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هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت 

باشد. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات تفسیري، ورزش می

رویکرد کیفی، استراتژي گرندد تئوري و تاکتیک تحلیل محتواي پنهان می 

نفر از  15ها در تحقیق به شکل مصاحبه عمیق با باشد. روش جمع آوري داده

خبرگان و مدیران اجرایی حوزه وزارت ورزش، اساتید حوزه قضا، و متخصصان 

حوزه مدیریت ورزشی می باشد. روش نمونه گیري به صورت غیر احتمالی و 

گلوله برفی بوده و مصاحبه ها تا جایی ادامه پیدا کرد که اشباع نظري در 

ا به دو صورت خصوص سواالت و اهداف تحقیق حاصل گردید. فرمت داده ه

صوت و متن بوده و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار 

MAXQDA18  انجام گردید. محقق پس از کدگذاري باز و فرایندي

مصاحبه هاي انجام شده، عوامل احصاء شده را در قالب شرایط علی، زمینه اي، 

عوامل مدیریتی، حقوقی و ماهیتی «هاي مداخله گر معرفی نمود. مقوله

عملکرد سیاسیون، دولت و «به عنوان مقوالت شرایط علی، و » رزشو

رانت، داللی و «هايرا به منزله شرایط بســتر و مقوله» حاکمیت و ساختار

گر به عنوان به منزله شرایط مداخله» البیگري، رسانه و عوامل انگیزشی

به این  عوامل اثر گذار بر فساد مالی در صنعت ورزش در ایران هستند. با توجه

اندرکاران ورزش کشور با تعدیل و نتایج پیشنهاد می شود که مدیران و دست

هاي اصولی و علمی، اتخاذ بهترین ارتقاي وضعیت مدیریتی، تدوین برنامه

تصمیمات براي ورزش کشور با کمک متخصصان و خبرگان امر و در نهایت 

ها ی در این سازمانبا ارتقاي کیفیت مدیریت منابع خود زمینه کاهش فساد مال

 را فراهم نمایند.
  

  ها واژهکلید 

  .فساد مالی، صنعت ورزش، شرایط علی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر

The purpose of this study is to identify and analyze the 
factors affecting financial corruption in the sports industry. 
From the paradigm perspective, the present research is a 
type of commentary research, qualitative approach, 
grounded theory strategy and hidden content analysis 
tactics. data were collected through in-depth interviews with 
15 experts and executives of the Ministry of Sport, the 
professors of the judiciary, and the experts in the field of 
sport management.  The sampling method was non-
probable and snowballed and the interviews continued until 
theoretical saturation of the research questions and 
objectives was achieved. The data are in both format of 
audio and text, and were analyzed by MAXQDA18 
software. After processing and open coding of the 
interviews, the researcher identified the factors in terms of 
causal, contextual, and confounding conditions. Categories 
of "managerial, legal and nature of sport" as categories of 
causal conditions, and "performance of politics, 
government, and structure" as the contextual conditions, 
and categories of "rent, brokerage, lobbying, media and 
motivational factors" as confounding conditions.They are 
the factors that influence corruption financial in the sports 
industry in Iran.  Based on these results, to provide the 
financial corruption in these organizations, is suggested that 
sport managers and responsible to do best by modifying and 
enhancing the management status, formulating scientific 
and principled programs, making the best decisions for the 
country sport with help of experts, and improving the 
quality of the their management of resources. 
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  همقدم

خواسـت جـدي و عمـومی مـردم      1فسادامروزه مسئله مبارزه با 

است و در این خصوص تمامی قواي کشور خصوصاً قوه قضاییه 

موظف به ساز و کارهایی را براي پیشگیري و مبـارزه بـا آن در   

نظر گیرند تا عالوه بر سالمت دستگاه قضـایی رشـد و پویـایی    

). فسـاد  1398جامعه نیز به دنبال داشته باشـد( مسـعودي فـر،    

اند فعالیت هـاي سـرمایه گـذاري و اقتصـادي را از     تومی 2مالی

شکل مولد آن به سوي راننده ها و فعالیت هاي زیرزمینی سوق 

دهد و همچنین موجب به وجود آمدن سازمان هاي وحشـتناکی  

مانند مافیا شود. فساد گسـترده و فراگیـر یکـی از نشـانه هـاي      

روند   تواندحاکمیت می  ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف

رشد و توسعه اقتصادي را رو به تحلیل ببرند(نونکو و همکاران، 

). فساد به عنوان سوءاستفاده یا سوءاستفاده از قـدرت یـا   2018

موقعیت براي منافع شخصی تعریف می شود و موجـب تخطـی   

(ساند هواس و کـوتزل،  .از انتظارات مهم جوامع مدرن می شود

سـالم در کشـورهاي   ) در حال حاضر ورزش و تفریحـات  2000

توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عوامـل اثـر گـذار در    

رشد اقتصاد ملی مورد توجه است و یکی از درآمدزاترین صـنایع  

رود صنعت ورزش بـه سـرعت جهـانی    به شمار می 21در قرن 

گشته قلمرو به آن همه جا را تصویب کـرده و در سراسـر دنیـا    

منـد شـود   ا انسـان از آن بهـره  ریشه دوانیده است تـا میلیاردهـ  

صنعت ورزش با با در اختیار داشـتن عامـل محرکـی همچـون     

مسابقات بزرگ ورزشی امکـان بهـره گیـري از فرصـت هـاي      

تبلیغاتی و رسانه ها را فراهم نموده است که این موضـوع خـود   

موجب ایجاد بستر الزم براي تعامـل مـابین صـنعت تجـارت و     

). همـانطور کـه آشـکار اسـت     1388ورزش گردیده است(الهی، 

سهم و ارزش صنعت ورزش در دنیا نشان دهنده آن اسـت کـه   

کوچکترین غفلت از جمله فساد و اخالقی و ناهنجـاري در ایـن   

صنعت صدمات جبران ناپـذیري را بـه بـار مـی آورد (گـروس،      

فساد مالی در صـنعت ورزش از شخصـیت چشـمگیر،      ).2011

). 2000(روشـه،  ردار استجذابیت و اهمیت بـین المللـی برخـو   

فساد در صنعت ورزش یک واقعه خاموش هستند که بسـیار پـر   

هزینه و داراي پیامدهاي اقتصادي  مـالی زیـادي هسـتند، امـا     

محبوبیت جهانی دارند و توجه رسانه ها را بـه خـود جلـب مـی     

رویدادهاي ورزشی مانند مسابقات جهانی در ). 2015(مولر، کنند

ی داراي پیامد هاي بیاز موثر اقتصادي رشته هاي مختلف ورزش

، پـاتوارگ  2016(ارنجر و هرز، براي کشور ها محسوب می شود

                                                                      
1 - Corruption 
2 - Financial Corruption 

بنابراین جاي تعجب ندارد که دولتها،  مقـادیر  ). 2016و بانیاي، 

زیادي از منابع را براي مناقصـه و میزبـانی چنـین رویـدادهایی     

بـراي  سرمایه گذاري می کنند. در عصر نئولیبرال، شعار، ورزش 

صلح، جایگزین شعار ورزش براي توسعه شد تا توجیه استفاده از 

ــه     ــزرگ ارائ ــدادهاي ب ــانی روی ــراي میزب ــومی را ب ــابع عم من

فساد  به عنوان تجاوز تلقـی مـی    .)2013دهد(کواکلی و سوزا، 

گردد چرا که حاکمیت قانون و اصول دموکراتیک را نقض مـی  

کند از یک رفتـار   کند و فردي که به مبادرت به عمل فساد می

مورد انتظار انحراف می یابد و چنین اقدامی سالمت سیسـتم را  

). در صـنعت ورزش،  2017تهدید می کند(ویتز شاپیرو و وینتز، 

فساد در دو سطح مختلف آشکار می شـود: رقـابتی و سـازمانی.    

فساد رقابتی تالش می کند تا نتایج مسابقات را تحت تأثیر قرار 

نی، بـر سـاختار سـازمانی و برنامـه ریـزي      دهد و فسـاد سـازما  

(نونکـو و  .رویدادهاي ورزشـی بـزرگ تـأثیر منفـی مـی گـذارد      

). فسـاد یـک مشـکل سیسـتمی در مسـابقات      2018همکاران، 

ورزشی بزرگ است و غالباً به دنبالـه هـاي سرسـخت سـرمایه     

داري همراه با سوءاستفاده از قـدرت سیاسـی نسـبت داده مـی     

فشاي مکرر رفتارهاي فاسد توسط رسـانه  ). با ا2015شود(هنه، 

هاي جمعی و ظهور جنبش هاي جهـانی ضـد فسـاد، گفتمـان     

هاي عمومی و دانشگاهی در مورد فساد حتـی در حـوزه ورزش   

آنچنان حائز اهمیت شده اسـت کـه از آن  بـه عنـوان سـندرم      

). اثـرات فسـاد بـر    2015(مـولر،  .رویداد بزرگ معرفی می شود

ي ورزشی و ارگان هاي مـدیریت یـدر   مشروعیت فدراسیون ها

). مـانع اعتمـاد   2016ورزش اثر گذار است(بورایمو و همکاران، 

) به طوریکه ، رابطـه فسـاد   2002عمومی می شود(سلیگسون، 

ادراك شده و اعتماد عمومی در چندین مطالعـه مـورد واکـاوي    

، 2016، پالگاتـا و ممـوري،   2016قرار گرفت اسـت(چوي و وو  

) دریافتند 2016( 3. کولگیسیکی و کونیگستروفر)2014تورکال، 

که درك پاسخ دهندگان از سطح فساد بر نگرش آنها نسبت به 

ارگان هاي مدیریتی ورزش در کشور ها تأثیر منفی می گـذارد،  

گرچه محققـان بـه صـراحت اعتمـاد عمـومی را انـدازه گیـري        

). در تحقیقــی در  2017نکردنــد(پاپی راکــیس و همکــاران،    

تباط بین ادراك تماشاگران از فسـاد در رویـداد جـام    خصوص ار

) 2016( 4جهانی فوتبال و اعتماد عمومی که توسط چـوي و وو 

انجام شد عنوان شد که علم به وجـود فسـاد در رویـداد باعـث     

اعتماد منفی مردم به عوامل برگزاري رویداد هاي ورزشـی مـی   

است  شود(چ یکی از عوامل موثر بر پیدایش فساد عدم شفافیت

چرا که شفافیت در بین عموم مردم احساس مثبتی ایجـاد مـی   
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کند که به نوبه خود رشد اعتماد را تقویت می کند. با توجـه بـه   

اینکه شفافیت شامل اطالع رسـانی در مـورد یـک سـازمان در     

دسترس عموم افراد و گروههاي خارج از سازمان اسـت، دانـش   

ــورد نقــش و عملکــرد ســازمان ت  ــی عمــومی را در م ــت م قوی

در کشور برزیل اعتراضات ). 2014(گریکیلیخویحسن و مژر،کند

گسترده به فساد در ورزش بر نگرش مردم نسبت به حاکمیت و 

در دولت و همچنـین اکـان ورزش تـاثیر گـذار بـوده اسـت(...).      

) بـه بررسـی اسـتفاده    2007پژوهشی مـک کلـوي و مورمـان(    

هاي تجـاري از  هاي تلویزیونی یا شرکتغیرقانونی برخی شبکه

هاي ورزشی براي پیشبرد اهداف شخصـی پرداختـه   نام سازمان

اند و بر لزوم وضع قوانین و مقررات براي جلوگیري از این امـر  

تأکید دارند. در کشور ما نیز مقولـه فسـاد در سـال هـاي اخیـر      

توسط افرادي سود جود و منفعت طلب و بواسطه سوء اسـتفاده  

جتمـاعی، سیاسـی گریبـانگیر    هاي شخصی از موقعیـت هـاي ا  

جامعه شده است که ورزش نیز از این اتفاق ناخوشایند در امـان  

نبوده است. به همین سبب محققـین در سـال هـاي اخیـر بـه      

صورت گسترده تري به مقوله فساد در صنعت هـاي مختلـف و   

) در 1396به طور ویژه در صنعت ورزش پرداخته اند. محمودي(

در فوتبال، ضعف عوامل مدیریتی  تحقیق خود در خصوص فساد

را به عنوان عامل علی، شکاف قوانین و انگیزه مالی، رسانه هـا  

و مجماع تصمیم گیري را به عنـوان عامـل زمینـه اي، تـداخل     

وظایف و عدم اراده فساد ستیزي را به عنوان عامل مداخله گـر  

). فسـاد  1396در بروز فساد در فوتبال ایران برشمرد(محمودي، 

توان روند رو به رشـد  به ثبت رسیده در صنعت ورزش میهاي 

هــا و هــاي اخیــر را در ســازمانفســاد اداري خصوصــاً در ســال

هـا  تـرین آن هاي ورزشی مشاهده کرد. یکی از مهـم فدراسیون

المللـی المپیـک   ) در کمیتـه بـین  2016( 5توسط دانیل  فورستر

مقـررات  انجام گرفته و منتظر اصالح کمیت و کیفیت قوانین و 

کنـد  المللی المپیک در بین اعضا شد. وي تاکیـد مـی  کمیته بین

هاي مستقلی براي شناخت و از بین بردن عوامل که باید کمیته

المللـی المپیـک تشـکیل شـود. از ایـن رو      فساد در کمیته بـین 

پیشگیري از وقوع فسـاد در صـنعت ورزش در مفهـوم دقیـق و     

مبتنی بر تشـخیص روابـط   علمی آن ضرورت اقدامی فعاالنه و 

علی و معلولی میان متغیرها و سپس مداخله در عوامل علی بـه  

منظور تاثیرگذاري گذاري بر معلول هـا در صـنعت ورزش مـی    

کنـد کـه اقـدامات پیشـگیرانه اقـدامات      عوامل ایجاد می  باشد

ریزي مستند به شناسایی عوامل موثر و اقدامات مبتنی بر برنامه
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ها و اقداماتی مقدم بر وقـوع  نیز برنامه ریزي فعاالنه و کنشی و

فساد باشند این رویکرد تخصصی و علمی به پیشگیري از وقوع 

فساد در صنعت ورزش مستلزم آن است که همانند پدیده فسـاد  

پیکري پیشگیري از فساد در صنعت ورزش نیز به صورت یـک  

ارگانیسم و الگوي طراحی شده و عمل کند. محقق در تحقیـق  

ر در صدد است تا با شناسایی عوامل موثر بر فساد مالی در حاض

صنعت ورزش کمک شایانی به ارگان هاي نظارتی نماید تـا بـا   

استفاده از نتایج این تحقیق، ضمن عمل به تکلیف آرمـانی بـه   

سالم سازي فضاي ورزش کشور کمک کنـد و موجبـات جلـب    

رضــایت عمــومی طرفــداران ورزش و ســالمت ســازمانی را در 

سازمان هاي مربوطه بـه ارمغـان آورد. در پایـان ایـن تحقیـق      

انتظار می رود محقق به سوال زیر پاسخ داده باشد که : عوامـل  

 موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران کدامند؟ 

 
  ژوهشپروش 

هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر فسـاد مـالی در   

در صـدد اسـت تـا    باشد.  ایـن تحقیـق   صنعت ورزش ایران می

مدلی کیفی جهت شناسـایی عوامـل مـوثر بـر فسـاد مـالی در       

صنعت ورزش ایران ارائه کند به نحوي که ضمن تطابق با علم 

روز در حوزه فساد، با فضاي بومی در فساد در ورزش ایران نیـز  

همخوانی داشته باشد. در واقع این تحقیـق مـی کوشـد تـا بـه      

بروز فساد در بستر واقعی آن  هاي موثر بر فرایندچگونگی عامل

بپردازد و با ساخت مدلی بر اساس ادبیـات موجـود، تجربیـات و    

نگرش افراد صاحب نظر به تبیین عمیق و جامعی از این پدیـده  

دست یابد. تحقیق حاضـر از منظـر پـارادایم از نـوع تحقیقـات      

تفسیري می باشد. محقق با استفاده از پارادایم تفسیري مسـئله  

مورد ارزیابی قرار می دهد و رویکرد کیفـی را بـراي    پژوهش را

تحقیق خود بر مـی گزینـد. اسـتراتژي مـورد اسـتفاده در ایـن       

تحقیق اسـتراتژي گرنـدد تئـوري مـی باشـد و تاکتیـک مـورد        

استفاده تحلیل محتواي پنهان می باشد. لذا تحقیـق حاضـر در   

و به وهله اول از ماهیت اکتشافی برخوردار است و در وهله دوم 

لحاظ استفاده مخاطـب از نـوع تحقیقـات کـاربردي محسـوب      

گردد. از آن جا که این تحقیـق بیشـتر گـرایش بـه بررسـی      می

عمیق تعداد اندکی نمونه تحقیق دارند از نوع مطالعـات میـدانی   

است.  فرمت داده ها به شکل متن و صوت بـوده و محقـق بـا    

ـ   ه جمـع آوري  استفاده از مصاحبه با خبرگان این حوزه نسـبت ب

 15داده ها مبادرت می نماید. جامعه و نمونه آماري این تحقیق 

نفر از خبرگان حوزه مدیریت ورزشی و علوم قضـایی و مـدیران   

اجرایی از جمله اساتید عضو هیئت عامی دانشـگاه هـاي علـوم    

قضایی، دادسـتان و مـدیران حـوزه قضـا، مـدیران اجرایـی در       
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خصـص و مجـرب هیئـت    فدراسیون هاي ورزشی و اعضـاء مت 

علمی در حوزه مدیریت ورزشی می باشند که از طریق مصاحبه 

عمیق با این افراد نسبت به جمع آوري اطالعات اقـدام گردیـد   

). روش نمونه گیري به صورت غیر احتمالی، هدفمنـد  1(جدول 

و گلوله برفی می باشد و محقق با طرح سواالتی در خصـوص،  

عوامل موثر بر فسـاد در صـنعت   ابعاد، مولفه ها و شاخص هاي 

ورزش ایران، مصاحبه ها را تا جایی ادامه داد که اشـباع نظـري   

در خصوص سواالت و اهداف تحقیـق حاصـل گردیـد. سـپس     

جهــت تجزیــه و تحلیــل پاســخ هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار  

Maxqda 18       فرایند کد گـذاري بـه صـورت بـاز، محـوري و

گـذاري بـاز و فراینـدي    انتخابی را در پـیش گرفـت. جهـت کد   

مصاحبه هاي انجام شده واحد هـاي معنـایی بـه صـورت اسـم      

مصدر بیان گردید. محقق مصـاحبه هـاي جمـع آوري شـده در     

طی عملیات میدانی را به صورت ترتیب جمع آوري آنها در هـر  

بازه زمانی مـورد تجزیـه و تحلیـل (کـدگزاري) قـرار داده و بـا       

مصاحبه هاي بعدي اصالح و یا  بازخورد دریافتی از هر مصاحبه،

مسیر حرکت تحقیق بازتعریف گردید. در این مرحله، به جستجو 

هاي ها به صورت خط به خط و با شنود مکرر فایلدر میان داده

صوتی پرداخته شده است و سعی شده است بـا الصـاق کـد بـه     

ها و حفظ نمودن باز بودن کدگذاري و مشاهده نتایج حاکی داده

عوامـل مـوثر بـر    «هـاي  ها، مفاهیم و شاخصـها، مقولههاز داده

  احصاء شوند. به » فساد در صنعت ورزش ایران

  

 اعضاء مشارکت کننده در نمونه تحقیق. 1جدول 

مصاحبه 

 شوندگان
 پست/ سمت

مجموع فراوانی 

کدهاي احصا 

 هاشده از مصاحبه

P1 ،P2 ،P8 ،

P9 ،P10 ،

P13 ،P14 ،

P15 

خبرگان و اساتید حوزه 

قضایی و مدیران ارشد 

 قوه قضاییه 

329 

P3 ،P4 ،P5 ،

P11 ،P12 

خبرگان و اساتید حوزه 

مدیریت ورزشی و 

مدیران اسبق و فعلی در 

 وزارت ورزش

223 

P5 ، ،P6 ،P7 
مدیران اجرایی در 

 فدراسیون هاي ورزشی
198 

 750 15 مجموع 

  

کـدهاي اکتشـاف    منظور دست یابی به روایی شاخص ها و

شده، چند تن از مشارکت کننـدگان در مصـاحبه کـه از اسـاتید     

هیئت علمی دانشگاه بودند و داراي مرتبه استاد تمـامی بودنـد،   

فرایند کد گذاري ها را مورد بازبینی قرار دادند و دیدگاهشان در 

تـن از   2خصوص مراحل کدگـذاري اعمـال شـد. همچنـین از     

ید راهنما و مشاور) به بررسی یافتـه  اساتید مدیریت ورزشی(اسات

ها و اظهار نظر درباره مراحل مختلف کد گـذاري پرداختنـد. در   

این تحقیق از روش پایایی بازآزمون جهت تعیین ضریب پایایی 

استفاده شد. بـه منظـور محاسـبه پایـایی بـاز آزمـون از میـان        

مصاحبه هاي انجام گرفته چند مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب 

و هرکدام از آن ها در یک فاصله زمانی مشخص مجددا کد  شد

  ).2گذاري شد (جدول 

  

محاسبه ضریب پایاي باز آزمون کد هاي استخراج . 2جدول 

 شده و شاخص هاي اکتشاف شده

مصاحبه 

 شوندگان

تعداد 

کدهاي 

 استخراجی

تعداد 

 توافقات

تعداد 

عدم 

 توافقات

پایایی 

 بازآزمون

مصاحبه 

 اول
41 35 6 85/0 

مصاحبه 

 دوم
65 58 7 89/0 

مصاحبه 

 سوم
56 46 10 82/0 

مصاحبه 

 چهارم
38 29 9 76/0 

 %84 20 168 200 مجموع

  

یافته هاي مربوط به پایایی بازآزمایی نشان داد که ضـریب  

می باشد بنابراین  84/0پایایی مصاحبه هاي انجام شده برابر با 

  پایایی تحقیق در حد قابل قبول می باشد. 

  

  ژوهشپهاي یافته

پس از بررسی ویژگی هاي جمعیت شناختی مشارکت کننـدگان  

طی عملیـات  پژوهش محقق مصاحبه هاي جمع آوري شده در 

میدانی را به صورت ترتیب جمع آوري آنها در هـر بـازه زمـانی    

مورد تجزیه و تحلیل (کدگزاري) قرار داده و با بازخورد دریافتی 

از هر مصاحبه مصاحبه هاي بعدي اصالح و یـا مسـیر حرکـت    

مصـاحبه   13تحقیق بازتعریف گردید. در نهایت پـس از انجـام   

یافـت و بـراي اطمینـان از    محقق به نقطه اشباع نظري دسـت  

مصاحبه دیگر را نیز انجام داد و اشباع نظري  2صحت این ادعا 

که درحقیقت اشباع مقوالت ایجاد شده از گزاره هاي اولیه است 

حاصل گردید. پس از تجزیه و تحلیل و خرد کردن واحد هـاي  
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در بخش عوامل موثر بر  750گزاره اولیه با فراوانی  149معنادار 

لی استخراج و احصاء گردیدند. بنابراین تعداد کل گـزاره  فساد ما

هاي اولیه بوده که با بررسی پی در پی متن و اعمال نظر استاد 

راهنما و مشاور کد هـاي بـا مضـامین تکـراري و مـبهم و نیـز       

 149نامربوط از مجموعه کدها حذف گردیـد و در نهایـت ایـن    

ه بندي و تشـکیل  فراوانی آماده دست 750گزاره اولیه با مجموع 

مقوالت است. البتـه در تحلیـل محتـواي پنهـان کـه تاکتیـک       

  gtتجزیه و تحلیل مصاحبه هاي پژوهش در قالـب اسـتراتژي   

است تعداد فراوانی ها نقشی در ضریب اهمیـت کـدهاي اولیـه    

نخواهد داشت. اما به عنوان ارائـه اطالعـات اضـافه در فراینـد     

) براي هـر یـک از   CHANONکدگذاري اولیه فرمول شنون(

کدهاي اولیه محاسبه گردیده و در قالب ماتریس فراوانی کـدها  

جهت ارائه ضریب اهمیت کدها از نظر فراوانی در پژوهش ارائه 

می شود. از آنجا که رویکرد تحلیل کیفـی تحقیـق بـر اسـاس     

الگوي اشتراوس و کوربین می باشد لذا عوامل موثر بر فساد در 

ساس سه ویژگی عوامل علـی، عوامـل   صنعت ورزش ایران بر ا

زمینه اي و عوامل مداخله گر مقوله بندي و دسـته بنـدي شـد.    

پس از کد گذاري اولیه مصاحبه هاي تحقیق، و تحلیل معانی و 

به منظور دشته بندي کد ها در قالب مقـوالت اصـلی و فرعـی    

) آمـده  1نمودار اختصاص کد ها و گزاره هاي اولیه در نمـودار ( 

   است.

  

  
  

 

  ماتریس شنون شرایط علی اثر گذار بر فساد در صنعت ورزش ایران. 1شکل 

  

در ادامه و پس از مقوله بندي عوامل موثر بر فساد مالی در 

صنعت ورزش ایران مشاهده شده که در بخش عوامل علی اثـر  

گذار بر فساد در صنعت ورزش ایران ، سه مقوله اصـلی عوامـل   

مدیریتی، عوامل حقوقی و عامل ماهیت ورزش احصا شدند کـه  
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  هاي فرعی نشان داده شده است. ) مقوله1در شکل (

) نشان دهنده این اسـت کـه کد(مقولـه) محـوري     1شکل (

عامل مدیریتی داراي مقوالت فرعی سوء مـدیریت بـا ضـریب    

، تصمیم گیـري بـا   10، برنامه ریزي با ضریب اهمیت 9اهمیت 

کـه بـا    24و مدیریت منابع با ضریب اهمیـت   9ت ضریب اهمی

اهمیت ترین شاخص در بخـش مقولـه عامـل مـدیریتی اسـت      

استخراج گردید. همچنین در کد محوري عوامل حقوقی نیز سه 

مقوله فرعی تر ضعف قـوانین، نظـارت بـر قـوانین و شـفافیت      

احصاء گردیـد.   20و  32، 74قوانین به ترتیب با ضرایب اهمیت 

امل ماهیت ورزش به عنوان مقوله اصـلی دیگـر بـا    همچنین ع

جزو شرایط علی اثر گذار بر فساد در صـنعت   20ضریب اهمیت 

ورزش تلقی می گردد. در مجمـوع عامـل حقـوقی بـا ضـرایب      

اهمیت بیشتر نسبت دو عامل دیگر جزو عوامل علی اثر گذار در 

  پیدایش فساد در صنعت ورزش محسوب می گردد. 

در ادامه به منظور تبیین شرایط زمینه اي موثر بر پیـدایش  

فساد در صنعت ورزش مقوالت فرعـی و اصـلی در پـی دسـته     

نشـاندهند   2شـکل  بدنی کـدهاي اولیـه اسـتخراج شـدند کـه      

ماتریس شنون اکتشـاف و اسـتخراج مقـوالت اصـلی و فرعـی      

مربوط به شرایط زمینه اي موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش 

  باشد. می 

  

  کدهاي اولیه، مقوالت اصلی و فرعی شرایط علی موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش. 3جدول 

 بعد مفاهیم
نوع 

 مقوله

عدم پاسخگویی مدیران در خصوص استخدام مربیان ملی، عدم سوابق مدیریتی در فدراسیون ها، 

 ورزش، دستور خارج از اختیارات مدیران در عرصه ورزشوجود سوء مدیریت در تمام ارکان 

سوء 

 مدیریت

ی
یت

یر
مد

ل 
ام

عو
 

ش
رز

 و
ت

نع
ص

ر 
 د

ی
مال

د 
سا

 ف
بر

ر 
وث

 م
ی

عل
ط 

رای
ش

 

 

عدم وجود شاخص ها براي تصدي پست هاي مدیریتی در ورزش، فقدان برنامه هاي استاندارد در 

وجود دستورالعمل هاي مدون در حوزه ورزش، نبود استاندارهاي ورزشی در برگزاري رویدادها، عدم 

 فساد در ورزش، عدم وجود هدف گذاري دقیق در ورزش

 ریزيبرنامه

مفقود بودن اولویت بندي هاي ورزش کشور، کج سلیقگی و سوء مدیریت، سوق دادن تصمیم گیران 

 در ورش از طریق ابزار هاي دولتی به فساد، رها بودن بخش هاي مختلف ورزش
 گیريتصمیم

در اختیار داشتن ابزار و امکانات بی حدو حصر، فساد نظام اداري در ورزش کشور، کم کاري پرسنلی، 

عدم توجه به نسل ورزش کشور، جابجایی هاي مالی از طریق کج سلیقگی و سوء مدیریت، معیوب 

بود خرید و فروش هاي تیم هاي ورزشی، کم\بودن و منقطع بودن روابط اداري و تشکیالتی، منابع

 سرانه ورزشی نسبت به کشور هاي صاحب ورزش، عدم توزیع متعادل بین ارکان ورزش

مدیریت 

 منابع

عدم وجود ایین نامه انضباطی مدون در ورزش، عدم حاکمیت قانون در داخل کشور، ناظرین بر 

قوانین، کمسیون اصل نود، بازرسی کل کشور، ذیحسابان، ارسین ویژه، ضعف در عملکرد دیوان 

محاسبات، ضعف در عملکرد ناظرین، نقض قوانین توسط فدراسیون ها، اساسنامه هاي غیر تخصصی 

مجلس در ورود به فساد توسط دولت، ضعف قوانین، پولشویی باشگاه ها از طریق عقد قراردادهاي 

قابل  خارج از عرف، قرارداد هاي کوتاه مدت، عدم وجود محیط حقوقی محکم در صنعت ورزش،

نقص در عدم  دن قوانین و وجود درك هاي متفاوت، معیوب بودن سیستم قانون گذاري،تفسیر بو

 گزارشات به دستگاه قضایی

ضعف 

 قوانین

ی
وق

حق
ل 

ام
عو

 

عدم پیگیري فساد هاي صورت گرفته و گزارشات مکتوب، عدم اجرایی شدن قانون کپی رایت در  

از قوانین دولت با ارجاع به قوانین بین ورزش کشور، فقدان مکانیزم نظارتی در ورزش، عدم تاسی 

المللی، تخطی از قانون، عدم وجود نظارت، تمرکز دستگاه هاي نظارتی به امور جزئی بجاي امور 

 استراتژیک، عدم نظارت به موقع

نظارت بر 

 قوانین

تقاضاهاي نامتعارف روساي فدراسیون ها، پوشش براي فعالیت هاي اقتصادي نامشروع با ورد به 

ورزش، وجود قرارداد هاي غیر شفاف در عرصه اجرایی و برگزاري رویداد، فرایند هاي غیر شاف، فرار 

از قانون توسط باشگاه هاي دولتی در عقد قرارداد، عدم شفافیت، عدم وجود شفافیت مالی، تبانی با 

 ،بازیکن یا مربی در عقد قراردادها توسط مسئول، عدم رعایت قانون غیر شفاف در ورزش

شفافیت 

 قوانین



 125  شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران (رویکرد کیفی) :و همکاران محمد حامی  

 

، حجم پول مبادله شده در ورزش، شبکه سازي فساد در ورزش، کسب سهمیه در میادین بین ترنسفر کردن در ورزش

المللی، وابستگی ورزش به ثروت و قدرت، ورود پول هاي نامشروع در ورزش، فرار از قوانین  بواسطه ورود مراجع بین 

ت  نبودن ورزشالمللی بخاطر دخالت دولت، قانونمند 
هی

ما

ش
رز

و
 

  

  ماتریس شنون مربوط به شرایط زمینه اي اثر گذار بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران. 2شکل 

  

  کد هاي اولیه، مقوالت فرعی و اصلی شرایط زمینه اي موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش. 4جدول 

 بعد مفاهیم
نوع 

 مقوله

، نفوذ سیاسیون در ورزش، فساد سیاسی پرونده هاي ورزشکاران معروفوورد برخی سیاسیون براي عدم ورود به 

منجر به فساد اقتصادي، دسترسی سیاسیون به اخبار غیر رسمی، تضعیف حقوق تیم هاي دیگر با ورود هاي غیر 

 متخصصانه نمایندگان مجلس، فقدان مکانیزم  فعالیت هاي سیاسیون در حوزه ورزش،

عملکرد 

 سیاسیون

نه
می

 ز
ط

رای
ش

 
ر 

ر ب
وث

 م
تر

س
/ ب

ي 
ا

ش
رز

 و
ت

نع
ص

ر 
 د

ی
مال

د 
سا

ف
 

رزش ابزاري در دست دولتی ها، دولتی بودن ورزش، در اختیار داشتن ابزار و شریان هاي دولتی، دولتی بودن اقتصاد، 

 عدم ساماندهی تصمیمات کالن اقتصادي، وجود امضاهاي طالیی

دولت و 

 حاکمیت

نظارتی خارج از ساختار دولت، عدم تخصص دستگاه هاي  نهادهاي عمومی غیر دولتی، عدم وجود نهاد

نظارتی، سازمانی، عدم وجود زیر ساخت هاي الزم جهت پیشگیري از بروز فساد، بعیت از چندگانگی 

 ساختار نظام اقتصادي، ساختار غربی اقتصاد در ایران،

برون 

 سازمانی
 ساختار

غیر شفاف و رابطه اي مجمع ها جهت تصدي  وجود مافیاي فساد، نزول بعد فنی در ورزش، انتخابات

پست هاي مدیریتی، عدم وجود سازمان هاي مستقل در ورزش جهت بررسی تبانی ها، بهره برداري 

خصوصی و استفاده شخصی، وجود نظارت هاي موازي در ورزش، عدم تناسب وضعیت حقوقی افراد با 

تیارات فرد، عدم تناسب بین حقوق دریافتی و واگذاري پروژه هاي کالن، عدم تعادل میزان دریافتی و اخ

اگاهی هاي اطالعاتی، ماتریس فدراسیون ها و کمیته المپیک، فرافکنی هاي فدراسیون ها و محول 

کردن مسئولین بر عهده دولت، وجود منابع انسانی فاسد، وجود کمکهاي دولتی به نهاد هاي ورزشی، 

 عدم وجود هیئت رییسه هاي اثر گذار،

درون 

   زمانیسا
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  ماتریس شنون مربوط به شرایط مداخله گر موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش. 3شکل 

  کدهاي اولیه، مقوالت اصلی و فرعی شرایط مداخله گر موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش. 5جدول 

 بعد مفاهیم
نوع 

 مقوله

بازیکنان، ، افزایش داللی در ورزش، رانت، داللی و البیگري، وجود مدیران برنامه در انتقال 

 ارتباطات و البیگري در منابع قدرت، وجود بنگاه ههاي داللی و شرط بندي در ورزش

داللی ها در 

 ورزش

ي
گر

البی
و 

ی 
الل

 د
ت،

ران
 

ش
رز

 و
ت

نع
ص

ر 
 د

ی
مال

د 
سا

 ف
بر

ر 
وث

 م
گر

ه 
خل

دا
 م

ط
رای

ش
 

در صنعت ورزش، عدم ، نتخابات رابطه مند در انتخابات فدراسیون ها، رانت هاي موجود 

 پرداخت حقوق باشگاه ها توسط افراد صاحب رانت،

البی هاي درون 

 سازمانی

وجود روابط و توصیه ها و سفارشان در برخورد با مقسدان، وجود روابط و توصیه ها و سفارشان 

در برخورد با مقسدان، دسترسی سیاسیون به رانت هاي غیر رسمی، در نظر گرفتن مصالح افراد 

 در بروز فساد،

روابط و رانت 

 سیاسی

فروش و خرید بازیکن توسط رسانه ها، عدم پرداخت حق پخش به باشگاه ها از سوي صدا و 

 سیما، تاثیر فضاي مجازي در قیمت بازیکنان، عدم درامد کافی از کپی رایت و تی وي رایت،

=
 رسانه 

رکوردي، فروش و خرید بازیکنان، افزایش جذب بازیکنان در تیم ها، رشد قیمتی ورزشکاران غیر 

قیمت ورزشکاران و فساد عامالن خرید و فروش، سوء استفاده از منابع،  استفاده از رانت هاي 

دولتی به بهانه خصوصی سازي، دریافت رشوه برخی از مربیان از بازیکنان جهت استخدام در 

جنتت ها، انگیزه کسب ثروت در تیم، پولشویی از طریق وارد کردن بازیکنان خارجی توسط ای

افراد از راه هاي نامشروع، عدم پاسخگویی در قبال دریافت امکانات دولتی، سب منفعت از پروژه 

 ههاي بیهوده،

 انگیزه مالی

ی
ش

یز
نگ

ل ا
ام

عو
متوسل شدن ورزشی ها به سیاسیون جهت تامین منابع، منافع و اهداف کوتاه مدت  سیاسیون،  

دریافتی و تسهیالت به وسیله ورود به فضاي ورزش، انگیزه کسب شهرت تطهیر پول هاي 

 سیاسیون به واسطه ورود به ورزش

 انگیزه سیاسی

  

همانطور که  در ماتریس شنون مشاهده می شود عملکـرد  

)، دولت و حاکمیت( بـا ضـریب   21سیاسیون( با ضریب اهمیت 

)، و مقوله  ساختار متشکل از ساختار برون سـازمانی  27اهمیت 

جزو عوامل اثـر   27و ساختار درون سازمانی ( با ضریب اهمیت 

اکتشـاف   گذار زمینه اي بر پیدایش فساد مالی در صنعت ورزش

  شده است. 

در ادامه و در بخش شرایط مداخله گر موثر بر فسـاد مـالی   

در صنعت ورزش ایران کدها دسـته بنـدي و تشـکیل مقـوالت     

داده شد. که به شرح ماتریس شنون زیر می باشد. در ادامه و در 

بخش شرایط مداخله گر موثر بر فساد مـالی در صـنعت ورزش   

مقوالت داده شد. که به شرح  ایران کدها دسته بندي و تشکیل

  ماتریس شنون زیر می باشد. 

همانطور که در شـکل بـاال مشـاهده مـی شـود در بخـش       

شرایط مداخله گر موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش، مقوالت 
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) متشکل از 19اصلی رانت، داللی و البیگري( با ضریب اهمیت 

بـی  )، ال10مقوالت فرعی داللی ها در ورزش(با ضریب اهمیت 

، و روابـط و رانــت  4هـاي درون سـازمانی بـا ضـریب اهمیـت      

و همچنین مقوله اصـلی رسـانه بـا     9سیاسی با ضري باهمیت 

و در نهایـت مقولـه اصـلی عوامـل انگیزشـی       8ضریب اهمیت 

) و منـافع  14متشکل از انگیزه هاي مالی (بـا ضـریب اهمیـت    

ن ) احصاء و اکتشاف گردید. همچنی8سیاسی( با ضریب اهمیت 

مدل نهایی عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش  4شکل 

  را نشان می دهد. 

  

  بحث و نتیجه گیري

مثابه امروزه دولتمردان در کشورهاي مختلف، ورزش را به

تجارت و صنعت به شمار می آورند و به این واقعیت پی برده 

سیاسی، اقتصادي و فرهنگی اند که ورزش، اهمیت اجتماعی، 

)، از آنجایی که صنعت 2010زیادي براي جامعه دارد (ویلیامز ،

ورزش هم از نظر اقتصادي و هم از نظر سیاسی، فرهنگی و 

اجتماعی نقش مهمی در جوامع ایفا می کند، لذا افراد زیادي 

متمایل به ایفاي نقش در این صنعت به ویژه در بخش مدیریت 

موضوع زمینه ساز بروز و گسترش فساد در آن هستند و این 

صنعت ورزش شده است. این در حالی است که فساد اقتصادي 

که بنا طوريو بیش وجود دارد؛ بهدر تمام کشورهاي جهان کم 

الملل، فساد پدیده رایج در هاي سازمان شفافیت بینبر گزارش
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  شمدل نهایی عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورز. 4شکل

  

تمام کشورهاي جهان است. البته میزان و نوع فساد در همه 

توان گفت فساد در کشورها یکسان نیست. در نگاه کلی می

کشورهایی شایع است که نهادهاي حاکمیت آن ضعیف باشند و 

هاي حاکم در یک کشور عرصه را براي خط مشی و سیاست

شود ظهور آن فراهم کند و نهادهاي نظارتی نیز نادیده گرفته 

). صنعت ورزش نیز 2007یا خودشان دچار فساد شود (سیدوف،

از این موضوع مستثنا نیست و بدیهی است در صورتی که از 

هاي ورزشی جلوگیري گسترش فساد در جامعۀ اداري و سازمان

نشود، عواقبی در پی دارد که از آن جمله می توان به سلطۀ 

رقابت سالم سرمایه داري در ورزش، نقص فلسفۀ ورزش یعنی 

هاي ورزشی، و جوانمردانه، لطمه به شهرت و آوازه سازمان

هاي ورزشی و افراد درگیر در ورزش، نقض شایسته رشته

هاي ورزشی و ساالري و کاهش انگیزة کارکنان سازمان

ورزشکاران نوپا، از دست رفتن هواداران، تماشاگران و بینندگان 

یت حامیان مالی و تلویزیونی و در نتیجه از دست رفتن حما

). با این اوصاف 2005مقامات شهري و ...، اشاره کرد (مائنیگ، 

و با توجه به اینکه در صنعت ورزش کشور ما نیز پتانسیل هاي 

مالی و فرهنگی فساد وجود دارد و بعضا افرادي در این رابطه 

مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند، این سوال به ذهن محقق 

عواملی می توانند در بروز فساد مالی در  متبادر شد که چه

صنعت ورزش کشورمان نقش داشته باشند؟ بر این اساس، 
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محقق تحقیق حاضر را انجام داد و به نتایجی دست یافت که 

  در ادامه مورد بحث قرار می گیرد. 

همانطور که همه می دانند، صنعت ورزش عالوه بر مسائل 

باالي آن زمینه هاي  فرهنگی، به واسطه تبادل مالی بسیار

بسیاري جهت ایجاد و گسترش فساد اقتصادي و مالی دارد به 

) نشان 1387طوري که نتایج تحقیق صفري و همکاران (

دهد که از دیدگاه کارشناسان، عوامل اقتصادي بیشترین می

نقش را در بروز و گسترش فساد در صنعت ورزش داراست. 

ل موثر بر فساد مالی در بنابراین، محقق به دنبال یافتن عوام

صنعت ورزش بود و در این راستا نتایج ماتریس شنون حاکی از 

عامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش کشور  9آن بود که 

شامل عوامل مدیریتی، عوامل حقوقی، ماهیت ورزش، عملکرد 

سیاسیون، دولت و حاکمیت، عوامل ساختاري، رانت و داللی و 

امل انگیزشی وجود دارد؛ که عوامل علی البیگري، رسانه و عو

 299، شرایط زمینه اي با ضریب اهمیت 442با ضریب اهمیت 

به ترتیب جزو مهم  257و عوامل مداخله گر با ضریب اهمیت 

ترین عوامل اثر گذار بر فساد مالی در صنعت ورزش محسوب 

می گردد. بخشی از نتیجه به دست آمده با قسمت هایی از 

)، قلی پور و همکاران 1383ت فرخ سرشت (نتیجه تحقیقا

)، 1396)، محمودي (1391)، نجفی کلوري و همکاران (1385(

)، بریور 2007)، بالدسون و همکاران (2006ماسون و همکاران (

)، بروکز 2011)، جنینگ (2010)، پارادیسو (2007و همکاران (

) و بوسکو 2016)، دي آگوستینو و همکاران (2012و همکاران (

) همسو بود. در تفسیر این 2016)، کارسون و پرادو (2016(

یافته الزم است که به طور خالصه فساد مالی شرح داده شود. 

فساد مالی نوع دیگري از فساد در حوزه صنعت ورزش است که 

امروزه به شدت مورد توجه قرار گرفته است به طوري که در 

در سازمان طی چند سال اخیر، افراد و صاحب منصبان زیادي 

هاي مهم ورزشی دنیا همچون فیفا و یوفا به دلیل افشاي فساد 

مالی مورد بازخواست و پیگرد قانونی قرار گرفته اند. فساد مالی 

می تواند به طور کلی نشات گرفته از عواملی همچون پایین 

ثباتی اوضاع اقتصادي، بودن دستمزد در برابر تورم و گرانی، بی

اتی، اقتصاد رانتی و ... باشد. در سازمان تنگدستی و شکاف طبق

هاي ورزشی نیز این نوع فساد به صورت گسترده وجود دارد که 

کاري نمونه آن را می توان در رفتارهایی که شامل دست

هاي مالی، حسابرسی ضعیف، جعل و فاکتور سازي حساب

)؛ به وضوح مشاهده نمود. 2003هاي مشاوره است (تافلر، هزینه

ر این موارد دیگري همچون دریافت مبالغی از عالوه ب

هاي چندملیتی، استفاده از منابع هاي توسعه یا شرکتبرنامه

هاي مالی عمومی براي استفاده شخصی، نادیده گرفتن فعالیت

غیرقانونی برخی افراد در قبال دریافت حق السکوت، اختالس 

 شراکتی عوامل اجرایی سازمان هاي ورزشی، دریافت مبالغی

بابت بستن قرارداد با بازیکنان و یا اعطاي میزبانی به کشوري 

به قطر) و ...  2022خاص (مانند اعطاي میزبانی جام جهانی 

می توانند نمونه هاي بارز فساد مالی در صنعت ورزش تلقی 

شوند. واقعیت مسئله این است که در صنعت ورزش که وابسته 

هاي تصاص پستهاست، انتصاب و اخبه نظام سیاسی حکومت

صورت امري عادي سازمانی بر مبناي رفیق بازي و یا رشوه به

درآمده و تبانی بین افراد متمول، سیاستمداران و عوامل 

بوروکراسی اداري براي عبور از فیلترهاي نظام اداري، یک 

جریان پذیرفته شده است که نتیجه آن بروز فساد به ویژه 

). تاثیر عوامل 1396ي، درسطح کالن جامعه بوده است(محمود

گوناگون در شکل گیري فساد، به آن ماهیت پیچیده اي داده 

است که در نتیجه آن بسیاري از برنامه هاي طراحی شده 

ها براي مبارزه با فساد به شکست انجامیده است. دولت

ها نشانگر آن هاي به دست آمده از اجراي این برنامهتجربه

ن پدیده شوم در صنعت است که براي حذف یا کاهش ای

ورزش، نیازمند برنامه هایی هستیم که با تاثیر بر فرهنگ 

طور مستقیم از فرهنگ عنوان پدیده اي که بهعمومی جامعه به

جامعه تاثیر می پذیرد، پیشگیري از بروز فساد را هدف قرار 

هاي تنبیهی و پس از دهد، به جاي آنکه از طریق طراحی رویه

برخورد علمی  کند. متاسفانه در کشور ما عدم وقوع با آن مبارزه

و ریشه اي با فساد اقتصادي و فرهنگی به خوبی احساس 

شود. این نقصان سبب شده است با اینکه در سالیان گذشته می

برخوردهاي مختلف و متعددي با مصادیق فساد صورت گرفته 

اي رایج و گسترده در عنوان پدیدهفساد به است اما همچنان 

ت ورزش وجود داشته باشد و حتی بر عمر آن نیز افزوده صنع

شود. بنابراین محقق بر این باور است که با تبیین عوامل موثر 

بر فساد اقتصادي ازنظر متخصصین حوزه مدیریت ورزشی و با 

توان کمک شایانی به جامعه اولویت بندي این عوامل، می

نه موثر بر علمی و ورزشی نمود. با این اوصاف، عوامل نه گا

فساد اقتصادي و مالی در صنعت ورزش کشور شناسایی شد که 

در ادامه به چگونگی تاثیر و نوع نقش آن ها در فساد مالی 

  صنعت ورزش پرداخته می شود.

نتایج ماتریس شنون حاکی از آن بود که سه مقوله محوري 

عوامل مدیریتی (شامل مقوالت فرعی: سوء مدیریت، برنامه 

م گیري و مدیریت منابع)، عوامل حقوقی (شامل ریزي، تصمی

مقوالت محوري فرعی: ضعف قوانین، نظارت بر قوانین و 



 1399تابستان ، 1، شمارة نهمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش  130

شفافیت قوانین) و ماهیت ورزش عوامل علی موثر بر فساد مالی 

در صنعت ورزش کشور را تشکیل می دهند. نتیجه به دست 

)، گودرزي و 1387آمده با نتیجه صفري جعفر لو و همکاران (

)، نجفی کلوري و 1391)، حسنی و شمس (1390ن (همکارا

)، سلدادیو و 2004)، پیلی (1396)، محمودي (1391همکاران (

) و دي آگوستینو و 2012)، بروکز و همکاران (2006هان (

) همسو بود. در این رابطه، به نظر می رسد که 2016همکاران (

مولفه هایی همچون سوء مدیریت، برنامه ریزي نادرست، 

م گیري هاي غیر تخصصی و عدم مدیریت مناسب منابع تصمی

بر افزایش فساد مالی در صنعت ورزش کشور تاثیر بسزایی 

دارند. صنعت ورزش کشورمان به شدت با سوء مدیریت مواجه 

است به طوري که عدم پاسخگویی مدیران در خصوص 

استخدام مربیان ملی، عدم سوابق مدیریتی در فدراسیون ها، 

دیریت در تمام ارکان ورزش و دستور خارج از وجود سوء م

اختیارات مدیران در عرصه ورزش کامال امري طبیعی جلوه می 

کند. این در حالی است که در کشورهاي پیشرفته همه موارد 

یاد شده به صورت قانونی و تعریف شده انجام می پذیرد و لذا 

مدیران ورزشی آن ها به درستی وظایف و مسئولیت هاي خود 

را پیش می برند. همچنین، در کشور ما برنامه ریزي مناسبی 

براي توسعه ورزش وجود ندارد به طوري که شاخص هاي 

علمی و تخصصی ویژه اي براي تصدي پست هاي مدیریتی در 

ورزش تعریف نشده است و این امر بیشتر به صورت انتصابی و 

، سلیقه اي توسط سیاسیون انجام می پذیرد. در همین راستا

فقدان برنامه هاي استاندارد در ورزش، نبود استاندارهاي 

ورزشی در برگزاري رویدادها، عدم وجود دستورالعمل هاي 

مدون در حوزه فساد در ورزش و عدم وجود هدف گذاري دقیق 

در ورزش نیز مزید بر علت شده و نشان دهنده عدم برنامه 

ساد ریزي صحیح در حوزه ورزش است که این امر موجبات ف

مالی را در این صنعت فراهم نموده است. عالوه بر موارد یاد 

شده، تصمیم گیري هاي غیرمنطقی و غیرعلمی توسط افرادي 

که غالبا فاقد توانایی ها و تخصص الزم در زمینه مدیریت 

ورزش کشور هستند موجب شده است که فساد مالی در این 

ولی صنعت گسترش یابد. نمود تصمیم گیري هاي غیر اص

مدیران ورزش کشور را می توان در مفقود بودن اولویت بندي 

هاي ورزش کشور، کج سلیقگی و سوء مدیریت، سوق دادن 

تصمیم گیران در ورش از طریق ابزار هاي دولتی به فساد و رها 

بودن بخش هاي مختلف ورزش مشاهده نمود. در نهایت به 

دولتی  نظر می رسد که مدیریت منابع نیز در سازمان هاي

کشور به صورت نادرست صورت می گیرد؛ به طوري که در 

اختیار داشتن ابزار و امکانات بی حد و حصر، فساد نظام اداري 

در ورزش کشور، کم کاري پرسنلی، عدم توجه به نسل ورزش 

کشور، جابجایی هاي مالی از طریق کج سلیقگی و سوء 

تشکیالتی،  مدیریت، معیوب بودن و منقطع بودن روابط اداري و

نامشخص بودن منابع خرید و فروش هاي تیم هاي ورزشی، 

کمبود سرانه ورزشی نسبت به کشور هاي صاحب ورزش و عدم 

توزیع متعادل بین ارکان ورزش سبب شده است که فساد مالی 

در این سازمان ها افزایش یابد. با توجه به این نتایج پیشنهاد 

ورزش کشور با تعدیل و می شود که مدیران و دست اندرکاران 

ارتقاي وضعیت مدیریتی، تدوین برنامه هاي اصولی و علمی، 

اتخاذ بهترین تصمیمات براي ورزش کشور با کمک 

متخصصان و خبرگان امر و در نهایت با ارتقاي کیفیت مدیریت 

منابع خود زمینه کاهش فساد مالی در این سازمان ها را فراهم 

انین و مقررات همچون عدم نمایند. از سوي دیگر، ضعف قو

وجود آیین نامه انضباطی مدون در ورزش، عدم حاکمیت قانون 

در داخل کشور، کمسیون اصل نود، بازرسی کل کشور، ضعف 

در عملکرد دیوان محاسبات، ضعف در عملکرد ناظرین، نقض 

قوانین توسط فدراسیون ها، اساسنامه هاي غیر تخصصی 

ا از طریق عقد قراردادهاي فدراسیون ها، پولشویی باشگاه ه

خارج از عرف و قراردادهاي کوتاه مدت، عدم وجود محیط 

حقوقی محکم در صنعت ورزش، قابل تفسیر بودن قوانین و 

وجود درك هاي متفاوت، معیوب بودن سیستم قانون گذاري و 

نقص در عدم گزارشات به دستگاه قضایی نیز در صنعت ورزش 

ضوع نیز بر گسترش فساد مالی کشورمان وجود دارد که این مو

تاثیر بسزایی دارد. در همین راستا، عدم پیگیري فسادهاي 

صورت گرفته و گزارشات مکتوب، عدم اجرایی شدن قانون 

کپی رایت در ورزش کشور، فقدان مکانیزم نظارتی در ورزش، 

عدم تاسی از قوانین دولت با ارجاع به قوانین بین المللی، 

وجود نظارت، تمرکز دستگاه هاي نظارتی تخطی از قانون، عدم 

به امور جزئی بجاي امور استراتژیک، عدم نظارت به موقع، 

تقاضاهاي نامتعارف روساي فدراسیون ها، استفاده پوششی از 

ورزش در برخی افراد براي فعالیت هاي اقتصادي نامشروع 

خود، وجود قرارداد هاي غیر شفاف در عرصه اجرایی و برگزاري 

، فرایند هاي غیر شفاف، فرار از قانون توسط باشگاه هاي رویداد

دولتی در عقد قرارداد، عدم وجود شفافیت مالی، تبانی با بازیکن 

یا مربی در عقد قراردادها توسط مسئول و عدم رعایت قانون 

غیر شفاف در ورزش؛ موارد دیگري از ضعف قانون و مقررات 

باید توجه داشت  در حوزه ورزش را نشان می دهد. در نهایت

که ماهیت ورزش به گونه اي است که امروزه مبالغ هنگفتی در 

ورزش ها جریان می یابد و لذا به دلیل حجم پول مبادله شده 

در ورزش، شبکه سازي فساد در ورزش، کسب سهمیه در 
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میادین بین المللی، وابستگی ورزش به ثروت و قدرت، ورود 

ز قوانین  بواسطه ورود پول هاي نامشروع در ورزش، فرار ا

مراجع بین المللی بخاطر دخالت دولت و قانونمند نبودن ورزش، 

پتانسیل باالیی براي بروز و گسترش فساد مالی در صنعت 

 ورزش کشور وجود دارد.

نتایج ماتریس شنون حاکی از آن بود که شرایط زمینه اي/ 

بستر موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش کشور متشکل از سه 

مقوله محوري عملکرد سیاسیون، دولت و حاکمیت و عوامل 

ساختاري (شامل مقوالت محوري فرعی: برون سازمانی و درون 

سازمانی) می باشند. بخشی از نتیجه به دست آمده با نتیجه 

)، نصیف 2012)، بروکز و همکاران (2011تحقیقات جنینگ (

نظر می  ) همسو بود. در این راستا، به2015) و مسترز (2014(

رسد که دخالت سیاسیون در تصمیمات ورزشی کشور امري 

بسیار مهم است که به طور جدي بستر بروز و گسترش فساد 

مالی در صنعت ورزش کشور را ایجاد نموده است. در تمام 

کشورهاي قانون مدار دنیا و بر اساس استانداردها و قوانین بین 

ی المپیک و المللی، سازمان هاي ورزشی همچون کمیته مل

فدراسیون هاي ورزشی را سازمان هایی غیر انتفاعی و 

غیردولتی تعریف کرده اند به طوري که دولت ها نبایستی در 

امور آن ها دخالت نمایند. این در حالی است که در کشور ما 

این سازمان ها فقط به طور ظاهري غیر دولتی هستند در حالی 

ر این سازمان ها توسط که بسیاري از انتصابات و تصمیمات د

دولت و یا با فشار دولت اتخاذ می گردد. به عنوان نمونه می 

توان به موضوع حضور بانوان در استادیوم هاي فوتبال اشاره 

کرد که علیرغم قوانین بین المللی مبنی بر حق حضور بانوان در 

این اماکن، دولت اجازه همچین کاري را نداده و فدراسیون 

ب به وضع قوانین خالف قوانین فدراسیون بین فوتبال را مجا

المللی فوتبال نموده است. در همین راستا می توان به موارد 

دیگري همچون دخالت برخی سیاسیون براي عدم ورود به 

پرونده هاي ورزشکاران معروف، نفوذ سیاسیون در ورزش، فساد 

سیاسی منجر به فساد اقتصادي، دسترسی سیاسیون به اخبار 

هاي دیگر با ورود هاي غیر سمی، تضعیف حقوق تیمغیرر

متخصصانه نمایندگان مجلس، فقدان مکانیزم کنترل فعالیت 

هاي سیاسیون در حوزه ورزش، ابزاري بودن ورزش در دست 

ها، دولتی بودن ورزش، در اختیار داشتن ابزار و شریان دولتی

هاي دولتی، دولتی بودن اقتصاد، عدم ساماندهی تصمیمات 

الن اقتصادي و وجود امضاهاي طالیی اشاره نمود که این ک

موارد جملگی زمینه ساز گسترش فساد مالی در صنعت ورزش 

توسط سیاسیون و فعالیت هاي دولت و حاکمیت محسوب می 

شوند. عالوه بر این، ساختار درون سازمانی و برون سازمانی 

ورزش کشور نیز ناقص است و این امر نیز بخش دیگري از 

بستر ایجاد فساد مالی در سازمان هاي دولتی را فراهم نموده 

است. وجود و گسترش نهادهاي عمومی غیر دولتی، عدم وجود 

نهاد نظارتی خارج از ساختار دولت، عدم تخصص دستگاه هاي 

نظارتی، عدم وجود زیر ساخت هاي الزم جهت پیشگیري از 

ادي، ساختار بروز فساد، تبعیت از چندگانگی ساختار نظام اقتص

غربی اقتصاد در ایران، وجود مافیاي فساد، نزول بعد فنی در 

ورزش، انتخابات غیر شفاف و رابطه اي مجمع ها جهت تصدي 

پست هاي مدیریتی، عدم وجود سازمان هاي مستقل در ورزش 

برداري خصوصی و استفاده شخصی ها، بهرهجهت بررسی تبانی

نظارت هاي موازي در از منابع سازمان هاي ورزشی، وجود 

ورزش، عدم تناسب وضعیت حقوقی افراد با واگذاري پروژه 

هاي کالن، عدم تعادل میزان دریافتی و اختیارات فرد، عدم 

تناسب بین حقوق دریافتی و آگاهی هاي اطالعاتی، نقص 

ماتریس فدراسیون ها و کمیته المپیک، فرافکنی هاي 

هده دولت، وجود فدراسیون ها و محول کردن مسئولیت بر ع

منابع انسانی فاسد، وجود کمکهاي دولتی به نهاد هاي ورزشی 

و عدم وجود هیئت رییسه هاي اثر گذار شاخص هایی هستند 

که نشاندهنده ساختار نامناسب ورزش کشور و به تبع آن 

گسترش فساد مالی در این صنعت است. با این اوصاف، 

ورزش کشور، ضروري است که با کاهش دخالت سیاسیون در 

قانون اساسی مبنی بر واگذاري باشگاه  44اجرایی نمودن اصل 

هاي دولتی به بخش خصوصی، ارتقاي سیستم انتخابات 

ریاست فدراسیون ها بر اساس قوانین بین المللی و عدم 

انتصابات دولتی در این سازمان ها و در نهایت بهبود و ارتقاي 

سازمان هاي مرتبط ساخار سازمانی در سازمان هاي ورزشی و 

و موثر با ورزش کشور و در نهایت نظارت کافی بر مسائل مالی 

سازمان هاي ورزشی، بسترهاي گسترش فساد مالی در صنعت 

 ورزش کشور برچیده شود.

نتایج کیفی تحقیق حاکی از آن بود که شرایط مداخله گر 

موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش کشور متشکل از سه مقوله 

رانت و داللی و البیگري، رسانه و عوامل انگیزشی می محوري 

باشند که در این میان عوامل رانت داللی و البیگري با ضریب 

بیشترین  43و عوامل انگیزشی با ضریب اهمیت  42فراوانی 

فراوانی را در میان عوامل برخوردارهستند. قسمتی از نتیجه به 

زارع و همکاران  )،1391دست آمده با نتیجه تحقیقات گیوریان (

) ناهمسو بود. در تحقیقات یاد شده 2009) و نوگاران (1395(

رسانه ها را به عنوان یکی از عوامل مبارزه با فساد دانسته اند 

در حالی که در تحقیق پیش رو، رسانه ها خود به عنوان یکی از 

عوامل مداخله گر در بروز فساد شناسایی شدند. دلیل این 
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د در ماهیت متفاوت جوامع تحقیق و نیز ناهمسویی می توان

ماهیت متفاوت نوع فساد مورد بررسی باشد چرا که در تحقیقات 

یاد شده فساد اداري در سازمان هاي دولتی مورد تحقیق بود در 

حالی که در تحقیق پیش رو فسادهاي فرهنگی و مالی در 

سازمان هاي ورزشی کشور مورد تحقیق قرار گرفت. همانند 

د فرهنگی، در بحث فساد مالی در صنعت ورزش نیز بحث فسا

عالوه بر عوامل زمینه اي ایجاد فساد و عوامل موثر بر گسترش 

آن، عوامل دیگري نیز وجود دارند که در این فرایند مداخله 

نموده و بروز و گسترش فساد مالی را تشدید می نمایند. از 

ري اشاره جمله این عوامل می توان به رانت و داللی و البیگ

کرد. متاسفانه در ورزش کشورمان به ویژه در فوتبال که از 

جذابیت مالی بیشتري نسبت به سایر رشته ها برخوردار است 

این موضوع بسیار ریشه اي و گسترده است؛ به طوري که حتی 

سیاسیون نیز در البیگري براي انتخاب مربیان برخی تیم ها 

ن نیز موضوع به همین منوال مشارکت دارند. در رابطه با بازیکنا

بوده و جذب و بستن قرار داد بازیکنان با باشگاه ها بیش از 

آنکه توسط سرمربیان تیم ها انجام گیرد، توسط دالالن و البی 

هاي قوي صورت می پذیرد. مساله داللی و رانت تنها به این 

موارد ختم نمی شود بلکه در مواردي همچون وجود روابط و 

سفارشات در برخورد با مفسدان، انتخابات رابطه توصیه ها و 

مند در انتخابات فدراسیون ها، دسترسی سیاسیون به رانت هاي 

غیر رسمی، افزایش داللی در ورزش، مصالح افراد در بروز 

فساد، انتصابات غیر موثر در ارکان ورزش، رانت هاي موجود در 

م صنعت ورزش، ارتباطات و البیگري در منابع قدرت، عد

پرداخت حقوق باشگاه ها توسط افراد صاحب رانت و وجود 

بندي در ورزش هاي مختلف نیز قابل ههاي داللی و شرطبنگاه

مشاهده است. با این تفاسیر بروز فساد مالی امري منطقی است 

چرا که منافع برخی افراد در همین فرایند و روال غیرقانونی 

اي انجام وظایف نهفته است. از طرف دیگر، رسانه ها به ج

قانونی خود و اطالع رسانی و فاش ساختن موارد فساد مالی 

صورت گرفته در صنعت ورزش کشور، به دالیل مختلف 

همچون اعمال نفوذ برخی افراد و یا حفظ مصالح کشور و برخی 

افراد، جانب مفسدان مالی را گرفته و با مشارکت در فرایند 

حق پخش به باشگاه ها خرید و فروش بازیکنان، عدم پرداخت 

از سوي صدا و سیما، تاثیر کاذب و حبابی فضاي مجازي در 

قیمت بازیکنان و بستر سازي عدم درآمد کافی از کپی رایت و 

تی وي رایت براي باشگاه ها، خود نیز در گسترش فساد مالی 

در صنعت ورزش کشور به طور مستقیم دخالت دارند. این در 

پیشرفته از نظر ورزشی که حالی است که در کشورهاي 

سازماندهی مناسبی در ورزش آنان صورت پذیرفته است، رسانه 

ها نمی توانند اینگونه عمل نموده و بر ورزش آن کشورها 

تاثیرات سوء داشته باشند بلکه به عنوان یکیاز ارکان اصلی 

درآمدزایی باشگاه ها و فدراسیون ها، نقش مثبتی در توسعه 

کنند. در نهایت، عوامل انگیزشی مختلفی  ورزش آنان ایفا می

براي افراد وجود دارد که عالوه بر موارد یاد شده می تواند در 

فساد مالی مداخله نموده و موجبات گسترش آن را فراهم نماید. 

در این راستا می توان به انگیزه هایی همچون جذب بازیکنان 

و خرید  در تیم ها، رشد قیمتی ورزشکاران غیر رکوردي، فروش

بازیکنان، افزایش قیمت ورزشکاران و فساد عامالن خرید و 

فروش، سوء استفاده از منابع، متوسل شدن ورزشی ها به 

سیاسیون جهت تامین منابع، منافع و اهداف کوتاه مدت 

سیاسیون، استفاده از رانت هاي دولتی به بهانه خصوصی 

جهت  سازي، دریافت رشوه از برخی از مربیان و بازیکنان

استخدام در تیم، پولشویی از طریق وارد کردن بازیکنان خارجی 

توسط ایجنتت ها، انگیزه کسب ثروت در افراد از راه هاي 

نامشروع، عدم پاسخگویی در قبال دریافت امکانات دولتی، 

کسب منفعت از پروژه هاي بیهوده و تطهیر پول هاي دریافتی 

اشاره داشت که  و تسهیالت به وسیله ورود به فضاي ورزش

جملگی آن ها می تواند زمینه ساز کسب درآمدهاي نامشروع 

براي افراد شود و از آنجایی که ثروت و پول همیشه موضوعی 

جذاب براي انسان بوده، لذا به شدت پتانسیل دخالت و توسعه 

فساد مالی در صنایع مختلف از جمله صنعت ورزش را دارا می 

د یاد شده، به منظور کاهش اثرات باشد. با توجه به تمام موار

عوامل مداخله گر در گسترش فساد مالی در صنعت ورزش 

کشور پیشنهاد می شود که تمامی امور ورزشی همچون خرید و 

فروش بازیکنان و مربیان و ... تحت قوانین موجود و با نظارت 

کامل صورت پذیرد و امور مالی افراد دخیل در آن ها زیر ذره 

رار گیرد تا بتوان از گسترش فساد مالی در ورزش بین قانون ق

که ماهیتی پاك و جوانمردانه دارد جلوگیري نمود. همچنین، 

ضروري است که قوانین بین المللی حق کپی رایت در کشور 

جاري شود تا از این طریق باشگاه ها و فدراسیون هاي ورزشی 

این منبع درآمدي مناسبی داشته باشند و لذا افراد شاغل در 

سازمان ها کمتر متوسل به روش هاي غیرقانونی همچون 

 داللی و البیگري براي کسب درآمدهاي نامشروع شوند.
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