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چکيده
هدف از پژوهش حا ر ،مطالعه عوامل مؤثر بر باروز و گساترش فسااد اداری و ادراح شاده و روشهاای
کنترل آن در سازمانهای ورزشی ایران میباشد .این پژوهش ،توصیفی و از ناوع پیمایشای اسات کاه باه
شکل میدانی به اجرا در آمده است و در دستهبندی تحقیق بر حسب هدف در دسته تحقیقاات کااربردی
جای میگیرد .جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را تمامی کارکنان سازمان مرکزی ساازمان تربیات-
بدنی ،فدراسیونهای ورزشی و ورزشکاران نخبه( )215تشکیل داده است و نمونه برابر با  598نفر از افراد
جامعه میباشد .در انجام این تحقیق از طریق مطالعات اسنادی ،مبانی نظری مرتبط با مو وع جمع آوری
شده و نیز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دریافت اطالعات از جامعاه آمااری پیراماون مو اوع
تحقیق و فر یات آن اقدام گردید .در این پژوهش ،روایی پرسشنامه توسط اساتید مادیریت ورزشای کاه
تمامی این افراد از تخصصهای الزم در زمینه مو وع ایان پاژوهش و همچناین علام آماار و روشهاای
تحقیق برخوردار بودند ،پس از پارهای اصالحات و تعدیل ،مورد تائید قرار گرفت .جهت تعیین پایایی ابازار
تحقیق ،یک مطالعه مقدماتی بر روی  50نفر از افراد جامعه صورت گرفت و به وسیله روش آماری آلفاای
کرونباخ ریب پایایی پرسشنامه  α=0/19بدست آماد کاه مؤیاد همااهنگی درونای ابازار تحقیاق باود.
پرسشنامه این تحقیق ،دارای  4بخش میباشد؛ بخش اول ،ویژگیهای جمعیت شناختی پاس دهندگان را
مورد سنجش قرار می دهد .بخش دوم ،میزان نقش  5عامل و اعیت اقتصاادی کارکناان ،ویژگای هاای
سازمانی ،ویژگی های فردی کارکنان ،ویژگی های فرهنگی ،کمیت و کیفیت قوانین را در بروز و گسترش
فساد اداری را ارزیابی می نماید .بخش سوم ،شامل  80شیوه کنترلی فساد اداری افزایش حقوق کارکنان،
قوانین و مقررات کارامد ،آزادی رسانه ها ،آشنایی ارباب رجاوع باا قاوانین ،سیساتم هاای ماالی کارآماد،
خصوصی سازی ،تشدید مجازاتها و بخش چهارم ،میزان فساد ادراح شده را مورد سنجش قرار مایدهاد.
برای تجزیه و تحلیل آماری یافتهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده اسات .در بخاش
نخست ،برای تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها از آماارههاای میاانگین ،فراوانای ،فراوانای نسابی ،انحاراف
استاندارد و ...به صورت جداول توزیع فراوانی و نمودارهاا اساتفاده گردیاد .در بخاش دوم بارای تجزیاه و
تحلیل استنباطی یافتهها و به منظور آزمون فر یههاای تحقیاق از آزماونهاای :کلماوگروف اسامیرنف،
دوجملهای ،رتبهبندی فریدمن و آزمون کروسکال والیس بهره گرفته شد.
نتایب حاصل از پژوهش نشان داد که از بین عوامل  5گانه مختلف به ترتیب و عیت اقتصادی کارکنان،
ویژگی های فرهنگی جامعه ،ویژگیهای سازمانی ،کمیت و کیفت قوانین در بروز و گسترش فساد اداری
در سازمانهای ورزشی ایران نقش دارند .همچنین یافته های پژوهش نشان داد که از بین عوامل 80گانه
مؤثر بر کنترل فساد اداری تمامی آنها در کنترل فساد اداری در سازمانهای ورزشی نقش دارندو به ترتیب
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نقش آنها از بیشترین به کمترین عبارت است از :افزایش حقوق کارکنان سازمان ،جلوگیری از فساد
استخدامی ،برقراری سیستم های کنترل مالی کارآمد ،تدوین قوانین و مقررات کار آمد ،آشنایی ارباب
رجوع با قوانین و مقررات ،سیاست زدایی از نظام اداری ،ایجاد نهادی مستقل برای مبارزه با فساد اداری
در سازمان ،آموزش کارکنان در رابطه با فساد اداری ،خصوصیسازی (کاهش تصدیگری در سازمان)،
تشدید و افزایش مجازاتها .میزان هر یک از عوامل  5گانه مؤثر بر بروز و گسنر و هچنین هر یک از
روشهای کنترل در سازمان تربیت بدنی ،فدراسیون های ورزشی و ورزشکاران نیز مورد مقایسه قرار گرفت
که نتایب متفاوتی بدست آمد .میزان فساد ادراح شده در سازمانهای ورزشی  %54بدست آمد.
در نهایت ،نتایب این تحقیق از یک طرف موجب شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر بروز و گسترش فساد
اداری و میزان نقش هر یک از این عوامل در سازمانهای ورزشی ایران گردید و از طرف دیگر میزان اهمیت
هر یک از روشهای کنترل فساد اداری را از دیدگاه کارکنان سازمان تربیتبدنی جمهوری اسالمی ایاران،
فدراسیونهای ورزشی و ورزشکاران نخبه ارزیابی نمود .یافتههای تحقیق حا ر میتواند مدیران و سیاست
گذاران سازمانهای ورزشی کشور را در برنامهریزی و تصمیمگیری جهات کنتارل و جلاوگیری از باروز و
گسترش فساد اداری و ایجاد سازمانی مملو از سالمت اداری در راستای اعتالی ورزش کشور یاری رساند.
واژه هاي كليدي :فساد اداری ،فساد ادراح شده ،سازمان تربیتبدنی ،فدراسیونهای ورزشی ،ورزشکاران
نخبه
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