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 چکیده

ی است که نظر هدف کاربرد ازو  یفیک روش،به لحاظ حاضر  قیتحقهدف پژوهش حاضر تدوین الگوی مدیریت فساد در ورزش ایران بود. 

 .شدی یشناسا مقدماتی عوامل فساد ، فهرستات اولیهطریق مطالعو به شیوة گلیزر انجام گرفت. نخست، از  بنیاد نظریۀ داده کردیروبا 

ه موضوع پژوهش تا رسیدن به نفر از نخبگان آگاه ب 15ی با ا افتهیساختار مهینی ها مصاحبهبرفی  ی نظری و گلولهریگ نمونهسپس به روش 

شامل  ها دادهی ممیزی پژوهشی و آزمون اسکات تأیید شد. مدل برخاسته از ها یاستراتژبا  ها افتهاشباع نظری انجام گرفت. کیفیت ی

 مؤثر. عوامل داد یمۀ فساد مالی و اخالقی نشان دست دوچهار بخش اصلی بود. بخش مرکزی مدل اشکال عمدة فسادهای ورزشی را در 

ی با فساد ورزشی شامل ا مقابلهفرهنگی و اقتصادی بود. راهکارهای  -در بروز فساد ورزشی شامل عوامل سیاسی، ساختاری، اجتماعی 

پیامدهای فساد ورزشی در  تینها درراهکارهای قانونی، توسعۀ فناوری اطالعات، توسعۀ دانش و آگاهی و توسعۀ مسئولیت اجتماعی بود. 

ماهیت  دیمؤی شدند. نتایج بند دستهنفعان  فرهنگی، تأثیرات مالی و اثرات بر ذی -ت عملکردی بر ورزش، اثرات اجتماعی چهار گروه اثرا

 موردبرای درک، کنترل و مدیریت فساد در ورزش  تواند یم شده ارائهپیچیده و دامنۀ وسیع اعمال فسادآمیز در ورزش بود و مدل 

 ش کشور قرار گیرد. ورز استگذاریسی ها دستگاهة استفاد

 

  های کلیدی واژه

 ی، فساد اخالقی، فساد مالی.بند شرطتبانی، دوپینگ، رشوه، 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                               Email: ghorbani.moho@gmail.com 09128118984نویسنده مسئول : تلفن :  -  
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 مقدمه

در کلیۀ کشورهای  شیوب کمی است که ا دهیپد، 1فساد

جهان وجود دارد، اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در 

نتایج و پیامدهای آن  طورکه همانهر کشور متفاوت است؛ 

نوع سازمان، وضعیت سیاسی و اقتصادی و سطح  بنا برنیز 

 جمهوری اسالمی ایران،(. 2ی تفاوت دارد )افتگی توسعه

مد و اظام اداری ناکارتوسعه، وارث ن  حال عنوان کشور در به

 یها م با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظامأتو

 ۀبازمانداز فساد امروزی آن بوده است. طبعاً بخشی 

پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط  یها نظام

. پس از پیروزی انقالب اسالمی است یها سال ریزناپذیگر

، 2015سال  در 2گزارش سازمان جهانی شفافیت براساس

میزان سالم بودن  نظر ازکشور جهان  176ایران در بین 

وقوع  نظر ازعبارتی  قرار دارد. به 130)نبود فساد( در ردۀ 

(. فساد واقعۀ 16قرار گرفته است ) 47فساد در رتبۀ 

مدرنی نیست، بلکه خصوصیتی از جامعۀ بشری است. 

که  کننده بیتخرعامل  عنوان بهتحقیقات اخیر از فساد 

. (15)برند  شود، نام می موجب نابرابری درآمد و فقر می

ها  سازمان همۀبخشی از مجموعه مسائلی است که  فساد

عمر خود به ناگزیر  ۀدر دورهای ورزشی  سازمان جمله از

 ند. کن آن را تجربه می

ک و بزرگ، در چهای ورزشی کو سازمان یریگ با شکل 

ا و منابع آنها در ه و اهمیت این سازمانر اخی یها سال

سد راه  ورزشی، فساد در ورزش، مانعی بزرگ یها استیس

ست و این خود دلیلی ها این سازمان یکارایی و اثربخش

را بر آن  ها این سازمان رندگانیگ میتصمو مدیران  است که

. کنترل و مبارزه با ندکنتا با این معضل مبارزه  دارد یم

شنی از اشکال، اینکه درک رو شرط بهفساد در ورزش 

 ریپذ امکانبر آن وجود داشته باشد،  مؤثرو عوامل  ها طهیح

                                                           

1. Corruption 

2. Transparency International organization 

ای پیچیده  فساد در صنعت ورزش مقوله(. 20خواهد بود )

عنوان یک نهاد را تهدید  و شایع است که تمامیت ورزش به

سیاسی، تجاری و فردی در  ایگروه منافع .کند می

ای برای بروز  های گسترده سرتاسر صنعت ورزش، فرصت

های انتفاعی و  تخلف فردی و سازمانی در بخش

فسادهایی که در  .(18) کند غیرانتفاعی ورزش ایجاد می

افتد، ممکن  ای اتفاق می خصوص در بخش حرفه ورزش به

ان، است توسط افراد مختلفی صورت گیرد، مانند ورزشکار

ها، افراد دولتی درگیر در  مربیان، داوران، مدیران باشگاه

ی ورزشی، رؤسای ها حقوقدانورزش، حامیان مالی، 

ها و  های ورزشی، اعضای کمیته و انجمن ها ونیفدراس

مسابقات ورزشی،  برگزارکنندگانهای ورزشی،  سازمان

مالیاتی، مقامات اداری مسئول، ناظران،  نامأمور

تی برخی از داوطلبان که در ورزش فعالیت تماشاگران و ح

(. با مرور پیشینۀ پژوهش در حوزۀ فساد در 14دارند )

؛ سازمان جهانی 2008؛ مور، 2005ورزش )ماینیگ، 

؛ ماسترز 2007ی و مورمن، کلو مک؛ 2015شفافیت، 

و  2014؛ دایمانت، 2014؛ نسیف، 2015؛ بریکنل، 2015

؛ رودنبرگ و 2013؛ پاولیک، 2015دیمانت و دوچر، 

از  ،3(2011و یوان و همکاران،  2013کابوراکیس، 

به دوپینگ،  توان یماشکال فساد در ورزش  نیتر مهم

ی و رأبندی، تبانی، سوء استفاده اخالقی، فروش  شرط

، 19، 22، 23، 24، 26، 27، 29ی اشاره کرد )خوار رانت

در  یرقانونیهر نوع تصرف غ(. فساد مالی 13، 14، 15، 16

غیرقانونی  ۀو استفاد تیوال دولتی و سوءاستفاده از موقعام

 از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی

عبارت خالصه، فساد مالی، سوءاستفاده از مقام و  هاست. ب

                                                           

3. Bricknell, S.; Dimant, E.;Dimant, E., & 

Deutscher, C. ; Maennig, W.; Masters, A.; 

McKelvey, S., & Moorman, A. M.  

Moore, C.; Nassif, N.; Pavlík, M.; Rodenberg, R. 

M., & Kaburakis, A.; Yuan, G., Jin, H., Li, H., Liu, 

S., Kong, C., & Lin, L.  
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 موقعیت دولتی )عمومی( برای کسب منافع شخصی است

رفتار، گفتار یا عملکردی  گونه هر(. فساد اخالقی نیز 3)

ۀ یک جامعه، تعریف شد رفتهیپذهای  رج از عرف و ارزشخا

. فساد اخالقی به معنای استفاده از روابط نامشروع شود یم

و غیرقانونی برای رسیدن به اهداف شخصی در سازمان 

فساد  کننده لیتسهیا  کننده شروعاست که اغلب به معنای 

(. البته مرز مشخصی بین این دو نوع 24مالی نیز است )

توانند معلول و  هر دو می چراکهتوان قائل شد،  فساد نمی

ورزش، تجارت و  که  آنجا ازعلت یکدیگر نیز باشند. 

، ارتباط جهینت درصنعتی است با مبادالت مالی بسیار باال، 

اد ی با منافع سیاسی و خصوصی احزاب و افرا دهیچیپ

مختلف دارد. ضمن اینکه بیشتر معامالت و 

ی بسته اتفاق ها دردر این حوزه، پشت  ها یریگ میتصم

افتد و این فرصت و بستری مناسب برای فساد در این  می

. با توجه به پول، رقابت و قدرتی که کند یمبخش را فراهم 

در ورزش درگیر است و همچنین روابطی که بین مدیران 

ها، حامیان مالی و مراکز قدرت  ، رسانهورزشی، سیاسیون

وجود دارد، فساد تهدید همیشگی در ورزش است. بسیاری 

از مردم مشتریان همیشگی رویدادهای بزرگ ورزشی 

توان از  ند و نمیا ی جهانیها جامی المپیک یا ها یبازمانند 

 ها فرهنگ، ها استیستأثیر این رویدادها در سطح کالن بر 

ی پوش چشممختلف در سطح جهان  و اقتصاد کشورهای

 (. 24کرد )

ی ورزش ریشه دوانده است و ها حوزهفساد در تمامی 

خشکاندن آن به حجم باالیی از اطالعات، توان و مدیریت 

ی بزرگ فساد در ورزش مانند فساد در ها مثالنیاز دارد. 

، فساد در فوتبال 1996المللی المپیک در سال  کمیتۀ بین

المللی  و فساد در فدراسیون بین 2002ایتالیا در سال 

ی کوچکی از درخت ها قسمت، تنها 2015فوتبال در سال 

و برگ فساد در ورزش است که روح واالی ورزش  پرشاخ

در  شیوب هایی از فساد را کم نمونهرا آزرده است. هرچند 

، ولی این امر در ورزش مشاهده کرد توان ی میا هر حوزه

از حساسیت خاصی برخوردار است، چراکه ورزش نمادی 

ی و احساس خوب ریپذ چالشبرای جوانمردی، عدالت، 

زندگی است که مردم در اقصی نقاط جهان با انجام 

فعالیت بدنی و تماشای رویدادهای بزرگ ورزشی و 

 شک ، اما بیرندیپذ یممسابقات قهرمانی بیشتر از آن تأثیر 

د این تصویر را در توان یموجود مواردی از فساد در آن 

اذهان عمومی از بین ببرد و زیانی چندین برابر به زندگی 

 (.16و شخصیت افراد مختلف وارد کند )

، 1تبانی، دوپینگ، تعیین نتیجۀ مسابقه قبل از آن

بودن مدیران ورزشی و فساد اداری، از  چندشغله

ی اخیر ورزش کشور ایران ها سالانواع فساد  نیتر عیشا

المللی ورزش کشور شده  است که گاه موجب رسوایی بین

، موضوع فساد در فوتبال نیز پس از طرح در راًی. اخاست

های  پرونده نیتر یجنجالمجلس شورای اسالمی به یکی از 

فساد در کشور تبدیل شد که کارگروه اختصاصی برای 

باید  واقع دررسیدگی به آن از طرف مجلس تعیین شد. 

اقشار  نیتر بزرگیکی از  عنوان بهگفت که جامعۀ ورزش 

با توجه به نقش و مسئولیت مهمی که در  جامعۀ ایران،

ضرر و  ،تأمین سالمت مردم دارندتوسعۀ ورزش و  زمینۀ

تری بر آنها داشته  تواند تأثیر عمیق زیان ناشی از فساد می

دلیل حساسیت نتایج و رویدادهای ورزشی و  بهباشد. 

نظر  ۀ فساد، ضروری بهمقولپیگیری مستمر مردم، توجه به 

و مسائل روز ورزش کشور  ها دغدغهو یکی از  رسد یم

 است. 

ی اخالقی در ها ارزش( به بررسی فقدان 2008مور )

و تأثیر آن در تسهیل فساد پرداخت. وی بیان  ها سازمان

ی برای فساد در ا نهیزم شیپ تواند یمی کرد که فساد اخالق

 2(. همچنین، نومراتو23ی مالی و اقتصادی شود )ها بخش

( طی تحقیقی به بررسی نقش رسانه در فرایند 2009)
                                                           

1. Match fixing  

2. Numerato, D. 
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انتشار، نگهداری و کاهش فساد در ورزش پرداخت. وی در 

دشمن و هم  عنوان بهاین تحقیق رسانه را هم 

(. یوان و 25رد )ۀ فساد در ورزش معرفی ککنند لیتسه

( تحقیقی در خصوص فساد در فیفا و 2011همکاران )

ی جلوگیری از آن انجام دادند. نتایج این تحقیق ها روش

 ها تهیکممانند ایجاد  ها یاستراتژکه برخی از  کند یمبیان 

ی فرایند استانداردسازنظارتی و همچنین  مؤسساتو 

تا حدی از بروز برخی از این  توانند یمانتخابات و ارزیابی، 

( به بررسی 2014(. نسیف )29جلوگیری کند ) فسادها

 عنوان بهی ورزشی لبنان ها سازمانابعاد مختلف فساد در 

عوامل بروز  نیتر مهمکشور در حال توسعه پرداخت و 

ی نظارتی ها ستمیسفساد در ورزش لبنان را، دولتی بودن 

ختلف برای رسیدن ی مذهبی مها گروهدر ورزش و رقابت 

(. ماسترز 24به مسندهای قدرت سیاسی ذکر کرد )

( در تحقیق خود به بررسی مسائل فساد در ورزش 2015)

ی بیرون از زمین بازی در ها استیسپرداخت و به تأثیر 

نتایج زمین بازی اشاره کرد. در این تحقیق به برخی از 

ی قانونی در مبارزه با عوامل سیاسی در ها تیمحدود

که با  شود یمرخورد با فساد پرداخته شده و پیشنهاد ب

ی و مبارزه با ساز شفافمرور قوانین سیاسی در زمینۀ 

کاهش روند  منظور فساد به اصالح برخی از این قوانین به

(. در همین 21رو به رشد فساد در ورزش پرداخته شود )

با ( 2005)و ماینیگ  (2006)همکاران  و زمینه، مسون

 ورزشی، عوامل قانونی را یها سازمانروی تحقیق بر 

 (. 19، 20) اند دهمعرفی کر فسادزا عامل نیتر مهم

 هگرفت  انجامتحقیقاتی در زمینۀ فساد ورزشی در ایران 

و  جعفرلوتوان به تحقیقات صفری  آنها می نیتر مهمکه از 

( 1391( و نجفی کلوری و همکاران )1388همکاران )

هر دو این تحقیقات با نگاه (، که 6، 10اشاره کرد )

برای  شده نییتع ی عوامل ازپیشبند تیاولوی به بعد تک

 کنترل فساد اداری پرداختند. 

 

 ۀ این موضوع است کهدکنندییتأمرور مطالعات پیشین 

ای پیچیده و چندوجهی است.  فساد در ورزش پدیده

های متعددی از فساد، علل و پیامدهای مختلف  برداشت

ی ها رشته از جملهگوناگون ) و سطوح ها آن در بافت

، رویدادهای ورزشی، طرز اداره کردن و کشورها( و یورزش

، عدم نظارت 2، تقلب1های مختلف )مثل رشوه به صورت

که از نظر شدت )تعداد و وخامت(  سازمانی( وجود دارد

 متفاوت باشد تواند یمدرگیر،  سازمانیاعمال و سطح 

گفت، پرداختن به موضوع فساد  توان یمدر نتیجه (. 17)

ی ا مقابلهی ها یاستراتژدر هر جامعه و بخشی، دارای 

متفاوت بوده و نیازمند بررسی و مطالعات جداگانه است. 

یشرفت ادبیات فساد در دلیل مذکور و همچنین با پ به

؛ بریکنل، 2015المللی )مانند ماسترز،  ورزش در سطح بین

(، نیاز به انجام پژوهش کیفی و 2013؛ پاولیک، 2015

جامع، دقیق و گسترده در سطح ورزش کشور کامالً بارز 

متعدد  سؤاالتبه وجود  با توجه رو نیازا، رسد یمنظر  به

در حوزۀ فساد در ورزش کشور، تحقیق پیش رو  پاسخ یب

دنبال تدوین الگوی مدیریت فساد در ورزش ایران با  به

مسائلدر خصوص فساد  نیتر مهمرویکرد کیفی است تا به 

علل وقوع فساد در ورزش  نیتر مهم نکهیا جمله ازورزشی 

کشور چیست؟ و الگوی کارامد و سازوکارهای پیشگیری و 

 زش کشور چگونه است؟ پاسخ دهد. کنترل فساد در ور

 

 روش تحقیق 

هدف  نظر ازتحقیق حاضر  3مدل پیاز پژوهش براساس

کاربردی است که با رویکرد کیفی اجرا شد. همچنین از 

 4ها دادههای مختلف رویکرد کیفی نظریۀ برخاسته از  روش

                                                           

1. Bribery 

2. Fraud 

3. Research Onion 

4. Grounded Theory 
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 پژوهشی راهبرد، نوع از نظر پژوهش اینشد.  استفاده

روش گراندد  از پژوهش، اجرای روش به لحاظ بود و کیفی

 تئوری )نظریۀ بنیادی( استفاده شد. روش گراندد تئوری

های متعددی است که در این پژوهش از  شامل سبک

( برای 1992) 2مربوط به اثر گلیزر 1رهیافت ظاهرشوندۀ

در مرحلۀ  (.1992بهره گرفته شد )گلیزر،  ها دادهتحلیل 

پژوهش و  ۀپیشین ۀمطالع قیاز طراول پژوهش، 

مقدماتی عوامل  فهرستی، ا کتابخانهی اطالعات آور جمع

عنوان به مقدماتی فهرست .شدی یشناسا نیب شیپ

 مدنظر ها داده یآور جمع اولیۀ ابزار و مصاحبه های سؤال

گرفت. سپس، راهنمای مصاحبه تدوین شد و  قرار

پژوهشگر قبل از انجام مصاحبه با هر یک از نخبگان آگاه، 

ارسال کرد. در پژوهش  آنهاراهنمای مصاحبه را برای 

ی هدفمند ریگ نمونهروش  ازحاضر، در بخش کیفی 

ساختارمند و  ی نیمهفیک یها مصاحبهاستفاده شد و با 

 ها دادهپژوهش  موضوع از گاهآ نفر از نخبگان 15 عمیق با

 یها منظور مصاحبه نیا یبرامورد نیاز گردآوری شد. 

مربیان،  ،مدیران ورزشی، استادان دانشگاهبا  قیعم یفیک

 و نقل و انتقال بازیکنان یها دالالن و واسطه کنان،یباز

و  ییاجرا ،یعلم ۀطیاصحاب رسانه )از سه ح نهمچنی

 و متفاوت بود ها مصاحبه زمان مدت( انجام گرفت. یورزش

 و شوندهمصاحبه شدۀ بین توافق محل در مکان مصاحبه

ی که درپ یپپنج مرحلۀ اساسی و نه لزوماً بود.  پژوهشگر

ها استفاده شدند عبارت بودند از:  در مسیر پردازش یافته

سازی  ها؛ منظم آوری داده کنندگان؛ جمع انتخاب شرکت

ها؛ ارائۀ راهبردهای اجرایی.  یافته لیوتحل هیتجزها؛  یافته

 صورتاین به  شد؛ لیتحلو هیتجز ها افتهی پس از مصاحبه، 

 در مختلف نظرهای ،ها مصاحبه و ویرایش اجرا از پس که

 ی شدند وبند طبقه و کدگذاری یکسان، مفهومی یها گروه

تحلیل شدند. در این پژوهش،  کیفی صورت به سپس،
                                                           

1. Emergent 

2. Glaser 

محوری انجام گرفت. در نهایت،  صورت باز و کدگذاری به

با استناد به  ی ومحور یکدگذار ندایبعد فر ۀمرحل پس از

باز و  یکدگذار ندایآمده و فر دست عوامل به لیتحل

 .شد ی انجامانتخاب یکدگذار ندایه، فرگرفت انجام یمحور

ی تحقیق از ها افتهمنظور تأیید روایی و پایایی ی به

گرفته شد. در این روش استراتژی ممیزی پژوهشی بهره 

جای آنکه از  ، بهشود یمطور فعال حاصل  پایایی و پایایی به

جانب داوران خارجی تأیید یا رد شود. ممیزی پژوهش به 

سازوکارهایی اشاره دارد که برای تضمین تدریجی روایی و 

دقت علمی یک پژوهش در طی فرایند  جهینت درپایایی و 

ی ها یاستراتژ نیتر مهمشود.  انجام پژوهش استفاده می

)تبحر  3ممیزی پژوهشی شامل حساسیت پژوهشگر

)همسویی بین  4شناسی پژوهشگر کیفی(، انسجام روش

سؤال پژوهش و عناصر شیوۀ پژوهش(، متناسب بودن 

( که 4هاست ) نمونه و گردآوری و تحلیل همزمان داده

برای دستیابی به روایی و پایایی تحقیق حاضر رعایت شد. 

 ضریب ها یکدگذارهمچنین برای کنترل کیفیت فرایند 

محاسبه شد.  5اسکات قابلیت اعتماد با استفاده از آزمون

 نشان را مختلف کدگذاران بین توافق میزان آزمون این

 توسط ها داده کدگذاری از پس آن اجرای دهد و برای می

 توسط و انتخاب ها مصاحبه محتوای از درصد 20 اول، نفر

 داشتن نظر در با و شد مجدد کدگذاری دیگری نفر

درصد  60/82مذکور  ضریب مورد توافق های مقوله

ی مربوط را نشان ها محاسبهآمد، فرمول زیر  دست به

 :دهد یم

 

                                                           

3. Investigator responsiveness 

4. Methodological coherence 

5. Scott 

های مورد توافقمقوله  

ها کل مقوله  
C.R = 
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6082100
23

19
/R.C  

 های تحقیق  یافته

چندبارۀ  خواندن محققان با پژوهش، این در

شده و درک کلی متون به تولید  پیاده های مصاحبه

ی بررسها پرداختند، که در ادامه  مفاهیم، کدها و مقوله

ی نمونۀ تحقیق را ها یژگیوخالصه  1خواهد شد. جدول 

 .  دهد یمنشان 

 

 ی نمونۀ مصاحبهها یژگیو. خالصه 1جدول 

  کننده مشارکتکد  تعداد حوزة فعالیت ردیف

 U1-U2-U3-U4 4 استادان دانشگاه 1

 C1-C2-C3 3 مربی 2

 P1-P2-P3 3 بازیکن 3

 M1-M2 2 مدیر ورزشی 4

 ME1-ME2 2 اصحاب رسانه 5

 O1 1 بازیکنان ونقل حملواسطۀ  6

  15 جمع

 

در کنندگان در مصاحبه  اولین مفهومی که مشارکت

فساد در ورزش ذکر کردند، ارائۀ تعاریفی مختلف  خصوص

ترین  بود، مهم آنی پیرامون ها یژگیواز این مفهوم و 

 آمده است. 2شده در جدول  تعاریف ارائه

 

 کنندگان . تعاریف فساد در ورزش از دیدگاه مشارکت2جدول 

 تعریف کننده مشارکت

U3 
اعمال یا رفتارهایی که ناشی از سوء استفاده از امکانات و منابع سازمانی در راستتای کستب منتافع شخصتی و     

 ی اصیل ورزشی نیز در تضاد است.ها ارزشو اخالق سازمانی و  فرهنگ باگروهی در عرصۀ ورزش بوده و 

M1 

توان اعتراض  تفکری که در طول سالیان سال تالش کرده است تا به همه نشان دهد در کشور ما هر جا که نمی

تتوان متدیریت ضتعیف     بدون تبعات خاص، می هم  آنتوان فحش داد  توان در ورزش اعتراض کرد، می کرد، می

ی. این تفکتر  ریپذ تیمسئولبدون  هم  آنخرج کرد،  وکتاب حسابتوان بدون  بدون پاسخگویی، می هم  آنکرد، 

 همان فساد در ورزش است.

M2 
عبارتی اگر اخالق را مجموعه رفتارهای پستندیده بتدانیم، بته هتر رفتتاری کته        ی است، بهاخالق یبفساد پدیدۀ 

 توان فساد گفت. پسندیده نباشد، می

C2  شود. فراهم آورد، فساد ورزشی گفته میبه هر ابزاری که رسیدن به اهداف ورزشی را با تضییع حقوق دیگران 

 

از طرف  شده ارائهی همۀ تعاریف بند جمعبا 

ی مختلف برشمرده برای ها یژگیوو  کنندگان مشارکت

تعریف جامع فساد در ورزش ارائه  تینها درفساد ورزشی، 

و دو نوع فساد مالی ورزشی و فساد اخالقی ورزشی تبیین 

شد. فسادهای اخالقی در ورزش شامل دوپینگ، ترک 

مسابقه، باخت عمدی، ممانعت از عملکرد واقعی، 

ی در انتخاب بازیکن، جادوگری در وقوع نتایج و باز یپارت

نیز شامل رشوه، تبانی بودند. فسادهای مالی در ورزش 

 بندی بودند.  ی و شرطرأفرار مالیاتی، خرید 

های  نوشتهای کیفی در تلفیق با یاد کدگذاری داده

 درواقعمحققان، انبوهی از کدهای اولیه را ایجاد کرد که 

. در این زمینه دو نمونه از داد یمکدگذاری باز را نشان 
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 است.شده  همراه کد اولیۀ آنها نمایش داده به ها مصاحبهمتن 

 

 همراه کد اولیۀ آنها به ها مصاحبهی از متن ا نمونه. 3جدول 
 متن مصاحبه کدهای اولیه

 در اولویت نبودن ورزش برای حاکمیت

حقیقت این است که در ایران، ورزش و تربیت بدنی و توسعۀ آن در بین انبوه مشکالت و 
توجه و دغدغه مدیران ارشد و  هموارهو  شود یمی مختلف اقتصادی و سیاسی، گم ها چالش

این عوامل بوده و کمتر به موضوع ورزش و حساسیت به آن و پیگیری مسائل  استگذارانیس
 .شود یمآن توجه 

تدوین قوانین و مقررات کارامد در 
 ورزش

ی موجود در راستای مدیریت فساد در کشور، فقر قوانین و مقررات خألها نیتر مهماز 
ی مختلف است و تنها یک قانون در زمینۀ ورزش و سازماندهی آن وجود ها حوزهکارامد در 

 سال پیش است. 50دارد که مربوط به 

 

ی مفهومی کدها ها مشابهتدر مراحل بعدی با بررسی 

در بروز فساد ورزشی،  مؤثرسه مقولۀ اصلی عوامل 

ی با فساد ورزشی و پیامدهای فساد ا مقابلهراهکارهای 

ورزشی ایجاد شد که هر مقولۀ اصلی خود شامل مقوالت 

ترتیب عوامل،  به 6و  5، 4فرعی متعدد بود. جداول 

همراه مقوالت فرعی، کدهای  راهکارها و پیامدها را به

 . دهد یمناظر و فراوانی هر مفهوم نشان مت

 

 . جزئیات کدهای مرتبط با مقولۀ اصلی عوامل مؤثر در بروز فساد ورزشی 4جدول 

 فراوانی تکرار  کدهای اولیه  مقوالت فرعی ردیف

1 

 سیاسی

 4 در اولویت نبودن ورزش برای حاکمیت

 3 جانبۀ ورزش همهعدم اهتمام حاکمیت جهت توسعۀ  2

 7 ورزش بر دولتی سیستم حاکمیت 3

 6 سهم خواهی جریانات سیاسی از ورزش 4

 2 اعتقاد به سطل زباله بودن ورزش 5

 4 ولنگارانۀ برخی افراد در ورزش عمل آزادی 6

 3 حاکم بودن فساد پنهان بر محیط ورزش کشور 7

 8 شیوع فساد در حالت کلی در جامعه 8

 9 ها در جامعه توزیع ناعادالنه ثروت و شیوع نوکیسه 9

 11 های ورزشی انتظارات غیرمنطقی مسئوالن از تیم 10

 9 ورزشی حاکمیتی یا حزبی مدیران وابستگی 11

 7 ساالری در جامعه   حاکم بودن روابط بر ضوابط و شایسته 12

 7 های حکمرانی خوب در مدیریت ورزش عدم استقرار شاخص 13

14 

 ساختاری

 6 داری مند نظام جامع باشگاه عدم استقرار نظام

 12 انحصار صداوسیما بر پخش تلویزیونی ورزش 15

 6 های خارجی های ورزشی نسبت به رقبا و تیم اخالقی در رقابت بی 16

 7 عرف شدن برخی از اشکال فساد در ورزش 17

 11 ها در عرصۀ ورزش عملکرد سوء رسانه 18

 13 های ورزش به بودجۀ عمومی متکی بودن هزینه 19

 13 متمادی های سال طول در ورزشی مدیران ابقای فرهنگ بودن حاکم 20

 12 کارگیری کارکنان، ورزشکاران و مدیران خاص سازمانی در به نفوذ برون و درون اعمال 21

 10 سازمانی جهت ارتکاب به فساد توسط مدیران دروننفوذ، تهدید و فشار نهادها و افراد برون و  اعمال 22

 9 های ورزشی برای پیشبرد اهداف فردی و جناحی های غیررسمی در باشگاه تشکیل سازمان 23
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های مورد توافقمقوله  

ها کل مقوله  
C.R = 

های مورد توافقمقوله  

ها کل مقوله  
C.R = 

 10 کشور در ورزشی نهادهای تعدد دلیل به ورزش در فساد با مقابله قوانین اجرایی ضمانت عدم 24

  

 . جزئیات کدهای مرتبط با مقولۀ اصلی عوامل مؤثر در بروز فساد ورزشی 4جدول ادامۀ 

 ردیف
مقوالت 

 فرعی
 فراوانی تکرار  کدهای اولیه 

25 

 ساختاری

 9 داری باشگاه عرصۀ در خصوص به مدیران جوابگویی برای خاصی مکانیزم نبود

 10 شفاف مالی تراز ارائۀ به ها باشگاه ویژه به ورزشی های سازمان نبودن ملزم 26

 6 ی ورزشی  الملل نیبعدم تناسب قوانین موجود در کشور با قوانین  27

 11 ورزشی مسئوالن و مدیران سریع جایی جابه و تغییرات 28

 12 ها بر مدیران ورزشی فشار رسانه 29

 9 تر پایین سطوح و ها لیگ به سقوط از فرار 30

 12 از فساد ورزشی در کشورهای مختلفتعاریف متعدد و مبهم  31

 9 مدیران ورزشی بودن محور نتیجه 32

 8 ورزشی های تیم و ها سازمان در منطقی گذاری هدف عدم 33

34 

 -اجتماعی 

 فرهنگی

 12 فشار هواداران بر مدیران ورزشی

 13 ی در جامعهچشم وهم چشمگرایی و  رشد فرهنگ مادی 35

 9 آنی در جامعه و زودهنگام موفقیت به تمایلحاکم بودن فرهنگ  36

 7 مجازی های شبکه و اینترنت روزافزون توسعۀ 37

 11 کمرنگ شدن فرهنگ درستی و وجدان کاری 38

 12 شکسته شدن قبح فساد در جامعه و عادی شدن آن 39

 13 منطقیعطش مردم برای رسیدن سریع به شرایط مادی و اجتماعی باالتر بدون تالش  40

41 

 اقتصادی

 11 تورم باال

 9 عدم اعتماد و امید به شرایط اقتصادی در آینده 42

 10 ثباتی اقتصادی بی 43

 11 های ورزشی پایین بودن حقوق و دستمزد کارکنان سازمان 44

 8 اختالف فاحش در درآمدهای مشاغل مختلف ورزشی 45

 8 فقدان امنیت شغلی در عرصۀ ورزش 46

 

، کدهای معرف عوامل مؤثر در بروز 4مطابق جدول 

مورد است که در چهار مقولۀ فرعی  46فساد ورزشی 

 –عوامل سیاسی، عوامل ساختاری، عوامل اجتماعی 

 .اند شدهی بند دستهفرهنگی و عوامل اقتصادی 

ای  ، کدهای معرف راهکارهای مقابله5مطابق جدول 

مورد است که در چهار مقولۀ فرعی  21با فساد ورزشی 

راهکارهای قانونی، توسعۀ فناوری اطالعات، توسعۀ دانش و 

.اند شدهی بند دستهآگاهی و توسعۀ مسئولیت اجتماعی 

 

 با فساد ورزشی  ای . جزئیات کدهای مرتبط با مقولۀ اصلی راهکارهای مقابله5جدول 

 ردیف
مقوالت 

 فرعی
 فراوانی تکرار  کدهای اولیه 

1 

 قانونی

 11 های مختلف ورزش تعریف شفاف اعمال فسادآمیز در بخش
 13 تدوین قوانین و مقررات کارامد در ورزش 2
 12 ها تشدید و افزایش مجازات 3
 13 تأسیس نهاد مستقل و تخصصی مبارزه با فساد ورزشی 4
 9 های نظارتی های ورزشی به ارائۀ گزارش تراز مالی به سازمان الزام باشگاه 5
 8 های اخالق و مراجع قضایی و تأکید بر اجرای دقیق آنها های صادره از کمیته مندسازی رأی نظام 6
 10 های ورزشی ها و سازمان های اخالق در باشگاه توسعۀ کمیته 7

های مورد توافقمقوله  

ها کل مقوله  
C.R = 

19 

23 
C.R 

= 

100× =    82.60  

19 

23 
C.R 

= 

100× =    82.60  
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 11 (1387مصوب ) اطالعات به آزاد دسترسی قانون اجرای 8
 9 المللی توسعۀ ارتباط با نهادهای مبارزه با فساد ملی و بین 9

 ای با فساد ورزشی  . جزئیات کدهای مرتبط با مقولۀ اصلی راهکارهای مقابله5جدول ادامۀ 

 ردیف
مقوالت 

 فرعی
 کدهای اولیه 

فراوانی 
 تکرار 

10 
 ITتوسعۀ 

 4 های ورزشی ( در سازمانIMSیکپارچه )اندازی سیستم مدیریت  راه
 7 عرصه مدیریت ورزش کشور در ها چرخه و شدن فرایندها الکترونیکی 11
12 

توسعۀ 
دانش و 
 آگاهی

 9 های مختلف در کنترل فساد در ورزش استفاده از تجربۀ سازمان
 8 کرده استفاده از مدیران ورزشی بادانش و تحصیل 13
 8 ورزش   جایگاه و تأثیر نسبت رندگانیگ میتصم و عالی مدیران نگرش تغییر 14
 10 های آموزشی مبارزه با فساد برای مدیران، کارکنان و بازیکنان برگزاری دوره 15
16 

توسعۀ 
مسئولیت 
 اجتماعی 

 15 های ورزشی مستقل، کارامد و متعهد به ورزش توسعۀ رسانه
 15 ورزشینهاد  های مردم تقویت بخش خصوصی و سازمان 17
 9 تقویت مالی، اجتماعی و فرهنگی جامعۀ ورزش 18
 10 دهی آن افزایش حساسیت کارکنان، مدیران و عموم به فساد و گزارش 19
 4 های روانی خاص ی تمایل مدیران ورزشی به اقدامات خالف قانون با آزموننیب شیپ 20
 7 المنفعه و خیریۀ افراد در عرصۀ ورزش مثالً مربیان و مدیران   های عام جلوگیری از فعالیت 21

 

 . جزئیات کدهای مرتبط با مقولۀ اصلی پیامدهای فساد ورزشی 6جدول 

 ردیف
مقوالت 

 فرعی
 فراوانی تکرار  کدهای اولیه 

1 

تأثیرات 

عملکردی 

 بر ورزش

 7 تسهیل خروج ورزشکاران از کشور

 8 های مختلف حذف بازیکن، مربی، داور، تیم و ... از حضور در رقابت 2

 6 تخریب وجهۀ ورزش کشور در مجامع جهانی 3

 9 های ورزشی خروج نیروهای متعهد و درستکار از سازمان 4

 10 برای کار در ورزش و فراهم شدن فضا برای افراد ضعیف بااخالقعدم تمایل مربیان  5

 9 های مرتبط افتان بقا و فعالیت باشگاه و سازمانبه خطر  6

 12 های ورزشی افت کیفیت رقابت 7

 15 های ورزشی بدنامی سازمان 8

 9 تخریب چهرۀ ورزشکاران 9

 8 به خطر افتادن میزبانی رویدادهای ورزشی 10

 3 ی ورزشکاران برای تالش جهت رقابت پاک و جوانمردانه  زگیانگ یب 11

12 
اجتماعی 

- 

 فرهنگی

 12 گسترش سرافکندگی و ناامیدی عمومی در جامعه

 13 تضعیف سرمایۀ اجتماعی عمومی 13

 14 تضعیف مشارکت ورزشی 14

 4 افزایش فاصلۀ طبقاتی 15

16 
 مالی

 14 های ورزشی مثل کسری بودجه برای انجام وظایف قانونی   بروز مشکالت مالی برای سازمان

 4 ی ورزشیها باشگاهو  ها سازمانبرهم خوردن ترکیب مخارج  17

18 
تأثیرات 

بر 

 نفعان  ذی

 10 ی در عرصۀ ورزشگذار هیسرمااز  گذاران هیسرمادلسرد شدن 

 7 ی نیروی انسانی متعهد و وفادارزگیانگ یب 19

 5 لذت نبردن طرفداران واقعی ورزش از کیفیت ساختگی مسابقات 20

 7 و بروز اعتراضات شده کسببدبینی هواداران به نتایج  21

 

، کدهای معرف پیامدهای فساد 6مطابق جدول 

مورد است که در چهار مقولۀ فرعی تأثیرات  21ورزشی 

فرهنگی، تأثیرات  –عملکردی بر ورزش، تأثیرات اجتماعی 

 . اند شدهی بند دستهنفعان  مالی و تأثیرات بر ذی
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و  ها یکدگذارپس از اتمام و تکمیل  تینها در

ی مقوالت اصلی و فرعی ریگ شکلی کدها و بند دسته

الگوی پیشنهادی برای کنترل و مدیریت فساد در ورزش 

 ارائه شد.  1شکل  صورت بهایران 

 

 
  رانیفساد در ورزش ا ی مدیریتبرا یشنهادیپ یالگو. 1شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه

در این پژوهش سعی شد تا با رویکرد کیفی و 

بنیاد شناخت جامعی از پدیدۀ  ی از نظریۀ دادهریگ بهره

و  ها افتهفساد ورزشی حاصل شود. مطابق با نتایج و ی

توان گفت که  همسو با سایر مبانی نظری و تحقیقات می

فساد ورزشی همچون پدیدۀ فساد در حالت کلی موضوعی 

پیچیده است و حتی این پیچیدگی بنا به ماهیت 

از اصل موضوع فساد  مراتب بهی پدیدۀ ورزش ا رشته نیب

ی نتایج بند جمعبیشتر است. مطابق با نظرهای خبرگان و 

ریف جامع را از فساد ورزشی ارائه کرد: به توان این تع می

هر رفتار یا فعالیت خاص در دنیای ورزش که از یک 

جریان منطقی پیروی نکند و خارج از عرف و هنجارهای 

ی عالی ورزش باشد و با ها ارزش باعمومی جامعه و مغایر 

هدف نفع شخصی و گروهی یا متضرر کردن سایرین انجام 

ی ا دهیپدشود. فساد ورزشی  میگیرد، فساد ورزشی گفته 

و  اندازدتواند ذات و ماهیت ورزش را به خطر  است که می

در بستری که وقوع و رخداد فساد ورزشی زیاد است، دیگر 

توان از مزایای مثبت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و  نمی

عبارت  سالمتی ورزش سخن گفت و از آن دفاع کرد. به

د همۀ پیامدهای مثبت توان ، فساد ورزشی میتر ساده

ی ریگ همهخود قرار دهد.  الشعاع تحتمتصور از ورزش را 

دلیل این است که در بستر  اثرات سوء فساد ورزشی به

ی ورزشی اشکال متعدد و متنوعی از ها طیمحورزش و 

 نیتر عیشا ها افته. مطابق با یمیکن یمفساد را مشاهده 
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بارت است در ورزش کشور ع داده رخاشکال فساد ورزشی 

ی در انتخاب بازیکن، رشوه دادن، تبانی، فرار باز یپارتاز: 

ی یا ممانعت از عملکرد، کار کمی، رأمالیاتی، خرید نظر یا 

بندی غیرمجاز، باخت عمدی، ترک مسابقه  دوپینگ، شرط

قبل از اتمام قانونی، جادوگری در کسب نتایج و 

مبین  یی. توجه به دامنۀ اعمال فسادآمیز مذکورشو پول

این نکتۀ مهم است که اوالً برخالف فسادهای شایع در 

که اغلب تحت عنوان فساد اداری یا مالی  ها سازمان

ۀ ورزش از تنوع نیزم در داده رخشود، فسادهای  ی میبررس

بیشتری برخوردار است، همین نکته بررسی و تحلیل فساد 

، برخی تر سادهعبارت  . بهدکن یمورزشی را با چالش مواجه 

توان فساد در نظر گرفت،  ی نمیراحت بهاز اعمال مذکور را 

حتی اگر آن عمل را فساد ورزشی تعریف کنیم، حد و 

شود یا نه،  ی که آن عمل فساد در نظر گرفته میا اندازه

ی یا کار کمو ارزیابی نیست. مثالً  سنجش  قابلی راحت به

ست و ممانعت از عملکرد یکی از اشکال فساد در ورزش ا

اگر بازیکن یا تیمی در مقابل تیم رقیب عملکرد واقعی 

خود را نشان ندهد، این عدم تالش واقعی ممکن است به 

است،  داده رخضرر سایر رقبا تمام شود. بنابراین فسادی 

ی فساد است یا نه، کار کمی از این ا درجهاما اینکه چه 

است و حتی ممکن است بازیکن یا  تأمل  قابلی ا نکته

ی کار کممربی تیمی که به نظر مردم یا کارشناسان 

دلیل  ی خود را بهکار کماند، در مقام توجیه برآیند و  کرده

مراقبت از بازیکنان برای جلوگیری از وقوع آسیب ورزشی 

بیان کنند. نکتۀ مذکور پیچیده بودن فساد ورزشی را 

، موضوعی که در تحقیقات محققان خارجی دهد یمنشان 

( نیز به آن 2005) 2( و ماینیگ2001) 1کروفتمانند بن

بود و این محققان نیز شفاف و راحت نبودن  شده  اشاره

تعریف اعمال فساد آمیز در ورزش را بیان کرده بودند 

(19 ،12 .) 
                                                           

1. Bancroft 

2. Maennig 

ی غیرقانونی در بیشتر مواقع و ا دهیپدفساد ورزشی 

ی در همۀ موارد است، بنابراین وقتی جریان راخالقیغ

، حتی اگر آن جریان سوء جنبۀ مالی دیآ یموجود  سوئی به

رضایت بازیگران یا افراد درگیر  نیتأمنداشته باشد، برای 

شود و افراد با دریافت  در آن جریان سوء پول وارد بازی می

کنند یا جهت رخداد فساد همکاری  مبالغی یا سکوت می

ی مانند ا دهیپد، یعنی مثالً در رخداد دهند یمانجام  الزم را

دوپینگ که خود عمل دوپینگ نیز فساد محسوب 

ۀ مواد ممنوعه یا افراد مطلع از کنند نیتأم، افراد دشو یم

دوپینگ یک بازیکن با دریافت رشوه زمینۀ مساعد را برای 

. پس در رخداد دوپینگ کنند یمرخداد دوپینگ فراهم 

وقوع پیوسته است، یکی خود عمل  ع فساد بهحداقل دو نو

ورزشی و بازی جوانمردانه مغایرت  اخالق بادوپینگ که 

شدن مبالغی حتی هنگفت بین  ردوبدلدارد و دیگری 

افراد مختلف مانند مربیان، سرپرستان، افراد شاغل در 

ی در باز یپارتمراکز آزمایشگاهی و ... یا در موردی مانند 

ه به چند نکته ضروری است؛ اول اینکه انتخاب بازیکن توج

مربیان، سرپرستان، مدیران و سایر افراد مسئول ممکن 

است رخداد این عمل را توجیه کنند و با دالیلی مانند 

بینی )مبنی بر توانایی یک بازیکن  داشتن قدرت پیش

های آتی( اعالم کنند که دلیل ترجیح  تر در رقابت ضعیف

. دوم اینکه خود عمل فالن بازیکن این عامل است

ی است که راخالقیغبازی در انتخاب بازیکن عملی  پارتی

تر از رسیدن به جایگاه اصلی  شود افراد شایسته موجب می

 ها رقابتخود بازمانند و حتی تیم یا کشور نیز در آن 

تر کسب  ۀ انتخاب بازیکن ضعیفواسط بهنتیجۀ مطلوب را 

 احتمال  بهشایسته نکند. سوم اینکه انتخاب بازیکنی غیر

زیاد با اخذ مبالغ هنگفتی از آن بازیکن یا خانوادۀ آن رخ 

دهد و بدیهی است که این جریانات مالی غیرقانونی  می

بروز فسادهای بعدی باشد. نکات مذکور  ساز نهیزمتواند  می

اند و در  دهد که اوالً اشکال فساد ورزشی متنوع نشان می
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رخ  هم بای مختلف فساد ورزشی ها جنبهبیشتر مواقع 

شدن پول  ردوبدلجایی و  دهد که اغلب نیز با جابه می

های تحقیق مربوط به علل  همراه است. بخش بعدی یافته

و عوامل مؤثر در بروز فساد ورزشی در کشور ما بود، در 

 -این بخش چهار دسته از عوامل کلی سیاسی، اجتماعی 

در وقوع فساد ورزشی فرهنگی، ساختاری و اقتصادی مؤثر 

اند  شناسایی شدند. عوامل سیاسی عوامل کالن حاکمیتی

ی بر سایر عوامل ساختاری، اجتماعی رگذاریتأثکه توانایی 

فرهنگی و اقتصادی را نیز دارند و شامل موارد متعددی  -

که  دنده یمهستند. در حالت کلی این عوامل نشان 

ندارد و دیدگاه چندان مطلوبی در خصوص ورزش وجود 

توان افراد و مدیران  ی میراحت بهای است که  ورزش عرصه

ضعیف را به آن تحمیل کرد. اعتقاد به سطل زباله بودن 

ورزش بیانگر این نکتۀ مهم است که در ورزش و فضاهای 

ورزشی اجازۀ هر حرکتی حتی مخالفت به افراد داده 

ها جایی است که افراد  شود؛ ورزش و سکوهای ورزشگاه می

مجازند در آنجا هر کاری کنند و طبیعی است که چنین 

کند.  دیدگاهی فضای مساعدی را برای بروز فساد ایجاد می

حاکم بودن فساد پنهان بر محیط ورزش کشور نیز مبین 

این است که افراد ضعیف را برای توازن قدرت در توزیع 

 که یدرحالتوان به ورزش تحمیل کرد،  می ها پست

 طور بهتحمیل کرد.  ها سازمانوان به سایر ت ی نمیراحت به

مثال ماهیت فنی و تخصصی سازمانی مانند انرژی اتمی 

که مدیران ضعیف به آن تحمیل  دهد ینماین اجازه را 

ی راحت به ها ونیفدراسهای ورزشی یا  شوند، اما سازمان

سالیان طوالنی اداره  هم  آنتوسط افراد غیرمتخصص 

میت زیادی در رخداد فساد شود. عوامل سیاسی اه می

ۀ سایر عوامل کنند نییتعی نوع بهورزشی در کشور دارد و 

های  ۀ دیدگاهدهند نشانعوامل سیاسی  واقع درنیز است. 

طبیعی این  طور بهکلی حاکمیت نسبت به ورزش است و 

عامل سهم زیادی حتی در عامل ساختاری دارد. دولتی 

ی از دالیل مهم بودن ورزش و هزینه از محل بودجۀ عموم

نیز  (2014) 1بروز فساد است. در همین زمینه، نسیف

 بودن دولتی لبنان را در ورزش فساد بروز عامل نیتر مهم

دانسته است  کشور این ورزش در نظارتی های سیستم

(24 .) 

عامل بعدی عامل ساختاری است که به ساختار ورزش 

مستقیم از عامل  طور بهکشور ما اشاره دارد. این عامل 

و بدون اصالح و تغییر در عوامل  ردیپذ یمسیاسی تأثیر 

توان در این عامل نیز تغییر ایجاد  ی نمیراحت بهسیاسی 

کرد. عوامل ساختاری خود موارد متعددی را شامل 

ی اخیر نیز ها سالترین آنها که در  شود که از مهم می

 توان به عدم قرار گرفته است، می بحث موردکرات  به

داری اشاره کرد. در این  مند نظام جامع باشگاه استقرار نظام

 توان به موارد مهمی مانند انحصار دسته از عوامل می

 نبودن ورزش و ملزم تلویزیونی پخش بر صداوسیما

 مالی تراز ارائۀ به ها باشگاه ویژه به ورزشی های سازمان

 با مقابله قوانین اجرایی ضمانت شفاف اشاره کرد. عدم

کشور  در ورزشی نهادهای تعدد دلیل به ورزش در فساد

 درنیز مورد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

و همچنین  طرف  کی ازتعدد نهادهای ورزشی  واقع

 ژهیو بههای ورزشی از طرف دیگر ) استقالل سازمان

ها(، فضای بسیار مساعدی را برای وقوع فساد  فدراسیون

 فراهم ساخته است. 

فرهنگی گروه بعدی عوامل مؤثر در  -عوامل اجتماعی 

 -بروز فساد ورزشی است، مجموع عوامل اجتماعی 

فرهنگی حکایت از تغییرات ارزشی و نگرشی در کشور ما 

پس ی اولیۀ ها سالزیستی و پاکی در  دارد و فرهنگ ساده

ی جنگ تحمیلی که در کشور ها سالاز انقالب و طول 

کمرنگ شده  شدت بهی اخیر ها سالحاکم بوده، در طول 

یی )ترجیح گرا جمعاست. امروزه فرهنگ جامعۀ ایرانی از 

                                                           

1. Nassif 
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 افتهی رییتغمنافع جمعی بر فردی( به فرهنگ فردگرایی 

بدون تالش  هم آنی فردی ها تیموفقاست و افراد فقط به 

برای  بسا چهو  کنند یما حداقل تالش فکر منطقی ی

گذاشتن  پا ریزی مالی حاضر به ها تیموفقرسیدن به 

از  متأثراین عوامل نیز  واقع درقوانین و مقررات نیز باشند. 

ی باال فساد ها ردهکه در  عوامل کالن کشور است و زمانی

مانند ورزش نیز  ها عرصه، این فساد در سایر دهد یمرخ 

 -. در این تحقیق تغییرات عوامل اجتماعی ابدی یمتسری 

اند، به گسترش فردگرایی  فرهنگی که عواملی جمعی

منتهی شده است که خود عاملی برای فساد است، در این 

توان به نتایج برخی تحقیقات اشاره کرد، مثالً  خصوص می

( نشان داده 1391نجفی کلوری و همکاران ) در تحقیق

 گسترش و بروز در کارکنان ی فردیها یژگیوشد که 

 های ی و فدراسیونبدن  تیترب اداری در سازمان فساد

ورزشی نقش معناداری ندارد، هرچند در این تحقیق نقش 

ی فردی تأیید نشده است، این محققان استدالل ها یژگیو

 ریتأث یب بر مبنی ی فردی،ها یژگیوتأیید  که عدم کنند یم

 اداری فساد بروز در کارکنان فردی های ویژگی بودن

 نرم از تر نییپا عامل این یرگذاریتأث نیست، بلکه قدرت

(. همچنان 10است ) رد فرضیه یا پذیرش برای شده نییتع

کشور را  115های  ( که داده2010) 1که در تحقیق آرگیرو

عنوان شکلی از فردگرایی  بررسی کرده است، از فساد به

( نیز 1388)پور  (. رفیع11شدید نام برده شده است )

، ها ارزش تغییر)اجتماعی  متغیر سه معتقد است بین

 ایران در فساد بروز و( مذهبی پایبندی یی و عدمفردگرا

ی از کی در(. همچنین 5معناداری وجود دارد ) رابطۀ

 گرفته در زمینۀ ورزش نیز نادریان آخرین تحقیقات انجام

 آداب و فرهنگ نقش به بررسی( 1392) نجفیان و جهرمی

ورزشی  رفتاری های ناهنجاری و تقلب دررسوم  و 

 های پرداختند و استدالل کردند که امروزه انگیزه

                                                           

1. Arghyrou 

 در پیروزی و درآمد کسب سودآوری، و یطلب منفعت

 تقلب بروز قرار گرفته که موجب هدف ترین مهم مسابقات

  .(9است ) شده آن افزایش و ناهنجاری و

گروه بعدی عوامل مؤثر در بروز فساد ورزشی به عوامل 

توان  اقتصادی اشاره دارد. در خصوص عوامل اقتصادی می

های اخیر شرایط اقتصادی در کشور  گفت هرچند در سال

تر شده است و همۀ شهروندان ایرانی با  سخت رفته رفتهما 

رو هستند، اما عامل  تورم باال و مشکالت اقتصادی روبه

دی شاید نقش کمتری در بروز فساد داشته باشد. اقتصا

از بازیگران فساد ورزشی )که  کی چیهتر،  عبارت ساده به

اغلب بازیکنان، مربیان، مدیران، کارکنان و ... هستند( در 

برند که درگیر  کشور ما از شرایط حاد اقتصادی رنج نمی

شدن در فساد را تنها راه چارۀ خود برای گذران زندگی 

کنند و وقوع فساد اغلب توسط کسانی است که بیان 

شرایط اقتصادی نسبی خوبی دارند و فساد تنها راهی برای 

 دهد یمآنهاست که این امر نیز نشان  درآوردنتسریع پول 

افراد در هر شغل و مقامی به درآمدهای قانونی خود راضی 

 هم  آننیستند و خواهان رسیدن به شرایط مادی بهتری 

ه بیشترند که نوعی تغییر ارزشی در جامعۀ با سرعت هرچ

ماست. در تحقیقات خارجی نیز همواره عامل اقتصادی از 

در بروز فساد بوده است. مثالً شبیر و  توجه عوامل شایان 

کشور در حال  41( در تحقیقی با بررسی 2007) 2انوار

توسعه بر نقش متغیرهای اقتصادی مانند توزیع درآمد در 

 (. 28کنند ) د میبروز فساد تأکی

مربوط به پیامدهای فساد ورزشی  ها افتهبخش بعدی ی

بود، بدیهی است که فساد به همان نسبت که از عواملی 

، بر متغیرها یا عواملی نیز اثرگذار است و ردیپذ یمتأثیر 

دنبال دارد. این پیامدها در چهار گروه کلی  پیامدهایی به

فرهنگی، مالی و تأثیر بر  -عملکردی بر ورزش، اجتماعی 

فساد ورزشی در  واقع دری شدند. بند دستهنفعان  ذی

                                                           

2. Shabbir & Anwar 
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و مشکالت  ردیگ یمدرجۀ اول ماهیت ورزش را نشانه 

 . تسهیلگذارد یمی مختلف ورزش ها جنبهمتعددی بر 

 تیم داور، مربی، بازیکن، کشور، حذف از ورزشکاران خروج

 ورزش وجهۀ مختلف، تخریب های رقابت در حضور از... و

 درستکار و متعهد نیروهای جهانی، خروج مجامع در کشور

 برایبااخالق  مربیان تمایل ورزشی، عدم های سازمان از

 ضعیف و به افراد برای فضا شدن فراهم و ورزش در کار

 ازمرتبط  های سازمان و باشگاه فعالیت و بقا افتان خطر

 این تأثیرات سوء فساد بر ورزش است. گسترش جمله

جامعه و تضعیف سرمایۀ  در عمومی ناامیدی و سرافکندگی

فرهنگی است و  -اجتماعی از اهم پیامدهای اجتماعی

مردم باشد،  ورزش که باید عرصۀ رشد اجتماعی و فرهنگی

کند.  با وقوع فساد شهروندان را هرچه بیشتر دلسردتر می

که شهروندان وقوع فساد را در ورزش  توان گفت زمانی می

کنند که ورزشکاران  گونه قضاوت می کنند، این مالحظه می

و افراد ورزشی که همواره ادعای جوانمردی و درستی و 

، پس در سایر اند شده  آلودهکه به فساد  ، زمانیدارندپاکی 

بدتر است و این خود  مراتب بههای جامعه شرایط  بخش

ۀ حس ناامیدی در جامعه است. تضعیف و دهند گسترش

کاهش سرمایۀ اجتماعی از پیامدهای مهمی است که در 

به آن اشاره  (1395) راد حقیقی و خانی تحقیق اسمی

شده، البته در تحقیق مذکور صرفاً کاهش سرمایۀ 

اعی مدنظر قرار نگرفته است و این محققان اعتقاد اجتم

 ۀجینت در و دهد یم کاهش را اجتماعی سرمایۀ دارند فساد

 کاهش داخلی ناخالص تولید اجتماعی، سرمایۀ کاهش

 افزایش که باید، می افزایش تورم نرخ آن در پی و افتهی 

 عبارتی به دارد. فساد شیافزا بر مستقیم تأثیر نیز تورم نرخ

 .است بازخور حلقۀ یکصورت  به متغیرهای این بین رابطۀ

تواند سایر  بنابراین پیامدهای اجتماعی فرهنگی می

ترین  مشکالت و مسائل را در پی داشته باشد که از مهم

که در جامعه  ی عمومی است و زمانیاعتماد یبآنها 

تواند  ی عمومی گسترش یابد، حتی این امر میاعتماد یب

نفعان و حامیان مالی در ورزش  بر ذی تأثیرات سوئی

 (. 1داشته باشد )

های ورزشی  در بخش مالی فساد تعادل مالی سازمان

های  ی ورزشی در محلها بودجهزند و طبیعتاً  را بر هم می

الزم خرج نخواهد شد و این رسیدن به اهداف 

نفعان نیز  کند. تأثیر بر ذی را مختل می شده نییتع ازپیش

شود و  گذاری در ورزش می آنان از سرمایهموجب دلسردی 

های  این امر نیز خود مسائل و مشکالت مالی برای سازمان

نفعان  که ذی توان گفت زمانی . میآورد یموجود  ورزشی به

کنند، ممکن است به  بروز فساد در ورزش را مشاهده می

دو دلیل از حمایت مالی از ورزش دلسرد شوند، اول اینکه 

پندارند و دوم اینکه  می هدررفتهپول و سرمایۀ خود را 

ممکن است از به خطر افتادن خوشنامی خود در اثر بروز 

ه باشند. همچنین شهروندان فساد در ورزش هراس داشت

 عنوان بهی و تماشاگران و هواداران ورزشی کل طور به

نفعان ورزش با مشاهدۀ وقوع فساد ورزشی از  ذی نیتر عام

شوند و نسبت  لذت واقعی ورزش و تماشای آن محروم می

تواند  به نتایج بدبین خواهند شد که این امر نیز می

تراضات را فراهم موجبات نارضایتی اجتماعی و بروز اع

 آورد.  می

های تحقیق مربوط به راهکارهای  بخش آخر یافته

ای با فساد ورزشی بود، این راهکارها شامل مواردی  مقابله

مانند توسعۀ آگاهی و دانش، قانونی، فناوری اطالعات و 

همچنین توسعۀ مسئولیت اجتماعی بود. راهکارهای 

ها و  سازمان تجربۀ توسعۀ آگاهی و دانش به استفاده از

 دیتأکورزش  در فساد کنترل در مختلف کشورهای

عبارتی اهمیت یادگیری در این حوزه را نشان  ؛ بهکند یم

و  بادانشدهد. برای تحقق این امر، باید مدیران  می

امور باشند که قائل به امر آموزش  رأسدر  کرده لیتحص

 فساد با مبارزه آموزشی های مرتب دوره طور بهباشند و 
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برای سایر افراد مسئول برگزار کنند. همچنین سایر 

راهکارها یعنی قانونی، توسعۀ فناوری اطالعات و توسعۀ 

از راهکار توسعۀ  متأثری نوع بهمسئولیت اجتماعی نیز 

آگاهی و دانش هستند. در خصوص اهمیت راهکارهای 

 و پور توسعۀ آگاهی و دانش در مقابله با فساد، قلی

فساد  از پیشگیری روش ترین مهم (1385) رفتار کین

 کنند یمعمومی بیان  بخشی آگاهی و اداری را آموزش

(7 .) 

و مشکالت قانونی  خألهاراهکارهای قانونی خود بیانگر 

ۀ کنترل فساد ورزشی و مبارزه با آن است. نیزم درمتعدد 

که در بخش علل و عوامل نیز تشریح  گونه همان واقع در

های  قانونی تعدد قوانین و سازمانی ها ضعفبر  شد، عالوه

درگیر در فساد ورزشی نیز یکی از عوامل مهم گسترش 

این پدیدۀ زشت است. همچنین مشخص و شفاف نبودن 

تعریف اعمال فسادآمیز از سایر مشکالت این حوزه بود. 

که تعریف یک عمل فسادآمیز روشن  بدیهی است زمانی

کارا نخواهد بود. نباشد، قانون مقابله با آن نیز روشن و 

 در فسادآمیز اعمال شفاف بنابراین الزم است ضمن تعریف

کارامد  مقررات و ورزش کشور، قوانین مختلف های بخش

زیاد  احتمال  بهنیز برای مقابله با آنها تدوین شود، این امر 

منظور جلوگیری از تعدد آرا و قوانین نیز نیازمند  به

ورزشی در  فساد با مبارزه تخصصی و مستقل نهاد تأسیس

های ورزشی به ارائۀ  کشور است که ضمن الزام باشگاه

های صادره از  مندسازی رأی دنبال نظام گزارش تراز مالی به

های اخالق و مراجع قضایی و تأکید بر اجرای دقیق  کمیته

آنها باشد. همچنین این نهاد باید با نهادهای مبارزه با 

ود را توسعه دهد. در المللی ارتباط خ فساد ملی و بین

 و تحقیقات متعدد داخلی و خارجی همواره بر کمیت

ی مهم فسادزا عامل یکعنوان  بهمقررات  و قوانین کیفیت

توان به تحقیق  ۀ این تحقیقات میجمل ازشده است.  دیتأک

 از( اشاره کرد که عواملی 1391نجفی کلوری و همکاران )

 و قوانین گیپیچید و کمیت بودن باال کیفی، ضعفجمله 

 این بارجوع  ارباب آشنا نبودن همچنین و سازمان مقررات

 فساد احتمال افزایش در مهم مواردجمله  ازقوانین را 

(. حتی 10های ورزشی بیان کرده بود ) سازمان در اداری

ماینیگ  و( 2006)همکاران  و 1وناسمدر تحقیقات 

 گرفته، عوامل انجام ورزشی های سازمان در که( 2005)

 ها سازمان این در فسادزا عامل نیتر عنوان مهم به قانونی

ی از آخرین تحقیقات نیز کی در .(19، 20است )شده  ذکر

 سیاسی قوانین مرور با کند که می بیان (2015) 2ماسترز

 برخی اصالح به فساد با مبارزه و سازی شفاف خصوص در

 ورزش در فساد رشد به رو روند کاهش برای قوانین این از

 (. 21شود ) پرداخته

های  اندازی سیستم مدیریت یکپارچه در سازمان راه

عرصۀ  در ها چرخه و شدن فرایندها ورزشی و الکترونیکی

راهکارهای توسعۀ  جمله ازمدیریت ورزش کشور نیز 

فناوری اطالعات است که پیش از هر چیزی نیازمند 

هایی  آموزش مناسب است و صرف استقرار چنین سیستم

 تینها دریی برای کنترل فساد کفایت نخواهد کرد. نهات به

توان گفت موفقیت همۀ این راهکارها نیازمند توسعۀ  می

ی ها بخشمسئولیت اجتماعی است و همۀ افراد درگیر در 

مختلف ورزش کشور باید خود را قائل به قانون دانسته و 

خود را تافتۀ جدا بافته ندانند. مجموع راهکارهای 

در این تحقیق اغلب جنبۀ کنترلی و  هشد ییشناسا

ی بروز ها نهیزم واقع درای با فساد ورزشی دارند و  مقابله

برند، تنها در بخش راهکارهای  فساد ورزشی را از بین می

جزء راهکارهای قهرآمیز  مجازات افزایش و قانونی تشدید

برخورد با پدیدۀ فساد ورزشی بود که این امر نیز الزم 

است، اما تنوع راهکارهای موجود بر اهمیت پیشگیری از 

که مطابق نظر محمودی  دارند. همچنان دیتأکاین پدیده 

سازمانی  نظران صاحب( در زمینۀ فساد اداری نیز 1384)
                                                           

1. Mason 

2. Masters 
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ه پیشگیری از بروز به رویکردهایی معتقدند که بیشتر ب

تا اینکه بخواهند از طریق اعمال  پردازد یمای  چنین پدیده

ای  مجازات بر کارکنان خاطی با چنین پدیدۀ گسترده

به تنوع فسادهای  با توجهمبارزه کنند. شاید بتوان حتی 

ورزشی و گسترده بودن انواع آن این ادعا را مطرح کرد که 

 مراتب بها فساد اداری ضرورت پیشگیری از آن در مقایسه ب

توان گفت تحقیق  بندی کلی می (. در جمع8بیشتر است )

در ورزش  داده رخحاضر نشان داد دامنۀ اشکال فسادهای 

کشور مثل سایر کشورهای جهان گسترده است، هرچند 

تر از سایر نقاط  برخی از اشکال فساد در کشور ما متفاوت

در سایر  یی کهپولشودنیاست، مثالً مواردی مانند 

دهد، در  در عرصۀ ورزش رخ می وفور بهکشورهای جهان 

مشخص است  آنچهورزش کشور ما اهمیت چندانی ندارد. 

ی ورزشی دامنۀ اعمال ها تیفعالماهیت پیچیدۀ ورزش و 

، اعمالی که کند یمفسادآمیز را نیز در آن گسترده 

توان همیشه از فساد بودن آنها مطمئن  ی نیز نمیراحت به

اما در رخداد بیشتر این اعمال حتی اگر جنبۀ مالی  بود.

مبالغ کالنی بین بازیگران  ادیز  احتمال  بهنداشته باشند، 

 -شود. عوامل سیاسی، اجتماعی  می ردوبدلفساد 

فرهنگی، ساختاری و اقتصادی مختلف در بروز فساد 

توان نقش عوامل سیاسی را  ورزشی نقش داشتند که می

یامدهای منفی متصور از فساد ورزشی دانست. پ تر پررنگ

نیز گسترۀ وسیعی داشت که البته باید همۀ این پیامدها را 

قرار داد تا درکی کلی از  موردنظریک زنجیره  صورت به

تأثیرات منفی فساد ورزشی حاصل شود. در نقطۀ مقابل 

ای با فساد ورزشی قرار داشت که  راهکارهای مقابله

این است که  دیمؤنتایج  ظرانن صاحببا نظرهای  همراستا

ی بروز فساد را از بین ببرند ها نهیزمراهکارهایی که بتوانند 

 ترند.  و از آن پیشگیری کنند، مهم

این پژوهش مدلی را برای مدیریت فساد در ورزش 

ی ها دستگاهمورد استفادۀ  تواند یمارائه کرد که 

سیاستگذار و مجری ورزش کشور قرار گیرد. با توجه به 

و حساسیت  تالش گردد نگرش دشو یماین مدل، پیشنهاد 

کلیدی در  رندگانیگ میتصمسیاستمداران، سیاستگذاران و 

جایگاه ورزش بهبود یابد و مدیران عالی و  و ریتأثخصوص 

 صورت بهی ورزشی قوانین موجود را ها سازمانمسئوالن 

ی مختلف از ها حوزهایت کنند. این قوانین در دقیق رع

استخدام کارکنان گرفته تا انعقاد قراردادهای مختلف را 

در راستای بهبود  ستیبا یم. همچنین شود یمشامل 

وضعیت مالی و معیشتی کارکنان، مربیان، بازیکنان و... 

راهکارهای  نیتر مهمتالش شود. با توجه به اینکه یکی از 

زشی امر آموزش بود، باید آموزش در هر کنترل فساد ور

ی مسئول قرار گیرد و بر ها سازمانزمان مورد توجه 

شود.  دیتأکی اطالعاتی در تمامی امور ها یفناورگسترش 

بر این با حفظ و جذب نیروهای وفادار و متعهد به  عالوه

ی ورزشی زمینه برای بروز فساد توسط افراد ها سازمان

با حمایت از مربیان با اخالق و فراهم نشود و  تر فیضع

متعهد در تربیت بازیکنان با اخالق کوشید و در نهایت 

بخشی به هواداران و طرفداران ورزشی  باید ضمن آگاهی

نحوی  حساسیت آنان را نسبت به فساد ورزشی باال برد، به

که افراد درگیر در فساد از جانب مردم و افکار عمومی 

 طرد شوند. 

پژوهش حاضر بر مطالعۀ فساد و مدیریت و  دیتأک

ی ادراکی فساد بوده است و ها شاخصکنترل آن بر مبنای 

محدودیت تحقیق حاضر  نیتر مهم توان یماین موضوع را 

دانست و انجام پژوهش در زمینۀ شناسایی فرایند، 

 تواند یمی درگیر و تأثیرات و حجم تبادالت مالی ها گروه

 وجه قرار گیرد. در تحقیقات آتی مورد ت

 تشکر و قدردانی

این مقاله، مستخرج از طرح پژوهشی مصوب 

ی و علوم ورزشی است و نویسندگان بدن  تیتربپژوهشگاه 

ی این پژوهشگاه و از ها تیحمااز  دانند یمواجب  بر خود
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Abstract 

The aim of this study was to design a model of corruption management in Iran sport. 

The present study was qualitative in terms of methodology and applied in terms of 

aims, which was conducted with grounded theory approach and Glaser method. 

Firstly, the preliminary list of corruption factors was identified through preliminary 

studies. Then, semi-structured interviews with 15 knowledgeable elites were 

conducted until theoretical saturation by theoretical and snowball sampling methods. 

The quality of the findings was confirmed by research audit strategies and Scott test. 

The proposed model consisted of four main sections. The central section of the model 

represented major forms of corruption in sport as financial and ethical corruption. 

Those factors affecting the sport corruption included political, structural, sociocultural 

and economic. Those strategies coping with sport corruption included legal solutions, 

IT development, knowledge development and social responsibility development. 

Finally, the consequences of sport corruption were categorized in four groups: 

functional impacts on sport, sociocultural impacts, financial impacts, and impacts on 

beneficiaries. The results confirmed the complex nature and wide range of corruption 

in sport, and the proposed model can be used by Iran sport policy-makers to 

understand, control and manage corruption in sport.  
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