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تاریخ دریافت مقاله1399/10/20 :
تاریخ پذیرش مقاله1399/11/11:

هدف پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری فساد در ورزش حرفهای ایران بود .روش پژوهش
کیف��ی (نظری��ه داده -بنیاد) بود .داده ها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه س��اختارمند ب��ا  19نفر از صاحب نظران
(اعضای هیئت علمی دانشگاه ،مدیران باشگاه ورزشی ،معاونان وزارت ورزش و جوانان ،روسای فدراسیون های
ورزش��ی ،ورزش��کاران و اصحاب رس��انه) انجام و همزمان با جمع آوری داده ها و انجام فرایند کدگذاری (باز،
محوری و انتخابی) تحلیل انجام گرفت .پس از اش��باع نظری و با تکمیل یافته ها ،مدلی با رویکرد سیستماتیک
طراحی گردید .نتایج نشان داد بعد از کدگذاری مرحله به مرحله ،تعداد  254کد اولیه غیرتکراری به دست آمد
که در قالب  40مقوله طبقهبندی ش��دند .می توان گفت كه ش��کل گیری فس��اد در ورزش حرفهای ایران بر مبنای
عوامل مختلفی قرار دارد .لذا زمانی که مکانیسم اثر این عوامل به درستی شناسایی و تشخیص داده شود می توان
ش��اهد رش��د علمی و پیشگیری از شکلگیری فس��اد در ورزش حرفهای ایران بود .با توجه به نتایج به دست آمده
پیش��نهاد می شود كه فدراسیون ها و حتی باش��گاه های ورزشی به ایجاد یك سیستم نظارتی مشخص بر عملكرد
مربیان ،داوران ،ورزش��كاران و مدیران بپردازند .همچنین با توجه به اینكه یکی از عوامل به وجود آمدن فس��اد در
ورزش حرفه ای ایران وجود بس��ترهای قانونی ،مقررات پیچیده ،قوانین مبهم و س��ایر موارد مشابه است ،پیشنهاد
می ش��ود با تدوین قوانین و سیاس��ت های ورزش حرفه ای بر اس��اس قوانین بین المللی موجود در فدراسیون ها و
قوانین رسمی كشور در جهت كاهش فساد در ورزش حرفه ای گام برداشت.
واژگان کلیدی :ورزش حرفه ای ،فساد در ورزش ،فساد در تیمهای ورزشی ،داللی در ورزش و شرط بندی
 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،مدیریت ورزشی ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
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در دهه اخیر ،با ش��کل گیری انواع س��ازمان ها و اداره ها جهت ارضای نیاز افراد ،ش��اهد بروز ناهنجاریهای
سازمانی و در اصطالح «فساد اداری» به مثابه شکل جدیدی از انحرافات اجتماعی بوده ایم (کمپبل و گوریتز،1
2014؛ گ��روس2011 ،2؛ ل��و .)2005 ، 3کالینز ،اولنبرک و رودریگز )2009( 4فس��اد را یک عمل انجام ش��ده
با هدف دریافت س��ود و مزایای ش��خصی نامیدند که هی��چ گونه همخوانی و ارتباطی ب��ا وظیفه اصلی و حقوق
اف �راد در س��ازمان ها ندارد و به نوعی پایمال ش��دن حق دیگران اس��ت (کالینز و هم��کاران .)2009 ،همچنین،
دن نئوونبوئ��ر و کاپتی��ن ،)۲۰۰۸( 5رابیوس��ی و س��انتانگو ،)۲۰۱۹( 6رزآ كرمن و پالیفکا ،)۲۰۱۶( 7گورس��یرا،
اس��تگ ،دنکرز و هوس��من )2018( 8و مین )2019( 9فساد را اس��تفاده از قدرت شخصی در سازمان در جهت
کسب منافع نامشروع تعریف نمودند (دن نئوونبوئر و کاپتین2008 ،؛ رابیوسی و سانتانگو2019 ،؛ رزآ كرمن و
پالیفکا2016 ،؛ گورسیرا و همکاران 2018 ،و مین .)2019 ،میتوان اذعان داشت که فساد یک پدیده ناهنجار
اجتماعی ،سیاس��ی و اقتصادی اس��ت که امروزه گریبان ورزش را گرفته است (ماینگ .)2005 ،10جهانی شدن
صنعت ورزش منجر به یک فرایند تجاری به وس��یله درآمدهای نهفته برای س��هامداران ،حامیان مالی ،مسئوالن
دولتی (سیاس��یون) و ورزش��کاران ش��ده اس��ت .این درآمد نهفته منجر به این شده که بس��یاری از ورزشکاران و
مسئوالن به منظور کسب سود و منفعت بیشتر ،دچار ارتکاب فساد شوند (مین.)2019 ،
در ای��ن زمین��ه نیکا و پتوکووارو )2014( 11معتقد بودند که فس��اد در ورزش به ویژه ورزش حرفه ای اش��اره به
نگرانی های اساس��ی و نیز پول های کالنی دارد که می تواند مس��ئولیت اقتصادی و اجتماعی بزرگی را سبب س��از
ش��ود و امروزه ،به یکی از مش��کالت ورزش تبدیل شده است و باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد .فساد می تواند
ب��ه ش��کل های مختلف ،کل سیس��تم ورزش را ناب��ود كند .فس��اد در ورزش را می توان به هر ن��وع ناهنجاری در
ورزش ک��ه طبق قانون ممنوع اس��ت ،تعریف کرد (نیکا و پتوکووارو .)2014 ،جنیین��گ )2006( 12بیان کرد که
فساد در سازمان های ورزشی شامل موارد زیر است )1 :رشوه به مقامات )2 ،تبانی با شرکت کنندگان در مسابقه
و  )3اس��تفاده ورزش��کاران از داروهایی غیر مجاز (دوپینگ) که عملکردش��ان را باال می برد .این اش��کال فساد
توسط افرادی که مدیر نیستند ،صورت می پذیرد و در دسته سازمانهای با افراد فاسد جای می گیرند (جنیینگ،
 .)2006همچنین مانیگ ( )2005موارد فس��اد موجود در ورزش را تجزیه و تحلیل کرد و مفاس��د ورزشی را به
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دو دس��ته تقس��یم نمود :دسته اول مربوط به نتایج رقابت اس��ت که به موجب آن ارائه دهنده و دریافت کننده رشوه
میتوانند ورزش��کاران ،مسئوالن ورزش و غیرورزشکاران مانند داوران باشد .دسته دوم مربوط به فساد مربوط به
انجمنهای ورزش��ی و مس��ئوالن در زمینه محل برگزاری میزبان مس��ابقات مهم ،تخصیص حقوق یا نامزدی در
س��مت ها و غیره میباش��د .همچنین گورس و چادویک )2011( 1فساد در ورزش را به چهار گروه  )1رشوه)2 ،
تبانی ورزشی )3 ،سوء استفاده از اطالعات به منظور شرط بندی و  )4دوپینگ تقسیم کردند (گورس و چادویک،
 .)2011مس��ترز )2015( 2مهم ترین مصادیق فس��اد در ورزش را تبانی در نتیجه بازی ،دوپینگ ،رش��وهخواری
جه��ت کس��ب میزبانی رویدادهای بزرگ و ش��رط بندی بیان نمودن��د (مس��ترز .)2015 ،در زمینه پژوهش های
صورت گرفته پیرامون فساد در ورزش ،الم )2019( 3در پژوهشی با عنوان «فساد در ورزش» به این نتیجه رسید
که فس��اد در ورزش ش��امل  5بخش اس��ت )1 :مفهوم فس��اد )2 ،علل فساد ورزش��ی )3 ،عواقب فساد ورزشی،
 )4اصالح��ات و  )5چالشه��ای مبارزه با فس��اد .مانولی ،آنتونوپولوس و بایرر )2019( 4در پژوهش��ی با عنوان
«اجتناب ناپذیر بودن فس��اد در فوتبال یونان» بیان نمودند که تبانی ،ترفندهای بلیط فروش��ی و گواهی نامه جعلی
مالیاتی از جمله مصادیق بروز فساد در فوتبال یونان هستند و عمده مشکل فوتبال در این کشور عوامل سیاسی،
ساختاری ،اقتصادی و مدیریتی است (مانولی و همکاران .)2019 ،یلماز ،مانولی و آنتونوپولوس )2018( 5در
پژوهش خود با عنوان «آناتومی تبانی در فوتبال ترکیه» گزارش نمودند که تبانی در  17مس��ابقه در فصل -2011
 2010اتف��اق افت��اده بود و منجر به تش��کیل  4پرونده جنایی 7 ،کمیته انضباط��ی و  93مظنون و منجر به حذف
دو تیم از مس��ابقات اروپایی ش��ده بود .همچنین در این تبانی ها اثری از سیاس��یون و شخص رئیس جمهور این
کش��ور برای کس��ب نتیجه دلخواه باش��گاه مورد عالقه خود نیز دیده می شد (یلماز و همکاران .)2018 ،هنری و
محمودی ( )1398در پژوهشی به تبیین الگوی ّ
کمی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران با رویکرد نظریه
ّ
داده -بنیاد پرداختند .نتایج بررس��ی آنها نش��ان داد که کلیه عوامل علی ،زمینه ای ،مداخله گر ،راهبرد و پیامد از
ُمدل ساختاری ،بر پدیده محوری (فساد) دارای تأثیر معنادار و در جهت مثبت بودند و تنها ارتباط بین مقوله های
ّ
عل��ی ،زمین��ه ای ،مداخله گر و راهبرد ب��ر پیامد اثر معنادار و در جهت معکوس (منف��ی) بود .محمودی ،هنری،
یونسی و شهالیی باقری ( )1397در پژوهشی به کاوش عوامل زمینه ای و مداخله گر بروز فساد در صنعت فوتبال
ای �ران پرداختن��د .پس از تحلیل یافته ها ،عوامل زمینه ای (بسترس��از) و عوامل مداخله گر (تأثیرگذار) شناس��ایی
ش��دند .بر اساس همین یافته ها ،بی اخالقی ،بی تعهدی ،عدم تعامل و هم افزایی سازمانی و فراهم نبودن محیط
حقوقی و قانونی به عنوان مقوله محوری شناس��ایی ش��دند .یافته های مربوط به عوامل زمینه ای بیانگر  25مقوله
فرع��ی حاصل از کدگ��ذاری محوری در  7مفهوم کلی حاصل از کدگذاری گزینش��ی همچون ش��کاف قوانین،
انگیزه مالی ،کارکرد نامناس��ب رس��انه ها ،تضعیف مجامع تصمیم گیری ،ضع��ف قوانین نقل و انتقاالت ،فقدان
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معیارهای رفتاری و ش��فاف نبودن فرایندها دس��ته بندی ش��دند .یافته های عوامل مداخله گر (تأثیرگذار) نیز در 7
مقول��ه فرع��ی حاصل از کدگذاری محوری در  3مفهوم کلی از کدگذاری گزینش��ی تداخ��ل وظایف ،عدم اراده
فس��اد س��تیزی و عدم هماهنگی طبقه بندی شدند .به طور کلی شناس��ایی عوامل زمینه ای و تأثیرگذار بروز فساد
می تواند به مس��ئوالن در پیش��گیری از وقوع فساد و بهبود سالمت سازمانی فوتبال کمک بسیاری کند .شفیعی و
افروزه ( )1397در پژوهشی به شناسایی و تبیین مولفه های موثر در بروز فساد در فوتبال ایران پرداختند .یافته ها
نش��ان داد که مغیرهای مدیریتی -اداری و آموزش��ی -تربیتی بیش��ترین تاثیر را در همه ابعاد داش��تند .همچنین،
باالترین رتبه شکل های فساد از دیدگاه بازیکنان ،مربیان ،داوران ،کادر فنی و مدیریتی و اصحاب رسانه ،تبانی و
از دیدگاه اعضای آ کادمی فوتبال تحصیل مال از طریق نامش��روع بود .یافته ها نشان داد که بعد کالن تبیین کننده
بروز فساد در فوتبال است و سطوح میانی تاثیرگذاری ضعیفی بر فساد دارند -شاید تاثیرگذاری ضعیف به سبب
قدرت تاثیر بعد کالن بر فس��اد در مقایس��ه با عوامل میانی و خرد باش��د .همچنین زارع ،حیدری نژاد و ش��تاب
بوش��هری ( )1395در پژوهش��ی به بررس��ی عوامل موثر بر بروز فس��اد اداری و روش های کنت��رل آن در وزارت
ورزش و جوانان پرداختند .نتایج نشان داد که عوامل سازمانی با مقدار  5/88بیشترین و عوامل آگاهی دهنده با
مقدار  2/40کمترین تاثیر را بر بروز فس��اد اداری دارند .در بخش کنترل فس��اد اداری نتایج پژوهش نشان داد که
عوامل اثر بخش��ی قانونی با مقدار  3/63بیشترین تاثیر و عوامل مدیریتی -اداری با مقدار  1/42کمترین تاثیر را
بر روش های کنترل فساد اداری دارا هستند.
ب��ا توج��ه به مطالب ارائه ش��ده می توان گفت ک��ه نمونه هایی از فس��اد را کم و بیش می توان در هر س��ازمانی
مش��اهده کرد .س��ازمان های ورزشی در ایران نیز از این امر مستثنی نیستند که با توجه به نقش و مسئولیت مهمی
که در امر توس��عه ورزش و تأمین س�لامت مردم دارند ،فساد در ورزش بخصوص ورزش حرفه ای ایران می تواند
تاثیرات مخرب زیادی را به بار آورد .با توجه به اینکه در ایران کمتر پژوهش��ی به فس��اد در ورزش پرداخته و اکثر
پژوهش های انجام ش��ده در زمینه فس��اد در صنعت فوتبال ایران -نظیر هن��ری و محمودی ( ،)1398محمودی
و هم��کاران ( ،)1397ش��فیعی و اف��روزه ( )1397و محمودی و هم��کاران ( -)1396بوده و تع��داد اندک این
پژوهش ها موجب ش��ده به رفع مش��کل فساد کمک چندانی نشود،می توان گفت عدم نبود الگو و مدلی مناسب
در این زمینه می تواند صدمات جبران ناپذیری برای ورزش حرفه ای ایران در پی داش��ته باش��د .بنابراین کنکاش
درباره این موضوع از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است .پس سوال اصلی این پژوهش آن است:
چه عواملی بر شکلگیری فساد در ورزش حرفه ای ایران موثر هستند؟

روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر کیفی ،از نوع پژوهش های اکتشافی می باشد و هدف کشف پدیدههایی است که چندان قابل
درک نیس��تتند .این پژوهش به دنبال شناس��ایی عوامل موثر بر شکل گیری فساد در ورزش حرفهای ایران بود .لذا
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی اس��ت .این پژوهش بر مبنای جس��تجوی داده ،دارای ماهیت کیفی
اس��ت که از روش نظریه داده -بنیاد اس��تفاده می کند .س��ئواالت مصاحبه بر اساس مدل سیستماتیک و رهیافت
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نظامند اش��تراوس و کوربین )1997( 1طراحی ش��ده اس��ت؛ بدین ص��ورت که ابتدا از طریق مطالعات اس��ناد،
فهرس��تی از عوامل مؤثر با موضوع پژوهش شناسایی ش��د .فهرست مقدماتی به عنوان سئواالت مصاحبه و ابزار
اولی��ه گردآوری داده ها مد نظر قرار گرفت .س��پس راهنمای مصاحبه تدوین و پژوهش��گر قبل از انجام مصاحبه
ب��ا ه��ر یک از صاحب نظران آگاه ،راهنمای مصاحبه را برای آنان ارس��ال کرد .همچنین س��ئوال هایی بر اس��اس
پاس��خ مش��ارکت کنندگان به منظور کشف جنبه های خاص و عمیق تر فس��اد در ورزش از طریق مصاحبه عمیق
و نیمه س��اختارمند پرسیده ش��د .مصاحبه با برخی سئواالت توصیفی همچون :سن ،س��ابقه فعالیت و همچنین
شناخت دقیق از سمت یا جایگاه مصاحبه شوندگان آغاز می شد و در ادامه سئواالت اصلی پژوهش پرسیده و در
پایان نیز از مصاحبه ش��وندگان با س��ئوال باز مانند فكر می کنید مطلبی هست که به آن در این حوزه نپرداخته اید؟
خاتم��ه می یاف��ت .مدت زمان مصاحبه بین  70ال��ی  120دقیقه بود که در پژوهش حاض��ر میانگین مصاحبه با
نمونهها  90دقیقه بود .ذکر این نکته ضروری است که به منظور ثبت اطالعات حاصل از مصاحبه ها ،عالوه بر
نکته برداری ،از دس��تگاه ویژه ضبط صدا نیز اس��تفاده گردید .به دلیل مسائل اخالقی ،قبل از شروع هر مصاحبه،
ب �رای ضب��ط گفتگو از مصاحبهش��وندگان اجازه گرفته می ش��د .مصاحبه در مکان مورد توافق مصاحبه ش��ونده و
پژوهش��گر بود .تعداد  7نفر از مصاحبه ش��وندگان به ش��کل هدفمند و با توجه به شناخت تیم پژوهش و مطالعه
و بررس��ی مق��االت و پژوهش های علمی و تعداد  12نفر هم به ش��یوه گلوله برفی و ب��ا معرفی گروه اول انتخاب
شدند .برای هر یک از مشارکت کنندگان بعد از هماهنگی زمان مصاحبه ،به منظور حداکثر استفاده از اطالعات
صاح��ب نظران و آش��نایی ب��ا کلیت موضوع و جوان��ب آن ،نامه ای همراه با جزئیات و اه��داف اصلی پژوهش و
س��ئواالت مرتبط با آن توس��ط پس��ت الکترونیکی یا ش��بکه های اجتماعی به مصاحبهش��وندگان ارسال شد تا با
مطالعه و آمادگی ذهنی بیشتر در مصاحبه پاسخگوی سئواالت پژوهشگر باشند .البته تغییرات الزم در سئواالت
برای هر یک از مصاحبه ش��وندگان قبل و حتی حین گفتگو و با توجه به ش �رایط مصاحبه انجام می ش��د .پس از
انجام  19مصاحبه ،پژوهشگر به اشباع نظری رسید .مصاحبه شوندگان شامل  4نفر عضو هیئت علمی دانشگاه
که دارای مقاله علمی چاپ ش��ده یا کتاب تالیفی یا ترجمه ای بودند 3 ،نفر از مدیران باش��گاه های ورزش��ی3 ،
نفر از روسای فدراسیون های ورزشی 2 ،نفر از مدیران رسانه های ورزشی 3 ،نفر از مدیران عالی وزارت ورزش
و جوان��ان 2 ،نف��ر از مدیران آ کادمی ملی المپیک و  2نفر از ورزش��کاران معروف در رش��ته های مختلف بودند.
انج��ام مصاحبه ها تا حد کفایت یا اش��باع نظری ادامه یافت .اش��باع نظری مرحلهای اس��ت ک��ه در آن داده های
جدیدی در مورد مقوله پدید نیاید و روابط بین مقوله ها برقرار و تأیید ش��ده اس��ت (اشتراوس و کوربین.)1997 ،
از آنجا که نظریههایی که در عرصه علوم انس��انی و رفتاری ارائه می ش��وند در طول زمان قابل ،اصالح و تعدیل
هستند ،پژوهشگران کیفی به جای واژه اعتبار و روایی ،از واژه های «مقبولیت» «انتقال پذیری» و «تأییدپذیری»
اس��تفاده میکنن��د که داده ها م��ورد تایید قرار گرفتند .همچنین از پایایی بازآزمون اس��تفاده ش��د و پایایی معادل
 88درص��د گ �زارش گردید .بدین ش��کل که  3مصاحبه به عن��وان نمونه انتخاب و هر کدام از آن ها توس��ط یک
ُ
ُ
نفر متخصص مدیریت ورزش��ی آش��نا به حیطه بازاریابی مجدد کدگذاری ش��دند .سپس کدهای مشخص شده
1. Strauss & Corbin
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ب �رای ه��ر کدام از مصاحبه ها با هم مقایس��ه گردیدند .در هر کدام از مصاحبه ه��ا ،کدهایی که بین دو کدگذار
با هم مش��ابه بودند به عنوان "توافق" و کدهای غیر مش��ابه به عنوان "عدم توافق" مش��خص ش��دند .با توجه به
اس��تفاده از روش کیف��ی نظری��ه داده -بنیاد در این پژوه��ش ،گالدینک )۲۰۰۲( 1بیان می دارد بیش��تر مطالعات
الگوی کدگذاری پارادایمی را برای تحلیل داده های حاصل از روش داده -بنیاد معرفی می کنند که در قالب یک
فرایند کدگذاری سیس��تماتیک 2شامل س��ه مرحله اولیه ،3محوری 4و گزینشی 5منجر به ایجاد این مدل می شود
(گالدینک .)2002 ،در این تحقیق پژوهش��گر سعی نموده است بر اساس نظرات صاحب نظران از پدیده مورد
مطالعه (شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری فساد در ورزش حرفهای ایران) مقوالتی را استخراج کند و در بخش
بحث و نتیجه گیری به بررسی گسترده تر هر یک از مقوله ها بپردازد.
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ردیف
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جدول  :1کدهای اولیه و کدبندی متمرکز
کد اولیه
عدم شایسته ساالری در انتخاب مدیران
ابهام در انتصابات مدیریتی
عدم ثبات مدیریتی
نتیجه گرا بودن مدیران
وجود مدیران غیر ورزشی
عدم استقالل کاری
عدم مسئولیت پذیری
چند شغله بودن مدیران
تفویض اختیار خارج از مسئولیت
آشنا نبودن با قوانین و مقررات
عدم وجود چشم انداز
عدم برنامه  ریزی
عدم وجود برنامه های کاری
عدم توجه به نگرش و تفکرات
تصمیمات غلط در سازمان های ورزشی
عدم توجه به پاداش ها
عدم وجود مزایا

کد محوری

ضعف
مدیریتی

بی عدالتی
سازمانی

مقوله اصلی

شرایط علی

شرایط علی

1. Goulding
2. Coding systematic
3. Open coding
4. Axial coding
5. Selective coding
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19
20
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39
40
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42
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

قضاوت در مورد ورزشکاران
بی انضباطی از سوی مدیران
بی انضباطی از سوی مربیان
بی انضباطی از سوی ورزشکاران
بی انضباطی از سوی عوامل اجرایی
عدم وجود تعهد حرفه ای
عدم وجود ایدئولوژی اخالقی
در نظر گرفتن منافع شخصی
عدم تعهد به تیم
زیر پا گذاشتن اصول اخالقی
الگو و سرمشق از پیشکسوتان
عدم وفاداری به تیم
نهادینه کردن فرهنگ پهلوانی
رفتار مناسب با شئون اسالمی
فرهنگ سازی از طریق توسعه رفتارهای مطلوب
توجیه مسئولیت های آگاهانه
احیای حس مسئولیت پذیری
وجود دالالن در ورزش
وجود باندهای مافیایی در ورزش
وجود خویشاوندی در ورزش
وجود منافع ناعادالنه در ورزش
عدم وجود نظام دموکراتیک در ورزش
انحصارگرایی در قدرت
عدم شفافیت
عدم رعایت قانون
سوء استفاده از قدرت
انحصارطلبی
فساد در سطح کالن ورزش
ضعف در تشکیالت اداری
ضعف سیستم ها و روش ها
استفاده نکردن از منشور اخالقی
پنهان کاری
نقض هنجارها
استفاده نادرست از الگوها
ضعف در قوانین و مقررات
دور زدن قوانین
اجرای سلیقه ای قوانین
تغییرات مداوم قوانین
پیروی نکردن از قوانین فدراسیون های ورزشی
سوء استفاده از قوانین
عدم به روز بودن قوانین
کمبود نظارت بر قوانین و مقررات
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نبود اخالق
حرفه ای

شرایط
زمینه ای

فرهنگ سازی

راهبرد

باند بازی

شرایط
زمینه ای

فساد
سیستمی

شرایط علی

عوامل
ساختاری

شرایط علی

عوامل
سازمانی

شرایط علی

خالء قوانین و
مقررات

شرایط
مداخله گر
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92
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95
96
97
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99

مقام پرستی
نفوذ و ارتباطات عوامل اجرایی
سهم خواهی عوامل اجرایی
عدم ثبات سیاسی
عدم تقسیم قدرت به صورت عادالنه
ساختار سیاسی نادرست
قدرت مسئولیت سیاستمداران در ورزش
منفعت طلبی
خود شیفتگی
میل به اختالس
رانت خواری
جاه طلبی
نفع شخصی
نفع مالی
نفع تیمی
بستن قراردادهای هنگفت
فضای باز سیاسی
پیشنهاد رشوه از سوی سیاستمداران
نبود آزادی رسانه ای برای ارائه گزارش های مربوط به فساد
انتصابات رسانه ای
گسترش شایعات فساد در رسانه ها
اعمال قدرت در رسانه ها
عدم انعکاس اخبار
مشارکت رسانه ها در فساد
سوق دادن نگرش افکار عمومی به دیگر مسائل در ورزش
مستند سازی های مالی
عدم صداقت و پاک دستی مدیران
ابهام در صورت های مالی
فقدان سیستم ارزیابی و نرخ گذاری بازیکنان
عدم تفکیک بازرس قانونی از حسابرس
کمبود آیین نامه های مالی
عدم شفافیت های مالی
قراردادهای جعلی
کاهش نظارت
کمبود بازرس
نبود بازرس مستقل در ورزش حرفه ای
سوء استفاده مدیران خصوصی از مدیران دولتی
پیشنهاد رشوه دادن مدیران شرکت های خصوصی به مدیران دولتی
البیگری
پولشویی

نقش عوامل
اجرایی در
ورزش

شرایط علی

سیاست
سازمانی

شرایط علی

ویژگی های
فردی

شرایط
زمینه ای

منفعت و سود

شرایط علی

فساد سیاسی

شرایط
زمینه ای

فساد رسانه ای

عوامل
مداخله گر

فساد مالی

شرایط
زمینه ای

نبود نظارت

شرایط علی

فساد در
بخش
خصوصی

شرایط
مداخله گر
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120
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130
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134
135
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رانت خواری از قدرت
اختالس مدیران دولتی
عقد قرار دادهای زیان آور
ارتباط با
چاپلوسی برای حفظ سمت
وابستگی های حزبی
تبانی در نتیجه
تبانی در خرید بازیکن
رعایت نکردن بازی جوانمردانه
تخریب دیگر تیم ها و باشگاه های ورزشی
عدم وازین اخالقی در تیم های ورزشی
توجه به سطح درآمد خانواده ها
عدم توجه به تیم های پایه
عدم توجه به بازیکنان با درآمد پایین
تخریب مربیان
ارتباط با دالالن ورزشی
جذب بازیکنان سفارش شده
انحصاری شده نیمکت مربیگری
عدم مسئولیت پذیری در بین مربیان
درآمدزایی های نامتعارف از فروش بازیکنان
عدم رعایت احراز شرایط حرفه ای مربیان
شهرت طلبی در بین بازیکنان
شرط بندی بازیکنان با عوامل خارج از ورزش
دوپینگ بازیکنان
میل به پولدار شدن در بین بازیکنان
اعتماد به نفس کاذب در بین بازیکنان
پایبند نبود بازیکنان به باشگاه
بازیکن ساالری
جذب بازیکنان پولی
رابطه پنهان بازیکنان با دالالن
وجود مافیا در نقل و انتقاالت بازیکنان
کم شدن تعصب در میان ورزشکاران
استفاده از بیت المال
نبود نظام بانکی فعال
نبود سیستم مالیاتی فعال
خصوصی سازی بدون توجه به زیرساخت ها
ساختار شکننده نظام مالی -اداری
سهامدار نکردن هواداران
عدم پرداخت حقوق داوران
چیدمان داوری بر اساس شهرت بدون توجه به زحمت داوران
ضعف مالی داوران
عدم آموزش داوران در مبارزه با فساد
نبود انسجام در تشکیالت داوری
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فساد در
بخش دولتی

شرایط
مداخله گر

فساد در
تیمهای
ورزشی

شرایط
زمینه ای

فساد در
تیمهای
ورزشی

شرایط
زمینه ای

فساد در بین
مربیان

شرایط
مداخلگر

فساد در بین
ورزشکاران

شرایط
مداخلگر

عوامل برون
سازمانی

شرایط
مداخلگر

فساد در بین
داوران

شرایط
مداخلگر
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143
144
145
146
147
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149
150
151
152
153
154
155
156
157
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159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

سوء استفاده از مدیران ناموفق
نفوذ و قدرت در رسانه ها ورزشی
جابه جایی مداوم بازیکنان
جابه جایی مداوم مربیان
عدم توجه به سایت های شرط بندی از سوی مراجع قضایی
حضور مربیان ،بازیکنان و داوران در سایت های شرط بندی
عضویت ارکان های اصلی ورزش در سایت های شرط بندی
شرط بندی در لیگ های پایین تر
سهم خواهی مدیران و مربیان از قرارداد بازیکنان
سودجویی مدیران
میل به ستاره سازی در ورزش
نتیجه گرایی از سوی هواداران
انتصابات حاکمیتی در ورزش
انتصابات سیاسی در ورزش
انتصابات نابجا در ورزش
انتصابات پولی در ورزش
البیگری در انتصابات
پایین بودن سطح سالمت اجتماعی افراد در جامعه
از بین رفتن سرمایه های اجتماعی
از بین رفتن اعتماد اجتماعی
افزایش فاصله طبقاتی
از بین رفتن مشارکت اجتماعی
بی بند و باری از سوی افراد مشهور
نبود دموکراسی در ورزش
پایین آمدن تقوای افراد
دور شدن از اهداف ورزش
کم رنگ شدن ارزش های دینی
لوده سازی فضای ورزش
نظارت و کنترل
راهبردهای حقوقی
کنترل مالی تیم های حرفه ای
پرداخت به موقع حق و حقوق
احزار شرایط حرفه ای مدیران و مربیان
حذف دالالن در ورزش
ترویج بازی جوانمردانه
گسترش بستر رقابت طلبی

داللی در
ورزش

شرایط
مداخلگر

شرط بندی

شرایط
مداخلگر

منفعت طلبی

شرایط علی

عدم شایسته
ساالری

شرایط
زمینه ای

عوامل
اجتماعی
تشکیل دهنده
فساد

شرایط
زمینه ای

کم رنگ شدن
اعتقادات

شرایط علی

راهبردهای
مبارزه بافساد

راهبرد
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199
200
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207
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214
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از بین بردن روابط خارج از عرف
تشکیل بنگاه های اقتصادی در ورزش
استفاده از تجارب کشورهای دیگر در مبارزه با فساد
افزایش عوامل اجتماعی در ورزش
صدور به موقه و سریح احکام انظباتی
ورود نهادهای قضایی در ورزش
برخورد قضایی با مافیا و دالالن ورزشی
برخورد جدی با صاحبان سایت های شرط بندی
توجه به تیم های پایه
کاهش تهدیدات سازمانی و برون سازمانی
کانال قانونی فروش و خرید بازیکن
افزایش مجازات ها
افزایش ارتباط با نهادهای بین المللی مبارزه با فساد
گرفتن تست های مکرر دوپینگ
توسعه کمیته های اخالقی در ورزش
جلوگیری از قانون کپی رایت
افزایش بازرسان در سازمان های ورزشی
تشکیل کمیته های فنی
توجه به انتصابات
افزایش نهادهای مبارزه با فساد
ایجاد نهادهای مستقل برای مبارزه با فساد سازمانی
جلوگیری از قدرت طلبی مدیران
افزایش کمیته های انظباتی در تیم ها
ایجاد کمیته مبارزه با فساد در تیم های ورزشی
توجه به آموزش ارزش های اخالقی به بازیکنان
کسترش آموزش های اخالقی در تیم های پایه
برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با فساد
آشنایی بازیکنان با قوانین و مقررات
جلوگیری از فعالیت های عام المنفعه و خریه افراد در عرصه ورزش
تقویت ارزش های فرهنگی در جامعه ورزشی
توسعه زیر ساخت ها
از بین بردن بازیکن ساالری
حذف دالالن ورزشی
افزایش شایسته ساالری در انتصابات
جلوگیری از افزایش جبابی قیمت های بازیکنان و مربیان
جلوگیری از قراردادهای نامتعارف
کاهش استفاده نکردن از مدیران بازنشسته
کاهش استفاده نکردن از مدیران دوشغله
کاهش تخلفات
جلوگیری از قطبی شدن ورزش
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راهبردهای
مبارزه بافساد

راهبرد

آموزش مبارزه
با فساد

راهبرد

افزایش عوامل
فرهنگی

راهبرد

پیامدهای
پیشگیری از
فساد

پیامد

پیامدهای
پیشگیری از
فساد

پیامد
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220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

افزایش تیم های سازنده
افزایش حس جذابیت و کیفیت بازی ها
واقعی بودن نتایج
توسعه و پیشرفت در ورزش
توسعه ورزش حرفه ای
افزایش انگیزه
کاهش پول پرستی
افزایش هواداران
آرامش اجتماعی
ممانعت از رقابت سالم
دید منفی به ارکان ورزش
فساد اداری در بدنه ورزش
افزایش بی انگیزگی
بدبینی هواداران به نتایج
پارتی بازی در ورزش
کپی رایت در ورزش
شهرت طلبی افراد خاص
توجه به شهرت طلبی از سوی مدیران
حاکم بودن فساد پنهان بر محیط ورزش حرفه ای
ساختار ناسالم
مشکالت سخت افزاری
ورود پول هنگفت در ورزش
فساد ریشه ای
تهدیدات سازمانی از سوی افراد با نفوذ
نقش آفرینی سیاسیون در ورزش
استفاده ابزاری از ورزش در سیاست به عنوان عاملی برای رشد واسطه گری
سهم خواهی جریانات سیاسی در ورزش
نفوذ و دخالت سیاسیون در ورزش
رانت سیاسی در ورزش حرفه ای
وجود ارتباطات سیاسی غیر متعارف
سیاست زدگی ساختار ورزش جهت ترویج واسطه گری
نبستن قرار دادهای حرفه ای
بی قاعده بودن دستمزدها
ورود مالکان خصوصی گزینش نشده به ورزش
نبود بنگاه های اقتصادی در بدنه ورزش

پیامدهای
حرفه ای

پیامد

پیامدهای
اجتماعی

پیامد

شیوع فساد

شرایط
مداخلگر

ماهیت فساد

شرایط علی

نقش
سیاسیون در
ورزش

شرایط
زمینه ای

عوامل فنی و
تخصصی

شرایط
زمینه ای

بعد از کدگذاری مرحله به مرحله مفاهیم به دست آمده ،تعداد  254کد اولیه غیرتکراری به دست آمد که در
قالب  40مقوله طبقهبندی شدند.
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شکل  :1مدل عوامل موثر بر شکل گیری فساد در ورزش حرفهای ایران

بحث و نتیجه گیری

در س��ال های اخیر ،جهان ش��اهد رش��د بی س��ابقه آگاهی نس��بت به پیامدهای گس��ترش فس��اد بوده است.
س��ازمان های بین المللی ،دولت ها و نهادهای جامعه مدنی ،فس��اد را به عن��وان مانعی جدی برای تحقق حقوق
ش��هروندی ،دموکراس��ی ،رش��د کیفی و ثبات ملی و بینالمللی مورد ارزیابی قرار می دهند .فساد ،گذشته از آن
که از نظر اخالقی ناپس��ند اس��ت ،بیش��تر به آن علت که سبب بروز بس��یاری از ناکارآمدی ها و دشواری ها برای
تحول و توس��عه اجتماعی و اقتصادی می شود ،به کانون توجه بسیاری از اقتصاددانان ،متخصصان علوم سیاسی
و پژوهشگران علوم مدیریت تبدیل شده است (صادقی و همکاران .)1389 ،از این رو ،پژوهش حاضر به دنبال
شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری فساد در ورزش حرفهای ایران است .نتایج حاصل از کدگذاری ها نشان داد
که ش��کل گیری فس��اد در ورزش حرفهای ایران بر مبنای عوامل مختلفی قرار دارد .لذا زمانی که مکانیسم اثر این
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عوامل به درس��تی شناس��ایی و تشخیص داده شود می توان شاهد رش��د علمی و پیشگیری از شکل گیری فساد در
ورزش حرفهای ایران بود .در ادامه این عوامل به صورت جداگانه مطرح و در موردآنها بحث میشود.
در این پژوهش یکی از عواملی که در خصوص ش��کل گیری فس��اد در ورزش حرفهای ایران مورد بررسی قرار
گرفت ،شرایط علی بود .شرایط علی ،مجموعه ای از عوامل اصلی به وجود آورنده پدیده مورد مطالعه می باشند
(اش��تراوش و کوربین .)1990 ،در این پژوهش ش �رایط علی ش��امل دوازده عامل بود )1 :ضعف مدیریتی)2 ،
بی عدالتی س��ازمانی )3 ،فس��اد سیستمی )4 ،عوامل ساختاری )5 ،عوامل س��ازمانی )6 ،نقش عوامل اجرایی
در ورزش )7 ،سیاس��ت سازمانی )8 ،منفعت و س��ود )9 ،نبود نظارت )10 ،منفعت طلبی )11 ،کم رنگ شدن
اعتقادات و  )12ماهیت فساد .این یافته ها با نتایج مطالعات هنری و محمودی ( ،)1398محمودی و همکاران
( ،)1397الم ( ،)2019تیگو ،)2016( 1مس��ترز )2015( 2و زویت��ر )2014( 3همخوان بود .یکی از مهم ترین
این عوامل با عنوان «ضعف مدیریتی» بود ش��امل موارد زیر بود :عدم شایسته ساالری در انتخاب مدیران ،ابهام
در انتصابات مدیریتی ،عدم ثبات مدیریتی ،نتیجه گرا بودن مدیران ،وجود مدیران غیر ورزش��ی ،عدم اس��تقالل
کاری ،عدم مس��ئولیت پذیری ،چند شغله بودن مدیران ،تفویض اختیار خارج از مسئولیت ،آشنا نبودن با قوانین
و مق��ررات ،عدم وجود چش �مانداز و ع��دم برنامه  ریزی .پینتو و هم��کاران )2008( 4بیان کردن��د زمانی که در
سازمان طرح وظایف و تفکیک فعالیت های افراد یا بخش ها وجود ندارد ،زمینه برای بروز سوء استفاده در افراد
س��ازمان ایجاد می ش��ود (پینتو و همکاران .)2008 ،در تبیین این نتایج می توان گفت برای جلوگیری از فساد در
ورزش حرفه ای ایران ،مس��ئوالن ارش��د و در س��طوح پایین تر مدیران تیم های پایه و مدیران باشگاه های ورزشی
باید مدیران شایسته ای را انتخاب نمایند .باید این فرصت را برای مدیران فراهم کنند تا زیر بناهای مهم را ایجاد
و بتوانن��د با چش��م انداز دراز مدت فس��اد را از بدنه سیس��تم ورزش حذف کنند .همچنین ب �رای مدیران جوان تر
بای��د دوره ه��ای آموزش��ی در نظر گرفته ش��ود و آنان را با قوانین و مقررات جدید آش��نا کرد تا بتوانند در س��ازمان
ورزش��ی خود راه های پیش��گیری و مبارزه با فساد را شناسایی کنند و قدم های مثبتی بردارند .از دیگر عوامل مهم
ش �رایط علی ،فقدان نظارت بود که ش��امل موارد زیر است :کاهش نظارت ،کمبود بازرس و نبود بازرس مستقل
در ورزش حرف��ه ای .در تبیی��ن این نتایج می توان گفت که نبود نظارت باعث می ش��ود تا نظام ها از کار بیفتند و
فس��اد در ورزش حرفهای ایران ش��کل بگیرد .به نظر می رسد باید نگاه ویژه ای به این بحث شود ،چراکه با اعمال
نظارت های بیش��تر و همچنین افزایش بازرس��ان مستقل در سازمان های ورزشی می توان از بروز فساد در ورزش
حرفه ای ایران جلوگیری کرد.
یکی دیگر از عوامل مهم در زمینه ش��کل گیری فس��اد در ورزش حرفهای ایران ،ش �رایط زمینه ای بود .شرایط
زمینه ای ،مجموعه خصوصیات ویژه است که به پدیده ای داللت می کند (اشتراوش و کوربین .)1990 ،در این
پژوهش ش �رایط زمینهای ش��امل  10عامل بود )1 :نبود اخالق در ورزش حرفه ای )2 ،باندبازی )3 ،ویژگی های
1. Teague
2. Masters
3. Zitzewitz
4. Pinto et al.
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فردی )4 ،فس��اد سیاس��ی )5 ،فساد مالی )6 ،فس��اد در تیمهای ورزشی )7 ،عدم شایس��ته ساالری )8 ،عوامل
اجتماعی تش��کیل دهنده فساد )9 ،نقش سیاسیون در ورزش و  )10عوامل فنی و تخصصی .این یافته ها با نتایج
مطالعات ش��فیعی و افروزه ( ،)1397محمودی و همکاران ( ،)1397وو و تانگ )2019( 1آنتونوپولوس و بایرر
( ،)2019مانولی��و هم��کاران ( ،)2019یلم��از و هم��کاران ( )2018و مانیگ ( )2005همخ��وان بود .یکی از
مهم ترین این عوامل فس��اد مالی بود .فس��اد مالی در این پژوهش ش��امل مستند س��ازی های مالی ،عدم صداقق
و پاک دس��تی مدیران ،ابهام در صورت های مالی ،فقدان سیس��تم ارزیابی و نرخ گذاری بازیکنان ،عدم تفکیک
بازرس قانونی از حس��ابرس ،کمبود آیین نامه های مالی ،عدم ش��فافیت های مال��ی و قراردادهای جعلی بود .در
تبیین این نتایج می توان گفت که طی سال های اخیر شاهد کشف و آشکار سازی موارد متعددی از مفاسد مالی
کالن در ورزش حرفه ای کشور بوده ایم .از طرف دیگر ،جایگاه ورزش کشور در شاخص های فساد منتشر شده
توس��ط سازمان ش��فافیت بین الملل ،مطلوب نیس��ت .بارها مقام معظم رهبری و سایر مس��ئوالن عالی کشور بر
تالش در جهت پیش��گیری و برخورد با مفاس��د اقتصادی تاکید نموده و دستورالعمل ها و بخشنامه های متعددی
در این زمینه تصویب و کمیس��یون ها و کارگروه های متعددی جهت پیگیری ایجاد ش��ده است .در سیاست های
کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی توس��ط مقام معظم رهبری نیز بر نظارت و پیش��گیری و مقابله با مفاس��د اقتصادی
در جهت ایجاد رونق اقتصادی تاکید ش��ده اس��ت .به نظر می رسد عدم توجه به ریشه های بروز فساد در ورزش
و ع��دم تدوین راهکارهای مناس��ب جه��ت تضعیف یا محدود کردن این ریش��ه ها ،از دالیل عدم کس��ب نتیجه
مطلوب در مبارزه با فساد مالی می باشد .از دیگر موارد مهم شرایط زمینه ای ،فساد سیاسی بود .فساد سیاسی در
2
این پژوهش ش��امل فضای باز سیاس��ی ،پیشنهاد رشوه از سوی سیاس��تمداران و نبود آزادی رسانه ای بود .آ کتان
( )1993فساد سیاسی را به استفاده از قدرت از جانب مقامات دولتی در باالترین سطوح و افراد منتخب شامل
قانون گذاران یا ش��بكه مرتبط با ایشان به منظور کسب منافع نامشروع خصوصى (فردى یا گروهی) تعریف کرده
اس��ت (آ کتان .)1993 ،فس��اد سیاس��ی مش��خصاتی را نش��ان می دهد که به تمامی بخش های جامعه گسترش
می یابد .فساد اقتصادی ،فساد علمی و غیره همگی فسادهای سیاسی هستند که در نهادها و قوانین سیاسی ظاهر
می ش��وند که به درس��تی شکل نگرفته است .فساد سیاس��ی در فرآیندهای سیاسی ظاهر می شود و در ارتباط بین
بازیگران سیاس��ی رخ میدهد که در فرآیندهای سیاس��ی نقش دارند .بازیگر سیاسی که به دلیل فساد سیاسی ،از
حق تصمیم گیری برخوردار شده ،از قدرت سیاسی و اختیاراتش برای نقض قوانین ،قواعد و همچنین معیارهای
اخالقی استفاده می کند (آ کتان .)1997 ،در تبین این نتایج می توان گفت که یکی از مهم ترین زمینه های اصلی
ایجاد فس��اد سیاس��ی در جامعه ،رواج رابطه ساالری است که در جامعه دو آفت مهم را دامن می زند :نخست آن
که مردم به ش��دت نس��بت به نخبگان سیاس��ی بدبین می ش��وند که چنین پدیده ای به ضرر نظام و حاکمیت تمام
می شود .دومین اثر نیز بی اعتمادی به ساختار و ناامیدی از آن است که در روندی زمانی به تمایز ،فاصله گذاری
و انقطاع افراد جامعه از حکومت می انجامد .بنابراین مقابله با زمینه های ش��کل گیری فس��اد سیاسی در ورزش
1. Wu & Tang
2. Aktan
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می تواند هم زمان با مقابله با فس��اد سیاس��ی ،فس��اد اقتصادی را نیز کاهش دهد .از این رو ،الزام به پاسخگویی،
پذیرش مسئولیت ،شفافیت و عمل به قانون در کنار اصالح قوانین نظارتی و پیگیری و کنترل مستمر فعالیت های
سازمان ها و نهادهای مختلف می تواند تا میزان باالیی زمینه های فساد سیاسی در ورزش را از بین ببرد.
یکی دیگر از عواملی که در زمینه شکل گیری فساد در ورزش حرفهای ایران مورد بررسی قرار گرفت ،شرایط
مداخله گر بود .شرایط مداخله گر ،عواملی هستند که بر راهبردها اثرگذار هستند (اشتراوش و کوربین.)1990 ،
در این پژوهش ش �رایط مداخله گر ش��امل  11عامل بود )1 :خالء قوانین و مقررات )2 ،فساد رسانه ای )3 ،فساد
در بخش خصوصی )4 ،فس��اد در بخش دولتی )5 ،فس��اد در بین مربیان )6 ،فساد در بین ورزشکاران )7 ،فساد
در بین داوران )8 ،عوامل برون سازمانی )9 ،داللی در ورزش )10 ،شرط بندی و  )11شیوع فساد .این یافته ها با
نتایج شفیعی و افروزه ( ،)1397محمودی و همکاران ( ،)1396مسترز ( )2015و گورس ،چادویک ()2010
و رام��وس )2009( 1همخ��وان بود .از مهم ترین عوال مداخله گر می توان به خالء قوانین و مقررات اش��اره کرد.
خ�لاء قوانین و مقررات در این پژوهش ش��امل ضع��ف در قوانین و مقررات ،دور زدن قوانین ،اجرای س��لیقهای
قوانین ،تغییرات مداوم قوانین ،پیروی نکردن از قوانین فدراسیون های ورزشی ،سو استفاده از قوانین ،عدم به روز
ب��ودن قوانین و کمبود نظارت بر قوانین و مقررات بود .به نظر می رس��د که وج��ود قوانینی که از جامعیت کاملی
برخوردار نیست ،راه فرار از قانون و عدم اجرای آن را در کشور تشدید کرده است .از سوی دیگر ،برخی مجریان
قوانین خوب و بازدارنده را به درستی اجرا نمی کنند .لذا هسته فساد اداری و غیره شکل گرفته است .بنابراین باید
در قوانین تجدید نظر کرد و قوانین س��ختی برای مبارزه با فس��اد در ورزش حرفه ای کشور اتخاذ نمود و برای افراد
خاطی نیز مجازات های س��نگینی درنظر گرفت .از دیگر عوامل مهم میتوان به فساد در بین مربیان ،ورزشکاران
و داوران آشاره کرد.
یکی دیگر از عوامل ش��کل گیری فس��اد در ورزش حرفهای ایران راهبردها بود .راهبردها ،راهحل هایی هستند
که برای مواجهه با پدیده ارائه می ش��وند (اش��تراوش و کوربین .)1990 ،راهبردها در این پژوهش شامل  4عامل
بود )1:راهبردهای مبارزه با فس��اد )2 ،آموزش مبارزه با فس��اد )3 ،افزایش عوامل و  )4فرهنگ س��ازی .از عوامل
مهم راهبردها میتوان به راهبردهای مبارزه بافساد اشاره کرد .این یافتهها با نتایج محمودی و همکاران ()1397
و حسنی و شمس ( )1391همخوان است .حسنی و شمس ( )1391بیان کردند شفافیت گرایی ،ترویج فرهنگ
وظیفه گرایی و احیای حس مس��ئولیت پذیری از عوامل مبارزه با فس��اد اس��ت .راهبردهای مبارزه بافس��اد در این
پژوه��ش ش��امل موارد زیر بود :نظارت و کنترل ،راهبردهای حقوقی ،کنت��رل مالی تیمهای حرفه ای ،پرداخت به
موقع حق و حقوق ،احزار ش �رایط حرفه ای مدیران و مربیان ،حذف دالالن در ورزش ،ترویج بازی جوانمردانه،
گسترش بستر رقابت طلبی ،از بین بردن روابط خارج از عرف ،تشکیل بنگاههای اقتصادی در ورزش ،استفاده از
تجارب کش��ورهای دیگر در مبارزه با فس��اد ،افزایش عوامل اجتماعی در ورزش ،صدور به موقع و صریح احکام
انظباتی ،ورود نهادهای قضایی در ورزش ،برخورد قضایی با مافیا و دالالن ورزش��ی ،برخورد جدی با صاحبان
سایت های شرط بندی ،توجه به تیم های پایه ،کاهش تهدیدات سازمانی و برون سازمانی ،کانال قانونی فروش و
1. Ramos
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خرید بازیکن ،افزایش مجازات ها ،افزایش ارتباط با نهادهای بین المللی مبارزه با فساد ،گرفتن تست های مکرر
دوپینگ ،توس��عه کمیته های اخالقی در ورزش ،جلوگیری از قانون کپی رایت ،افزایش بازرس��ان در سازمان های
ورزش��ی ،تش��کیل کمیته های فنی ،توجه به انتصابات ،افزایش نهادهای مبارزه با فس��اد ،ایجاد نهادهای مستقل
برای مبارزه با فس��اد س��ازمانی ،جلوگیری از قدرت طلبی مدیران ،افزایش کمیته ه��ای انظباتی در تیم ها و ایجاد
کمیته مبارزه با فس��اد در تیم های ورزشی .می توان گفت برای اینکه فساد در ورزش حرفهای ایران ریشه کن شود
باید به راهبردها توجه شایانی کرد .همچنین یکی دیگر از عوامل مهم در راهبردها ،فرهنگ سازی است .فرهنگ
س��ازی در این پژوهش شامل فرهنگ سازی از طریق توس��عه رفتارهای مطلوب ،توجیه مسئولیت های آگاهانه و
احیای حس مس��ئولیت پذیری بود .می توان گفت که یکی از عوامل موثر با فس��اد فرهنگ س��ازی است .فرهنگ
س��ازی در س��نین پایه بنیان گ��ذاری اصول اخالقی در جامعه اس��ت ،چرا که چنانچه افراد ی��ک جامعه به اصول
اخالقی پایبند باشند ،ناهنجاری آن جامعه به شدت کاهش خواهد یافت.
آخری��ن عاملی که در زمینه ش��کل گیری فس��اد در ورزش حرفهای ایران مورد بررس��ی ق �رار گرفت ،پیامدها
بود .پیامدها ،ش �رایطی هس��تند که در صورت ش��کل گیری پدیده وجود می آیند (اش��تراوش و کوربین.)1990 ،
پیامدها در این پژوهش شامل سه عامل  )1پیامدهای پیشگیری از فساد )2 ،پیامدهای حرفه ای و  )3پیامدهای
اجتماعی بود .با توجه به نظر صاحب نظران پیامدهای پیش��گیری از فس��اد از مهم ترین عوامل هس��تند .در این
پژوهش پیامدهای پیش��گیری از فس��اد شامل موارد زیر بود :توسعه زیر ساخت ها ،از بین بردن بازیکن ساالری،
حذف دالالن ورزش��ی ،افزایش شایسته س��االری در انتصابات ،جلوگیری از افزایش حبابی قیمت های بازیکنان
و مربیان ،جلوگیری از قراردادهای نامتعارف ،کاهش استفاده نکردن از مدیران بازنشسته ،کاهش استفاده نکردن
از مدیران دوشغله ،کاهش تخلفات و جلوگیری از قطبی شدن ورزش.
امید اس��ت كه مس��ئوالن و مدیران ورزشی بتوانند از این پیامدهای به دس��ت آمده نهایت بهره وری را ببرند و
شاهد بروز اتفاقات مثبتی در راستای مبارزه با فساد در ورزش حرفه ای ایران بود.
با توجه به نتایج به دس��ت آمده پیش��نهاد می ش��ود كه فدراسیون ها و حتی باش��گاه های ورزشی به ایجاد یك
سیس��تم نظارتی مش��خص بر عملكرد مربیان ،داوران ،ورزش��كاران و مدیران بپردازند .همچنین با توجه به اینكه
یک��ی از عوامل به وجود آمدن فس��اد در ورزش حرفه ای ایران وجود بس��ترهای قانونی ،مق��ررات پیچیده ،قوانین
مبهم و س��ایر موارد مش��ابه اس��ت ،پیشنهاد می ش��ود با تدوین قوانین و سیاس��ت های ورزش حرفه ای بر اساس
قوانین بین المللی موجود در فدراس��یون ها و قوانین رس��می كشور در جهت كاهش فساد در ورزش حرفه ای گام
برداشته شود.
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