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 چکیده:
کنترل  و مقابله سازوکارهای تدوین و کشور ورزش در اخالقی و مالی فساد وقوع علل شناسیهدف از پژوهش حاضر، آسیب

پژوهش در بخش مرور مبانی نظری و مطالعه تطبیقی شامل مطالعات  ی نمونهپژوهش یک تحقیق، آمیخته است. این آنها بود. 

در زمینه فساد در ورزش بوده است و همچنین تجارب و سازوکارهای مدیریت فساد در ورزش کشورهای منتخب انجام شده 

 و نظران، نخبگان، کارشناسان، مدیران ورزشی، برخی از بازیکنان، دالالنصاحببوده است. در بخش کیفی، نمونه شامل 

سه حیطه  و همچنین اصحاب رسانه )از هاباشگاه هواداری ایهکانون مسئوالن و لیدرها بازیکنان، انتقال و نقل هایواسطه

انتخاب شدند. جهت گردآوری گیری نظری و گلوله برفی بوده است که با استفاده از دو روش نمونه( علمی، اجرایی و ورزشی

با انجام طوری که  پرسشنامه بهره گرفته شد؛ به تکمیل و یافته نیمه ساختار مصاحبه داده ها از سه روش فراترکیب، انجام

های کیفی منتج از فراترکیب اضافه گردید و در قالب یک های حاصل از آن به یافتهها، یافتهمرحله کیفی و اجرای مصاحبه

های حاصل ها )فراترکیب + مصاحبه ها( دادهپرسشنامه در اختیار نمونه پژوهش کیفی قرار گرفت تا ضمن تائید کلیه یافته

. در قسمت مطالعه بندی آنها مورد استفاده قرار گیردی مختلف نظیر اعتباریابی کدها و عوامل و اولویتبرای محاسبات آمار

( استفاده 4002بر اساس پروتکل گریتون و جونس )روش تحلیل محتوا ها، از تطبیقی و فراترکیب، برای تجزیه و تحلیل داده

بندی شد و با ها تحلیل و طبقهز رویکرد کدگذاری و تحلیل تم، یافتههای نیم ساختاریافته با استفاده اشد و در بخش مصاحبه

استفاده از رویکرد گلیزری مدل مدیریت فساد در ورزش ایران تدوین گردید. این مدل شامل چهار بخش: شکلهای فساد در 

اد اخالقی در ورزش بندی غیرمجاز، فرار مالیاتی، رشوه دادن و خرید نظر یا رای( و فسورزش سامل فساد مالی )شرط

کاری یا ممانعت از عملکرد، باخت عمدی، بازی در انتخاب بازیکن، کم شامل)تبانی، دوپینگ، جادوگری در کسب نتایج، پارتی

فرهنگی و اقتصادی(،  –ترک مسابقه قبل از اتمام قانونی(، عوامل موثر در بروز فساد در ورزش)سیاسی، ساختاری، اجتماعی 

ای با فساد )قانونی، توسعه فناوری اطالعات، توسعه آگاهی و دانش، توسعه مسئولیت اجتماعی( و  پیامدهای راهکارهای مقابله

فرهنگی، مالی و اثر بر ذینفعان( است. تحقیق حاضر نشان داد طیف  –فساد در ورزشی )اثر عملکردی بر ورزش، اجتماعی 

باشد. هرچند برخی از اشکال فساد در کشور هان گسترده میرخ داده در ورزش کشور مثل سایر کشورهای ج اشکال فسادهای

ترین نقش را در بروز فساد مالی و توان گفت عوامل سیاسی مهمهمچنین مطابق نتایج می. تر از سایر نقاط دنیا استمتفاوت

اختاری و اقتصادی فرهنگی، س –دهنده سایر عوامل نظیر عوامل اجتماعی اخالقی در ورزش کشور دارند این عوامل حتی شکل

نتایج اثرات های پژوهش، ها در مطالعه فساد است و مطابق با یافتهترین مسالههستند. پیامدهای فساد ورزشی نیز یکی از مهم

در نهایت این پژوهش مدلی را برای مدیریت  ترین پیامدهای متصور از فساد ورزش در کشور است.عملکردی بر ورزش مهم

 های سیاستگذار و مجری ورزش کشور قرار گیرد. تواند مورد استفاده دستگاهنمود که میفساد در ورزش ارائه 

 بندی، دوپینگفساد مالی، فساد اخالقی، تبانی، شرط های کلیدی:واژه

 


