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 چکیده

به لحاظ هدف کاربردي پژوهش حاضر بود. اي ابعاد حقوقی جرایم اقتصادي در ورزش حرفه تفسیري-ساختاريمطالعۀ هدف این پژوهش 

هاي مطالعه، روابط بین ابعاد در این مطالعه پس از شناسایی ابعاد و شاخص. هاي میدانی بودها از نوع پژوهشو به لحاظ نحوه گردآوري داده

نتایج فاده شد. است ISM بر اساس خبرگاننفر از  21 ها شناسایی شد. براي انعکاس روابط درونی میان معیارهاي اصلی از دیدگاهو شاخص

 عوامل این قدرت نفوذ از سپس با استفاده  .سطح تشکیل شده است هفتآمده در این پژوهش از دستمدل نهایی بهپژوهش نشان داد 

پیشگیري خوشه مستقل قرار دارد؛ به این معنا که میزان استفاده از  هدر ناحی ییتنهابه گیري وضعیپیشمشخص است، معیار  دومدر نمودار 

تدابیر ازنظر اثرگذاري و اثرپذیري جایگاه خودمختار را کسب کرده و از کمترین اثرگذاري و اثرپذیري برخوردار است. معیارهاي  وضعی

بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل بوده و از منظر سیستمی امنیتی، عوامل اطالعاتی، پیشگیري اجتماعی، قرارداد حقوقی، عوامل اقتصادي 

ها کمک کند؛ به این شکل که تواند به بهبود تمامی شاخصمی تدوین چارچوب قانونیشاخص  باشند. ر و وابسته میجزو عناصر اثرپذی

 شد.  ترکینزد کاهش جرائم اقتصاديبه  تدوین چارچوب قانونیتوان با می

 
 

  هاي کلیديواژه

 ، صنعت ورزش، پیشگیري وضعی، پیشگیري اجتماعی.جرایم اقتصادي

                                                           
  :shahab_Bahrami@yahoo.com Email                                                                09188013430نویسنده مسئول : تلفن :  ∗ 
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 مقدمه

اي ورزش است که هاي مهم در هر جامعهیکی از حوزه

ها ایفا نماید. ازمانتواند در سنقش مهم و اساسی را می

 تولید چـون اثراتـی ورزش، اقتصـادي مسـتقیم اثرات

 هايهزینه واردات، و صـادرات ورزشـی، خدمات و کاالها

 بازار در مشارکت تبلیغـات، تسهیالت، و اماکن ایجاد خانوار،

 و گردشگر جذب اشـتغال، اي،رسـانه پوشش بورس،

 اقتصادي اثرات و شـودمـی شـامل را مـالی حامیان

 سالمتی ارتقاء چون هـاییزمینـه در نیز ورزش غیرمستقیم

-برنامه توسعۀ آن تبعبه و درمـان هايهزینه کاهش جامعه،

 غیبت کاهش ها،بزهکاري کـاهش سـالمت، ملـی هـاي

 قرار مدنظر هاآن وريبهره و عملکـرد افزایش و کارکنان

مهم در عرصه  ). صنعت ورزش یکی از صنایع24گیرد (می

هاي فراوانی به اقتصاد المللی است که امروزه کمکبین

ها و جوامع مختلف کرده است. رشد ورزش در تمامی عرصه

ها سبب گردیده است تا صنعت گسترش آن در تمامی گروه

عنوان یک صنعت مهم در جهان شناخته شود. ورزش به

گستردگی ورزش سبب شده است تا امروزه شاهد 

). 20صورت گسترده باشیم (ي صنعت ورزش بهگیرشکل

تواند سبب رشد هاي صنعت ورزش میاستفاده از ظرفیت

هاي اقتصادي در کشورهاي مختلف باشد. بررسی شاخص

گر این آمارهاي موجود در خصوص صنعت ورزش نشان

واقعیت است که هرساله شاهد روزافزون صنعت ورزش 

روزه شاهد هاي مختلف صنعت ورزش امهستیم. حیطه

اي شده است. امروزه صنعت پزشکی هاي گستردهپیشرفت

واسطه میلیارد دالر به 10حدود  2016ورزشی تنها در سال 

وکار درآمد ایجاد کرده است. درآمد صنعت کسب 82697

میلیارد دالر در سال  5/60ورزش در امریکاي شمالی از 

طرفی رسید. از  2019میلیارد دالر در سال  5/73به  2014

ها و فضاهاي مجازي سبب شده است تا گسترش رسانه

صنعت ورزش و رسانه نیز ارتباطات تنگاتنگی با یکدیگر 

ها و فضاي مجازي سبب بهبود داشته باشند. از طرفی رسانه

و ارتقاء درآمد صنعت ورزش شده است. همچنین صنعت 

-ها شده است. پیشورزش سبب افزایش درآمدها در رسانه

واسطه صنعت ورزش از ها بهاست تا درآمد رسانه بینی شده

میلیارد دالر در  6/20به  2014میلیارد دالر در سال  6/14

درصد  2/7برسد که این مسئله رشدي به میزان  2019سال 

ها درزمینۀ جرایم اقتصادي ). پژوهش26شود (را شامل می

) در پژوهش خود که 1397محدود است. رمضانی و عبدي (

در  ياقتصاد میمبارزه با جرا يبرا یقانون خألهايباهدف 

هاي خود پی بردند انجام گرفت، پس از بررسی رانیحقوق ا

گذاران متعدد و تخصصی در کشور؛ که به علت نبود قانون

قوانین روشن و مدونی در خصوص برخورد با جرایم 

). 5اقتصادي در کشور ایران به مرحله اجرا در نیامده است (

) در پژوهش خود که 1396عبدالحسینی ( شریعتی و

مفاسد  يدر جرم انگار رانیا ییجنا استیس یبررسباهدف 

هاي خود پی بردند که ي انجام گرفت، پس از بررسیاقتصاد

دارند که بر  يمتعدد يامدهایآثار و پ اقتصادي میجرا

. )4( نظام مؤثر هستندو اجتماع،  است،یو س ياقتصاد

و هم در  شودمیمطرح  یث دولتهم در بح يمفاسد اقتصاد

از  سوءاستفاده،  ی، اختالس، تبانرشوه. یردولتیمباحث غ

 افتیدراطالعات،  ایامکانات  ،یاسیس ،يادار تیموقع ایمقام 

 ترینمهمو .. از  یاز منابع عموم یرقانونیغ هايپرداختو 

 .باشندمی رانیا يفریدر حقوق ک يمفاسد اقتصاد قیمصاد

 هاي) در پژوهش خود که باهدف کاستی1394حسن پور (

انجام گرفت، پس  رانیا يفریک استیدر س ياقتصاد میجرا

و  گذارقانون يتعدد نهادهاهاي خود پی برد که از بررسی

و...  يانگار جرمو  نیقوان نیمسامحه در تدو ،یمنابع قانون

 ما در قبال يفریک استیدر حوزه س هاییکاستیاز  تیحکا

) در پژوهش خود 1394). خلیلی (2د (دار يمفاسد اقتصاد

 کنانیباز انیم يحل اختالفات قرارداد یچگونگکه باهدف 

انجام گرفت، پس از  عرصه فوتبال یورزش هايباشگاهو 
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 یاختالفات ورزش وفصلهاي خود پی بردند که حلبررسی

 هايباشگاهو  کنانیباز انیم ياختالفات قرارداد ویژهبه

 نیا یخیتار ۀقدمت و سابق لیحوزه فوتبال به دل یورزش

روابط  گوناگونآن در ابعاد  توجهقابلو نفوذ  یرشته ورزش

 يدعاو استبرخوردار  انکارغیرقابل یتیاز اهم یانسان

 يخود و وجود افراد مشهور ژهیو تیماه لیبه دل یورزش

 تیو لزوم حفظ شخص گیرندمیآن قرار  نیطرف عنوانبهکه 

به مسائل  يو فور موقعبه یدگیعدم رس هاآن يو آبرو

 طوربه ستیبایم یعموم هايدادگاهورزش در  یتخصص

گفت اختالفات  توانمی اختصاربه .شوند یدگیخاص رس

 یحقوق اجعفوتبال امروزه در مر حوزة یورزش

ورزش  تیو دادگاه حکم المللیبین ای یداخل هايفدراسیون

) 1393). پروانه و پرنون (4گیرد (یمقرار  یدگیمورد رس

 یو تخلفات ورزش میجرا یبررسدر پژوهش خود که باهدف 

هاي خود پی انجام گرفت، پس از بررسی رانیا نیدر قوان

هایی در خصوص قوانین و مقررات جهت بردند که کاستی

وجود دارد  رانیا نیدر قوان یو تخلفات ورزش میجراپاسخ به 

)1.( 

هاي خارجی در این زمینه انجام شده همچنین پژوهش 

) در پژوهش خود که 2019( 1است. الزاروس و اوکولوري

باهدف رشد جرایم اقتصادي در کشور نیجریه انجام گرفت، 

هاي خود پی بردند که خأل حقوقی و ضعف پس از بررسی

در قوانین موجود سبب شده است تا جرایم اقتصادي 

نیجریه رشد پیدا کنند  خصوص در ابعاد سایبري در کشوربه

 ).19و کنترل این جرایم با سرعت کندي انجام گردد (

) در پژوهش خود 2019( 2السادیپانی و داولیویرامدیروس

ها و که باهدف بررسی جرایم اقتصادي و نقش سازمان

ها در مدیریت این جرایم انجام گرفت، پس از شرکت

قوانین هاي حقوقی در هاي خود پی بردند که ضعفبررسی

                                                           
1. Lazarus, S., & Okolorie 
2.Alcadipani & de Oliveira Medeiros 
3. Corteen 

ها در غالب ها و سازمانو مقررات سبب شده است تا شرکت

هاي مربوط به مسئولیت اجتماعی، ورود به مدیریت فعالیت

) در 2018( 3). کورتین8جرایم اقتصادي نداشته باشند (

ورزش از  يانتقاد شناسیپژوهش خود که باهدف جرم

هاي تفریحی انجام گرفت، پس از بررسی ايحرفه یکشت

هاي فیزیکی و روحی به این د پی برد که وجود آسیبخو

ورزشکاران به علت وجود فشارهاي غیرمنطقی بر آنان سبب 

شده است تا امروزه خأل حقوقی و قانونی در قبال نحوه 

شده از هاي مالی کسببرخورد با این ورزشکاران و منفعت

هاي فعال در این خصوص کامالً سوي افراد و سازمان

) در پژوهش خود که 2017( 4دوي ).14( مشخص گردد

 يتجار يقانون اسالم بر قراردادها نیضرورت تدوباهدف 

و عصر  یاقتصاد اسالم ۀتوسع بینیپیش يبرا ياندونز یبانک

هاي خود پی بردند سازي انجام گرفت، پس از بررسیجهانی

هاي اقتصادي و که اصالح قوانین اسالمی در برخی جنبه

گردد تا بتوان به ها سبب میسایر حوزهگسترش آن در 

هاي تجاري مطابق با قوانین اقتصاد بهبود برخی جنبه

)  در پژوهش 2016( 5بارزیکینا ).16اسالمی اقدام نمود (

ي اقتصاد اتیاصالح جنا یجهان هايخود که باهدف گرایش

هاي خود پی بردند که رشد انجام گرفت، پس از بررسی

المللی سبب شده است تا بین جرایم اقتصادي در سطح

هاي متولی جهت ارتقا و بهبود هاي سازمانامروزه تالش

). 10مدیریت در خصوص جرایم اقتصادي ایجاد گردد (

) در پژوهش خود که باهدف 2015و همکاران ( 6وینستین

شناختی ورزشکاران انجام وضعیت حقوقی، اقتصادي و روان

اشتند که وجود هاي خود اشاره دگرفت، پس از بررسی

ها و مشکالت اقتصادي در ورزش سبب بنديبرخی شرط

شده است تا ورزشکاران از وضعیت ورزش رضایت مناسبی 

 ). 23نداشته باشند (

4. Devi 
5. Barzykina 
6 .Weinstein 
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هاي قانون ترین بخشجرایم اقتصادي یکی از عمده

 گذارقانون باوجوداینکیفري را به خود اختصاص داده است، 

بخشی مستقل به رسمیت نشناخته  عنوانبهآن را  تاکنون

است. مبارزه با مفاسد اقتصادي مسئله و بحث روز جامعه 

 ايکنندهنگراناخبار  گاهی چندماست که متأسفانه هر از 

رسد میمختلف اجتماعی به گوش  هايحوزهاز شیوع آن در 

نظام اقتصادي بلکه تمام سطوح  تنهانهجرایم اقتصادي ). 2(

و باید این دسته از  کندمیچار چالش نظام اجتماعی را د

جامعی کنترل شود. فضاي اقتصادي ایران  صورتبهجرایم 

 هاينظامبه عدیده، نسبت  هايآسیبهم به دلیل ابتال به 

مساعدتري براي ارتکاب جرم  ۀاقتصادي پیشرفته، زمین

 ویژهبهنظام حقوقی  کهدرحالی کندمیاقتصادي ایجاد 

یین حصري تدبیر خاصی در برابر این حقوق کیفري ایران تب

دسته از جرایم ندارد. قانون جدید مجازات اسالمی براي 

کرده  ارائهنخستین بار به روش مفهومی از جرم اقتصادي 

مصادیق و  جامعیتعدماست. اما به دلیل ابهام در مصادیق، 

فقدان معیار خاص مصادیق براي تمییز جرایم اقتصادي از 

مفهوم بیش از آنکه به نفع نظام حقوقی سایر جرایم، این 

رشد ). 3( باشد به نفع مجرمان اقتصادي واقعی است

اقتصادي ورزش سبب شده است تا مشکالتی نیز در این 

خصوص ایجاد گردد. وجود فسادهاي مالی در ورزش 

عنوان یکی از مشکالت اي و بروز جرائم اقتصادي بهحرفه

ردش مالی باالي اي مشخص است. گرایج در ورزش حرفه

اي سبب شده است تا جرایم اقتصادي در کنار ورزش حرفه

این ورزش ایجاد گردد. بررسی ابعاد حقوقی جرایم اقتصادي 

گردد تا آگاهی در خصوص اي سبب میدر ورزش حرفه

وضعیت فعلی این مسئله را داشت. از طرفی انجام پژوهش 

اي رفهدر خصوص ابعاد حقوقی جرایم اقتصادي در ورزش ح

هاي موجود گردد تا ضمن مشخص نمودن ضعفسبب می

در این خصوص، منجر به راهکارهایی جهت بهبود مدیریت 

اي گردد. بدون شک جرایم اقتصادي در ورزش حرفه

واسطه بهبود ابعاد حقوقی آن مدیریت جرایم اقتصادي به

اي پاك را که شعار تمامی گردد تا ورزش حرفهسبب می

 هاي ورزشی است را به مرحله اجرا درآورد.انجوامع و سازم

 
 شناسیروش

ابعاد حقوقی جرایم شناسایی  باهدفپژوهش این 

از نوع توصیفی پیمایشی و با  اياقتصادي در ورزش حرفه

ماهیت کاربردي است که مبتنی بر نظرسنجی و مصاحبه 

آماري پژوهش  ۀاجرا شده است. جامع ورزشیخبرگان 

بودند که در  آگاه به موضوع پژوهشحاضر شامل خبرگان 

. را داشتندخصوص موضوع پژوهش تجربه و آگاهی الزم 

 گیرينمونه، از روش هانمونهشناسایی این  منظوربه

تا رسیدن به اشباع  گیرينمونهد. این شهدفمند استفاده 

نمونه  عنوانبهنفر  21تعداد  درنهایتنظري ادامه یافت و 

ی این افراد معیارهایی شامل، در جهت شناسای .شدمشخص 

. 2. برخورداري از تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر، 1

. 3داراي اشراف علمی به حوزه حقوق و اقتصاد در ورزش، 

هایی در حوزه موردمطالعه و همچنین برخورداري از پژوهش

. برخورداري از سوابق شغلی مرتبط با موضوع پژوهش 4

ق حاضر همگی حداقل سه هاي تحقیمشخص گردید. نمونه

 معیار از چهار معیار فوق را برخوردار بودند. 

مستخرج و  ابعاد حقوقی ازنظر خبرگاندر این پژوهش 

و شبکه حاصل  اندشدهساختارمند  ISM تکنیک اساس بر

هاي مورد ارزیابی قرار هشبک یند تحلیلآورودي فر عنوانبه

، ضریب ساختار متناسب ۀگرفته است تا عالوه بر توسع

تعاملی  صورتبهاهمیت هر یک از عوامل در کل شبکه نیز 

که اشاره شد براي  طور. همانو غیرخطی حاصل شود

 ايابعاد حقوقی جرایم اقتصادي در ورزش حرفه بنديخوشه

تفسیري استفاده شده  -سازي ساختارياز رویکرد مدل

ابعاد حقوقی جرایم اقتصادي در است. در این روش نخست 

شناسایی شدند و سپس با استفاده از یک  ايحرفه ورزش
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مند، روابط بین این عوامل و راه دستیابی به یند نظامآفر

پیشرفت توسط این عوامل بررسی شد. این تکنیک با تجزیه 

 هاآنعوامل در چند سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین 

. مدل ساختاري تفسیري (که از مجموعه پردازدمی

هش در عملیات نرم است) ارتباط بین پژو هايتکنیک

، اندوابستهتکی یا گروهی به یکدیگر  صورتبهعوامل را که 

 وتحلیلتجزیهبراي  تواندمیاین روش کند. میتعیین 

چند متغیر که براي یک مسئله  هايویژگیارتباط بین 

 ايشبکهاستفاده شود. در ادامه مدل  اندشدهتعریف

ر قالب مدل ورودي فرایند د ISM از تحلیل شدهحاصل

قرار گرفت و پس از نظرسنجی از  مدنظر ايشبکهتحلیل 

مرتبط  هايتحلیلخبرگان در قالب مقایسات زوجی و انجام 

حاصل  ايشبکهتحلیل  صورتبهاوزان اهمیت ابعاد مدل 

 شد. 

 عنوانبهمعیار به تفکیک  13در این پژوهش نخست 

-تصادي در ورزش حرفهابعاد حقوقی جرایم اقعوامل حیاتی 

گام بعدي شناسایی الگوي روابط علی میان . حاصل شد اي

-اخصشدر این مطالعه پس از شناسایی ابعاد و  هاست.آن

 شدهشناسایی هايشاخصهاي مطالعه، روابط بین ابعاد و 

. براي شودمیتحلیل  "منجر به"با استفاده از رابطه مفهومی 

 21 اي اصلی از دیدگاهانعکاس روابط درونی میان معیاره

ن است. در ای شدهاستفاده  ISM اساس بر خبرگاننفر از 

ود تکنیک، خبرگان قادرند با تسلط بیشتر به بیان نظرات خ

در رابطه با اثرات (جهت و شدت اثرات) میان عوامل 

داخلی)، هم  هايارتباط بپردازند. ماتریس حاصل(ماتریس

و هم  دهدمیرابطه علی و معلولی بین عوامل را نشان 

 .دهداثرپذیري و اثرگذاري متغیرها را نمایش می

 1توسط کرسول شدهارائههمچنین بر اساس معیارهاي 

براي حصول اطمینان از روایی پژوهش اقدامات ) 2000(

 : )15( زیر انجام شد

                                                           
1. Creswell 

وزه حاضر؛ حتطبیق توسط اعضا: دو نفر از متخصصان 

 هايمقولهگزارش نهایی مرحله نخست فرآیند تحلیل و 

در  هاآناي را بازبینی کردند. پیشنهاده آمدهدستبه

 .پارادایم کدگذاري محوري اعمال شد

بررسی همکار: چهار نفر از اساتید مدیریت ورزشی و 

یان یک نفر از اساتید مدیریت دولتی و چهار نفر از دانشجو

را بررسی  شدههاي انجامکدگذاريرزشی، دکتري مدیریت و

 .در تدوین مدل به کار رفت هاآننمودند و نظرات 

-از مشارکت زمانهم طوربهمشارکتی بودن پژوهش: 

 .ها کمک گرفته شدکنندگان در تحلیل و تفسیر داده

هاي مختلف پژوهش از که در تحلیل بخش صورتبدین

ده اي پژوهش استفاههاي نمونهنظرات، تجربیات و پتانسیل

هاي تخصصی استفاده جهت بررسی پایایی، از کمیته شد.

صورت که از اعضاي این کمیته تخصصی جهت گردید. بدین

ها و همچنین ارزیابی و کدگذاري موازي برخی مصاحبه

 ها استفاده شد.هاي مربوط به مصاحبهبرنامه

 

 هاي پژوهشیافته

هاي تحقیق، شده از مصاحبههاي انجامپس از بررسی

 ياقتصاد میجرا یابعاد حقوقعنوان  بعد کلی به 13تعداد 

این ابعاد  1اي مشخص شد. جدول شماره در ورزش حرفه

 دهد.هاي مربوط به آن را نشان میو گویه
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 ايدر ورزش حرفه ياقتصاد میجرا یابعاد حقوق .1جدول
 هاگویه ابعاد

دهی، شناسایی منابع مالی  الی، سیستم گزارشهاي مدون، حسابداري مارزیاب نظارت و بازرسی
 ورودي و خروجی

روزرسانی قوانین جدید، بهالمللی با شرایط داخلی،  وضع قوانین تطابق مقررات بین المللیمقررات بین
 المللیهاي بینموجود، هماهنگی

، در ورزش تولیدشده هايورينوآو حفاظت از آثار و  مراقبتها، هاي ایدهحمایت قانون مالکیت فکري
 هاي فکريسرقت یبرخ برخورد قانونی

هاي امنیتی خارجی، هاي امنیتی داخلی، هماهنگی با سازمانهماهنگی با سازمان تدابیر امنیتی
سازي پیشینه قضایی افراد فعال در ورزش، برخورد قضایی سریع با شفاف

 متخلفان، اولویت دادن به جرایم اقتصادي ورزشی  در قوه قضائیه 
مدار ی افراد اخالقشناسایهاي فردي، احراز هویت افراد حاضر در ورزش، مشاوره عوامل فردي

 هاي مالی براي افراد با پیشینه نامناسب در ورزشدر ورزش، محدودیت

هاي اي، مشخص بودن داراییسیستم مالی شفاف، جانشین پروري در ورزش حرفه عوامل مدیریتی
 ايمالی ارکان ورزش حرفه

 شوییگیري از پولمتقاعد نمودن افراد دخیل در جرایم اقتصادي، پیش گیري وضعیپیش
 هاي اخالقیاشاعه ارزش، اخالق معنوي، شفافیت گزاره عوامل فرهنگی

-انهاي تخصصی در حوزه جرایم اقتصادي در ورزش، شناسایی جریوجود کمیته تدوین چارچوب قانونی
ایم اي با مدیریت جرهاي فساد مالی در ورزش، هماهنگی ساختار ورزش حرفه

-تصدي گري فردي در ورزش، نبودي دولتی، نبود تصديگراقتصادي، نبود تصدي
تلف گري گروهی و سازمانی در ورزش، وجود واحد اطالعات مالی در ارکان مخ

 ورزش
نظر  هاي مجریم اقتصادي، زیرشناسایی مجرمین اقتصادي، شناسایی دارایی عوامل اطالعاتی

ر دابق افراد حاضر هاي مالی موجود در ورزش، بانک اطالعاتی از سوداشتن جریان
 ورزش

سازي منابع مالی، تعیین حدود بین منابع دولتی و خصوصی، شفافیت شفاف عوامل اقتصادي
هاي مالی، مشخص بودن منابع مالی هاي مالی، بررسی منظم صورتحمایت

 مشکوك
 رزشیوتعیین حدود اختیارات در قراردادهاي ورزش، چارچوب شفاف قراردادهاي  قرارداد حقوقی

 وجود نظارت عمومی در ورزش، وجود اطالعات مالی در اختیار ذینفعان پیشگیري اجتماعی
 

هاي در بخش حاضر نتیجه پردازش داده در ادامه و

 ISM روش هايگام اساس برپژوهش و نظرات خبرگان را 

 -ساختاري تفسیري  سازيمدل .ادامه خواهیم داد تحلیل و

یک متدولوژي براي ایجاد . مطرح شد 1وارفیلد وسیلهبهکه 

؛ استفهم روابط میان اجزاي یک سیستم پیچیده 

ساختاردهی و  منظوربهمتدولوژي  ISM دیگرعبارتبه

بندي روابط بین عناصر یک سیستم و ایجاد نظم میان پیکره
                                                           

1. Creswell 

به تشریح  هایافتهدر ادامه همگام با تحلیل هاست. آن

 .روش پرداخته شده استاین  هايگام

 )SSIM(ماتریس خودتعاملی ساختاري

که اشاره شد، در این پژوهش براي تعیین طور همان

ابعاد حقوقی جرایم  هايشاخصروابط محتوایی میان 

 اساس بر خبرگاناستفاده شد. خبره  21اقتصادي ازنظر 

گلوله برفی انتخاب  احتمالی) (غیرهدفمند  گیرينمونه
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در دانشگاه فعالیت  سابقهسال در  6شدند که همگی حداقل 

نفر  7استادیار،  نفر 12 هاآن . میزان تحصیالتندداشترا 

در مورد هر زوج معیار ند. بود نفر استاد تمام  2دانشیار و 

از خبرگان سؤال شد تا در خصوص وجود رابطه میان هر دو 

نشان دادن  منظوربهکنند. از چهار نشانه  اظهارنظرمعیار 

است که  شدهاستفاده  j و i چگونگی روابط میان دو معیار

 :از اندعبارت

V :عامل سطر i باعث محقق شدن عامل ستون j 

 i باعث محقق شدن عامل سطر j عامل ستون: A ،شودمی

سطر و ستون باعث محقق شدن  عامل دوهر : Xشود، می

بین : O) ، ندرابطه دوطرفه دار j و i عامل( شوندمییکدیگر 

عامل سطر و ستون هیچ ارتباطی وجود ندارد. نتیجه نهایی 

حاصل شده  زیرماتریس جدول  صورتبهنظرات خبرگان 

ماتریس خود تعاملی ساختاري را  2. جدول شماره است

 دهد.نشان می

 
 )SSIMماتریس خود تعاملی ساختاري( .2جدول

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 معیار 
 O V O O V O O O O O A A نظارت و بازرسی 1
 O O O O O O O O O O O المللیمقررات بین 2
 V V O O A O O O A O قانون مالکیت فکري 3
 O O O A O O O O O تدابیر امنیتی 4
 O O O O O V V X عوامل فردي 5
 O O O O O X O عوامل مدیریتی 6
 O O O O O O گیري وضعیپیش 7
 O V O O O عوامل فرهنگی 8
 V V V O تدوین چارچوب قانونی 9

 O A O عوامل اطالعاتی 10
 O V عوامل اقتصادي 11
 O قرارداد حقوقی 12
 پیشگیري اجتماعی 13
 

 )RM( 1ماتریس دستیابی اولیه

تهیه ماتریس دستیابی با استفاده از ماتریس خود 

؛ یعنی با استفاده از قانون گیردمیتعاملی ساختاري صورت 

به ماتریس صفر و  SSIM  جایگذاري صفر و یک ماتریس

 3شود. جدول شماره میتبدیل زیر یک در قالب جدول 

 دهد.ماتریس دستیابی اولیه را نشان می

 ماتریس دستیابی اولیه .3جدول
 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 معیار 
 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 نظارت و بازرسی 1
 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 المللیمقررات بین 2
 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 قانون مالکیت فکري 3
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 تدابیر امنیتی 4
 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 فرديعوامل  5
 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 عوامل مدیریتی 6
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 گیري وضعیپیش 7

                                                           
1 . Initial Reachability Matrix 
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 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 عوامل فرهنگی 8
 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 تدوین چارچوب قانونی 9

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 عوامل اطالعاتی 10
 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عوامل اقتصادي 11
 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قرارداد حقوقی 12
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پیشگیري اجتماعی 13
 

 بنديسطحماتریس دستیابی نهایی و 

رابطه  گرفتن نظرریس دستیابی نهایی با در مات

؛ یعنی ماتریس دستیابی اولیه آیدمیبه دست  پذیريانتقال

که براي به دست آوردن  ترتیباینبه. شودمیسازگار 

ماتریس (با استفاده از نظریه اویلر) نخست ماتریس اولیه را 

به ا به ماتریس واحد اضافه کرده و سپس ماتریس حاصل ر

با  اساس بررسانیم. عملیات به توان رساندن باید می n توان

 زیردر جدول  شدهحاصلنتایج م پذیرد.  انجا 1بولین قاعده

ماتریس دستیابی نهایی را  4. جدول شماره ارائه شده است

 دهد.نشان می

 ماتریس دستیابی نهایی. 4جدول
 نفوذ 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 معیار 

 8 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 نظارت و بازرسی 1
 9 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 المللیبینمقررات  2
 8 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 قانون مالکیت فکري 3
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 تدابیر امنیتی 4
 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 عوامل فردي 5
 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 عوامل مدیریتی 6
 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 گیري وضعیپیش 7
 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 عوامل فرهنگی 8
 8 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 تدوین چارچوب قانونی 9

 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 عوامل اطالعاتی 10
 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 عوامل اقتصادي 11
 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 قرارداد حقوقی 12
 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پیشگیري اجتماعی 13

  8 9 8 10 7 3 4 3 3 11 7 1 7 میزان وابستگی 
 

در این مرحله با به دست آمدن ماتریس دستیابی نهایی، 

و  دستیابیقابلبراي تعیین سطح معیارها، دو مجموعه 

. اولین سطري که شودمی) تعریف نیازپیشمجموعه مقدم (

باشد،  دستیابیقابلاشتراك دو مجموعه، برابر با مجموعه 

داد. پس از  سطح اول اولویت را به خود اختصاص خواهند

تعیین سطح، معیار یا معیارهایی را که سطح آن مشخص 

این عمل را تکرار  قدرآنشده است، از جدول حذف کرده و 

. عیین سطح شوندتا تمامی متغیرهاي باقیمانده ت کنیممی
                                                           

1 . Bolin Rule 

و ماتریس نهایی ساختار  شدهتعیینسطوح  اساس برسپس 

تمامی معیارها با توجه  روازاین. شودمیترسیم  ISM شبکه

 شوندمی بنديسطحبه قدرت نفوذ و قدرت وابستگی خود 

 5. جدول شماره شده است حاصل زیرکه به شرح جدول 

را نشان  قدرت نفوذ و وابستگی اساس برعوامل  بنديسطح

 دهد.می
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 قدرت نفوذ و وابستگی اساس برعوامل  بندي. سطح5جدول 
 سطح اشتراك مجموعه مقدم دستیابیمجموعه قابل معیار 

 5 9-3-1 9-8-6-5-3-2-1 13-12-11-10-9-4-3-1 نظارت و بازرسی 1

 6 2 2 13-12-11-10-9-4-3-2-1 المللیمقررات بین 2

 5 9-3-1 9-8-6-5-3-2-1 13-12-11-10-9-4-3-1 قانون مالکیت فکري 3

 1 4 12-11-10-9-8-6-5-4-3-2-1 4 تدابیر امنیتی 4

 7 8-6-5 8-6-5 13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-1 عوامل فردي 5

 7 8-6-5 8-6-5 13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-1 عوامل مدیریتی 6

 1 7 8-7-6-5 7 گیري وضعیپیش 7

 7 8-6-5 8-6-5 13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-1 عوامل فرهنگی 8

 5 9-3-1 9-8-6-5-3-2-1 13-12-11-10-9-4-3-1 تدوین چارچوب قانونی 9

 2 10 12-11-10-9-8-6-5-3-2-1 10-4 عوامل اطالعاتی 10

 4 11 -11-9-8-6-5-3-2-1 12-11-10-4 عوامل اقتصادي 11

 3 12 12-11-9-8-6-5-3-2-1 12-10-4 قرارداد حقوقی 12

 1 13 13-9-8-6-5-3-2-1 13 پیشگیري اجتماعی 13

 

و ماتریس  شدهانجام بنديسطحدر ادامه با توجه به 

دسترسی نهایی یک مدل اولیه رسم و از طریق حذف 

مدل "در مدل اولیه، مدل نهایی با عنوان  هاپذیريانتقال

به دست  "اياقتصادي در ورزش حرفه ابعاد حقوقی جرایم

در  آمدهدستبهکه اشاره شد، مدل نهایی  طورهمان. آیدمی

باید (شکل یک). سطح تشکیل شده است  7این پژوهش از 

باالتر هستند از  هايالیهکه در  هاییشاخصتوجه داشت 

تأثیرگذاري کمتري برخوردارند و بیشتر تحت تأثیر سایر 

ابعاد  مدل ساختاري 1شکل شماره  .گیرندمیعوامل قرار 

 دهد.اي را نشان میحقوقی جرایم اقتصادي در ورزش حرفه
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 ايابعاد حقوقی جرایم اقتصادي در ورزش حرفه مدل ساختاري .شکل

 

 MICMACترسیم نمودار 

معیارها  بنديتقسیم MICMAC هدف از تحلیل

به چهار دسته است. در  برحسب قدرت نفوذ و وابستگی 

 هايخوشهتمامی معیارها را در یکی از  توانمیاین روش 

نقاط مرزي ، MICMAC روي ماتریس. چهارگانه قرار داد

از میانگین تعداد عوامل  تربزرگیک واحد  طورمعمولبه

که تعداد ؛ براي مثال در این پژوهش (با توجه به اینباشندمی

. شودمیگرفته  نظر در 7است) نقاط مرزي برابر  13معیارها 

نقاط مرزي  توانمی، با توجه به شرایط پژوهش حالبااین

باشند که  ايگونهبهمتفاوتی را منظور کرد. نقاط مرزي باید 

تفکیک  موردنظر هايخوشهعوامل مختلف را در  خوبیبه

حقوقی جرایم ابعاد  بنديخوشه 2. شکل شماره کنند

 MICMAبا استفاده از روش اياقتصادي در ورزش حرفه

 دهد.را نشان می

 7مشخص است، معیار شماره  2 شکلکه در  طورهمان

در ناحیه خوشه مستقل قرار دارد؛ به این معنا که  تنهاییبه

از نظر اثرگذاري و  پیشگیري وضعیمیزان استفاده از 

کرده و از کمترین اثرپذیري جایگاه خودمختار را کسب 

، 11، 4،10اثرگذاري و اثرپذیري برخوردار است. معیارهاي 

بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل بوده و از منظر  13و 12

. معیارهاي باشندمیسیستمی جزو عناصر اثرپذیر و وابسته 

نیز در ناحیه خوشه پیوندي قرار دارند، به این معنا  9و3و 1

دارند ولی تأثیر زیادي روي که وابستگی کم به سایر عوامل 

 تواندمی 9شاخص شماره  . همچنینگذارندمیسایر معیارها 
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کمک کند؛ به این شکل که  هاشاخصبه بهبود تمامی 

 کاهش جرایم اقتصاديبه  تدوین چارچوب قانونیبا  توانمی

در ناحیه خوشه  8و2،5،6معیارهاي  درنهایتشد.  ترنزدیک

این عوامل تأثیر  درواقع. اندگرفتهمحرك یا اثرگذار قرار 

ابعاد حقوقی جرایم اقتصادي در ورزش بسیار زیادي بر 

 .اندگذاشته ايحرفه

  
 MICMACبا استفاده از روش ايابعاد حقوقی جرایم اقتصادي در ورزش حرفه بندي.  خوشه2شکل

 

 گیريبحث و نتیجه
نظام اقتصادي بلکه تمام سطوح  تنهانهجرایم اقتصادي 

کند و باید این دسته از نظام اجتماعی را دچار چالش می

جنایی جامعی کنترل شود. فضاي  هايچالشجرایم با 

هاي عدیده، نسبت اقتصادي ایران هم به دلیل ابتال به آسیب

مساعدتري براي  ۀاقتصادي پیشرفته، زمین هاينظامبه 

نظام حقوقی  کهدرحالیکند اب جرم اقتصادي ایجاد میارتک

تدبیر خاصی در و حقوق کیفري ایران تبیین حصري  ویژهبه

برابر این دسته از جرایم ندارد. قانون جدید مجازات اسالمی 

 ارائهبراي نخستین بار به روش مفهومی از جرم اقتصادي 

 تجامعیعدمکرده است. اما به دلیل ابهام در مصادیق، 

براي تمییز جرایم  ،مصادیق و فقدان معیار خاص مصادیق

اقتصادي از سایر جرایم، این مفهوم بیش از آنکه به نفع 

). 5( نظام حقوقی باشد به نفع مجرمان اقتصادي واقعی است

اي مشخص است. وجود مشکالت اقتصادي در هر حوزه

ورزش نیز به علت برخورداري از حجم مبادالت پولی باال، 

اي جرایم اقتصادي در سطوح مختلف است. وجود جرایم دار

اي ایران سبب شده است تا امروزه اقتصادي در ورزش حرفه

هاي ورزشی و همچنین ورزشکاران دچار ها و تیمباشگاه

گیري مشکالتی در این خصوص گردند. از طرفی شکل

اي ایران به علت فقدان جرایم اقتصادي در ورزش حرفه

صورت کامل موردبررسی ت حقوقی مدون بهقوانین و مقررا

و ارزیابی قرار نگرفته است. به عبارتی وجود خأل در خصوص 

اي ایران، سبب ابعاد حقوقی جرایم اقتصادي در ورزش حرفه

شده است تا در فضاي حاضر جرایم اقتصادي مختلفی ایجاد 

گردد اما عمالً برخورد قانونی و حقوقی در این خصوص 

گذاران به جرایم از طرفی عدم توجه قانونایجاد نگردد. 

اي سبب شده است تا امروزه فضاي اقتصادي در ورزش حرفه

 هاي مالی و اقتصادي گردد. اي دچار آلودگیورزش حرفه
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السادیپانی و هاي هاي این پژوهش با بررسییافته

 2)، الزاروس و اوکولوري2019( 1داولیویرامدیروس

حسن پور  )،2016( 4بارزیکینا)، 2017( 3)، دوي2019(

). همچنین 19،16،10،8،2همخوان است ( ) 1394(

) در پژوهش خود که باهدف 2019( 5الزاروس و اوکولوري

رشد جرایم اقتصادي در کشور نیجریه انجام گرفت، پس از 

هاي خود پی بردند که خأل حقوقی و ضعف در قوانین بررسی

خصوص در بهموجود سبب شده است تا جرایم اقتصادي 

ابعاد سایبري در کشور نیجریه رشد پیدا کنند و کنترل این 

رمضانی و عبدي  ).19جرایم با سرعت کندي انجام گردد (

 يبرا یقانون ) در پژوهش خود که باهدف خألهاي1397(

انجام گرفت، پس  رانیدر حقوق ا ياقتصاد میمبارزه با جرا

گذاران هاي خود پی بردند که به علت نبود قانوناز بررسی

متعدد و تخصصی در کشور؛ قوانین روشن و مدونی در 

خصوص برخورد با جرائم اقتصادي در کشور ایران به مرحله 

) در پژوهش خود 1394پور (حسن ).5اجرا در نیامده است (

 يفریک استیسدر  ياقتصاد میجرا هايکه باهدف کاستی

تعدد هاي خود پی برد که انجام گرفت، پس از بررسی رانیا

 نیمسامحه در تدو ،یو منابع قانون گذارقانون نهادهاي

در حوزه  هاییکاستیاز  تیو... حکا يانگار جرمو  نیقوان

 ).2د (دار يما در قبال مفاسد اقتصاد يفریک استیس

) در پژوهش خود 2019( 6السادیپانی و داولیویرامدیروس

ها و که باهدف بررسی جرایم اقتصادي و نقش سازمان

ها در مدیریت این جرایم انجام گرفت، پس از شرکت

هاي حقوقی در قوانین هاي خود پی بردند که ضعفبررسی

ها در ها و سازمانو مقررات سبب گردیده است تا شرکت

ورود به هاي مربوط به مسئولیت اجتماعی، غالب فعالیت

). بدون شک 8مدیریت جرایم اقتصادي نداشته باشند (

                                                           
1.Alcadipani & de Oliveira Medeiros 
2. Lazarus, S., & Okolorie 
3. Devi 
4 .Barzykina 
5 .Lazarus, S., & Okolorie 

تواند ها ازجمله ورزش میجرایم اقتصادي در تمامی حوزه

عدالتی را نیز شکل دهد. با توجه اعتماد؛ بیضمن بروز بی

به نیازهاي مهم ورزش به اعتماد و عدالت محوري، جرایم 

ه بدنه ناپذیري را باقتصادي از این منظر ضربات جبران

اعتباري ورزش وارد خواهد کرد. به صورتی که از طرفی بی

گردد و از طرفی دیگر سبب هدر رفتن منابع ایجاد می

خواهد شد. این مسئله سبب شده است تا در تحقیقات 

مختلفی به مدیریت و کنترل جرایم اقتصادي در ورزش 

 توجه جدي گردد.

حاضر  شده در تحقیقمطابق با مدل ساختاري شناسایی

سه عامل فرهنگی، مدیریتی و فردي نقش زیربنایی در 

اي جهت بهبود مدیریت جرایم اقتصادي در ورزش حرفه

) اشاره داشتند که مسائل 2016و همکاران ( 7دارد. موسئی

فرهنگی یکی از مسائل مهم در روند کنترل جرایم اقتصادي 

) و 2020و همکاران ( 8). از طرفی بیکیراج21است (

) نیز اشاره داشتند که سیستم مدیریتی 2014( 9نهولگرس

صورت گیري جرایم اقتصادي را بهتواند روند شکلمی

رسد ). به نظر می17، 11تري تحت کنترل قرار دهد (دقیق

واسطه اشاعۀ ارزش، اخالق معنوي و عوامل فرهنگی به

شود تا روند اخالقی را هاي اخالقی سبب میشفافیت گزاره

اي گسترش دهد که این مسئله روند ایجاد هدر ورزش حرف

دهد. عوامل فرهنگی جرایم اقتصادي را تحت شعاع قرار می

واسطۀ تغییرات پایدار در رفتارهاي افراد در مواجه با به

اي در کنندهتواند نقش مهمی و تعیینمسائل اقتصادي می

گیري رفتارهاي کنترلی و حمایتی در خصوص جرایم شکل

هاي گیري از ظرفیتته باشد. به عبارتی با بهرهاقتصادي داش

توان روند کاهشی براي جرایم اقتصادي عوامل فرهنگی می

در ورزش را انتظار داشت. از طرفی عوامل مدیریتی 

6.Alcadipani & de Oliveira Medeiros 
7.Mucci 
8.Beqiraj 
9.Holgersen 
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واسطۀ سیستم مالی شفاف، جانشین پروري در ورزش به

هاي مالی ارکان ورزش اي و مشخص بودن داراییحرفه

ا بستر اولیه در جهت مدیریت شود تاي سبب میحرفه

اي ایجاد گردد و ابزار جرایم اقتصادي در ورزش حرفه

 مدیریتی الزم در این خصوص شکل گیرد. 

تواند بستر فنی جهت از طرفی عوامل مدیریتی می

کنترل جرایم اقتصادي در ورزش ایجاد نماید. عوامل 

واسطه سازوکارهاي نظارتی و مقرراتی نقش مدیریتی به

هاي موجود در ورزش جهت بروز دربسته بودن کانال مهمی

دهد که جرایم اقتصادي خواهد داشت. این مسئله نشان می

واسطۀ دشوار نمودن تواند بههاي مدیریتی میتوجه به جنبه

عنوان یک سازوکار ایجادکننده بروز جرایم اقتصادي به

محدودیت، منجر به کاهش میزان جرایم اقتصادي در ورزش 

رزش، و. نهایتاً عوامل فردي احراز هویت افراد حاضر در گردد

مدار در ورزش و ایی افراد اخالقهاي فردي، شناسمشاوره

هاي مالی براي افراد با پیشینه نامناسب در ورزش محدودیت

تواند به درك و آگاهی کاملی از افراد حاضر در ورزش می

تصاب اي منجر گردد و این مسئله روند انتخاب و انحرفه

صورت عوامل افراد در ورزش را تحت شعاع قرار دهد. بدین

فردي ضمن بهبود وضعیت اخالقی افراد حاضر در ورزش 

هاي مناسب و درستی در گردد تا انتخاباي سبب میحرفه

 هاي مختلف انجام شود.بخش

مک نیز نشان داد که چارچوب قانونی نتایج تحلیل میک

ت که نقش بسیار مهمی در عنوان مستقل استنهایی بهبه

ریزي در توان با برنامهبروز سایر ابعاد دارد. به عبارتی می

حوزه چارچوب قانونی سبب بهبود وضعیت جرایم اقتصادي 

دهد که اي گردید. این مسئله نشان میدر ورزش حرفه

توانند از متولیان امر در جهت مدیریت جرایم اقتصادي می

گیري سایر ر جهت شکلهاي چارچوب قانونی دظرفیت

) 2009( 1ابعاد نیز استفاده الزم را داشته باشند. کروال

                                                           
1.Croll 

مدار و برخوردار از یک مشخص نمود که کشورهاي قانون

چارچوب قانونی مدون در جهت مدیریت و مبارزه با جرایم 

تري صورت مناسباند که این مسئله را بهاقتصادي، توانسته

) نیز اشاره 2005( 2لیامز). وی13تحت کنترل قرار دهند (

داشت که چارچوب قانونی نقش مهمی در روند پیشگیري 

از جرایم اقتصادي دارد. از نظر آنان چارچوب قانونی سبب 

گردد تا نظم و انضباط عمومی در حوزه اقتصادي ایجاد می

توان چنین اعالم داشت که ). با این توجه می25گردد (

ا نتایج تحقیقات کروال نتایج تحقیق حاضر در این خصوص ب

رسد ) همخوان است. به نظر می2005) و ویلیامز (2009(

هاي تخصصی در واسطه ایجاد کمیتهچارچوب قانونی به

هاي فساد حوزه جرایم اقتصادي در ورزش، شناسایی جریان

اي با مالی در ورزش، هماهنگی ساختار ورزش حرفه

تی، نبود گري دولمدیریت جرایم اقتصادي، نبود تصدي

گري گروهی و گري فردي در ورزش، نبود تصديتصدي

سازمانی در ورزش و وجود واحد اطالعات مالی در ارکان 

گردد تا زمینه کنترل جرایم مختلف ورزش سبب می

اي را فراهم نماید. از طرفی اقتصادي در ورزش حرفه

گردد تا ساختار کلی در ورزش چارچوب قانونی سبب می

هت مدیریت جرایم اقتصادي شکل گیرد که اي در جحرفه

این مسئله روند مدیریتی در این خصوص را تسهیل 

گردد تا نماید. از طرفی چارچوب قانونی سبب میمی

هاي الزم در جهت مقابله با مشکالت اقتصادي ایجاد ظرفیت

تواند جرایم اقتصادي در ورزش گردد که این مسئله می

 اي را کنترل نماید.حرفه

به بهبود تمامی  تواندمی تدوین چارچوب قانونیص شاخ

تدوین توان با کمک کند؛ به این شکل که می هاشاخص

شد.  ترنزدیک کاهش جرائم اقتصاديبه  چارچوب قانونی

، عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگیمعیارهاي  درنهایت

در ناحیه خوشه محرك یا  عوامل فرديالمللی، مقررات بین

2.Williams 
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این عوامل تأثیر بسیار زیادي  درواقع. اندقرارگرفتهاثرگذار 

 ايابعاد حقوقی جرایم اقتصادي در ورزش حرفهبر 

 روابط مبهم پیشینه، و نتایج مقایسه با همچنین .اندگذاشته

ابعاد حقوقی جرایم اقتصادي  سازيپیاده بر مؤثر عوامل میان

 با مدلی جامع واي، مشخص شد در ورزش حرفه

 موجود شد. این مدل، خأل ارائه معین روابط و مراتبسلسله

 معیارها میان روابط ابهام از پژوهش را که ناشی ◌ٴ درزمینه

مراتب بین معیارهاست پر کرد. با سلسله مشخص نبودن و

شود تا با ایجاد توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می

 اي در جهت نظارتهاي اختصاصی در ورزش حرفهکمیته

هاي اقتصادي در ورزش به بهبود وضعیت کنترلی بر فعالیت

در خصوص جرایم اقتصادي اقدام نمود. همچنین با توجه 

گردد تا با ایجاد به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می

هاي اطالعاتی در خصوص وضعیت مالی ارکان سامانه

هاي مختلف ورزش به بهبود آگاهی در خصوص فعالیت

اي اقدام نمود. با توجه به نتایج حرفهاقتصادي در ورزش 

احراز هویت افراد حاضر گردد تا با تحقیق حاضر پیشنهاد می

هاي افراد در این اي به بهبود انتخابدر ورزش حرفه

خصوص اقدام نمود. همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر 

گردد تا با بهبود شفافیت سیستم مالی ورزش پیشنهاد می

ها و افزایش نظارت در خصوص ورودياي، به حرفه

هاي مالی در این خصوص اقدام نمود. همچنین با خروجی

گردد تا با شفافیت توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می

اي و به نمایش گذاشتن هاي اخالقی در ورزش حرفهگزاره

آن به ارتقا جایگاه اخالق و ارزش در این حوزه اقدام نمود. 

جرائم اقتصادي در  درزمینۀ پژوهش سعهتو برايهمچنین 

 درمورد هاي بیشتريپژوهش شودمی پیشنهادورزش 

 .شود سایر مفاهیم مدیریت انجام با موضوع ارتباط و موضوع

هاي کنترل محققان قبلی درزمینۀ راه اذعان به توجه با

 هايپژوهش در شودمی پیشنهاد جرایم اقتصادي در ورزش

سازي قوانین و جرایم اقتصادي با پیاده ارتباط آینده،

 داده هاي خصوصی نشانها و شرکتسازمان مقررات در

 شود. 
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Abstract 
The purpose of this study was to provide a structural interpretive study of the legal 
dimensions of economic crime in professional sport. This study was applied in terms of 
its purpose and, according to data collection, it was a field study. In this study, after 
identifying study dimensions and indicators, the relationships between dimensions and 
indicators have been identified. To reflect the internal relationships among the main 
criteria, the semi-structured interviews with 21 experts based on ISM were performed. 
The results showed that the final model obtained in this study consists of 7 levels. Then, 
using the influence of these factors together, it is clear in the second diagram that the 
criterion of situational prevention is alone in the cluster area; That is, the level of use of 
prevention has an autonomous status in terms of effectiveness and effectiveness and has 
the least impact and effectiveness.Criterias for security measures, information factors, 
social prevention, legal contracts, and economic factors are more influenced by other 
factors and are systemically influential and dependent elements. The legal framework 
formulation index can also help improve all indicators, so that it can be brought closer 
to reducing economic crime by formulating a legal framework.  
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