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 نپیشگفتار مترجما
وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد، اما نوع، شکل، میزان و ای است که کمفساد پدیده

طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان، گستردگی آن در هر کشور متفاوت است، همان
رن نیست بلکه مد پدیده. فساد یک ی تفاوت داردیافتگوضعیت سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه

ننده که کعنوان یک عامل تخریبصوصیتی از جامعه بشری است. تحقیقات اخیر از فساد بهخ
برند. فساد بخشي از مجموعه مسائلي است که همه شود، نام میباعث نابرابری درآمد و فقر می

 لنمایند. این مسائهای ورزشی در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه ميها ازجمله سازمانسازمان
ا ههاي آن در خارج از سازمان قرار داشته ولي آثار آن سازمانبه معضالتي اشاره دارد که عمدتًا ریشه

که ورزش، تجارت و صنعتی است با مبادالت مالی بسیار باال، درنتیجه، ازآنجاییسازد. را متأثر مي
م باالی به حجتوجه ای با منافع سیاسی و خصوصی احزاب و افراد مختلف دارد. با ارتباط پیچیده

پول، رقابت و قدرتی که در ورزش درگیر است و همچنین روابطی که بین مدیران ورزشی، سیاسیون، 
 ها، حامیان مالی و مراکز قدرت وجود دارد، فساد یک تهدید همیشگی برای این صنعت است. رسانه

ه اندازد و در بستری کتواند ذات و ماهیت ورزش را به خطر بیای است که میفساد ورزشی پدیده
توان از مزایای مثبت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وقوع و رخداد فساد ورزشی زیاد است دیگر نمی

تواند همه ورزش میدر فساد  ،تربه عبارت ساده .و سالمتی ورزش سخن گفت و از آن دفاع کرد
های در بستر ورزش و محیطامروزه، الشعاع خود قرار دهد. پیامدهای مثبت متصور از ورزش را تحت

ال ترجمین، در حهای م. مطابق با یافتهشاهد هستیمورزشی اشکال متعدد و متنوعی از فساد را 
کاری یا از فساد از جمله رشوه، تبانی، فرار مالیاتی، خرید نظر یا رأی، کم یحاضر اشکال شایع

بندی غیرمجاز، باخت عمدی، بازی در انتخاب بازیکن، دوپینگ، شرطممانعت از عملکرد، پارتی
 یده در ورزش کشور دشویی ترک مسابقه قبل از اتمام قانونی، جادوگری در کسب نتایج و پول

 شود. می
های ورزشی کوچک و بزرگ، و اهمیتی که سازمانو توسعه گیری با شکلدر طی چند دهه اخیر 

در ورزش، مانعی بزرگ سد راه کارایی  های ورزشی دارند، فساددر سیاستآنها  ها و منابعاین سازمان
 گیرندگان را بر آنباشد و این خود دلیلي است که مدیران و تصمیمها ميبخشی این سازمانو اثر
وشنی شرط اینکه درک ر دارد تا با این معضل مبارزه نمایند. کنترل و مبارزه با فساد در ورزش بهمی

  .پذیر خواهد بودد داشته باشد، امکانها و عوامل مؤثر بر آن وجواز اشکال، حیطه
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 اند، ضرورت نیاز به یکای که در حوزه پژوهش فساد در ورزش داشتهمترجمین کتاب، با سابقه
منبع معتبر جهت ارائه به جامعه علمی و اجرایی ورزش کشور را درک نموده و انتشار این کتاب را 

کتاب حاضر، نتیجه تالش جمعی از اساتید  .اندفرصتی مغتنم شمرده و اقدام به ترجمه آن نموده
ی. کیلباشد که با مدیریت و ویراستاری میها برتر دنیا از دانشگاه برجسته -، دانشیار مدیریت1لیزا ا 

ش، بررسی پیچیدگی فساد در ورز کتاب با این تالیف و تدوین شده است.  2سوتاورزشی دانشگاه مینه
الح آن را ارائه داده است. در نتیجه خواننده از یک سو مفهوم های اص، علل، پیامدها و شیوهمفهوم

یابد و از سویی مصادیق آن در ورزش جهان را در می ها ونمونه فساد، ابعاد و چگونگی رخ داد و
ش برای مدیران اجرایی ورز  کتاب حاضر،گیرد. ها و سازوکارهای کنترل آن را فرا میدیگر مکانیزم

مندان به حوزه فساد در نشجویان، اساتید، پژوهشگران و سایر عالقهکشور و همچنین برای دا
 تواند منبعی مفید و اثربخش باشد. ورزش می

اند تا اثری جامع و بدون خطا، فراهم سازند، اما گرچه مترجمین، تمامی سعی خود را به کار بسته
ح و بهبود وجود دارد. در نخواهد بود و همواره جا برای اصال ایرادمطمئنًا هیچ اثر علمی، بدون 

وانندگان های عالمانه شما خگیری از نظرات و دیدگاهنتیجه برای ارتقاء کیفی این اثر نیازمند بهره
 گرامی هستیم.  

 
 حمیدرضا صفری -محمدحسین قربانی                                                 

 1399 زمستان                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Lisa A. Kihl 2 University of Minnesota 



 

 پیشگفتار
ید تهد ،فساد در صنعت ورزش موضوعی گسترده است که تمامیت ورزش را به عنوان یک نهاد

بسیاری که در  و موارد تا پولشویی [گرفته] در مسابقات از دوپینگ و تبانی این گستردگی کند.می
ندان معالقهتمامی ساد باید دغدغه ف شود. در نتیجه،را شامل می شده استاین کتاب شرح داده 

ی این نخستین کتابی است که به بررسباشد.  در ورزشسیاست، مدیریت، حاکمیت یا اخالق به 
 پردازد. سازی، علل، پیامدها و اصالح آن میاز نظر مفهوم ،ورزشدر پیچیدگی فساد 

ر ددالیل فساد  ،مدر حالی که بخش دواختصاص دارد ورزش  در به مفهوم فساد کتاب، بخش اول
سوم،  بخشمبحث کند. رافیایی بررسی میغهای فردی، سازمانی، صنعتی و جرا از دیدگاه ورزش

در بخش بعدی  ورزش و تأثیر آن بر صنعت جهانی ورزش است.در پیامدهای فساد در مورد 
ش ز های مبارزه با فساد در صنعت ور چالشغلبه بر و همچنین  اصالحبرای  یرویکردهای مختلف

رزیابی کرده را ا فساد در ورزشوضعیت فعلی ادبیات نظری  ،بخش پایانیدر نظر گرفته شده است. 
 دهد. برای تحقیقات آینده، پیشنهاد می را هاییو فرصت

 یقش، ن[که در کتاب حاضر صورت گرفته است] ای از سراسر جهانرشتهطرح مطالعات موردی  چند
ی این کتاب برای همه دانشجویان و ر ورزش دارد. مطالعهاساسی در مطالعه دانشگاهی فساد د

 شناسی و حقوق بسیار مهم است. ، جرمکسب و کارمدیریت ورزشی، های اساتید رشته
یلیزا  یقات وی به تحقایاالت متحده است.  در سوتاورزشی دانشگاه مینهیار مدیریتدانش ،لکی. ا 

 ش، مسئولیت اجتماعی و رهبری متمرکز است.فساد در ورزش، نقش ورزشکاران در حاکمیت ورز 
یه ورزشی اروپا، نشر مدیریت ورزشی، فصلنامه مدیریتهای خود را در مجله تحقیقات حاصلوی 

 . منتشر کرده است 1مدیریت ورزشی و مدیریت و جامعه
 

 کنندگانمشارکت
ل کادمی ربدان، 2پیتر ب  ریئس دانشکده است د، که در شهر ابوظبی و در کشور امارات قرار دار  3در آ

وی  استرالیا است. 4دانشگاه گریفیت در شناسی گریفیتموسسه جرم درهمکار و یک پژوهشگر 

                                                            
1 Journal of Sport Management, 
European Sport Management Quarterly, 
Sport Management Review, and 
Administration and Society 

2 Peter Bell 
3 Rabdan Academy 
4 Griffith University 
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ی جرایم فراملی و سازمان یافته، پلیس، در زمینه مقاالتیدارای مناصب ارشد اطالعاتی بوده و 
 اطالعات، فساد، دوپینگ و فساد در ورزش منتشر کرده است.

ستادیار  مدیریت ورزش و تفریحات در گروه آموزشی  سالمت و عملکرد انسانی، ا، 1کالی بولتون
م دانشگاه ی َاند ا  تگزاس است. پیشینه وی در ورزش دانشگاهی و همچنین امور دانشجویی  2ا 

 است و اهداف تحقیقاتی وی شامل حکمرانی )رعایت قوانین ورزش دانشگاهی( و گلف است.
ق تحقیقاتی ئعال، انگلستان است. 4لورهامپتونشناسی در دانشگاه و  رم استاد ج   ،3گراهام بروکس

رداری و گذاری و جلوگیری از کالهبسیاست و المللیپروفسور بروکس، تقلب و فساد در ورزش بین
نویسنده مقاالت بی شماری در مورد کالهبرداری و فساد است و اخیرًا  ،. پروفسور بروکسفساد است

 را منتشر کرده است. «(2016ردهای نظری )شناسی فساد: رویکجرم»
 در 6استاد گروه ورزش و مدیرعامل مرکز تجارت ورزشی در دانشگاه سالفورد ،5سیمون چادویک

 گذاری چین و مدیر موسسوی همچنین عضو ارشد موسسه سیاستمنچستر انگلستان است. 
 رصدخانه فوتبال چین در دانشگاه ناتینگهام انگلستان است.

-دانشجوی دکترا در مرکز تجارت در جامعه، متخصص در تحقیقات رفتار مصرف، 7یراسل کول

، در دانشگاه کاونتری، انگلستان است. وی به تجارت در ورزش و با تمرکز ویژه روی بازاریابی هکنند
  مند است.و مصرف کنندگان ورزشی عالقه

استرالیا  فیت در دانشگاه گریفیتشناسی گریالمللی در موسسه جرمهای بینمدیر برنامه ،8جف دین
های کیفری، فساد، افراط گرایی  وی به طور گسترده در زمینه مدیریت دانش، پروندهاست. 

 است. داشته ، تالیفاتیگذاری  جرایم سازمان یافتهآمیز، تروریسم و سیاستخشونت
الیق عتان است. المللی ورزش در دانشگاه لیدز بکت  انگلساستاد حقوق بین ،9سیمون گاردینر

ش، نژادپرستی در حوزه فساد در ورز  گذاری درقانونشامل حاکمیت ورزش و  ،پژوهشی خاص وی
لفی بوده مخت ایهای تحقیقاتی و مشاورهوی درگیر پروژهورزش و پویایی ورزشکاران در ورزش است. 

 .رای اتحادیه اروپاب است از جمله
رارت  پژوهشوی در است.  11در دانشگاه کاتولیک لوینا ست دکتر یکی از همکاران پ   ،10آرنوت ج 

المللی ورزش را مورد بررسی قرار داده و به عناصر بین حکمرانی، نقش اتحادیه اروپا در خوداخیر 
                                                            
1 Clay Bolton 
2 A&M 
3 Graham Brooks 
4 Wolverhampton 
5 Simon Chadwick 
6 Salford University 

7 Russell Cowley 
8 Geoff Dean 
9 Simon Gardiner 
10 Arnout Geeraert 
11 KU Leuven 
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 حکمرانیاتحادیه اروپا در  کتاب . او مولفپرداخته استهای ورزشی حاکمیت خوب در سازمان
 ( است.2016المللی ورزش )بین
یلیزا  وی به  ایاالت متحده است. تحقیقات در دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مینه سوتا ،لکی. ا 

ورزش، مسئولیت اجتماعی و رهبری متمرکز است.  حکمرانیفساد در ورزش، نقش ورزشکاران در 
خود را در مجله مدیریت ورزشی، فصلنامه مدیریت ورزشی اروپا، نشریه مدیریت  تحقیقاتی وی کار

 یت و جامعه منتشر کرده است. ورزشی و مدیر 
 «شناسیهای اجتماعی و جرمشناسی، سیاستجامعه»شناسی در گروه رممدرس ج  ، 1آنیتا الورگنا

 در دانشگاه ساوتهمپتون است. 
 رئیس سابق گروه فلسفه در دانشگاه لیدز است و هم اکنون استاد فلسفه ورزش در ،2جیم پری

مللی ال. او همچنین در حال حاضر استاد بینباشدمیپراگ  رکشو دانشگاه چارلز در 3اسویتیاف
نین همکار همچ و است بیجین ورزشالمللی المپیک باستان، ریو سوچی و دانشگاه در انجمن بین

 است.  4ای،آی،اس، آیام پروژه درطرح 
-رمج شناسی و عضو مؤسسهرمیسه در دانشگاه گریفیت، دانشکده ج  ئعضو هیئت ر ، 5لیست رانن  َج 

عضو دانشگاهی  یکبسیار و با آثار  ی استپروفسور رانسلی محققشناسی گریفیت استرالیا است. 
 ردای در مورد اصالحات او به طور گسترده های استرالیا.گذاری دادگاهدر جلسات انجمن سیاست

ی پیش لرا منتشر کرده است. پروفسور رانس مقاالتیپلیس، مبارزه با فساد اداری، اخالق و صداقت، 
گذاری کوئینزلند و کمیسیون عدالت از این به عنوان محقق و مشاور سیاسی در مجلس قانون

 کار کرده است. ،حقوقی امور(، و بصورت خصوصی در 6سیسیدر سی کیفری )اکنون
ی رسالهدر انگلستان است.  8دانشجوی دکترا در موسسه تجارت ورزشی  دانشگاه لوفبورو ،7دنیل رید

ندی موی همچنین عالقهکند. ان جهانی مبارزه با دوپینگ را از دیدگاه نهادی بررسی میسازم ،او
 تری در زمینه حکمرانی ورزش و مسائل مربوط به صداقت را دارد. تحقیق گسترده

استادیار  مدیریت ورزش و تفریحات در گروه آموزشی  سالمت و عملکرد انسانی   ،9سامانتا رابرتز
م دانشگاه ی َاندا  تحقیقات او در درجه اول به پیامدهای مدیریتی فساد در ورزش تگزاس است. ا 
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در  کمرانیحشامل اعتماد، احیای برند و  وی سایر عالیق تحقیقاتیالمللی متمرکز شده است. بین
  المللی است.ورزش بین

ز وی مدیر مرک. ای در دانشکده تجارت لیدز استاستاد اخالق کاربردی و حرفه ،1سیمون رابینسون
 انتشارات هایتحقیقات حاکمیت، رهبری و مسئولیت جهانی، سردبیر ارشد مجموعه کتاب

 ، رهبری و مسئولیت و سردبیر مجله مسئولیت جهانی است.حکمرانیدر زمینه  2پالگراوی
یک مدرس ارشد حقوق در دانشگاه آنگلیا روسکین، در کمبریج  انگلستان است، و  ،3ربیتام ص  

عالقه تحقیقاتی وی به درستکاری در ورزش، به  شود.به عنوان وکیل مدافع شناخته میهمچنین 
 شود.وط میبویژه تبانی در مسابقات و دوپینگ مالی مر 

استاد تجارت ورزشی و مدیر موسسه تجارت ورزشی در دانشگاه لوفبورو  انگلستان  ،4جیمز اسکینر
ش، تغییر سازمانی و فرهنگ در ورزش و عالیق پژوهشی وی در زمینه دوپینگ در ورز است. 

 ورزش است.  کسب و کارتحقیق در و روش های ورزشی، ورزش و سرمایه اجتماعی، و طرحسازمان
عالقه . در دانشگاه آلبرتا کانادا است اتبدنی و تفریحاستادیار دانشکده تربیت، 5برایان پی سوبینگ

ه عالقاست. آنها  اجزایهای ورزشی و اناو به درک رفتار استراتژیک سازم اتیاصلی تحقیق
 ود. شمربوط میبندی تحقیقاتی ثانویه او به بررسی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی شرط

رم دردکترا  [در شرف دفاع]دانشجوی  ،6زارینا واخیتوا شگاه دان شناسی و عدالت کیفری  دانشکده ج 
گیرد و یدارد که چندین کشور را در بر م ایاسترالیا است. وی تجربه تحقیقاتی گسترده در گریفیت

 آثار ،پژوهشهای آمیز و روشخشونت گرایی  ، افراطیدر مورد جرایم سایبری، کالهبرداری سایبر 
  ای منتشر کرده است.گسترده

استادیار مدیریت ورزشی در دانشگاه ایالتی بال  ایاالت متحده است. عالقه ، 7خیری بی والکر
 یدر ورزش دانشگاهی است. عالقه مدیریتیهای گیریبررسی تصمیم، اصلی اوتحقیقاتی 

گاهی اثربخشی در ورزش دانش نتایجهای مختلف رهبری و تحقیقاتی  ثانویه او به بررسی سبک
 پردازد.می

 تشکر و قدردانی
 این که در چهآن،  مفهومفساد در ورزش، و سعی برای درک زمینه در پی جدّیت من در  این کتاب

آمدها، پی پیوندد، پیچیدگیچگونه به وقوع می ،افتد، چه کسی درگیر فساد استی اتفاق میبافت
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ی که های بزرگای و اصالحی، و چالشترین اقدامات مقابلههای متفاوت در زمینه اثربخشدیدگاه
رزش در زمینه فساد در و من تحقیقات شکل گرفته است.  ،در انجام یک تحقیق خوب نهفته است

واجه در گرنت و دوره مطالعاتی در فساد م مشکالتیدر ابتدا با آمدهای فساد آغاز شد که رسی پیبا بر 
 رتشدم. از طریق همکاری تحقیقاتی بود که من یادگیری، اکتساب و درک ماهیت پیچیده و کم

 مدهای فساد در ورزش، این که چگونهآطور خاص، پینمودم. به را آغاز تئوریزه شده ماهیت فساد 
گیری و با آن برخورد شود های مختلف، متفاوت است و چطور فساد را اندازهدر ذی نفعان و سازمان

 به سبب همراهی در مسیریکنندگان این کتاب خواهم از مشارکتو سایر مفاهیم مربوطه. من می
و  شکرت پدیده پیچیده فساد نمودند،که انتخاب نمودم و کمکی که به افزایش دانش ما نسبت به 

-شد. همچنین من میتدوین نمیآنها  های ارزشمنداین کتاب، هرگز بدون آوردهقدردانی نمایم. 

ها به دلیل ارائه بازخوردهای سازنده و مفید تشکر کنم. از جمز فصل بازنگری کنندگانخواهم از 
کنم و در یم اسکینر، سیمون ویتمور و کارکنان انتشارات روتلدج برای حمایت از این کتاب قدردانی

 تشکر کنم.  ،سازی کتاب برای انتشارخواهم از جاناتان سویت برای کمک در آمادهانتها می
 

ی                                                                                                 کیل.لیزا ا 
 

 
  


