ورزش را درک کنند

و توام با  ناکارآمدایران، وارث یک نظام اداری 

های آن و زیر نظام حکومتیفساد در دستگاه 

مالی بخشی از این فساد  طبعاًبوده است. 

و بخشی نیز معلول گذشتههای بازمانده نظام
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های پس از سال انکارناپذیرعملکرد و شرایط 

ر تأیید این . دپیروزی انقالب اسالمی بوده است

گفته: براساس گزارش سازمان جهانی 

(، ایران از نظر فساد در بین 3590)9شفافیت

قرار دارد  929کشور جهان در رده  912

 (. مطالعاتی نیز3590)سازمان جهانی شفافیت، 

 هاآنین ترمهمکه از  شدهانجامدر این زمینه 

 .Zare, HaidariNejad et al) بهتوان می

2016)، (Safari 2008)  و(Godarzi, 

Ghorbani et al. 2010) ی دیگر امطالعه. در

(najafikolori, goodarzi et al. 2012) 

بر بروز  مؤثربررسی عوامل  باهدفی را امطالعه

موردی  مطالعهی ورزشی )هاسازمانفساد در 

فدراسیون فوتبال( انجام دادند. نتایج این 

مطالعه نشان داد عوامل فرهنگی بیشترین نقش 

ی ورزشی را بر هاارگاندر برزو فساد مالی در 

 عنوانبهسازی نیز عهده دارد و خصوصی

 شدهگزارشین رکن برای کنترل آن ترمهم

توان دریافت این یماست. با نگاهی کلی 

ی، تنها به بعدتکا یک نگاه مطالعات ب

شده برای یینتعبندی عوامل از پیش اولویت

کنترل فساد اداری پرداختند که البته با توجه 

به جدید بودن کار در نوع خود ارزشمند بوده 

اما با پیشرفت تحقیقات فساد مالی در ورزش 

 Lho and Cabuay)المللیینبدر سطح 

2005) ،(Gorse and Chadwick 2010) ،

(Nassif 2014)  و(Bricknell 2015) ،  فساد

همچنین  بررسی قرار گرفت. مالی بیشتر مورد

(Masters 2015)  در پژوهشی عنوان کرد که

تواند به کاهش سازی در امر قوانین میشفافیت

رشد فساد در ورزش کمک کند. در این رابطه 

                                                  
1.Transparency International 

Organization 

(Delaney 2007)  عنوان کرد اهمیت باالی

ورزش در کشورهای مختلف و سیل عظیم 

ی ورزشی مختلف، هاهواداران در رشته

های گروهی و های بزرگ ورزشی، رسانهشرکت

-های شرطها، و بنگاهبندی )سایتصنعت شرط

بندی فوتبال در دو شکل قانونی و غیرقانونی( 

های اخیر ای به این عرصه در سالنگاه ویژه

 Schümer)و   (Numerato 2009)شده است. 

های جمعی نیز به نقش و اهمیت رسانه (2005

که طوریدر فساد ورزش اشاره کردند. به

(Schümer 2005) عنوان کرد ایتالیا سال-

بندی و تبانی در هاست که قربانی پدیده شرط

فساد در عرصه ورزش و  ورزش است.

های ورزشی پیامدهای ناخوشایندی به سازمان

داری یه. فساد باعث سلطه سرما9شرح زیر دارد 

. رواج فساد در 3 دهددر ورزش را افزایش می

ورزش فلسفه ورزش را که همان رقابت سالم و 

جوانمردی، برای پیروزی و موفقیت است زیر پا 

ساالری را از بین . فساد شایسته2 گذاردمی

برد که این کار سبب کاهش انگیزه کارکنان می

. همچنین فساد 4و ورزشکاران خواهد گردد. 

های ورزشی و ها و رشتهت و آوازه سازمانشهر

کند که دار میافراد درگیر در ورزش را خدشه

 Safari)قبول نیست برای ورزش مناسب و قابل

آمارهای سازمان شفافیت  متأسفانه .(2008

 ظراز نجایگاه ایران  ،دهدالملل نشان میبین

کشور ایران شاخص فساد نامناسب است. 

های ازلحاظ فساد مالی و اقتصادی در سال

نوسانات زیادی را تجربه کرده  3591تا  3550

به است. بهترین جایگاه ایران در این چند سال، 

 912گردد که ایران در بین برمی 9212سال 

براساس اعالم سازمان جهانی شفافیت  کشور

اختصاص داد. همچنین در  را به خود 12رتبه 
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لحاظ  را از 929کشور ایران رتبه  3591سال 

نتایج و فساد مالی و اقتصادی دارا بود. 

دهد که های سال گذشته نشان میشاخص

میان فساد مالی با نابرابری و اختالف طبقاتی 

به این ترتیب که  .ای مستقیم وجود داردرابطه

فساد مالی سبب تقسیم نامساوی قدرت و 

 ها در جامعه خواهد شدتقسیم نابرابر ارزش

حال با توجه  (.3591)سازمان جهانی شفافیت، 

های مکرر مقام معظم رهبری به توصیه

العالی( و ریاست محترم جمهور در )مدظله

مبارزه با فساد در کشور و همچنین حسب 

تأکیدات وزیر ورزش مبنی بر مبارزه جدی با 

انجام یک فساد در ورزش کشور، نیاز به 

پژوهش جامع و گسترده از دیدگاه اساتید 

رسد. مدیریت ورزشی کشور ضروری به نظر می

پاسخی که در ورزش در این راستا، سؤال بی

است که علل وقوع فساد  کشور وجود دارد این

مالی در ورزش کشور چیست؟ لذا پژوهش 

بندی حاضر باهدف شناسایی و اولویت

های ورزشی مانهای فساد مالی در سازشاخص

کشور از دیدگاه اساتید مدیریت ورزشی با 

رویکرد تحلیل سلسله مراتبی انجام شد تا بتواند 

 شده در این زمینه پاسخ دهد.به سؤال ارائه

 

 شناسی پژوهشروش
 روش پژوهش حاضر، آمیخته از نوع متوالی

براساس زوش تحلیل )کیفی و کمی(  اکتشافی

ها ای گردآوری دادهدر مرحله اول بر .بودمضمون 

صورت مصاحبه آزاد از روش تحقیق کیفی، به

انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، کلیه اساتید 

مدیریت ورزشی در سطح کشور بودند. روش 

گیری از نوع گلوله برفی بود، در این روش، نمونه

شده و سپس از روند مصاحبه از یک عضو شروع

ری را شود که شخص دیگفرد خبره خواسته می

های موردنظر تحقیق را شناسد و ویژگیکه می

دارند، معرفی نماید. در این تحقیق، روش 

های موردنظر اگرچه در مرحله اول انتخاب نمونه

براساس سوابق مدیریتی و اجرایی در دانشگاه و 

های های ورزشی مرتبط و آشنا با پستسازمان

 بینی بودندهای ورزشی قابل پیشاجرایی سازمان

ها از منظور افزایش دقت در انتخاب نمونهولی به

روش گلوله برفی استفاده شد. بدین منظور که 

های اولیه یک نفر انتخاب و انجام قبل از بررسی

مصاحبه با ایشان آغاز گردید و در پایان مصاحبه 

از ایشان خواسته شد فرد یا افرادی که با موضوع 

این فرایند تحقیق آشنایی دارند معرفی نمایند. 

فرایند ها مطرح گردید. در پایان تمامی مصاحبه

صورتی بود که با برقراری  هها بانجام مصاحبه

نظر  تماس تلفنی با فرد خبره مورد

های الزم برای تعیین زمان و مکان هماهنگی

گرفت. در این برگزاری مصاحبه صورت می

شوندگان تحقیق محیط پژوهش در اتاق مصاحبه

کنندگان تعهد اخالقی مبنی بر مشارکتبود و به 

ها تا ها داده شد. مصاحبهمحرمانه بودن مصاحبه

محقق و عدم دستیابی به اطالعات  اشباع نظری

ها به شکلی بود روند کدگذاریجدید ادامه یافت. 

که پس از انجام هر مصاحبه به کدگذاری 

. پرداخته شدمصاحبه مورد نظر توسط محققین 

ی تمامی مصاحبه طی شد و در این فرایند برا

 ،نهایت پس از اشباع نظری و ادغام نهایی کدها

 شناسایی و استخراج شدند. روند مضامین اصلی

کدگذاری در این پژوهش )باز، محوری، 

نخستین مرحله بود، گذاری باز کد. 9گزینشی(: 

ها تالش در این مرحله پژوهشگر با مرور داده

ها را از طریق هکرد تا مفاهیم مستتر در داد

ها، باز شناسد و این مفاهیم را درنشانه
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. 3های اصلی و فرعی، مشخص نماید. مقوله 

این  انجام گرفت.محوری  مرحله دوم کدگذاری

فرایند اختصاص کد به مفاهیم موجود در  مرحله

شود و شکلی داده از حالت کامالً باز خارج می

د رابطه گیرد به بیانی به ایجاگزیده به خود می

ها پرداخته و در نهایت کدگذاری بین مقوله

 1مصاحبه با  1در مجموع گزینشی انجام گرفت. 

)الزم به ذکر است افراد مورد  نفر انجام گرفت

نظر دارای سابقه مدیریتی در سطح وزارت 

ورزش، آکادمی ملی المپیک، سرپرست 

و همچنین پست سازمانی در  های ورزشیکاروان

داده اعتبارجهت اطمینان از  .دندرسانه ملی( بو

آوری شده که در روش کیفی دقت و های جمع

استحکام علمی نام دارد از روش چک کردن 

، بطوری که شوندگان استفاده شدتوسط مصاحبه

های مورد نظر پس از بدست آوردن شاخص

شوندگان نفر از مصاحبه 0محققین کدها را به 

رار گرفت همچنین ارائه دادند و مورد تایید آنها ق

دو کدگذار خارج از تحقیق نحوه کدگذاری و 

که در های استخراج شده را بررسی کردند مقوله

. مورد تأیید قرار گرفتاصلی شاخص  1مجموع 

پس از طی کردن فرایند کیفی و استخراج 

های اصلی محققین پرسشنامه طراحی شاخص

شده مقایسه زوجی را به خبرگان ارائه دادند و بر 

حسب جدول نه کمیتی به هر شاخص امتیاز 

ها نسبت به یکدیگر داده تا وزن هر کدام از آن

ها براساس جدول نه تعیین شود. این مقایسه

جهت (. همچنین 3کمیتی انجام شد )جدول

بدست  CR ازسازگاری مقایسات زوجی اعتبار و 

تحلیل نتایج  ها استفاده شد.در بخش یافته آمده

افزار اکسپرت با استفاده از نرمکمی این مطالعه 

 .انجام گرفته است 999سچوی

 های پژوهشیافته

های فساد مالی از دیدگاه در مرحله اول شاخص

استخراج و سپس در  ورزشی مدیریت اساتید

 سافزار اکسپرت چویمرحله دوم با استفاده از نرم

ها پرداخته شده بندی این شاخصبه اولویت

ده از مصاحبه با است. کدهای استخراج ش

و خروجی نرم افزار  9خبرگان در جدول 

های وزن نسبی در در حالت ساکسپرت چوی

ارائه  3و در حالت وزن مطلق در نمودار  9نمودار 

 . گردیده است

 
بدست آمده از مصاحبه های اصلی شاخص .1جدول

 با خبرگان

 شاخص عالیم اختصاری

F1 رسانه 

F2 سازیعدم شفاف  

F3 ودن ورزشدولتی ب  

F4 عدم تفکر سیستمی 

F5 ضعف قوانین و مقررات 

F6 عوامل فرهنگی 

F7 شرط بندی 

F8 دوپینگ 

F9 انحصار طلبی 

 

 یمقایسه زوج
سلسله مراتبی  مقایسه زوجی با توجه به ساختار

انجام گرفت این مقایسه با استفاده از مقیاس 

مرجح  کامالیکسان تا  ترجیحاطراحی شده از 

 .دانجام ش

 

                                                  
1 . Expert choice 
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 مقیاس مقایسه زوجی .2جدول 

 مقدار عددی قضاوت شفاهی() ترجیحات

 9 ترجیح یکسان

 2 کمی مرجح

 0 خیلی مرجح

 1 خیلی زیاد مرجع

 1 کامال مرجع

 1-1-4-3 دهد(های بین ارزشهای ترجیحی را نشان میبینابین )ارزش

 

 محاسبه میانگین هندسی

ها از در این روش به منظور ترکیب قضاوت

میانگین هندسی مطابق با فرمول زیر استفاه 

   شده است:

 ماتریس مقایسات زوجی پس از تلفیق نظرات خبرگان .3جدول
 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

F1  98.1 98.1 98.. - 18.9 - 98.. 98.1 

F2   18.1 18.1 98.. 181. - 18. 18.. 

F3    98. - 18.. 189 981. ..89  

F4     18.1 1811 98.1 18.9 18.. 

F5 9811  981.   981. 9819 98.1 98.. 

F6       18.. 9811 18.. 

F7 18. 981.      98.1 18.. 

F8         9811 
F9          

 

 

 های ورزشی کشورهای فساد مالی در سازمانوزن نسبی شاخص .1نمودار
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ها ن شاخصنتایج بررسی مقایسه وز 9در نمودار 

محاسبه شده است. براساس این نمودار عامل 

 901/5سازی در ورزش با وزن نسبی شفافعدم 

ول، شاخص ضعف قوانین و مقررات در جایگاه ا

در جایگاه دوم، شاخص  921/5با وزن نسبی 

در جایگاه سوم، 923/5رسانه با وزن نسبی 

شاخص عدم تفکر سیستمی با وزن نسبی 

بندی با ارم، شاخص شرطدر جایگاه چه 931/5

در جایگاه پنجم، شاخص  991/5وزن نسبی 

در جایگاه  991/5دولتی بودن با وزن نسبی 

ششم، شاخص عوامل فرهنگی با وزن نسبی 

در جایگاه هفتم،  شاخص دوپینگ با  513/5

در جایگاه هشتم و شاخص  512/5وزن نسبی 

در جایگاه  503/5انحصار طلبی با وزن نسبی 

های فساد مالی در ورزش کشور از نهم شاخص

الزم دیدگاه صاحب نظران مدیریتی قرار گرفت. 

های در مورد هر یک از ماتریسبه ذکر است 

 مقایسات زوجی در فرآیند تحلیل، نرخ

ناسازگاری محاسبه باید شود. این نرخ برای 

بررسی اعتبار نتایج کاربرد دارد. در یک مقایسه 

ماتریس مقایسات  زوجی چنانچه نرخ ناسازگاری

شود باشد، نتیجه گرفته می 5.9کمتر یا مساوی 

نرخ  که نتایج از اعتبار کافی برخوردار است.

است  51/5ناسازگاری در این مقایسه برابر با 

 باشد.بنابراین، سازگاری عوامل قابل قبول می

در نهایت عمل تلفیق صورت گرفته که نتایج در 

 ارائه گردیده است. 3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 های ورزشی کشورهای فساد مالی در سازمانوزن مطلق شاخص .2نمودار

 گیریبحث و نتیجه

بندی شناسایی و اولویتهدف از این پژوهش      

های ورزشی های فساد مالی در سازمانشاخص

کشور با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی بود. در 

های آزاد به مرحله اول با استفاده از مصاحبه

های زا در سازمانهای فسادناسایی شاخصش

شاخص مد نظر  1ورزشی پرداخته شد که 

خبرگان به دست آمد و در مرحله دوم به 

ها پرداخته شده است. بندی این شاخصاولویت

عدم  نتایج تحقیق حاکی از این بود که شاخص

، 901/5سازی در ورزش با وزن نسبی شفاف
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ن نسبی شاخص ضعف قوانین و مقررات با وز

، 923/5، شاخص رسانه با وزن نسبی 921/5

شاخص عدم تفکر سیستمی با وزن نسبی 

بندی با وزن نسبی ، شاخص شرط931/5

، شاخص دولتی بودن با وزن نسبی 991/5

، شاخص عوامل فرهنگی با وزن نسبی 991/5

و  512/5،  شاخص دوپینگ با وزن نسبی 513/5

به   503/5طلبی با وزن نسبی شاخص انحصار

های اول تا نهم از دیدگاه ترتیب در جایگاه

عدم  دهندگان قرار گرفتند. مولفهپاسخ

سازی؛ شناسایی این یافته با نتایج شفاف

(Masters 2015)  همخوانی دارد. در این

سازی در که شفاف است پژوهش نیز عنوان شده

تواند به کاهش رشد فساد در امر قوانین می

ش کمک کند. استخراج این مؤلفه حاکی از ورز

های ورزشی و این است که مدیران در سازمان

در رأس و کسانی که همچنین متولیان امر 

برای  ی قرار دارندورزشها و نهادهای سازمان

ای از سودجویان که جلوگیری و سوءاستفاده عده

ها هستند، به دنبال فساد مالی در این سازمان

را سرلوحه خود قرار داده تا  سازیباید شفاف

بدین صورت شاهد کاهش فساد مالی در این 

سازی باعث کاهش . زیرا شفافشوندها سازمان

فساد و سوء استفاده از کسب منافع فردی، 

-گیریارتقای کیفیت و همچنین باعث تصمیم

شود. همچنین های درست در سازمان می

ی اصلی در مسائلسازی یکی از راهبردهای شفاف

ها هزینه ،مثل قوانین، مسائل دوپینگ، قراردادها

های که در ورزش کشور انجام و دخل و خرج

سازی و کلی بین شفاف طوربهباشد. گیرد میمی

سازمانی ارتباط مثبت وجود دارد. در سالمت

رابطه با مؤلفه ضعف قوانین و مقررات و 

 Mason, Thibault et)های اجرایی نامهآیین

al. 2006) اللملی تحقیقی در کمیته بین

المپیک انجام دادند، که نتایج آنها حاکی از این 

 مللیالبود که اصالح قوانین و مقررات کمیته بین

در پیشگیری از بروز فساد در بین المپیک 

متاسفانه قوانین در  مثمرثمر است. اعضای آن

ورزش کشور شفاف، صریح و محکم نیست. برای 

از به قوانین روشن، شفاف و جلوگیری از فساد نی

صریح داریم، لذا یکی از قوانین مهم در ورزش 

این است؛ مدیران هر بخش، رؤسای هیئت، 

، وزارت ورزش، مدیران کل و مدیران فدراسیون

های داشته باشند، ها بایستی چه صالحیتباشگاه

ای در نامههای آیینبطور کلی یکی از ضعف

انتخاب رئیس  ورزش این است که مثالً برای

های آورده فدراسیون چه فاکتورها یا شایستگی

تواند شده است، آیا در تمام دنیا هر کسی می

که  ،رئیس فدراسیون شود یا وزیر ورزش شود

ها در ورزش کشور باعث شده نامهضعف آیین

د شوند وارها این سمتاست، افرادی ناآشنا به 

یریت و سوء مد که این عامل بدلیل ناآشنا بودن

فرد مورد نظر نسبت به سمت خود باعث هرج و 

مرج در سازمان مربوطه شده و در ادامه سبب 

. مؤلفه رسانه؛ شناسایی شدفساد مالی خواهد 

و  (Numerato 2009)های این یافته با یافته

(Zare, HaidariNejad et al. 2016)  همخوان

است. در این تحقیقات نیز عنوان شده است که 

تواند باعث فساد در ورزش و رسانه چطور می

ای را همچنین کنترل آن شود. فساد رسانه

بندی کرد بعضی مواقع فساد توان طبقهمی

ای است. بعضی متعلق به یک سازمان رسانه

مواقع ممکن است متعلق به یک شخصی باشد 

کند که به دلیل عدم ر میکه در یک رسانه کا

نظارت و کنترل، زمینه بروز فساد را مهیا کند. 

های نظارتی شود زمینهدر این رابطه پیشنهاد می
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تقویت شود و تا اثبات شدن فساد یک شخص یا 

ای باید شدیدترین قوانین را در سازمان رسانه

رابطه با آن اجرا کرد. زیرا رسانه یک هویت 

تواند بعضی مواقع از می سراسری و ملی دارد و

ای و درون سازمانی بیشتر باشد. یک فساد نقطه

رسانی و توانند با اطالعهای جمعی میلذا رسانه

آگاهی به موقع از بروز فساد در ورزش جلوگیری 

نمایند. مؤلفه عدم تفکر سیستمی؛ تفکر 

گرایی سیستمی نوعی تفکر در چارچوب کل

گرایی قرار تجربه است که در نقطه مقابل استعاره

دارد. در این نوع  تفکر روابط متقابل و درونی 

های فرعی مورد تاکید قرار دارند بین سیستم

(Ten Have 2007).  فساد سیستماتیک در

در بین اعضای رده باالی فدراسیون  3590سال 

المللی فوتبال نیز وجود داشت تا جای که بین

مات این امر منجر به دستگیری برخی از مقا

کنترل یک مورد و توجه   .سازمان مذکور شد

شود. نکردن به بقیه موارد خود عامل فساد می

تا  باید عالوه بر کنترل، شرایط را تسهیل کرد

فرد کمتر دچار فساد شود. مشکل فساد 

سیستمی در اکثر کشورها وجود دارد. به طوری 

در این رابطه اشاره دارد  (Dimant 2014)که 

که آلمان با مشکل سیستمی و اصول دوپینگ 

ی ورزشی هاسازمانبطور کلی روبرو بوده است. 

نگری در درون خود نیازمند برای تقویت جامع

هستند،  یا تفکر سیستماتیک سیستمی رویکرد

تا  نمایدمیر سیستمی به مدیران کمک تفک

الگوها را با یکدیگر مورد بررسی قرار  و ساختار

. دهند و تنها به مشاهده وقایع اکتفا نکنند

که تفکر سیستمی دارای مزایای رغم اینعلی

 مدیراناست، اما در بسیاری موارد،  فراوانی

و همین عامل در  نسبت به آن تمایلی ندارند

های مربوطه را در پی سازمانادامه فساد در 

بندی؛ در رابطه با مؤلفه شرط خواهد داشت.

 (Schümer 2005)بندی در ورزش پدیده شرط

هاست که قربانی پدیده عنوان کرد ایتالیا سال

های انگیزه .بندی در ورزش استشرط

به طور سنتی بر مبنای حداکثرسازی  بندیشرط

 ثروت، حداکثرسازی سود و ریسک استوار است

(Mao, Zhang et al. 2015). 
( عنوان کردند که 3592میلنر و همکاران )

ای شایع شده و طور فزایندهبندی ورزشی بهشرط

غات های ورزشی و رقبا از طریق تبلیحامیان تیم

در این زمینه سعی در عادی جلوه  هاواسطهو 

 .Milner, Hing et al) نمودن آن دارند

ه تنها متأثر از های ورزشکارانانگیزه .(2013

گیرد بلکه با جریان درآمد و پول شکل نمی

گیری شخصیت و اعتبار یافتن به وسیله اوج

ممارست او در جهت خودشکوفایی تنیده است. 

هایی عبور از مرزهای قانونی به چنین انگیزه

منظور ساختن میانبر و دستاویز پیروزی را 

بندی در شرط .(Dimant 2014)کند تشدید می

ایران هنوز به صورت فراوان وارد ورزش کشور 

شود نشده است، اما گاهاً دیده می

صورت غیررسمی و آن هم های بهبندیشرط

صورت پنهان در ورزش بخصوص ورزش به

ها د شده است. که بر روی نتایج بازیفوتبال وار

و حتی بازیکنان فوتبال نیز اثراتی داشته است. 

بندی اولین راه مقابله با پدیده شرطبرای 

 پیشگیری است. در تایید این گفته

(Aliverdinia, Kabiri et al. 2016)  عنوان

ها، نهادهای آموزشی و دانشگاهی کردند؛ رسانه

های فرهنگی و باید به تعریف و اجرای برنامهمی

پردازند. که رفتارهای بازدارنده و ترمیمی ب

های غیرقانونی را به بندیی چون شرطاکجروانه

مسیر درست و مثبت هدایت نمایند.
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مؤلفه عوامل فرهنگی؛ شناسایی این یافته با 

 ،(Godarzi, Ghorbani et al. 2010)نتایج 

(najafikolori, goodarzi et al. 2012)  و

(Lho and Cabuay 2005)  همسویی دارد. در

این تحقیقات نیز عنوان شده است: عامل 

زا در تواند یکی از عوامل فسادفرهنگی می

های ورزشی باشد. فرهنگ به دلیل سازمان

اثرگذاری قوی که بر رفتار و عملکرد کارکنان 

دارد نقش مهمی در کنترل درونی رفتارهای 

دارد.  کارکنان مجموعه و پیشگیری از بروز فساد

دهی به رفتار دارد فرهنگ، عامل مهمی در شکل

و از نقش مهمی در پدید آوردن رفتارهای 

نامطلوب و همچنین ایجاد ثبات در مجموعه را 

قالب  فرهنگ دربطور کلی باشد. دارا می

مشترک که بر رفتار و ی ای از باورهامجموعه

گذارد، اثر می یک مجموعه ءهای اعضااندیشه

برای دستیابی به  الگوییه عنوان تواند بمی

کننده  ارائهمحیط سالم اداری و یا فضایی که 

مؤلفه دولتی بودن؛ آید. مار شفساد است به 

عنوان یکی از عوامل شناسایی این مؤلفه به

دخیل در فساد در ورزش کشور با یافته 
(Nassif 2014)  ،(Godarzi, Ghorbani et 

al. 2010) (Mehnatfar 2011, najafikolori, 

goodarzi et al. 2012) طوری هم راستا بود. به

ها نیز عامل دولتی بودن که در این پژوهش

ورزش فاکتور مهم در بروز فساد مالی و اقتصادی 

بخشی که خیلی به عنوان شده است. امروزه 

ورزش لطمه زده است دولتی بودن آن است. 

دولتی بودن ورزش باعث شده مدیرانی که به 

های سیاسی و قدرت به پستوسیله رانت 

رسند توانایی این را داشته باشند که ورزشی می

گو در مقابل تخلفاتشان و کارهای که انجام پاسخ

صورت خودسرانه دهند نباشند. به عبارتی بهمی

کنند و حتی تخلفاتشان هم اعمال مدیریت می

مورد بررسی، تحلیل و حتی جریمه قرار 

که پاسخگویی در  در کشورهاییگیرد. اما نمی

در  عاملوجود دارد مهمترین  انجام کارهابرابر 

 .است ساالریبراساس شایسته انتخاب ؛انتصاب

ساالری مبنای اعتبار به عبارت دیگر شایسته

یکی از مهمترین راهکار جلوگیری . گیردمی قرار

های ورزشی از بروز فساد مالی در سازمان

براساس سازی ورزش و انتخاب مدیران خصوصی

مؤلفه دوپینگ؛ باشد. شایسته ساالری می

(Chadwick 2009Gorse and )  در پژوهشی

های مسئله دوپینگ را عامل اصلی فساد در بازی

در امریکا عنوان کرد.  3553المپیک زمستانی 

شناسان و روانشناسی طبق تحقیقات جامعه

اجتماعی از دالیل عمده دوپینگ در بین 

: میهن پرستی افراطی و ناسالم در 9ورزشکاران 

های : جوایز مالی و پاداش3 بین ورزشکاران

: انتظارات 2بسیار زیاد به قهرمانان ورزشی و 

را ذکر  بیش از حد جامعه از ورزشکاران و غیره

مسئله  .(06Naderian Jahromi 20)کردند 

شود بازیکنی جای بازیکن باعث می دوپینگ

دیگر را اشغال کند، مربی از این طریق بدنبال 

این است که کیفیت فنی از خود نشان دهد و در 

حقیقت رقبا را بصورت غیراخالقی خارج کند. 

این عامل خود در ادامه رواج مسئله فساد مالی و 

داشت، اخالقی را در جامعه ورزش در پی خواهد 

جایی که پول وجود دارد، جرم و فساد وجود زیرا 

کمیته در تایید این گفته:  خواهد داشت.

اعالم کرد، تست   (IOC) المللی المپیکبین

 های المپیکورزشکار که در بازی 32دوپینگ 

اند، لندن حضور داشته 3593 پکن و  3551

گاندرسن و همکاران همچنین مثبت بوده است. 

 Naderian Jahromi)قل از به ن( 3552)
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تحقیق بر روی ورزشکاران اسکی با  (2006

 91حاضر در مسابقات جهانی متوجه شدند که 

درصد آنها دارای مقادیر نیمرخ هماتولوژیک غیر 

بطور . عادی و مظنون با دوپینگ خون بودند

حفظ سبب  گ:مبارزه بر علیه دوپینکلی 

 یفراهم آوردن شرایطو  سالمتی ورزشکاران

هد کرد. را ایجاد خوا ورزشکاران یکسان برای

عنوان  (Maennig 2005)مؤلفه انحصار طلبی؛ 

طلبی در ورزش سبب کرد که کاهش انحصار

درباره انحصار در ورزش کاهش فساد خواهد شد. 

 در را مثال زد زیراها بازار رسانه توانایران می

. بطور ایران یک بازار صددرصد انحصاری است

درون  انحصار همیشه باعث بروز فسادکلی 

 اصوالًبر این باورند که  ایعدهشود. می سازمانی

مناصب اجتماعی برای آنان ساخته شده و 

گونه دیگران هیچ شایستگی برای این

ندارند. این روحیه همانند روحیه  هامسئولیت

سیاسی ریشه در تکبر و طلبی در حوزه انحصار

غرور شخصیت دارد. افرادی که دچار خود 

بینی هستند و مال و ثروت و قدرت را مبنا بزرگ

برای دیگران هیچ ارزش و پایگاه  دهندمیقرار 

نیستند و از این روست که  قائلاجتماعی 

مناصب را منحصر در خود دانسته و مانع از 

سوره ) دشونمییابی دیگران یابی یا منصبقدرت

ادامه این روند در هر  (.341و  341بقره، آیات 

 سازمان ورزشی پدیده فساد را رایج خواهد کرد.

یکی از راهکارهای مبارزه با فساد در ورزش 

های مختلف استفاده از افراد متخصص در رده

ی طوربههای ورزشی است. مدیریتی در سازمان

 ورزشی و افراد ورزشی آن النیالتحصفارغکه 

های ورزشی و رشته باید در بدنه اصلی سازمان

های آن وزارت ورزش و فدراسیون رأسدر 

ورزشی قرار گیرند. زیرا هم در این عرصه 

تخصص و مهارت فنی الزم و هم تحصیالت 

. همانطور که در دارندآکادمیک این رشته را 

ورزش هر  رأسدر  افتهیتوسعهسایر کشورهای 

کادمیک یا تخصص کشور اشخاص با تحصیالت آ

 مرتبط حضور دارند.

رسد فساد در ورزش کامال ساختار به نظر می

یافته است و پیشنهاد مقابله با این پدیده ایجاد 

ی تیمی متشکل از کسانی است که سابقه

مدیریت بدور از فساد و کامال شفاف را دارند؛ 

زیرا قدرت پول انقدر زیاد است که ممکن است 

 د را نیز فاسد کند.گروه مبارزه با فسا

باطی ضفدراسیون پزشکی ورزشی و کمیته ان

برای مبارزه با دوپینگ و انحصار ورزش از طریق 

ی راخالقیغکنترل و آموزش از این روش 

پیشگیری کرده و با ورزشکاران و مربیان خاطی 

 شدتبهبا استفاده از قوانین و مقررات مربوطه 

 برخورد نمایند. 

زش شاید رکن اصلی و سازی در وراصل شفاف

مهم برای مبارزه با فساد مالی در ورزش باشد. 

ها و هم در که هم در مبحث مصاحبه طورهمان

ها مشخص شد بندی شاخصمبحث اولویت

سازی باعث جلوگیری از این پدیده شوم شفافیت

است و تا زمانی که مسئولین به  شنهادشدهیپ

هش تنها کافساد نهاین رسالت توجه ننمایند 

 صورتبهای هگسترد طوربه؛ بلکه کندپیدا نمی

یک اپیدمی ورزش کشور را دچار مسمومیت 

خواهد کرد و عالوه بر مشکالت مالی فساد 

آورد.اخالقی و اداری را نیز در ادامه پدید می
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طلبی در فدراسیون و با توجه به اینکه انحصار

های آورنده به وجودهای ورزشی یکی از هیئت

باشد بهتر ر فساد آن سازمان ورزشی میمهم د

های مربوطه با قرار دادن قوانین و است ارگان

مقررات سخت برای متخلفین از این پدیده شوم 

 در ورزش کشور جلوگیری نمایند.

ها در زمینه جلوگیری از فساد نقش رسانه

افکار عمومی تاثیر زیادی از  کلیدی دارند. زیرا

 راباید صالحیت اخالقی ها گیرد. رسانهرسانه می

گونه رسانی بدون هیچو با اطالعرعایت کنند 

وابستگی به شخص یا افرادی رسالت خود یعنی 

 ی دادن به جامعه ورزش را انجام دهند.آگاه

 المللیهای ملی و بینسیمنارها، کنگره برگزاری

برای به  کشور ورزش آینده در آن عواقب فساد و

-از آن به دست می حداکثر رساندن مزایایی که

 .آید بسیار مهم است

با توجه به اینکه فساد در بدنه اقتصادی و مالی 

کشور رخنه کرده و ورزش نیز از این قضیه مبرا 

و نظارت همیشگی بر  نیست بهتر است کنترل

این موضوع به دور از مسایل سیاسی و جنجالی 

 .شودانجام 
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Abstract 

 

Objective: To identify and prioritize the financial corruption indicators of 

Iran's Sport organizations using hierarchical analysis approach. 

Methodology: The research method was exploratory (qualitative-

quantitative). The statistical population of this study was all faculty members 

of sport management in the country and were selected by snowball sampling. 

Results: In the qualitative part, 9 indicators were extracted and their 

priorities were determined in quantitative part. The findings showed that the 

lack of transparency with a relative weight of 0/158, the weakness of the 

rules and regulations of 0/137, media, 0/132, systemic thinking, 0/129, 

betting 0/119, government 0/118, cultural factors 0/092, doping 0/063 and 

index of monopolism with a relative weight of 0/052, were considered as 

indicators of financial corruption in the country's sport from the perspective 

of experts. 

Conclusion: In general, sports organizations should focus on transparency, 

as this will reduce other corruption indicators in sports organizations. In 

addition, the prompt and clear implementation of laws and regulations 

towards individuals or organizations will lead to reduction of corruption. In 

this regard, media play key role and should do its best to make the society 

informed and aware of personal and organized corruption besides helping to 

avoid and reduce corruptions. 
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