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 چکیده

ت. روش صورت گرف هحوزبر فساد اداری در ورزش فوتبال از منظر خبرگان این  مؤثربندی عوامل این پژوهش با هدف بررسی و اولویت

ورزشی آگاه به خبرة کارشناس  50 های دیدگاه ،ین منظوره اب .توصیفی بود -پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، تحلیلی 

 20بازاریابی فوتبال، اقتصاد و  حوزةدر نظر  صاحب هفترسانه و فوتبال،  حوزةنظر در صاحب هشتل مالی فوتبال، متشکل از ئمسا

مراتبی بررسی  سلسلهای فوتبال با روش تحلیل گری حرفهداوری و مربی حوزةدر کارشناس  15فرهنگ و فوتبال و  حوزةدر کارشناس 

دانشگاهی تأیید استادان نفر از پنج را یی آن و روایی صوری و محتواشد  مخصوص مقایسات زوجی فراهمپرسشنامۀ اول، مرحلۀ . در شد

برای ها  شاخصها و یک از معیار دوم، وزن نسبی هرمرحلۀ مالک قرار داده شد. در  1/0و پایایی آن با توجه به نرخ ناسازگاری کردند 

، 230/0 در اولویت اول قرار دارد و عوامل اقتصادی با وزن 280/0سازمانی با وزن های نشان داد که ویژگیبندی محاسبه شد. نتایج اولویت

ترتیب سبب بروز فساد در  به 127/0و قوانین و مقررات با وزن  175/0های فردی کارکنان با وزن ، ویژگی188/0عوامل فرهنگی با وزن 

 اند. فوتبال شده

 

  های کلیدی واژه

  .فساد اداری، فساد مالی فرهنگ فوتبال,بازاریابی فوتبال، اقتصاد فوتبال، 

 

                                                           

  -  : 09119390595نویسنده مسئول : تلفن Email:Gh.mehrabii@ut.ac.ir                                                                                   
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 مقدمه

جوانمردي،  اصول اخالقي، سجاياي با بايد ورزش

 تماشاگران، ورزشكاران، همة و همراه باشد ايثار و گذشت

 اخالقي معيارهاي و اصول بايد ورزشي و مديران مربيان

 و نيست چنين عمل در . امارعايت را رعايت کنند

- قانون و تباني تقلب، رفتاري، پرخاشگري، يها ناهنجاري

 افزايش حال در روز بهروز ورزشي يها محيط در شكني

 2002ي المپيک ها بازيمطالعة ( در 2010) 1است. گورس

و دستكاري در  هاتباني، اصالح امتيازآمريكا، دوپينگ، 

عنوان فساد در برگزاري اين دوره از  بهها را رقابتنتيجة 

ي رايج در فوتبال ها (. فساد15دهد )مسابقات گزارش مي

ي رسمي يک ها دستكاري در نتايج، فروش برنامه در قالب

 ها بندي تيم، گرفتن ميزباني مسابقات، رشوه و تباني، شرط

نابهنجار مقولة اخير اين هاي  سال(. در 9) استدوپينگ  و

نظران را به خود جلب کرده است و  توجه بيشتر صاحب

شده ايران از نظر فساد اداري منتشر هاي براساس گزارش

(. مشخص کردن وسعت فساد 16) نداردشرايط مناسبي 

ورزش تا حدودي مشكل است، زيرا تشخيص ميزان  در

به تعريف فساد در ورزش بستگي اغلب فساد در ورزش، 

دارد و از طرف ديگر، ابعاد گوناگون فساد بسيار متنوع 

 2فساد کالن. 1 شناسي مختلف فساد شاملگونه (.6است )

. 3، 5و فساد منفعل 4فساد فعال .2، 3در برابر فساد خرد

اخاذي، . 5اختالس، دزدي و کالهبرداري، . 4شوه دادن، ر

مشارکت سياسي . 7 و بازي و خويشاوندگرايي پارتي. 6

استفادۀ منظور از فساد کالن، سوء  . البتهاستنامناسب 

مقامات سياسي ارشد از قدرت و منظور از فساد خرد، 

ان در مقابل واگذار هاي اندک از سوي کارکنگرفتن رشوه

بازي و هاي کوچک است و پارتيکردن امتياز

                                                           

1. Gorse 

2. Grand 

3. Petty 

4. Active 

5. Passive 

ها ماهيت جرم خويشاوندگرايي در قوانين برخي کشور

منفعت به ارائة استفاده از مقام براي ندارد و نوعي سوء 

بين (. در نهايت بسيار دشوار است که 2وابستگان است )

مدار براي سياسي يا سياست کمک مالي به يک حزب

دادن به وي براي اعمال نفوذ در  مشارکت سياسي و رشوه

(. با اين حال، 1)گيري خاص تمايز قائل شد تصميم

سر تعريف فساد اداري  گران اندکي ممكن است بر تحليل

و منابع عمومي  ها مالي، در معني سوء استفاده از نقش

در زمينة  شخصي، بحث داشته باشند، ولي براي منافع

عبارت ديگر،  به(. 25داليل فساد، توافق اندکي وجود دارد )

بر  مؤثرداليل و عوامل  ۀنظران دربار ي صاحبها  ديدگاه

متعددي در اين  هايفساد اداري، يكسان نيست و نظر

-ي رويهها مؤلفهعدالتي در  خصوص وجود دارد. ادراک بي

مستقيمي بروز رفتارهاي پنهان و غير موجباي و تعاملي 

(. تفاوت دستمزد 11شود )و تخريب اموال ميمثل دزدي 

، ها به شايستگينداشتن توجه ي مختلف، ها در بخش

ي مختلف، پايين ها مورد دولت در بخش ي بيها دخالت

هاي جامعه، فرهنگ و هنجاربودن سطح دموکراسي در 

اجتماعي، تساهل و تسامح در برابر فساد، افراط در وضع 

 س نبودنحساقوانين و محدود کردن بخش خصوصي، 

 ،گراييي اخالقي، حرص و طمع و ماديها جامعه به معيار

بر فساد اداري در کشورهاي آسيايي  مؤثرترين عوامل مهم

آشنا نبودن ارباب (. پيچيدگي قوانين و مقررات، 12)است 

رجوع با قوانين، باال بودن کميت قوانين و مقررات و ضعف 

ي مقرراتي است ها مؤلفهترين  مهم ،کيفي قوانين و مقررات

 6(. کولمن27اداري ارتباط معناداري دارد ) که با فساد

 پذيري کارکنان، فقدان وجدان ريسکدرجة (، 2008)

-خورداري کارکنان از روحيات مبتني بر مصرفبر و کاري

داند که با فساد ي فردي ميها ترين ويژگيگرايي را مهم 

                                                           

6. Kuhlmann 
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ي ها سازوکار(. نبودن 20اداري ارتباط معناداري دارد )

ي غيررسمي، ها ها، وجود شبكهمد در سازماناکنترل کار

در  مدانبود امنيت شغلي و پايين بودن پاداش کار

بر بروز  مؤثري سازماني ها ترين شاخصمهم ها سازمان

مؤيد  (2009) 1نوگارامطالعة نتايج (. 26فساد اداري است )

جامعه به رعايت افراد  نبودن پايبنداست که  آنمؤيد 

درجة گريزي در فرهنگ جامعه و قانونموازين اخالقي، 

ترين عوامل فرهنگي مهم ،ساالري در جامعهخويشاوند

توزيع نحوۀ (. 22) ستاگرايش به فساد اداري  برتأثيرگذار 

ثروت در جامعه، عدم تناسب رشد تورم با رشد دستمزد 

احساس نابرابري اقتصادي کارکنان در و  کارکنان

بر  ؤثرمي اقتصادي ها ترين شاخصمهم ،ي مختلفها بخش

( 2008) 2گزارش چانگ و چن (. به7)است فساد اداري 

گرايي در فرهنگ جامعه اختالف طبقاتي زياد و فرد

 ارتباط داردداري با افزايش فساد در جامعه صورت معنا به

(، 1389کشور ) (. به گزارش سازمان بازرسي کل14)

ضعف اند از:  عبارت داليل فساد اداري در دستگاه اجرايي

 تخصصي، عدم و شغلي دانش نبود دليل مديريت به

 برداشت و سليقه سوء تدبير، اعمال و مسئوليت احساس

توسط مديران، عدم اعمال نظارت و  ضوابط از شخصي

سازماني،  سازماني و برون درون ةجانب کنترل مستمر و همه

با شرايط  ها حاکم بر دستگاه مقررات و قوانين تناسب عدم

( به انتصاب مديران و توجهي بيتوجهي )يا  اجتماعي، کم

کارکنان در مشاغل حساس، عدم تناسب تشكيالت با 

-از حد بيش اختيار هاي موجود، تفويضو نياز ها واقعيت

 مؤثر برخورد مديران، عدم به قانون و خالف معمول

 از پوشي چشم و اغماض و متخلف با مسئوالن و مديران

 تعادل و توازن آن، عدم تكرار امكان نتيجه در و تخلف

 و تورم نرخ با مديران و کارکنان و دستمزد حقوق بين

(. بررسي نقش رسانه و فوتبال 4) کارکنان انگيزگي بي
                                                           

1. Nogara 

2 . Cheung & Chan 

 وداشته باشد کننده  تواند نقش تسهيل نشان داد، رسانه مي

ي بولدسون و همكاران ها (. يافته23)ود شسبب بروز فساد 

 ( در بررسي فساد در بسكتبال دانشگاهي آمريكا2007)

است ترين دليل بروز فساد مهمکم ي ها درآمد نشان داد

جدا از اينكه کدام عامل ( 2004) 3جونزبه نظر (. اما 10)

و شرط اساسي براي نقش بيشتري در بروز فساد دارد، د

شرايط ضروري است: تمايل و فرصت. همة تخلف در  بروز

چنانچه تمايل و فرصت فساد وجود داشته باشد، فساد 

و در صورت مهيا بودن ساير شرايط، يافت خواهد بروز 

، ها (. شناخت صحيح تاريخ، سنت19رشد خواهد کرد )

ي غالب ها خاص جامعه و سياست، فضا و شرايط ها ارزش

کاري، ترکيب مناسبي از نظارت و تنبيه، مشارکت  حوزۀ

، قوانين و ها اعضاي جامعه در سطح محلي بر عملكرد واحد

تواند نقش مهمي در کنترل فساد ايفا مد ميامقررات کار

گري،  و کاهش تصدي سازي (. خصوصي24،18کند )

احيا و آموزش هاي اقتصادي، توجه به اصالح سياست

کردن ، ملزم ها هاي اخالقي، تغيير فرهنگ سازمانارزش

ي دروني و بيروني، آموزش، ها گوييبه پاسخ ها دستگاه

زدايي از نظام اداري، نظارت و  اصالح نظام اداري، سياست

ي ها يتو جلب حما ها موقع، بهبود روش بهبازرسي 

 ترين راهكارهاي مبازه با فساد اداري کشوراز مهم ،سياسي

کشور  ريزيبرنامه و مديريت (. به گزارش سازمان1است )

 بردن اداري، باال فساد کاهش و کنترل هاي( روش1380)

 تمام مردم در مليت حس يشاعمومي، افز آگاهي سطح

 و کارکنان ، تشويقاداري نظام جوان، اصالح نسل ويژه به

 از جلوگيري گري،افشا و ارسال اطالعات به شهروندان

 کارکنان دولت، مزاياي و حقوق افزايش استخدامي، فساد

نظارت  دولتي، مديران اداري، آموزش نظام زدايي سياست

بيان شده  ثروت بر نظارت و دولتي يها دستگاه بر عمومي

و اعتقادي فراگير  (. در جوامعي که نظام ارزشي5است )

                                                           

3. Jones 
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عمدۀ شده، تدوين منشور اخالق سازماني از راهكارهاي 

آتشک و همكاران عقيدۀ کاهش فساد اداري است. به 

( براي پيشگيري و مبارزه با فساد اداري در نظام 1390)

ي ها ، اشكال و حوزهها مؤلفهبايد ضمن شناسايي  ،آموزشي

ي شفاف در ها د و حفظ سامانهفساد، در جهت ايجا

ي اداري و ها تصويب قوانين مرتبط، تقويت توانمندي

(. همچنين، 2نفعان همت گماشت ) افزايش مشارکت ذي

رساني در مورد فساد و  بر قانون، اطالع بيشتر تأکيد

 داردآموزش افراد جامعه در کاهش فساد نقش بسزايي 

دشمن اصلي فساد ( 1384فرد ) دانايي به نظر(. 14)

ضد فسادي که شفافيت راهبرد شفافيت است و هر نوع 

محكوم به شكست خواهد بود  ،کندمديريت را تقويت نمي

سال در (. از سوي ديگر، در اولين کنفرانس اروپا که 3)

بر  ،شدبرگزار  «نظارت در ورزش»زمينة در  2001

ي ها عنوان ويژگي هداري بسازي و امانت دموکراسي، شفاف

 تأکيد ،يک ورزش باشدبدنة ساز  مشترکي که بايد زمينه

خودگرداني جنبش »همچنين در اولين سمينار  .شد

و  تأکيد سازي دوباره بر شفاف(، 2006) «المپيک و ورزش

(. 13کار کنند ) شفاف بايدي ورزشي ها سازمان، شدبيان 

ترين عامل بروز ( عوامل اقتصادي را مهم1387صفري )

داند و بهترين راه کنترل فساد در سازمان تربيت بدني مي

کند  گيري از آن را افزايش درآمد کارکنان بيان ميو جلو

بر وقوع و  مؤثر( عوامل 1390(. گودرزي و همكاران )6)

ترتيب  ي ورزشي ايران را بهها رشد فساد اداري سازمان

ي فرهنگي جامعه، ها وضعيت اقتصادي کارکنان، ويژگي

و افزايش   ،ي سازماني، کميت و کيفيت قوانينها ويژگي

فساد بيان  ۀکنند ترين عامل کنترلمهمحقوق کارکنان را 

( عوامل فرهنگي را 1391(. کلوري و همكاران )9ند )کمي

و ، بر بروز فساد در فدراسيون فوتبال مؤثرعامل ترين مهم

بيان حل جلوگيري از فساد  را بهترين راه سازي خصوصي

(، وضع قوانين و 2007) 1کيلوي و مورمن(. مک8)کردند 

ي ها ه جلوگيري از فساد در شبكهترين رامقررات را مهم

(. در مجموع، بررسي 21کند )تلويزيوني ورزش مطرح مي

دليل   بهدهد، فساد اداري نشان مي حوزۀي ها پژوهش

رعايت تحديد مصاديق، پژوهشگران، از زواياي خاص به آن 

اند و اين موضوع از ديدگاه خبرگان مورد توجه پرداخته

آشنايي و دليل  بهکه اين افراد  صورتي، درقرار نگرفته

اين پديده را  ۀماند توانند زواياي پنهانتجربه، بهتر مي

بر  مؤثرعوامل پژوهش حاضر در آشكار سازند. بنابراين 

بروز و گسترش فساد در فوتبال از ديدگاه خبرگان ورزشي 

 .شود بررسي مي

 

 روش تحقیق

ژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردي و به لحاظ پ

توان پژوهش را ميروش، تحليلي و توصيفي است. روش 

 متشكل از آماري پژوهشجامعة در دو بخش خالصه کرد. 

که  بودند مربوط حوزۀدر زمينة کارشناسان خبره و آگاه 

رو  ايناز .کفايت الزم را در موضوع تحقيق داشتند

 8) نفر 52اختيار  صورت پست الكترونيک در بهنامه پرسش

 حوزۀنفر در  7رسانه و فوتبال،  حوزۀنظر در صاحب

فرهنگ و  حوزۀنفر در  20اقتصاد و بازاريابي فوتبال، 

قرار  (ايداوري و مربيگري حرفه حوزۀنفر در  15فوتبال و 

نامه با تمام پرسشدو داليل مختلف   بهکه  گرفت

 ةنامپرسش 50برگشت داده نشد. در نهايت  ها پيگيري

 11ورژن   Expert Choiceافزار شده با نرم آوريجمع

نامه، مطالعات طراحي پرسشمنظور  به. شدتحليل و تجزيه

با موضوع پژوهش در ي مرتبط ها در حوزه گرفته انجام

مخصوص  ةنامداخل و خارج کشور بررسي و پرسش

و روايي صوري و محتوايي آن شد مقايسات زوجي فراهم 

و پايايي آن کردند دانشگاهي تأييد استادان نفر از پنج را 

                                                           

1. McKelvey and Moorman 
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مالک قرار داده شد. با تعيين نرخ  1نرخ ناسازگاري

 .شده اعتماد کرد تعيين هايتوان به اولويتناسازگاري، مي

تجربي پذيرفته شده است اگر نرخ ناسازگاري کمتر  طور به

را پذيرفت. در  ها توان سازگاري مقايسهمي ،باشد 1/0از 

ها با ها و معياريک از شاخص دوم، وزن نسبي هرمرحلة 

تعيين و  2مراتبي استفاده از روش تحليل سلسله

 شد.بندي  يتاولو

 

 های تحقیقنتایج و یافته

ها را براساس ، تعداد و درصد آزمودني1جدول 

پژوهشي مرتبط سابقة اي و فوتبال حرفهسابقة جنسيت، 

 دهد.نشان ميخبرگان 

نمونة درصد  80دهد، نشان مي 1که جدول طور همان

و از کل نمونه  بودند زنآنها  درصد 20و  مردمورد بررسي 

اي فوتبال حرفهسابقة سال  16تا  11آنها بين  درصد  60

 30نمونه صاحب مقاله و  درصد 70داشتند. همچنين 

 آنها صاحب کتاب بودند. درصد

هاي دهد، ويژگينشان مي 2که جدول طور همان

ر دارد و عوامل در اولويت اول قرا 280/0سازماني با وزن 

، 188/0، عوامل فرهنگي با وزن 230/0 اقتصادي با وزن

و قوانين و  175/0هاي فردي کارکنان با وزن ويژگي

ي بعدي در ها ترتيب در اولويت به، 127/0مقررات با وزن 

نيز  ها اند. بررسي شاخصبندي شده بروز فساد اولويت

نبود هاي سازماني، ل ويژگيدهد که در عامنشان مي

در اولويت اول  541/0امنيت شغلي براي کارکنان با وزن 

و  248/0رسمي در سازمان با وزن ي غيرها و وجود شبكه

ي کنترل مناسب در سازمان با وزن ها سازوکارفقدان 

ر دوم و سوم قرار دارند. د هاي ترتيب در اولويت به 213/0

عامل اقتصادي نيز فقدان مزاياي جنبي براي کارکنان 

                                                           

1 . Inconsiderate rate 

2 . Analytical Hierarchy Process (AHP) 

در اولويت اول و احساس نابرابري  382/0سازمان با وزن 

و  316/0اقتصادي کارکنان با ساير اقشار جامعه با وزن 

 يرشد تورم و نرخ رشد حقوق اعضابين تناسب نبود 

ي دوم و سوم ها تترتيب در اولوي به 305/0سازمان با وزن 

کارمندان به  نبودن پايبندفرهنگي،  قرار دارند. در عامل

در اولويت اول و  574/0رعايت موازين اخالقي با وزن 

و  222/0کارکنان با وزن جامعة گريزي در فرهنگ  قانون

 174/0ساالري در سازمان با وزن خويشاونددرجة 

ي دوم و سوم قرار دارند. در عامل ها ر اولويتترتيب د به

پذيري کارکنان با وزن  ويژگي کارکنان، ميزان ريسک

در اولويت اول و فقدان وجدان کاري در بين  543/0

و برخورداري کارکنان از روحيات  155/0کارکنان با وزن 

ترتيب در  به، 105/0مبتني بر فردگرايي با وزن 

دوم و سوم قرار دارند. در عامل قوانين و هاي  اولويت

در  462/0مقررات، پيچيدگي قوانين و مقررات با وزن 

 311/0اولويت اول و ضعف کيفي قوانين و مقررات با وزن 

 217/0مقررات با وزن  و باال بودن کميت قوانين و

 ترتيب در اولويت دوم و سوم قرار دارند. به
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کنندگان در تحقیق راوانی و درصد شرکت. ف1جدول   
 

 

 ویژگی

 

 پژوهشی مرتبط خبرگان ۀسابق ایفوتبال حرفه ۀسابق جنسیت

 مقاله کتاب سال به باال 17 سال 16تا  11 سال 10تا  8 زن مرد

هاصشاخ  23 7 2 6 2 2 8 فراوانی 

 درصد 70 درصد 30 صددر 20 درصد 60 درصد 20 درصد 20 درصد 80 درصد

 

 ها ها و عاملشده، وزن نهایی و نرخ ناسازگاری شاخص های تلفیق. ماتریس2جدول 

 

ی
ار

زگ
سا

 نا
خ

نر
ت 
ررا

مق
 و 

ن
انی

قو
 

گی
یژ

و
ها

ی 
رد

ی ف
 

ی
نگ
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ل ف
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ع

ی 
اد

ص
قت

ل ا
ام

ع
 

ی
ژگ

وی
 

ها
ی

مان
از

 س
ی

 

 گویه

ت
وی

اول
 

01/0 

 1 فقدان امنيت شغلي براي کارکنان 541/0    

 2 رسمي در سازماني غيرها هوجود شبك 248/0    

 3 ي کنترل مناسب در سازمانها سازوکارفقدان  213/0    

02/0 

 1 فقدان مزاياي جنبي براي کارکنان سازمان  382/0   

 2 احساس نابرابري اقتصادي کارکنان با ساير اقشار جامعه  316/0   

 3 سازمان يتناسب ميان رشد تورم و نرخ رشد حقوق اعضاد نبو  305/0   

03/0 

 1 کارمندان به رعايت موازين اخالقي نبودن پايبند   574/0  

 2 کارکنانجامعة گريزي در فرهنگ  قانون   222/0  

 3 ساالري در سازمانخويشاونددرجة    174/0  

01/0 

 1 پذيري کارکنان ريسکميزان     543/0 

 2 وجدان کاري در بين کارکناننبود     155/0 

 3 برخورداري کارکنان از روحيات مبتني بر فردگرايي    105/0 

03/0 

 1 و مقررات پيچيدگي قوانين     462/0

 2 ضعف کيفي قوانين و مقررات     311/0

 3 اتمقرر باال بودن کميت قوانين و     217/0

    ترتیب اولویت بهوزن نهایی عامل  280/0 230/0 188/0 175/0 127/0 08/0
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 گیریبحث و نتیجه
نشان داد، عامل سازماني متشكل از فقدان  نتايج

رسمي در سازمان و ي غيرها امنيت شغلي، وجود شبكه

بروز فساد در در ي اول ها اولويت ي کنترلها سازوکارنبود 

که با گزارش سازمان بازرسي کل کشور هستند فوتبال 

( همخواني 2006ن )ها ي سلداديو وها( و يافته1389)

-هاي ارتباط غيرامنيت شغلي، شبكه (. نبود4، 26دارد )

 فراهم موجبخود  ،ي ضعيف کنترلها سازوکاررسمي و 

دادن تخلف يعني تمايل و شدن دو شرط اساسي براي رخ 

و چنانچه تمايل و فرصت فساد وجود شود  ميفرصت 

صورت مهيا  داشته باشد، فساد متولد خواهد شد و در

(. براساس 19بودن ساير شرايط، رشد خواهد کرد )

(، فشارهاي سياسي و 1390ي آتشک و همكاران )ها يافته

ب مديران بدون توجه به شايستگي صبه عزل و نجناحي 

 شود که اين امر کاهش امنيت شغلي را درميمنجر آنها 

(. از سوي ديگر، بنا به گزارش سازمان 2پي خواهد داشت )

توجهي( به  توجهي )يا بي ( کم1389بازرسي کل کشور )

انتصاب مديران و کارکنان در مشاغل حساس، ضعف 

همراه  بهشغلي را  تخصص و دانش نبود لدلي بهمديريت 

گيري فساد در ي شكلها و اين عوامل زمينه خواهد داشت

، زمينه(. در اين 4کند )اداري مالي را تقويت مينظام 

کشور  ريزي برنامه و مديريت مطابق گزارش سازمان

 نظام بايداداري  فساد کاهش و کنترل ( براي1380)

 داشته شود، از دور نگهزدگي   اداري اصالح و از سياست

بر  استخدامي جلوگيري شود و نظارت عمومي فساد

ي اجرايي چه از طريق تشويق کارکنان و ها دستگاه

ي نظارتي افزايش يابد ها  شهروندان و چه از طريق دستگاه

 ،ي ارتباطيها شبكه و هاي کاريرويه نبودن شفاف(. 5)

 ي بروز فساد را فراهم ها عامل ديگري است که زمينه

 اختيار در کند،مي کمک شفافيت به که کند. اسناديمي

 داده تغيير عموم اطالع بدون گاهي گيرد ونمي قرار همه

براي کنترل و  هاي اخيردر سال (. آنچه17شود )مي

، دولت کاهش فساد در مديريت مدنظر قرار گرفته

-يندهاي کاري و تصميماشفافيت فر الكترونيک است تا

کارگيري  هگيري افزايش يابد. اين باور وجود دارد که ب

ي ها اينترنت و ديگر ابزارهاي اطالعاتي، جايگزين تصميم

شفاف و دلبخواهي متصديان امور و مديران خواهد شد غير

ساالري  شايسته در اين بعد استقرار نظام ،طور کلي ه(. ب3)

کارگيري مديران متعهد و مدبر، جلوگيري از هر گونه  هو ب

 سازي تبعيض و اعمال نفوذ و انحراف از اصول، استاندارد

ارائه، کوتاه کردن مسير انجام کار و کاهش  خدمات قابل

گيري، واگذاري مشاغل پشتيباني به بخش  مراحل تصميم

ي انجام کار و ها خصوصي، تجديد نظر منظم در روش

ي کنترل و ارزشيابي، مسئول کردن بيش از يک ها سيستم

نفر براي انجام کاري واحد که احتمال فساد در آن وجود 

منظور جلوگيري از  بهدارد، استفاده از فناوري الكترونيک 

ارتباط مستقيم در اموري که امكان فساد در آن وجود 

براي کسب درآمد و دارد، ايجاد سازوکار مالي شفاف 

کرد، ايجاد نهاد مستقل و دائمي براي مبارزه با  هزينه

فساد، افزايش نظارت بر واحدهاي مختلف سازماني، نظارت 

امنيت  افزايشاندرکاران امر،  بر ثروت و سطح زندگي دست

از  ،شغلي کارکنان شايسته و تشويق کار گروهي

. استدر کاهش فساد اداري  ثيرگذارأت راهكارهاي سازماني

مزاياي جانبي براي کارکنان سازمان، نبود در بعد اقتصادي 

احساس نابرابري اقتصادي کارکنان با ساير اقشار جامعه و 

 يرشد تورم و نرخ رشد حقوق اعضابين فقدان تناسب 

ي ها ند که با يافتهقرار گرفت ترتيب در اولويت بهسازمان 

( 1390نژاد و لگزيان ) فرهادي و (1392ابزري و فغاني )

ي ها گرفته در حوزه ي انجامها (. بررسي7،1همخواني دارد )

ترين عامل دهد عامل اقتصادي مهمورزش نيز نشان مي

( 1387صفري ) مثال رايباست. بروز فساد در ورزش 

ترين عامل بروز فساد در سازمان ل اقتصادي را مهمعوام
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داند و بهترين راه کنترل و جلوگيري از آن تربيت بدني مي

(. گودرزي و 6کند )را افزايش درآمد کارکنان بيان مي

بر وقوع و رشد  مؤثرترين عوامل ( مهم1390همكاران )

ي ي ورزشي ايران را عامل اقتصادها فساد اداري سازمان

( در 2007(. بولدسون و همكاران )9داند )کارکنان مي

بررسي فساد در بسكتبال دانشگاهي آمريكا نيز نشان داد 

(. 10)است ترين دليل بروز فساد مهمکم درآمدهاي 

نرخي کردن ارز،  طور کلي در اين بعد کاهش تورم و تک هب

گزاران، دهي مالي به خدمتاصالح و ترميم نظام پاداش

مين سطح أبراي ت ها بهبود سطح پرداخت منظور بهتالش 

عنوان عامل بازدارنده در  بهشايسته و قابل قبول زندگي 

مدت )براي خريد فساد، پرداخت تسهيالت بلندانگيزۀ بروز 

مسكن، خودرو و غيره( و کاهش فواصل طبقاتي، تقويت 

رفاه نسبي  يبه آينده و ارتقا مين اجتماعي و اميدأنظام ت

تواند از راهكارهاي اقتصادي است که مي ،از نظر شخصي

ثيرگذاري در کاهش فساد اداري داشته باشد. در أنقش ت

کارکنان به رعايت موازين  نبودن پايبندبعد فرهنگي، 

گريزي در فرهنگ جامعه و اخالقي، قانون

که با  لويت قرار گرفتندترتيب در او بهساالري خويشاوند

-( و با يافته22) دارد ( همخواني2009ي نوگارا )ها يافته

. تدوين است( 14)مغاير ( 2008هاي چانگ و چن )

عنوان يک اصل  بهتواند ميزمينه منشور اخالقي در اين 

ن، شناخت صحيح تاريخ، اتلقي شود و به اعتقاد محقق

ي حاکم، نقش مهمي در کنترل فساد ها ارزش و ها سنت

ي آموزشي و ها دهد، برنامهنشان مي ها . بررسيدارد

تنها موجب شناخت صحيح  کارکنان نه سازي توانمند

ي حاکم و همچنين منشور اخالقي ها و ارزش ها سنت

ايبندي افراد به رعايت موازين پزمينة و شود ميسازماني 

بلكه  ،کند را فراهم ميگريزي  اخالقي و کاهش قانون

تعهد سازماني، فرصت يادگيري، احساس استقالل،  يارتقا

کفايي، افزايش پذيري، خود اعتماد به نفس، مسئوليت

 افزايش اثربخشي سازمان و کاهش نهايتدر وري و  بهره

 طور کلي در هب .(14همراه خواهد داشت ) بهتنش شغلي را 

 حقوق آنها و در مورداين بعد آگاهي دادن به مردم 

 منظور بهراهنما  هاي باکتتهية مقررات انجام امور، 

 دربارۀيابي آحاد جامعه به اطالعات مورد نياز دست

 انو قوانين مورد عمل، آموزش مديران و کارکن ها فعاليت

 يها در مورد فساد اداري و جرايم آن، افزايش آموزش

 عليه فساد، بيان آثار مثبت و اي اجتماعي و مدرسه

 ضد فساد و تشويق و ترغيب کارکنان ساعي در هاي اقدام

 ي گروهي در تقبيح فساد وها اين زمينه، استفاده از رسانه

 براي اه اخالقي، تشويق و ترغيب رسانهمسائل غير

 ي معنوي وها بر ارزش تأکيد، ها فسادآزادانة افشاگري 

 تعاليم ديني و تشويق افراد صالح و درستكار، تدوين و

 ابالغ اصول و کدهاي اخالقي براي هدايت رفتار کارکنان و

 عليه فساد از آغاز يک حرکت اجتماعي )جمعي(

 ثيرگذاري درأنقش ت تواندراهكارهاي فرهنگي است که مي

 ي فردي،ها کاهش فساد اداري داشته باشد. در بعد ويژگي

 کاري و پذيري کارکنان، فقدان وجدان ميزان ريسک

 اند که باترتيب در اولويت قرار گرفته بهگرايي فردروحية 

 (2008( و چانگ و چن )2008هاي کولمن )يافته

 براي استاندارد اخالقي سطح . هيچ(20،14) ستهمسو

 ندارد، وجود جهان مختلف تمام نقاط در اجتماعي زندگي

 اخالقي يها استاندارد حداقل محققان ، بعضياين وجود با

 زيرا ،گيرندنظر مي در بشري جوامع در انسان براي را

 . رفتارردداکاري  زندگي با تنگاتنگي ارتباط اخالقيات

 مبناي نظر بر که است رفتاري کار، محيط در اخالقي

 مناسب و قبول قابل خاص، حرفة و فرد سازمان، جامعه،

 ( بر1392بدين منظور، ابزري و فغاني ) .شودمي قلمداد

 ي اخالقي،ها و آموزش ارزش احيا اين باورند که توجه به

 به ها ن دستگاه، ملزم ساختها تغيير فرهنگ سازمان

 (، به گزارش سازمان1ي دروني و بيروني )ها گوييپاسخ
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 مليت حس يشا( افز1380ريزي کشور ) مديريت و برنامه

 ( و از نظر آتشک و5جوان ) نسل ويژه به تمام مردم در

 نفعان در ( افزايش مشارکت ذي1390همكاران )

 رزه با فساد اداريترين راهكارهاي مبااز مهم ،گيري تصميم

(. 2)  استي فردي ها ويژگيکردن منظور تعديل و مناسب  به

و  شناسي وظيفهو  ليتئومس حس تا است ايوسيله مشارکت

 گذاريتأثير  .يابد رشد کارکنان در کار محيط به تعلق

 ماندگاري،ه ب تعهد ابعاد در ترتيب به توانرا مي مشارکت

 و اداري کاهش تخلفات مضاعف، تالش مقررات، به دتعه

 طور کلي ه(. ب13کرد ) لحاظ کردن کار اي حرفه به تعهد

 ي مشاغل با شخصيت،امحتوکردن در اين بعد سازگار 

 توان و تمايل افراد، تقويت وجدان کاري و امانتداري،

 پذيري، افزايش تعهد سازماني و مسئوليتتوسعة 

 جويي کارکنان و مديران به صرفهکردن يي، پايبند گوپاسخ

 گيري نفعان در تصميم زيستي، تقويت مشارکت ذي و ساده

 در کاهشتأثيرگذار از راهكارهاي  ،تيميروحية و ترويج 

 . در بعد قوانين و مقررات، پيچيدگياستفساد اداري 

 ن، ضعف کيفيت قوانين و باال بودن کميت قوانينقواني

 ي براور وها قرار گرفتند که با يافته ترتيب در اولويت به

 ست( همسو2000تريسمن ) و (2007همكاران )

 و نظم ايجاد براي و ضوابطي مقررات . بدون(27،12)

 است كنمم اي خواستهنا مرج و هرج زود يا دير انضباط،

 زيان آن آثار از همه و شود کارکنان و سازمان گيرگريبان

 و نظم که گرفت نتيجه توانمي بنابراين .ديد خواهند

 ميزان که براست قوانين و مقررات منسجم نتيجة  انضباط

 کاهد.مي آن ميزان از است و تأثيرگذار اداري فساد

 ي مختلفها گرفته در حوزه ي صورتها ي پژوهشها يافته

 گذار بردهد يكي از عوامل مهم و اثرورزشي نيز نشان مي

 يها کاهش فساد اداري قوانين و مقررات منسجم در حوزه

 که از کميت و کيفيت الزم برخورداراست کاري مربوطه 

 .(9راحتي براي عموم و کاربران قابل فهم باشد ) بهباشد و 

را  (، وضع قوانين و مقررات2007کيلوي و مورمن )مک

 هاي تلويزيونيترين راه جلوگيري از فساد در شبكهمهم

 (. به گزارش سازمان بازرسي کل21دانند )ورزش مي

 ترين داليل فساد اداري در(، يكي از مهم1389کشور )

 حاکم بر مقررات و قوانين نداشتن تناسب دستگاه اجرايي،

 برداشت و سليقه با شرايط اجتماعي و اعمال ها ستگاهد

 (. در کشور ما،4)است توسط مديران  ضوابط از شخصي

 فقط شود کهمي تنظيم نحوي به مقررات و قوانين

 طور به و هستند آنها فهم به قادر کارآزموده دانانحقوق

 و است هممب اساسي لئمسادربارۀ  قوانين اين معمول

 مراحل و هاشود. روشمي آنها از متعددي يهاتفسير

 گاهي که است مبهم حدي به گذاريسياست مربوط به

 هاگيري تصميم از قبل شده طي مراحل و يندافر فهميدن

 خواهد را کاراتر حكومت و دولت است. شفافيت، دشوار

 يها سيستم کيفيت گوييو پاسخ شفافيت زيرا ساخت؛

 طور کلي ه(. ب27) دهند را افزايش مي خدمات ۀکنند هئارا

 در اين بعد بازنگري و اصالح قوانين و مقررات،

 قوانين و مقررات براي به حداقل رساندن سازي شفاف

 موضع فساد درکردن امكان تفسيرهاي موردي، روشن 

 ن آن براي کارکنان و مردم، بهبودقوانين و قابل فهم بود

 ن، شفافانظام قضايي کشور و برخورد قاطع با مفسد

 دادهاي مناقصه و مزايده، تقويتارمعامالت و قرکردن 

 ن،ادجرايم کيفري عليه فساد، افزايش جرايم مالي مفس

 محدوديت شديد در عفو مقامات فاسد و جلوگيري از

 تواندراهكارهاي است که مياز  ،گيري مجدد آنهاکار هب

 ثيرگذاري در کاهش فساد اداري داشته باشد.أنقش ت

 بيشو طور کلي، معضل اجتماعي فساد اداري کم هب

 هاي آن نيز در سطوحکشورهاست و آسيبهمة گير گريبان

 يها مختلف، متفاوت است و با توجه به پيشينه و يافته

 سازماني و وضعيت رونتحقيق عوامل فرهنگي، اقتصادي، د

توانند در بروز فساد اداري به قوانين و مقررات همه مي
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 1که شكل طور هاي مختلف نقش داشته باشند. همانشيوه

ي مختلفي ها در زمينهدهد، فساد اداري نيز نشان مي

آن لزوماً بايد به تدابيري  مؤثرمنظور مهار  بهدارد و ريشه 

ي ظهور فساد را هدف قرار ها زمينهلية ک متوسل شد که

 دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. الگوی مفهومی پژوهش 1شکل   

 

انجمن اعالمية الملل، از زمان انتشار  در سطح بين

و اولين کنفرانس  2000اروپا، در دسامبر اتحادية 

در  2001فورية المللي حكمراني در ورزش در  بين

ي ورزشي و محققان تالش ها بروکسل، بسياري از سازمان

و مبارزه با فساد  ها رويمنظور جلوگيري از کج بهاند کرده

اي از اصول مشخص را در سطوح در ورزش مجموعه

اصول حكمراني »عنوانبا المللي  متفاوت محلي، ملي و بين

ي ورزشي پيشرو در ها مان. يكي از سازکنندارائه  «خوب

که اصول است المللي المپيک  بينکميتة زمينه اين 

تصويب و در سال  2009المپيک کنگرۀ جهانشمولي را در 

 در زمينة ويژه بهرا  آوري کدهاي اخالقي الزام 2010

ي ورزشي ها براي سازمانشفافيت، امانتداري و پاسخگويي 

رسد با توجه به نظر مي به(. 18است )کرده المپيک ارائه 

شرايط اجتماعي و فرهنگي کشور، جايگاه و اهميت ورزش 

کردن اوقات فراغت جوانان و تقويت  مين سالمتي، پرأدر ت

همبستگي و غرور ملي، تدوين اصول حكمراني در ورزش 

ور توسعه و ترويج منظ بهکشور با رويكردي جامع و کامل 

شدت  بهروي گونه انحراف و کج دور از هره ورزش ب

 شود.احساس مي
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