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  چكيده
، مطالعة عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان هاي ورزشي است كه فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي حاضر از تحقيقهدف  

وهش كاربردي و از بعد جمع آوري اطالعات ژاين تحقيق از لحاظ هدف يك پ. يران به عنوان مطالعة موردي انتخاب شده استا
نفر  13(جامعة آماري مورد نظر در اين تحقيق تمامي كاركنان فدراسيون فوتبال بودند . ع پيمايشي استويك مطالعة توصيفي از ن

در اين تحقيق  براي جمع . عه كلية اعضاي جامعه به عنوان نمونة آماري در نظر گرفته شدندو با توجه به تعداد اندك افراد جام
، در ) α=  87/0(استفاده شد كه پس از تاييد روايي و پايايي ) 1380(آوري داده ها، از پرسشنامة خداداد حسيني و فرهادي نژاد 

با . اده ها ازآزمون هاي آماري دو جمله اي و فريدمن استفاده شدهمچنين به منظور تجزيه وتحليل د. بين نمونة آماري توزيع شد
توجه به يافته هاي تحقيق كلية فرضيه هاي تحقيق تاييد شد و نتايج نشان داد كه عوامل فرهنگي بيشترين نقش را در بروز و 

ازي به عنوان مهم ترين و در بين روش هاي مختلف كنترل فساد اداري نيز خصوصي س) >P 05/0(گسترش فساد اداري دارند 
  ).P<  ،91/5  =Mr 2 05/0(روش كنترل شناخته شد 

  

  هاي كليديواژه
  .فساد اداري، فدراسيون فوتبال، روش هاي كنترل
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  مقدمه

، مسئله اي است كه در تمام ادوار گريبانگير دستگاه ها و سازمان ها بوده و هستة انديشة بسياري از 1فساد
در تاريخ بشر همان اندازه اي كه تمدن، سابقه و قدمت دارد، فساد و ارتشا . ي استدانشمندان و متفكران سياس

فساد ). 3(وجود داشته و هم اكنون  نيز يكي از مسائل مبتال به بيشتر كشورهاي جهان از جمله ايران است 
را نورديده و با  نيز به عنوان يكي از عمومي ترين اشكال فساد، پديده اي است كه مرزهاي زمان و مكان 2اداري

در واقع، مي توان گفت فساد . اين ويژگي نه به زمان خاصلي تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصي مي شود
اداري پديده اي همزاد حكومت هاست، يعني از زماني كه فعاليت هاي بشر شكل سازمان يافته و منسجمي به 

بنابراين مي توان فساد را . سازمان ظهور كرده است خود گرفت، فساد اداري نيز همچون جزء الينفكي از متن
فرزند ناخواستة سازمان تلقي كرد كه در نتيجة تعامالت گوناگون در درون سازمان و نيز به مناسبت تعامل ميان 

در كشور اسالمي ايران، به دليل برخورداري از فرهنگ اصيل و ). 2(سازمان و محيط آن، به وجود آمده است 
انقالب اسالمي، با اين نگرش كه . المي، هر گونه كج روي اداري، امري ضدارزش تلقي مي شوددار اس ريشه

با وجود اين و پس از گذشت . حركت هاي ضداخالقي و ضدانساني را از جامعه حذف سازد، به بار نشسته است
استفاده كننده از اموال  ها و باندهاي گوناگون سوء بيش از دو دهه، هنوز هم در نظام اداري كشور، با كشف گروه

هايي است كه انقالب  در شرايطي كه رشد و نمو اين معضالت، مغاير با معيارها و ارزش. عمومي مواجه مي شويم
اسالمي، با اتكا به آنها به پيروزي رسيده است، وجود اين تضادها، از داليل مهمي است كه بررسي و واكاري 

اين مجموعه . كنند اي ورزشي در دورة عمر خود به ناگزير آن را تجربه ميه بيشتر در زمينة عوامل ايجاد سازمان
ر ها را متأث ، ولي آثار آن سازمانهاي آن در خارج از سازمان قرار دارد مسائل به معضالتي اشاره داد كه اغلب ريشه

لل پيدايش هاي پيش روي مديران هستند كه به دليل عدم كنترل سازمان بر ع اين معضالت چالش. سازد مي
هاي متفاوتي  عوامل گوناگون، در كشورهاي مختلف، با روش). 7(آنها، طبيعتاً كنترل آنها نيز بسيار دشوار است 

هاي مختلف از عوامل ايجاد فساد را عوامل اداري و مديريتي،  بندي تحليل شوند، اما ميتوان جمع بررسي مي
  ). 7(فرهنگي و اجتماعي، سياسي و اقتصادي دانست 
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توان مشاهده  ها در زمينة مديريت ورزشي، تنوع موارد زيادي از فساد را نيز مي ا توجه به تنوع زياد فعاليتب
را ...) در سازمان، تيم ها، داوران و (طي تحقيقي انواع فسادهاي انجام گرفته در ورزش ) 2005( 1ماينيگ. كرد

و به ثبت رسيده در ورزش، روند رو به رشدي را در ند با مرور زماني فسادهاي انجام گرفته ردك بررسي و ذكر مي
هاي  ها و فدراسيون هاي اخير، در بين مديران و كاركنان سازمان هاي ورزشي، به ويژه در سال فساد سازمان
توان فساد در ورزش را اغلب  به نظر او با مرور زماني فسادهاي انجام گرفته مي). 11(توان مشاهده كرد ورزشي مي
تصميمات و اعمال غيرقانوني . 2و ) فساد رقابتي(تباني و فساد درمورد نتيجة رقابت . 1: تقسيم كرد به دودسته 

او با بيان علل اين فسادها، طرز برخورد مديران ورزشي را با اين گونه ). فساد مديريتي(افراد و مسئوالن ورزشي 
هاي ورزشي مانند كميتة  ساد در سازمانهاي كنترل ف ترين روش وي در اين تحقيق مهم. كند فسادها مطرح مي

  را ايجاد قوانين با تعاريف روشن از رفتارهاي ) IFs(2المللي ورزشي  هاي بين المللي المپيك و فدراسيون بين
 خالف قانون، افزايش كنترل ها و ايجاد سازوكارهاي مشوق مالي براي ورزشكاران و مسئوالن ورزشي معرفي مي

   ) .10، 11(كند 

هاي ورزشي جلوگيري نشود، عواقبي  است در صورتي كه از گسترش فساد در جامعة اداري و سازمانبديهي 
داري در ورزش، نقص فلسفة ورزش يعني رقابت سالم و  توان به سلطة سرمايه در پي دارد كه از آن جمله مي

شايسته گير در ورزش، نقض هاي ورزشي، رشته هاي ورزشي و افراد در جوانمردانه، لطمه به شهرت و آوازة سازمان
هاي ورزشي و ورزشكاران نوپا، از دست رفتن هواداران، تماشاگران و  سازمان ساالري و كاهش انگيزة كاركنان

  ). 11(بينندگان تلويزيوني و در نتيجه از دست رفتن حمايت حاميان مالي و مقامات شهري، اشاره كرد 

به عنوان سازمان  4المللي المپيك تحقيقي در كميتة بين) 2006(و همكاران  3در اين زمينه دانيل ماسن
كند، هنگامي كه فساد مالي و اداري در ميان اعضاي اين سازمان مشخص  وي ذكر مي. بزرگ ورزشي انجام دادند

مي شود و رسانه ها همگي توجه خود را بر اين مطلب متمركز مي كنند، حاميان مالي از اين مسئله نگران مي 
امي كميتة بين المللي المپيك مي تواند دامن آنها را نيز بگيرد كه اين امر در كاهش حمايت اين شوند كه بدن

از جنبش المپيك و در نتيجه ايجاد ضرر و زيان هايي براي كميتة بين المللي المپيك و جنبش المپيك، حاميان 
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3 - Mason, Daniel 
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وانين و مقررات كميتة بين المللي نتايج اين تحقيق بيان مي دارد كه اصالح كميت و كيفيت ق. بسيار مؤثر است
وي تاكيد مي . المپيك، در پيشگيري از بروز فساد در بين اعضاي اين نهاد بين المللي در اين كميته اصالح شود

كند بايد كميته هايي مستقل، براي شناخت و از بين بردن عوامل فساد در كميتة بين المللي المپيك تشكي 
فوتبال نيز به عنوان يك سازمان ورزشي در كشورمان مي تواند اتفاق بيفتد، چه  حال اين امر در فدراسيون. شود

بدنامي اين سازمان در امر فساد، سرمايه گذاري هاي داخلي و خاري را چه خود سازمان و چه در بخش بسا با 
اد خواهد هاي تابعه بسيار كاهش مي دهد كه بي شك اين امر در روند پيشرفت فوتبال و ورزش كشور خلل ايج

نيز طي تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه بيشتر بازيكنان بسكتبال در ) 2007(و همكاران  1بالدسون). 12(كرد 
دانشگاه هاي آمريكا به دليل درآمدهاي كم و وضعيت اقتصادي ضعيف در معرض فساد و تباني قرار مي گيرند 

به » يك طرح كلي از مفاهيم جامعه شناختي: در ورزش  رسانه و فساد«طي تحقيقي با عنوان ) 2009( 2نومراتو). 8(
. نگهداري و كاهش فساد در ورزش با تاكيد بر ورزش فوتبال آمريكايي پرداخت بررسي نقش رسانه در فرايند انتشار،

سازد كه چگونه  با بررسي چندين نمونه از فسادهاي صورت گرفته و منابع آكادميك موجود، اين تحيق روشن مي
  ). 14(تواند به عنوان دشمن و هم به عنوان تسهيل كنندة فساد در ورزش عمل كند  م ميرسانه ه

دهد تنها تحقيق انجام گرفته در زمينة فساد در ورزش، تحقيق صفري  بررسي تحقيقات داخلي نشان مي
ري در ، با همين مضمون، در سازمان تربيت بدني است، كه طي آن مهم ترين عامل مؤثر بر فساد ادا)1387(

سازمان تربيت بدني عوامل اقتصادي و بهترين روش كنترل، افزايش درآمد، جلوگيري از فساد استخدامي و 
هاي ديگر توسط خداداد حسيني و فرهادي  تحقيقاتي نيز در حوزه). 6(سيستم هاي مالي كارامد ذكر شده است 

ترين  هنگي و روابط نامتعارف اجتماعي مهمانجام گرفت كه عوامل اقتصادي، فر) 1386(و رفيع پور ) 1380(نژاد 
  ). 4، 5(هاي ايراني ذكر شدند  عامل فسادزا در سازمان

هاي ورزشي نيز جزء  سازمان .توان در هر سازماني مشاهده كرد هايي از فساد اداري را كم و بيش مي نمونه
ورزش و تأمين سالمت مردم ها هستند كه با توجه به نقش و مسئوليت مهمي كه در امر توسعة  همين سازمان

يكي از سازمان  ،در اين ميان. تري بر آنها داشته باشد تأثير عميقتواند  دارند، ضرر و زيان ناشي از فساد اداري مي
هاي مهم سازمان  هاي غيررسمي و حساس در زمينة ورزش كشور، فدراسيون فوتبال است، كه از زيرمجموعه
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هاي مربوط به اين فدراسيون،  به دليل حساسيت مسئوليت. رود شمار مي ايران بهبدني جمهوري اسالمي  تربيت
ريزي به منظور برگزاري مسابقات داخلي و  در زمينة ترويج و گسترش ورزش كشور و به طور ويژه فوتبال و برنامه

تمر، از هاي مختلف و همچنين، از آنجا كه امور مربوط به اين فدراسيون، به صورت مس ها ودسته ردهخارجي، در
طرف مردم، از طريق صدا و سيما و جرايد، پيگيري مي شود و اخبار مربوط به آن، مورد عالقة قشر وسيعي از 

براين اساس، . رسد جامعه است، توجه به مقولة فساد و كج روي اداري در اين فدراسيون، ضروري به نظر مي
 د كاركنان و مديران فدراسيون فوتبال، انجام هاي بروز فساد اداري، از دي پژوهش حاضر، براي شناسايي ريشه

گيرد ودر پي پاسخ به اين پرسش است كه آيا ديدگاه كاركنان فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي ايران،  مي
هاي فرهنگي، كميت و كيفيت قوانين و  هاي سازماني، ويژگي وضعيت اقتصادي كاركنان، ويژگي(عوامل مؤثر 

در بروز و گسترش فساد اداري در اين سازمان نقش دارند؟ آيا از ديدگاه كاركنان ) كاركنانهاي فردي  ويژگي
فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي ايران، روش هاي كنترل در كاهش فساد اداري در اين سازمان نقش دارد؟ 

فوتبال  اولويت بندي هر يك ازعوامل مؤثر در بروز و گسترش فساد اداري و روش هاي كنترل آن در فدراسيون
  جمهوري اسالمي ايران، از نظر كاركنان اين سازمان چگونه است؟

  

  روش تحقيق 

پيمايشي، هدف از آن بررسي و رتبه بندي عوامل مرثر بر بروز فساد  اداري و  –تحقيق حاضر از نوع توصيفي 
تبال جمهوري تعيين ميزان اهميت هر يك از روش هاي كنترل فساد اداري از ديدگاه كاركنان فدراسيون فو

، كاركنان »كاركنان«مراد از . جامعة آماري مورد نظر تمامي كاركنان فدراسيون فوتبال بودند. اسالمي ايران است
با توجه به آمار ارائه شده از . فدراسيون فوتبال هستند كه در زمان پژوهش در اين فدراسيون مشغول به كار بودند

نفر بوده است كه  131عداد كل كاركنان داراي شرايط مذكور، برابر با سوي مديريت امور اداري اين فدراسيون، ت
در انجام اين . اعضاي جامعه به عنوان نمونة آماري در نظر گرفته شدكلية با توجه به تعداد اندك افراد جامعه، 

پرسشنامه تحقيق از طريق مطالعات اسنادي، مباني نظري مرتبط با موضوع جمع آوري شده و نيز با استفاده از 
با سؤاالت بسته پاسخ به دريافت اطالعات از كاركنان پيرامون موضوع ) 1380خداداد حسيني و فرهادي نژاد، (

سؤال به  18پرسشنامة اين تحقيق، شامل دو بخش است، بخش اول در قالب . تحقيق و فرضيات آن اقدام شد
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. كند هاي كنترل فساد اداري را بررسي مي شسؤال، رو 10پردازد و بخش دوم شامل  بررسي علل فساد اداري مي
با توجه به اينكه تحقيق حاضر، ديدگاه كاركنان را در مورد موضوع تحقيق ارزيابي مي كند، مقياس استفاده شده 
در اين تحقيق مقياس ليكرت پنج طيفي است پس از تدوين و تنظيم پرسشنامه، براي برطرف كردن اشكاالت 

نفر از افراد جامعه صورت گرفت كه برخي اصالحات و نظرهاي اين افراد نيز در  30روز احتمالي مطالعة مقدماتي 
لزوم اين تغييرات در پرسشنامه بيشتر . مورد سؤاالت و طرح پرسشنامه پس از تاييد از سوي استادان اعمال شد

كم اثر بودن آن  به نحوة بيان سؤاالت و همچنين در چند مورد حذف برخي عوامل كه بيشتر استادان بر روي
با توجه به اين تغييرات و همچنين با توجه به اينكه پايايي و روايي در يك . اجماع داشتند، مربوط مي شود

آزمون مي تواند از موقعيتي به موقعيت ديگر و از گروهي به گروه ديگر متفاوت باشد، موارد مذكور در پرسشنامة 
. ، پرسشنامه در بين نمونة آماري توزيع شد)α= 87/0(و پايايي  پس از تاييد روايي. پژوهش حاضر ارزيابي شد

در . براي تجزيه و تحليل آماري داده ها از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي در دو بخش مجزا استفاده شد
بخش نخست، تجزيه و تحليل توصيفي داده ها به صورت جداول توزيع فراواني و درصد و رتبة متغيرهاي مختلف 

در بخش دوم براي تجزيه و تحليل يافته ها و به منظور آزمون فرضيات تحقيق با توجه به . ش انجام گرفتپژوه
همچنين در رتبه بندي . توان آزمون هاي مختلف آماري و شرايط تحقيق از آزمون دو جمله اي استفاده شد

  . عوامل فسادزا و روش هاي كنترل از آزمون فريدمن استفاده شد

  

  هاي تحقيق  فتهنتايج و يا

و ) درصد 50/14(نفر  19نتايج حاصل از تحقيق، در قسمت جمعيت شناختي، نشان داد كه تعداد زنان 
 1برخي از مهم ترين اطالعات ديگر جمعيت شناختي در جدول . است) درصد 50/85(نفر  112تعداد مردان 

 7/58(ت مربوط به طبقة ليسانس همان طور كه مشاهده مي شود، باالترين ميزان تحصيال. مشخص شده است
  . است) درصد 33/76(و رشتة تحصيلي اكثريت نمونة آماري، رشتة تربيت بدني ) درصد
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  اطالعات جمعيت شناختي مربوط به نمونه  -1جدول 
  رشتة تحصيلي سن تحصيالت

 N  درصد  رشتة تحصيلي N  درصد  دامنة سني  تعداد  درصد  سطح تحصيالت
 100  33/76  تربيت بدني 43  82/32  سال 30زير   31  24  كارداني و پايين تر

  11  39/8  مديريت  71  22/41  سال 40تا  31بين   77  59  كارشناسي
  20  28/15  غيره  17  96/25  سال به باال 40  23  17  كارشناسي ارشد و باالتر

  131  100  جمع  131  100  جمع  131  100  جمع
  

  :ر مورد آزمون قرار گرفت گانة زي فرضيات ششبا استفاده از آزمون دو جمله اي 

با . وضعيت اقتصادي كاركنان در بروز فساد اداري در فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي ايران نقش دارد.1
به . است، فرضية صفر رد مي شود) 60/0(بيشتر از احتمال آزمون ) 90/0(توجه به اينكه احتمال مشاهده شده 

  ). >05/0P(اداري در فدراسيون فوتبال نقش دارند عبارتي ديگر عوامل اقتصادي در بروز فساد 

با توجه . هاي سازماني در بروز فساد اداري در فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي ايران نقش دارد ويژگي. 2
و بيشتر بودن آن نسبت به احتمال آزمون ) 80/0(به احتمال مشاهدة آزمون در مورد ويژگي هاي سازماني 

نظر كاركنان بر اين اساس است كه اين عامل در بروز فساد اداري در فدراسيون فوتبال ، مي توان گفت )60/0(
  ).>05/0P(نقش دارد 

به وسيلة . فرهنگي در بروز فساد اداري در فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي ايران نقش داردهاي  ويژگي. 3
اداري در فدراسيون فوتبال تحليل فرضية سوم اين تحقيق نقش ويژگي هاي فرهنگي در بروز و گسترش فساد 

است، فرضية صفر رد مي ) 60/0(بيشتر از احتمال آزمون ) 90/0(با توجه به اينكه احتمال مشاهده شده . شد
  ).>P 05/0(شود 

كميت و كيفيت قوانين و مقررات در بروز فساد اداري در فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي ايران نقش . 4
ديگر مي توان گفت با توجه به كيفيت قوانين و مقررات نيز به عنوان يك عامل فسادزاي  در مورد كميت و. دارد

است، از نظر كاركنان اين عامل نيز در بروز ) 60/0(كه بيشتر از آزمون احتمال ) 80/0(احتمالي مشاهده شده 
  ).>05/0P(فساد در فدراسيون فوتبال نقش دارد 
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با . فساد اداري در فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي ايران نقش داردهاي فردي كاركنان در بروز  ويژگي. 5
توان گفت احتمال  هاي تحقيق، در مورد نقش ويژگي هاي فردي كاركنان در بروز فساد اداري مي توجه به يافته
كند كه داللت بر وجود  است، فرضية صفر را رد مي) 60/0(كه بيشتر از احتمال آزمون ) 70/0(مشاهده شده 
هاي فردي كاركنان در بروز فساد اداري فدراسيون فوتبال ازديدگاه كاركنان اين سازمان دارد  نقش ويژگي

)05/0P<.(  

با توجه . روش هاي كنترل در كاهش فساد اداري در فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي ايران نقش دارد. 6
به . است، اين فرضيه تاييد مي شود) 60/0(بيشتر از احتمال آزمون ) 80/0(به اينكه احتمال مشاهده شده 

عبارتي ديگر روش هاي كنترل در كاهش فساد اداري در فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي ايران نقش دارد 
)05/0P<.(  

  
  آزمون فرض هاي تحقيق با استفاده از آزمون دو جمله اي  – 2جدول 

  سطح معناداري  )α(مقدار خطا   فرضيات
P-Value 

احتمال
  آزمون

احتمال 
  مشاهده شده

تاييد يا رد 
  فرضيه

         
  رد فرضية صفر  90/0 60/0 001/0 05/0 فرضية اول 
  رد فرضية صفر  80/0 60/0 001/0 05/0 فرضية دوم 
  رد فرضية صفر  90/0 60/0 001/0 05/0 فرضية سوم
  رد فرضية صفر  80/0 60/0 001/0 05/0 فرضية چهارم
  رد فرضية صفر  70/0 60/0 001/0 05/0 فرضية پنجم
  رد فرضية صفر  80/0 60/0 001/0 05/0 فرضية ششم

  
  بندي درجة اهميت پنج فرضية اول تحقيق با استفاده از آزمون فريدمن نتايج حاصل بيانگر  در رتبه

  .درجه شده است 3هايي است كه در جدول  يافته
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  اسيون فوتبال رتبه بندي عوامل مؤثر بر بروز فساد اداري در فدر – 3جدول 

  113  تعداد نمونه

عوامل مؤثر بر بروز فساد
  درصد رتبه  ميانگين رتبه  رتبه  اداري

  %4/76  82/3 1 ويژگي هاي فرهنگي
  %6/67  38/3 2 وضعيت اقتصادي

  %6/51  58/2 3 ويژگي هاي سازماني 8/78  كاي دو
  %6/49  48/2 4 قوانين و مقررات 4  درجة آزادي

  %4/49  47/2 5 ويژگي هاي فردي كاركنان 001/0 سطح معني داري
  

توسط ) min ،5 =Max= 1(سؤاالت مربوط به هر يك از ابعاد و متغيرها براساس مقياس پنج ارزشي * : ميانگين رتبه 
  .كاركنان نمره گذاري شده و ميانگين هر يك از ابعاد و متغيرها با تقسيم نمره ها بر تعداد آزمودني ها به دست آمده است

ترتيب اهميت هر يك از روش هاي كنترل فساد اداري با استفاده از آزمون فريدمن بررسي شد كه نتايج در 
  . خالصه شده است 4جدول 

  رتبه بندي روش هاي كنترل فساد اداري در فدراسيون فوتبال – 4جدول 
  ميانگين رتبه  متغيرهاي فرضيه رتبه 165  تعداد نمونه
  91/5  )كاهش تصدي گري دولت( خصوصي سازي  1  89/74  كاي دو

  85/5  تشديد و افزايش مجازات ها  2    
  84/5  ايجاد نهادي مستقل براي مبارزه با فساد اداري در فدراسيون فوتبال  3    

  76/5  تدوين قوانين ومقررات كارآمد  4  9  درجة آزادي

  سطح 
  000/0  داري معني

  72/5  برقراري سيستم هاي كنترل مالي كارآمد  5
  67/5  زايش حقوق كاركنان اين سازماناف  6
  66/5  آشنايي ارباب رجوع با قوانين و مقررات  7
  58/5  سياست زدايي از نظام اداري   8
  13/5  جلوگيري از فساد استخدامي   9
  87/3  آموزش كاركنان در زمينة فساد اداري   10

  

  گيري  بحث و نتيجه

است، ) 60/0(بيشتر از احتمال آزمون ) 90/0(احتمال مشاهده شده  در آزمون فرضية اول، با توجه به اينكه
فرضية صفر رد مي شود، يعني از ديدگاه كاركنان فدراسيون فوتبال، عوامل اقتصادي در بروز فساد اداري در اين 
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توانند وقت و نيروي خود را صرف  بايد توجه داشت كاركنان در صورتي مي). >P 05/0(سازمان نقش دارند 
. هاي زندگي تأمين كند مت به سازمان كنند كه سازمان هم به طور متقابل نيازهاي آنان را در زمينة هزينهخد

در ). 4،6،15( همسوست) 1996(، تانزي )1380(، خداداد حسيني و فرهادي نژاد )1387(اين يافته با نتايج تحقيق صفري 
) 60/0(بيشتر از احتمال آزمون ) 80/0(شدة آزمون  هاي سازماني با توجه به اينكه احتمال مشاهده مورد ويژگي

). >P 05/0(توان گفت به نظر كاركنان اين عامل در بروز فساد اداري در فدراسيون فوتبال نقش دارد  است، مي
 ايجاد سازوكارهاي مشوق مالي براي ورزشكاران و مسئوالن ورزشي، يكي از راهكارهايي است كه مديران سازمان

ي شبرقراري اين سيستم در هر سازمان ورز. اي جلوگيري از فساد مي توانند به آن متوسل شوندهاي ورزشي بر
تواند تعهد و انگيزة كاركنان و مسئوالن ورزشي آن سازمان را نه تنها در عدم تخلف و انحراف، بلكه در مبارزه  مي

، )2006( 1، دانيل ماسن)1996( با آنها، افزايش دهد، در مورد تحقيقات ديگر بايد گفت كه تحقيقات هوانگ
هاي سازماني در  نيز بر نقش ويژگي) 1387(و صفري ) 1380(، خداداد حسيني و فرهادي نژاد )1998( 2تانزي

در مورد فرضية سوم اين تحقيق ). 4،6،8،9(بروز فساد اداري تاكيد دارند و با اين يافتة تحقيق همخواني دارند 
، با توجه به اينكه احتمال مشاهده شده )فساد اداري در فدراسيون فوتبالهاي فرهنگي در بروز  نقش ويژگي(
در راستاي اين يافته بايد ). >05/0P(شود  است، فرضية صفر رد مي) 60/0(بيشتر از احتمال آزمون ) 90/0(

را گفت كه وجود بوروكراسي بي كيفيت و غيرايده آل در سازمان مي تواند نقش عوامل فرهنگي و عرفي جامعه 
به نظر . در سازمان افزايش دهد و به اين ترتيب آن سازمان را نسبت به بروز فساد از چنين منابعي مستعدتر كند

مديران سازمان ها مي توانند با افزايش تعهد سازماني در نزد كاركنان، اصالح فرايند گزينش افراد رسد  مي
ر زمينة برخورد صحيح با چنين عوامل براساس خط مشي هاي سازمان و همچنين آموزش كاركنان خود د

يافته هاي اين فرضيه با . فرهنگي و اجتماعي، تأثير اين عوامل در بروز فساد در سازمان خود را كم رنگ تر كنند
البته يافته هاي حاصل از تحقيقات هوانگ ). 5، 6(همسوست ) 1384(و رفيع پور ) 1387(يافته هاي صفري 

  ). 9(است با اين يافته مغاير ) 1996(

فرضية مربوط به كميت و كيفيت قوانين و مقررات در بروز فساد اداري مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به 
است، از نظر كاركنان اين عامل نيز در بروز ) 60/0(كه بيشتر از آزمون احتمال ) 80/0(احتمال مشاهده شده 

                                                           
1 -  Mason, D 
2 - Tanzi, V 
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نين مبهم، پيچيده و ناآشنا براي ارباب رجوع عالوه بر وجود قوا). >05/0P(فساد در فدراسيون فوتبال نقش دارد 
اينكه رابطة بوروكراتيك و تسلط كاركنان و ماموران دولت بر ارباب رجوع مي شود، افزايش ارتباط بين اين دو 

تدوين قوانين . كند شود كه اين شرايط، افزايش بروز فساد اداري در سازمان را اجتناب ناپذير مي گروه منجر مي
 . امد و اجراي مصرانة آنها، بايد مورد توجه سياستگذاران و قانونگذاران فدراسيون فوتبال باشدكار

توان گفت  هاي فردي كاركنان در بروز فساد اداري، مي هاي تحقيق، در مورد نقش ويژگي با توجه يافته
شود كه داللت بر وجود  ياست، فرضية صفر رد م) 60/0(كه بيشتر از احتمال آزمون ) 7/0(احتمال مشاهده شده 

فردي كاركنان در بروز فساد اداري در فدراسيون فوتبال از ديدگاه كاركنان اين سازمان دارد هاي  نقش ويژگي
)05/0P< .( اگر سازمان را به صورت يك سيستم در نظر بگيريم، اين سيستم از خرده سيستم هايي تشكيل شده

بر همين اساس در مبارزه با پديدة فساد اداري، . منابع انساني استترين آنها خرده سيستم  است كه يكي از مهم
هاي شخصيتي  و فردي  شود، مانند ويژگي طور مستقيم به بعد انساني مربوط مي تمركز بر روي عواملي كه به

ها شامل  اين ويژگي. تواند تأثير بيشتري در كاهش يا حذف فساد اداري در سازمان داشته باشد كاركنان، مي
وجود روحيه و خصوصيات ورزشي و كار تيمي در كاركنان فدراسيون . است... واردي مانند آزمندي، فردگرايي و م

تواند عاملي براي از  رسد اين خود مي كند و به نظر مي ها مجزا مي فوتبال عاملي است كه آن را از ديگر سازمان
  ). 6(مغاير است ) 1387(هاي صرفي  با يافته اين يافته. هاي فسازا در كاركنان باشد بين بردن اين ويژگي

است، به ) 60/0(بيشتر از احتمال آزمون ) 80/0(هاي كنترل نيز چون احتمال مشاهده شده  در مورد روش
به دليل پيچيدگي فساد اداري، مبارزه با آن بايد به صورت ). >05/0P(شود  اين ترتيب فرضية صفر رد مي

البته در . د و استفاده از يك راهبرد محدود به چند عامل، گره گشا نخواهد بودمستمر و در درازمدت صورت پذير
اين راستا نبايد از ياد برد كه تغيير بعضي عوامل نسبت به ديگر عواملي كه در بروز فساد مؤثرند، بسيار آسان تر 

انگر اين است كه از نتايج حاصل از رتبه بندي آزمون فريدمن بي. است كه مي توان به اين عامل اولويت داد
ديدگاه كاركنان عوامل فرهنگي، اقتصادي، سازماني، قوانين و مقررات و ويژگي هاي فردي كاركنان به ترتيب مي 
توانند از جمله عوامل تأثيرگذار بر بروز فساد در فدراسيون فوتبال باشند كه در اين ميان نقش عامل فرهنگي 

و ) 2005(، ماينينگ )2006(، مان )2007(اي مورمان و مك كلوي پژوهش ه. بسيار پررنگ تر به نظر مي رسد
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به نقش برخي از روش هاي كنترل فساد در ورزش از جمله برقراري سيستم هاي مالي كارامد و ) 2007( 1ويگلر 
در سازمان ) 1387(اين يافته با نتايج صفري ). 12، 13، 16(تدوين مقررات و قوانين جديد، اشاره مي كنند 

  ).6(بدني همسوست  تربيت

در بخش رتبه بندي روش هاي كنترل فساد اداري، خصوصي سازي از ديدگاه كاركنان به عنوان بهترين 
هاي دولتي چون  در تبيين اين يافته بايد گفت كه اوالً مديران سازمان. ورش كنترل فساد اداري تعيين شده است

سانت گيري تمايل رروش محصوالت شركت به تباني و پونگران سودآوري نيستند، در امور خريد مواد اوليه و ف
هاي خصوصي عالوه بر نظارت باال توسط مديران سطوح باالتر اصول  بيشتري نشان مي دهند؛ ثانيا در سازمان

ها شناخت و ارائة خدمات  آيد، چرا كه هدف اصلي در اين سازمان مديريت نيز با قوت بيشتري به اجرا در مي
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول نيز همواره . سود بيشتر در قبال ارائة اين خدمات است بيشتر و در نهايت

سازي موجب افزايش هزينة فساد براي افراد مفسد، كاهش تكرار اعمال فسادآميز و افزايش سالمت  در خصوصي
هاست كه در تاييد اين  تدومين روش از ديدگاه كاركنان، تشديد و افزايش مجازا. ها مي شود اداري در سازمان

 در مورد پيشگيري از جرم، جريمه هاي در نظر گرفته شده ) 1969(يافته بايد گفت براساس تئوري گري بكر 
با توجه به اين . تواند نقش بسيار مهمي در احتمال وقوع چنين اعمالي داشته باشد براي اعمال فسادآميز مي

نظر بگيريم، افزايش مجازات ها با كاهش اعمال فسادآميز همراه  تئوري اگر بقية شرايط را مساوي و يكسان در
اين تئوري بر اين موضوع داللت دارد كه ساختار جرايم در نظر گرفته شده براي اعمال فسادآميز در يك . است

البته بايد اين . شكور يا سازمان عامل بسيار مهمي در مشخص كردن وسعت فساد در آن كشور يا سازمان است
تواند كاهش فساد را به همراه  را در نظر داشت با اينكه افزايش سطح جريمه ها حداقل از نظر تئوريكي مي نكته

هاي بسيار سنگين نيز مي تواند احتمال فساد را در بين افرادي كه مسئول كشف فساد و  داشته باشد، ولي جريمه
ها را در مبارزه با اعمال  ي ميزان جريمهاجراي جرايم هستند، افزايش دهد، در نتيجه بايد با يك اصل منطق

مستقل در مبارزه با  مديران فدراسيون فوتبال بايد توجه داشته باشند كه ايجاد يك نهاد. فسادآميز افزايش داد
ين جبران خدمات مناسب كاركنان دولتي، از عوامل مهم كاهش نفساد و تدوين قوانين و مقررات كارامد و همچ

                                                           
1 - Zeigler, E.F. 
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د ي است، كمااينكه اگر فاصلة بين دستمزدهاي بخش خصوصي و دولتي كم باشد، تا حفساد در ادارات دولت
  . دولتي جلوگيري كند هاي زيادي از بروز فساد سازمان

هاي حاصل از تحقيق، تأثير هر يك از عوامل اقتصادي، فرهنگي، قوانين و مقررات، فردي و سازماني را  يافته
اولويت بندي روش هاي كنترل فساد اداري در فدراسيون فوتبال تاييد كرد و به كمك آزمون فريدمن به 

گيري به  ريزي و تصميم تواند مديران و سياست گذاران فدراسيون فوتبال را در برنامه ها مي اين يافته. پرداختن
ي منظور كنترل و جلوگيري از بروز و گسترش فساد اداري در اين سازمان و ايجاد سازماني مملو از سالمت ادار

  . در راستاي اعتالي ورزش و فوتبال ايران ياري رساند
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