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 چکیده
های جمعی بر کنترل فساد در ورزش رسانه تأثیر ،هدف پژوهش حاضر

فوتبال بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و جامعه آماری شامل کلیه 
( که با استفاده از روش N= 533بازیکنان فوتبال شاغل در لیگ برتر ایران )

تعیین شد  ساده و براساس جدول کوکران نمونه آماری تحقیقتصادفی 
(331 =nابزار جمع .)ها پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش آوری داده

  سازی،خرده مقیاس )عوامل فرهنگ 5سوال در  31های جمعی رسانه تأثیر
 رسانی و عوامل مشارکت اجتماعی( و بخشعوامل آموزشی، عوامل اطالع

خشی بخرد مقیاس )عوامل اثر 5سوال در  34فساد اداری  های کنترلروش
قوانین، عوامل نظارتی، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی و معیشتی( تنظیم 
و تدوین شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و 
پایایی از ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجریه 

افزار ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرمو تحلیل داده
spss افزار وسیله نرمو از رویکرد معادالت ساختاری بهAMOS  استفاده

با  833/3جمعی با ضریب همبستگی شد. نتایج پژوهش نشان داد رسانه
نتایج کنترل فساد در ورزش فوتبال رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. 

های جمعی با مقدار ضریب مسیر معادالت ساختاری نشان داد که رسانه
 تأثیربر کنترل فساد در ورزش فوتبال  331/4 (CR) و نسبت بحرانی 38/3

رسانه جمعی با ارتقا شفافیت فعالیت، در کاهش فساد نقش بسیار  دارد.
افزایش ها سبب کند؛ چرا که افزایش در شفافیت رویهمیی ایفا مؤثر

های مشارکت شهروندان و اطمینان از حقوقشان در نحوه اداره سازمان
 گردد.ورزشی می

 

 های کلیدیواژه
 .فساد، ورزش، فوتبالرسانه های جمعی، 

Abstract 
The aim of the present study the influence of mass 

media on the control of corruption in football. The study 

population consisted of all players in terms of purpose 

and working in the Iranian Premier League (420 = N) 

which uses a simple random sampling and the sample 

was determined by Cochran (203 = n). A questionnaire 

to collect data on the impact of the mass media 23 

questions in 4 subscales (of culture, of education, of 

information and of social contributions) and section 15 

questions in 4 small techniques to control corruption 

scale (of the effectiveness of laws, regulatory factors, 

cultural factors and economic factors and subsistence) 

was set up and developed. The validity and content 

validity of construct validity and reliability using 

Cronbach's alpha reliability coefficient was investigated. 

Data for the analysis of Pearson correlation coefficient 

using spss software and structural equation modeling 

approach was used by AMOS software. The results 

showed that the mass media with a correlation 

coefficient 0/812 to control corruption in football and 

there is a positive correlation. SEM results showed that 

the mass media with the value of 0/78 and critical ratio 

(CR) 5/123 impact on the control of corruption in 

football. The mass media to promote transparency, 

reduce corruption plays an effective role as an increase 

in the transparency procedures, increase the participation 

of citizens and ensure their rights in the management of 

sports organizations. 
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 مقدمه
بدنی و ورزش، بخشی از میراث فرهنگی کشور است که تربیت

فرهنگی ایران جدا  ـ تاریخی و اجتماعیبررسی آن از وضعیت 
بدنی یک پدیده انسانی است تربیت(. 3333نژاد، )رمضان نیست

برای پرورش جسم و ارتقاء فرهنگی، تربیت و  مؤثرو ابزاری 
)قهرمانی،  تواند زمینه ساز هویت ملی باشداخالق است و می

 معموال که هستند جمعی ارتباط از شکلی هارسانه(. 3331
ر اث هاباشند. رسانهمی مطبوعات و رادیو ل تلویزیون،شام

ه دامن زیرا دارند، جامعه هنجارهای و هابر ارزش مستقیمی
)اسدی،  گیردمی بر در را جمعیت از تعداد بیشماری آنها فعالیت
3335 .) 
 سببن تلویزیو ویژهبه جمعی هایرسانه از ورزش گیریبهره

دیگر ی سوی شده است. از از ورزش جامعه سابقهیب استقبال
 طور کامال به نیز را جمعی هایورزش، رسانه گفت که توانمی

ها از لحاظ است. ورزش و رسانه خدمت گرفته به اییفزاینده
های مشترکی دارند. اول این که هر دو آنها به مختلفی ویژگی

اند. دوم این که هر دو های جهانی تبدیل شدهها و موضوعپدیده
شوند. سوم این که میاز صنایع رو به رشد و سودآور محسوب 

با در نظر گرفتن ورزش و رسانه به معنای امروزی، هر دو از 
پدیدهای مربوط به قرن اخیرند و در نهایت این که هر دو 
   دارای ابعاد گسترده و متنوع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

 (.3331)زارع،  باشندمی
ها در گسترش ورزش نقش مهمی دارند. یکی از عواملی رسانه

فرهنگی است.  ی ـشود، عوامل اجتماعمیکه موجب این امر 
های گروهی، ابزار بسیار قدرتمندی در اشاعه بدیهی است رسانه

های اجتماعی و فرهنگی هستند. برخی از مهمترین ارزش
از الگوسازی، موضوعات در محور اجتماعی و فرهنگی عبارتند 

)کشتکر،  و اخالقپذیری، همبستگی ملی گرایی، جامعهملی
3333 .) 

وظیفه رسانه گروهی تالش برای ایجاد همبستگی، تبادل عقاید 
های فرهنگی همراه با شکل دهی و هیجانات و بهبود شاخص

)قاسمی،  عقاید عمومی درباره موضوعات اجتماعی مختلف است
3333 .) 

فساد اداری یکی از رایج ترین انواع کجروی بحث فساد مالی و 
کشور ما نیز به صورت گسترده از آن رنج  متأسفانهاست که 

ای مذهبی و ملی است که برد. اگر چه جامعه ایران، جامعهمی
بر  تأکیداند و همواره ای زشت شناختههمه آنها فساد را پدیده

اند، با این حال شاهد این هستیم که شیوع مبارزه با آن کرده

ی اجتماعی و ملی را هافساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت
ی هنگفتی بر دوش کشور و در نهایت مردم هابسته و هزینه
 (.3331)ابزاری،  گذاشته است
ها و ها گریبانگیر دستگاهای است که در همة دورانفساد مسئله

ستة اندیشة بسیاری از دانشمندان و ها بوده است و هسازمان
متفکران سیاسی را تشکیل داده است. به طور کلی، فساد به 
فرهنگ کشورها ارتباط ندارد و کشوری با شرایط فرهنگی باال 

 (.3331، 3)لی تواند درگیر فساد شودهم می
فساد به عنوان رفتار نادرست یا غیرقانونی  3در فرهنگ وبستر

       د دارای قدرت تعریف شده استویژه از سوی افرابه
   و سازمان شفافیت  1بانک جهانی(. 3331محمدی، )ملک

استفاده از اختیارات دولتی برای کسب ، فساد را سوء5المللبین
 (.3335)حیدری،  داندمنافع شخصی می

های مهم فساد در عنوان یکی از شاخهفساد اداری در ورزش به
کارایی و اثر بخشی این سازمان  ورزش و مانعی بزرگ سد راه

 (.3333)صفری،  است
فساد در ورزش را اینگونه تعریف کرد که از هرگونه حرکت 

هرگونه فعالیتی که تالش کند عمأل،  غیراخالقی و غیرقانونی،
نتیجه یک رویکرد ورزشی را برای جلو بردن اهداف مادی خود 

الیت شرکت های بیشتری را در این گونه فعتحریف کند یا گروه
 (.3333، 4)گورسی دهد

های های ورزشی کوچک و بزرگ در سالگیری سازمانبا شکل
های ورزشی ها و منابع آنها در سیاستاخیر، که این سازمان

های مهم فساد در از شاخهدارند. فساد اداری به عنوان یکی 
کارایی و اثربخشی این ورزش، مانند تابعی بزرگ و سد راه

ها را ها قرار گرفته است که این امر مدیران این سازمانسازمان
 (.3336، 6)مسون دارد تا با این معضل مبارزه نمایندبر آن می

( در تحقیقی انواع فسادهای انجام شده در 3334) 3ماینیگ
را بررسی و  (غیرهها، بازیکنان، داوران و ازمان، تیمورزش )در س

ذکر کرد با مرور زمانی فسادهای انجام گرفته در ورزش، روند 
    ویژه درهای ورزشی، بهرو به رشدی را در فساد سازمان

توانهای ورزشی میهای اخیر، در بین مدیران و فدراسیونسال

                                                                            
1  . Lee 

2. Webster 

3. world bank 

4. Transparency Inter National 

5. Gorse 

6. Mason 

7. Maennig 
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فسادهای انجام گرفته به نظر او با مرور زمانی د. کرمشاهده 
 توان فساد در ورزش را اغلب به دو دسته تقسیم کرد:می

 )فساد رقابتی( . تبانی و فساد در مورد نتیجه رقابت3
 . تصمیمات و اعمال غیر قانونی افراد و مسئوالن ورزشی3

 . )فساد مدیریتی(
های های کنترل فساد در سازمانوی همچنین مهمترین روش

لی لالمهای بینته ملی المپیک و فدراسیونمانند کمی ورزشی
را ایجاد قوانین با تعاریف روشن از رفتارهای  (IFsورزشی )

کارهای مشوق وها و ایجاد سازافزایش کنترل خالف قانون،
 کندمالی برای ورزشکاران و مسئوالن ورزشی معرفی می

 (.3334)ماینیگ، 
اداری و  بدیهی است در صورتی که از گسترش فساد در جامعه

های ورزشی جلوگیری نشود، عواقبی در پی دارد که از سازمان
داری در ورزش، نقض فلسفه سلطه سرمایه ن بهتواجمله می

ورزش یعنی رقابت سالم و جوانمردانه، لطمه به شهرت و آوازه 
های ورزشی و افراد درگیر در ورزش، های ورزشی، رشتهسازمان

انگیزه کارکنان و ورزشکاران، کاهش  نقض شایسته ساالری و
زیونی و در یاز دست رفتن هواداران، تماشاگران و بینندگان تلو

 نتیجه از دست رفتن حمایت مالی و مقامات شهری اشاره کرد
 (.3333)نجفی کلوری، 

های داخلی و خارجی در زمینه کنترل فساد انجام شده پژوهش
  :ددگرمیاست که در ادامه به برخی از آنها اشاره 

( تحقیقی در 3336و همکاران )در این زمینه دانیل ماسن 
عنوان سازمان بزرگ ورزشی انجام به المللی المپیکبین هکمیت

کند، هنگامی که فساد مالی و اداری در میان دادند. وی ذکر می
ها همگی توجه شود و رسانهاعضای این سازمان مشخص می

حامیان مالی از این  کنند،خود را بر این مطلب متمرکز می
 المللی المپیک بین هشوند که بدنامی کمیتمی مسئله نگران

تواند دامن آنها را نیز بگیرد که این امر در کاهش حمایت می
    این حامیان از جنبش المپیک و در نتیجه ایجاد ضرر و 

المللی المپیک و جنبش المپیک، بینه هایی برای کمیتزیان
دارد که اصالح تایج این تحقیق بیان میبسیار مؤثر است. ن

المللی المپیک، در بین هیت و کیفیت قوانین و مقررات کمیتکم
المللی در پیشگیری از بروز فساد در بین اعضای این نهاد بین

هایی کند باید کمیتهکید میأاین کمیته اصالح شود. وی ت
مستقل، برای شناخت و از بین بردن عوامل فساد در کمیتة 

المللی المپیک تشکیل شود. حال این امر در فدراسیون بین
تواند عنوان یک سازمان ورزشی در کشورمان میفوتبال نیز به

 اتفاق بیفتد، چه بسا با بدنامی این سازمان در امر فساد، 
های داخلی و خارجی را چه خود سازمان و چه در گذاریسرمایه
شک این امر در یدهد که بهای تابعه بسیار کاهش میبخش

 کرد روند پیشرفت فوتبال و ورزش کشور خلل ایجاد خواهد
 (.3336)مسون، 

( نیز طی تحقیقی به این نتیجه 3333بالدسون و همکاران )
های آمریکا به رسیدند که بیشتر بازیکنان بسکتبال در دانشگاه

دلیل درآمدهای کم و وضعیت اقتصادی ضعیف در معرض فساد 
طی تحقیقی با عنوان  (3333) گیرند. نومراتویو تبانی قرار م

رسانه و فساد در ورزش: یک طرح کلی از مفاهیم جامعه »
به بررسی نقش رسانه در فرایند انتشار، نگهداری و « شناختی

کاهش فساد در ورزش با تاکید بر ورزش فوتبال آمریکایی 
پرداخت. با بررسی چندین نمونه از فسادهای صورت گرفته و 

سازد که چگونه منابع آکادمیک موجود، این تحیق روشن می
کنندۀ عنوان تسهیلعنوان دشمن و هم بهتواند بهرسانه هم می

 فساد در ورزش عمل کند.
( در پژوهشی با عنوان فساد در ورزش بیان کرد 3333) 3بلوم

که برای جلوگیری از فساد در انتخاب مکان برای مسابقات 
ی صداقت و هانامهورزشی بایستی پیمان المپیک و رویدادهای

کار برد که برای انتخاب شهرها و کشورهای میزبان. هراستی ب
کار رود. تواند بهمی 3338ی زمستانی المپیک هادر بازی

جهت پیشگیری از فساد در  3336همچنین کشور میزبان یورو 
 گیری انتخاب شود و اقدامات الزم برای نظارت بر رأی

کار رفته، در ارتباط های بهای دولتی از جمله سرمایههسرمایه
گیری و جریان های ساخت و ساز، روندهای تصمیمبا پروژه

 سرمایه انجام گیرد.
( در پژوهشی تحت عنوان مفهوم فساد در 3333گورسی )

آمریکا  3333های ورزشی المپیک زمستانی در سال رقابت
در بین ورزشکاران و  اظهار داشت و سه نوع فساد را در المپیک

 ترتیب عبارتند از:رؤسا و مسئولین یافت که به
. اصالح امتیازات و دستکاری در نتیجه 1تبانی،  .3دوپینگ،  .3

 مسابقات. 
(  در تحقیق خود اعالم نمودند که 3331و همکاران ) 3بروکس

فساد در ورزش در سراسر دنیا وجود دارند. آنها همچنین اعالم 
های مختلف از جمله فوتبال، نمودند فساد اداری در رشته

 شود.بیشتر دیده می غیرهکریکت، اسب سواری و 

                                                                            
1. Bloom 

2. Brooks 
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بر فساد  مؤثر( در تحقیقی با عنوان تحلیل عوامل 3131) زارع
ی کنترل فساد اداری در وزارت ورزش و هااداری و روش

جوانان به این نتیجه رسید که که عوامل اثر بخشی قوانین با 
اداری با بار  ی ـو عوامل مدیریت تأثیربیشترین  134/3بار عامل 

ی کنترل فساد اداری هارا بر روش تأثیرکمترین  3/3 33عاملی 
های ( در تحقیقی نقش رسانه3133) گیوریان دارا هستند.

های جمعی در کنترل فساد اداری به این نتیجه رسید که رسانه
توانند به میشفافیت، سرعت و استقالل  مؤلفهجمعی در سه 

ی های کلیدی در کنترل فساد اداری در سازمانهاهرمعنوان ا
( در تحقیقی تحت 3133) کلوری نجفیدولتی عمل کنند. 

ه های ورزشی مطالعسازمان در فساد بروز بر مؤثر عنوان عوامل
ایران به این نتیجه  جمهوری اسالمی فوتبال فدراسیون موردی

ی ادار فساد کنترل مختلف هایروش بین رسید که در
شده  شناخته کنترل ترین روشممه عنوانبه سازیخصوصی

( اظهار داشتند از بین عوامل 3133) گودرزی و همکاران است.
  گانه مختلف، به ترتیب وضیعت اقتصادی کارکنان، پنج

های سازمانی، کمیت و   های فرهنگی جامعه، ویژگیویژگی
ی هاکیفیت قوانین در وقوع و رشد فساد اداری در سازمان

های کنترل فساد اداری ورزشی ایران نقش دارند و بین روش
بهبود حقوق کارکنان بیشترین نقش را به خود اختصاص داده 

 است.
ترین رشته ها فوتبال پربینندهشک ورزش در میان ورزشبی

ها در این امر رسانه(. 3333)المیری،  باشدورزشی جهان می
و جوانب مختلف فوتبال  اهمیت قابل توجهی دارند. نمایش زوایا

های رسانی در این رشته از طریق رسانهو همچنین اطالع
ای این رشته را فوتبال مختلف سنتی و نوین و پردازش رسانه

 .ای کرده استرسانه
چرا که  ؛در چند ماه اخیر جامعه جهانی دچار شوک شدیدی شد

دیوان عالی قضایی آمریکا از فساد گسترده و سیستماتیک در 
المللی فوتبال پرده برداشت. رده باالی فدراسیون بین یاعضا

المللی دارد. این امر سازمانی که نقش راهبردی در ورزش بین
منجر به اعالن جرم و دستگیری برخی مقامات سازمان مذکور 

گیری و اخاذی به ده شامل رشوهکننشد. این واقعه تلخ و نگران
( 3)فیفال المللی فوتباتهدید توسط مقامات عالی فدراسیون بین

سابقه بوده است. این فسادها به است که در دو دهه گذشته بی
قدری بازتاب گسترده داشت که حتی سپ بالتر چهار روز پس 

                                                                            
1. FIFA 

از انتخاب شدنش به عنوان رئیس فیفا برای پنجمین دوره 
 (.3334، 3)ریچارد گیری کرد سمت خود کناره متوالی، از

دهد که فرهنگ سازمانی این ایع نشان میقدر حقیقت این و
نهاد استعداد و پذیرش فساد را دارا بوده است و راهکار 

ای راجع به این معضل در این سازمان اتخاذ نشده پیشگیرانه
است و رسانه جمعی در پخش این وقایع تا حدی توانست در 

های نو و رسانی سریع و شفاف راجع به فساد ورزشی قدماطالع
 ای بردارد.تازه

در این راستا پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به سواالت زیر  
 تأثیرهای جمعی در کنترل فساد در فوتبال آیا رسانهباشد: می

 دارند؟

 

 شناسیروش
عد حاظ هدف، یک پژوهش کاربردی و از بُلاین تحقیق از 

ای، توصیفی و از نوع پیمایشی اطالعات، مطالعهآوری جمع
است جامعه آماری این پژوهش تمامی بازیکنان فوتبال شاغل 

باشد که بنا به گزارش سایت فدراسیون در لیگ برتر ایران می
نفر،  331که براساس جدول کوکران  نفر بوده است 533فوتبال 

دفی ساده عنوان نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش تصابه
 انتخاب شدند.

ها از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر برای گردآوری داده
مبانی نظری و پیشینه تحقیق استفاده شد. که در بخش اول، 

( و غیره هل، درآمد وأشامل مشخصات فردی )سن، وضعیت ت
های جمعی تشکیل داد. رسانه تأثیربخش دوم آن را پرسشنامه 

 چهارسوال تشکیل شده بود و در  31سواالت این قسمت از 
    سازی، عوامل آموزشی، عوامل خرده مقیاس عوامل فرهنگ

بندی شد و رسانی و عوامل مشارکت اجتماعی دستهاطالع
های کنترل فساد اداری تشکیل داد. بخش سوم آن روش

شکیل شده است که سوال ت 34سواالت بخش کنترل فساد  از 
خرد مقیاس عوامل اثر بخشی قوانین، عوامل نظارتی،  5در 

بندی شد، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی و معیشتی دسته
ارزشی لیکرت  4تشکیل گردید. پرسشنامه براساس مقیاس 

طیف )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد،  4تنظیم گردیده و شامل 
 باشد.خیلی زیاد( می

برای اطمینان از روایی صوری و محتوایی سواالت، از نظرات 
که در زمینه فساد اداری چندین نفر از اساتید مدیریت ورزشی

                                                                            
2. Richard 
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استفاده شد. همچنین اعتبار سازه پرسشنامه  ،تخصص داشتند
برداری بارتلت و آزمون کفایت نمونهمذکور نیز توسط آزمون 

و نهایتا پایایی قرار گرفت  تأییدالکین مورد  ـ یرمی ـ کیزر
 تأثیربرای  =33/3aپرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ )

( =35/3aهای کنترل فساد  های جمعی و برای روشرسانه
بدست آمد که نشان بیانگر سطح قابل قبولی از هماهنگی 

 ابزار پژوهش است.درونی 
 ها از روش آماری توصیفیبرای تجزیه و تحلیل آماری یافته

معیار( و در بخش آمار  فهای فراوانی، میانگین، انحرا)شاخص

باطی )تحلیل عامل اکتشافی، ضریب همبستگی پیرسون و ناست
 تحلیل مسیر( استفاده گردید.

 

 های تحقیقیافته
نمونة انتخاب شده برای ابتدا برای بررسی اینکه آیا حجم 

برداری تحلیل عاملی کافی است یا نه؟ آزمون کفایت نمونه
انجام شد. همچنین برای این که ن الکی ـ یرمی ـ کیزر

مشخص شود که همبستگی بین مواد آزمون در جامعه برابر 
 .(3)جدول  صفر نیست، از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد

 

 گیری برای انجام تحلیل عاملیهای کفایت حجم نمونهنتایج آزمون .2جدول 

 
باشد. در پژوهش حاضر اندازۀ  6/3باید بیشتر از  KMOاندازۀ 

 835/3و برای کنترل فساد   336/3های جمعی آن برای رسانه
دهد رتلت نشان میاست که میزان قابل قبولی است، آزمون با

تر باشد آزمون هر چقدر کوچکداری این نتایج سطح معنا
ها توان تشکیل عامل را دارند در این است که دادهدهنده نشان

( >33/3Pداری )وهش نتیجه این آزمون در سطح معنااین پژ
دار است. بنابراین با این توضیح مشخص شد که انجام معنا

باشد. های این پژوهش مناسب میتحلیل عاملی برای داده
جمعی با ارزش رسانه تأثیرواریانس تبین شده کلی  3جدول 

های دهد که ارزشرا در این آزمون نشان می 3ویژه باالتر از 
، 453/6، 133/8اند از ویژه پس از چرخش به ترتیب عبارت

 633/86درصد از واریانس آزمون و در مجموع   356/1، 436/5
 1کند. جدول شماره های آزمون را تبیین میدرصد کل واریانس

 هد.دی تحقیق را نشان میهابار عاملی گویه
 

 های جمعیهای تشریح شده برای رسانهنتایج واریانس. 1جدول 

 عوامل

 مقدار ویژه عوامل استخراجی پس از چرخش

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه

 331/14 331/14 133/8 عوامل فرهنگ سازی

 136/44 331/33 453/6 عوامل آموزشی

 413/35 333/33 436/5 عوامل اطالع رسانی

 633/86 315/33 356/1 عومل مشارکت اجتماعی

 کنترل فساد های جمعیرسانه تأثیر

 KMO                                       835/3شاخص  KMO                                   336/3شاخص 

 333/3سطح معناداری= آزمون بارتلت 333/3سطح معناداری= آزمون بار تلت

 351درجه آزادی= 651/4533تقریبی از آماره کای دو=  333درجه آزادی=  313/8843تقریبی از آماره کای دو= 
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 ی جمعی(هارسانهنامه نقش )پرسش های باقیمانده با چرخشها در عاملیک از گویه بارهای عاملی هر. 1جدول 

 هاگویه

 عوامل

ی
ش

عامل آموز
گ  

عامل فرهن

ی
ساز

 

ت 
شارک

عامل م

ی
اجتماع

الع  
عوامل اط

ی
سان

ر
 

    331/3 سانسوری در رسانه نسبت به فساد ممنوع است.سانسور و خود

    383/3 های مختلف ورزشی پخش کنند.های راجع فساد در مورد رشتههای جمعی برنامهرسانه

    313/3 دانند.های جمعی خود را در حکم متولیان ورزشی کشور میسازان رسانهبرنامه

    663/3 کشند.ها و نهادهای ورزشی را آزادانه به چالش میسازمانها عملکرد رسانه

    463/3 شود.های رسانه جمعی موجب آگاهی افراد جامعه نسبت به فساد ورزشی میبرنامه

    443/3 باشند.ای ورزشی به دنبال آشنا کردن افراد جامعه با فسادهای ورزشی میرسانه

   883/3  باشد.سازی راجع به فساد اداری میفرهنگهای جمعی ابزاری جهت رسانه

   841/3  شود.های جمعی ترویج میهای اخالقی و کاربردی راجع فساد، از سوی رسانهالعملدستور

   383/3  کند.سازی تقویت میعه همچون نقش خانواده در ورزشکارهای مرسوم جامهای ورزشی ارزشرسانه

   351/3  .فساد ورزشی اختصاص داده استهای ضدخود را برای پیشبرد و سیاستهای جمعی همه توان رسانه

   333/3  کند.ها را نسبت به مفاسد ورزشی آشنا میهای جمعی خانوادهسازان رسانهگردانندگان و برنامه

   633/3  های جمعی استفاده کنند.توانند از رسانههمه اقشار جامعه در هر محدوده سنی می

   643/3  روند.های جمعی مطابق با ایدئولوژی ضد فساد پیش میرسانه

   635/3  های متنوع و ارزشمند نقش مهمی در کاهش فساد ورزشی دارند.رسانه با تولید و یخش برنامه

   433/3  کنند.های حاکم بر  کنترل فساد ورزشی را پذیرفته و رعایت میهای جمعی ارزشرسانه

  836/3   های جمعی نظارت دارند.بر عملکرد رسانهعموم مردم 

  363/3   باشد.های جمعی مبتنی بر مشارکت مردم در کاهش فساد ورزشی میهای رسانهمحتوای پیام

  683/3   کنند.نظر میراحتی در مورد مفاسد ورزشی اظهارها به در رسانه مردم

  615/3   باشد.های با موضوعات فساد ورزشی ملموس میبرنامهحضور هواداران و طرفداران و شهروندان در 

 833/3    ها بیشتر وسیله اقناع ورزشی مردم است تا انتشار اخبار شفاف فساد ورزشی.رسانه

 384/3    شود.میاخبار فساد در ورزش به طور شفاف و دقیق به اطالع عموم مردم رسانده 

 633/3    نقش مهمی در اطالع رسانی راجع به فساد دارد.های تخصصی راجع به فساد میزگرد

 654/3    .باشدمیرسانی در مورد فساد در حد مطلوبی سرعت اطالع

 
کلی کنترل فساد با ارزش ویژه ن شده یواریانس تبی 5جدول 

های ویژه دهد که ارزشرا در این آزمون نشان می 3باالتر از 
، 333/1، 146/1، 645/5اند از پس از چرخش به ترتیب عبارت

درصد  854/35درصد از واریانس آزمون و در مجموع  541/3
بار  ،4کند. جدول شماره های آزمون را تبیین میکل واریانس
 دهد.میهای تحقیق را نشان عاملی گویه
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 کنترل فساد های تشریح شده برایتایج واریانسن .7جدول 

 

 های کنترل فساد(مانده با چرخش )پرسشنامه روشهای باقیها در عاملبارهای عاملی هر یک از گویه. 9جدول 

 هاگویه

 عوامل

ی
عامل  نظارت

ی  
ش

خ
عامل اثر ب

ن
قوانی

 

ی
عامل فرهنگ
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ی
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    833/3 ها جهت کنترل فسادهای کنترلی و نظارتی مناسب در درون باشگاهوجود مکانیسم

    365/3 های انضباطی در فدراسیون جهت تشویق یا تنبیه بازیکنانسیستم

    633/3 های غیررسمی برای نظارت دقیق بر کنترلوجود شبکه

 برای ثبت قرارداد بازیکنان های کنترل مالی کارآمدبرقراری سیستم
 

368/3   

 تدوین قوانین و مقررات کارآمد در نقل و انتقاالت لیگ
 

313/3   

 زدایی از نظام اداری فدراسیون فوتبالسیاست
 

633/3   

   643/3  کنترل اداری اثر بخش در تدوین قوانین فوتبال

   433/3  بازیکنان فوتبالجلوگیری از فساد در فرآیند جذب 

  های اخالقی به بازیکنان جوانتوجه به اموزش ارزش
 

346/3  

  631/3   اشنایی بازیکنان با قوانین و مقررات

  653/3   اموزش بازیکنان در رابطه با فساد در فوتبال

  431/3   بکارگیری افراد متخصص در امر فوتبال

 315/3    پرداخت به موقع حقوق بازیکنان

 643/3    ارائه تسهیالت شفاف و یکسان به بازیکنان و سرپرستان تیم

 633/3    ایجاد نهادی مستقل برای مبارزه با فساد اداری

 

ها، ابتدا بین هر دو متغیر به دلیل کیفی برای آزمودن فرضیه
ها، آزمون ضریب همبستگی پیرسون بودن مقیاس سنجش داده

سازی معادالت ساختاری با استفاده شد و سپس با روش مدل

شود. ی آنها آزموده میرابطه علّ  Amos18افزارکمک نرم
ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق آنها  6 شماره جدول

 دهد.را نشان می

 

 عوامل

 

 مقدار ویژه عوامل استخراجی پس از چرخش

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه

 456/38 456/38 645/5 عوامل نظارتی

 833/58 154/33 146/1 قوانینعوامل اثر بخشی 

 463/61 638/35 333/1 عوامل فرهنگی

 854/35 336/33 541/3 عومل اقتصادی و معیشتی
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 ضرایب همبستگی بین متغیرها و ابعاد آنها .1جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیرها

 333/3 833/3 رسانه جمعی و کنترل فساد

 333/3 861/3 فرهنگ سازی و کنترل فساد

 333/3 833/3 کنترل فسادآموزشی و 

 333/3 333/3 اطالع رسانی و کنترل فساد

 333/3 353/3 مشارکت اجتماعی و کنترل فساد

 
بین تمامی متغیرها و با توجه به وجود رابطه مثبت و معنادار 

 .ی آنها خواهیم پرداختابعاد آنها، حال به بررسی رابطه علّ
و شدت رابطه  تأثیرشکل زیر مدل ساختاری را با در نظر گرفتن 

 دهد.میبین متغیرها نشان 
 

 
 مدل نهایی تحقیق. 2شکل 

جمعی بر متغیر مستقل رسانه تأثیر، شدت 3در شکل شماره 
های برازش، است. شاخص 38/3متغیر وابسته کنترل فساد، 

های ساختاری است سازی معادلهیکی از مهمترین مراحل مدل

دهد که آیا مدل بازنمایی شده توسط میو این معیار نشان 
کند یا خیر. میید أیگیری پژوهش را تازهها، مدل اندداده

 نشان داده شده است. 4شاخص برازش مدل در جدول شماره 
 

 های برازش کلی مدل مفهومی و پژوهششاخص .2جدول 

 برازش قابل قبول مدل اولیه اختصار نام شاخص هابندی شاخصگروه

 های برازش مطلقشاخص

X زیر پوشش کای اسکورسطح 
 درصد 4بزرگ تر از  33/33 2

 GFI 33/3 GFI> 90% شاخص نیکویی پرازش

 AGFI 33/3 AGFI>90% شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 های برازش مقتصدشاخص

 درصد 43باالتر از  PNFI 33/3 شاخص برازش مقتصد هنجار شده

 RMSEA 363/3 RMSEA<10% ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 1تا 3مقدار بین  CMIN/df 63/3 کای اسکور بهنجار شده به درجه آزادی
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های برازش های برازش کلی مدل، شاخصعالوه بر شاخص
    سی رسازی معادالت ساختاری برجزئی مدل نیز در مدل

های برازش جزئی همه روابط تعریف شده شوند. در شاخصمی
شود. چنانچه زیر پوشش آماره آزمون )ستون میدر مدل آزموده 

p سازی درصد باشد رابطه تعریف شده در مدل 4( کمتر از

عالمت ستاره در این جدول  معادالت ساختاری معنادار است.
، بیانگر آن است که سطح پوشش، نزدیک به صفر 1شماره 

 درصد است.
های اصلی و فرعی دهنده نتایج تحلیل فرضیهنشان 8جدول 

 .برای معناداری است
 

 برآورد استاندارد مدل .8جدول 

 نتیجه فرضیه EST S.E C.R P-value فرضیه

 تأیید *** 331/4 36/3 35/3 رسانه جمعی و کنترل فساد

 تأیید *** 315/4 33/3 33/3 فرهنگ سازی و کنترل فساد

 تأیید *** 154/4 34/3 83/3 آموزشی و کنترل فساد

 تأیید *** 338/4 34/3 36/3 اطالع رسانی و کنترل فساد

 تأیید *** 334/4 34/3 33/3 مشارکت اجتماعی و کنترل فساد

 

 گیریبحث و نتیجه
های جمعی بر کنترل فساد رسانه تأثیردر این تحقیق به بررسی 

ی جمعی هارسانهپرداخته شده است، چرا که در ورزش فوتبال 
در کنترل فساد در ورزش یکی از ابزارهای اساسی و مهم 

توانند، میرود و با توجه به کارکردهای خود میشمار هفوتبال ب
نتایج  فساد در ورزش کشور پیشگیری نماید. از تشدید

همبستگی بین نقش رسانه جمعی و کنترل فساد در ورزش 
دهد بین این دو متغیر رابطه مثبت و مستقیم میفوتبال نشان 

 جزون توامیی جمعی را هارسانهوجود دارد. استفاده از 
   زیرا  ،مهمترین راهبردها در کنترل فساد ورزش دانست

گذاری بر همه افراد تأثیری جمعی ظرفیت دسترسی و هارسانه
    تواند بر رفتارهای فرد و میرا به طور همزمان دارند و 

خصوص در هبگذارند. فساد در ورزش ب تأثیرهای جامعه زشار
فوتبال مانعی برزگ در سد راه کارایی و اثربخشی این ورزش 

ترین زیرا ورزش فوتبال پرطرفدارترین و پرمشارکت ،باشدمی
آید و با کنترل فساد در این فعالیت و رشته ورزشی به شمار می

باری چه در عرصه تأسفتوان از شیوع حوادث تلخ و میورزش 
جمعی  هارسانهالمللی جلوگیری نمود. ملی و چه در عرصه بین

    توانند بامیو اینترنت  هازیون، رادیو، روزنامهیچون تلو
رسانی و آگاهی، حمایت از قانون و نظارت بر اجرای اطالع

درست قوانین، ایجاد محیطی برای برخورد عقاید گوناگون، 
همکاری نقش مهمی در کاهش فساد  ایجاد روحیه مشارکت و

در ورزش فوتبال داشته باشد و موجبات توسعه هر چه بیشتر 
 (3183) کشمیری این ورزش در کشور فراهم گردانند.

خصوص فوتبال ها و مسائل اجتماعی حوزه ورزش و بهکجروی
توان در سه سطح نظری بررسی کرد: در سطح نظری اول را می

های ارزشی الگوهای وسیع فرهنگی و نظامساختار اجتماعی، »
کننده رفتارهای گیرد و آنها را توجیهمورد توجه قرار می «جامعه

شرایط و نظام »داند. دوم در سطح میدانی، نابهنجار ورزشی می
های محلی ، از باشگاه«ارزشی باشگاهی و سازمانی ورزش

ر سطح گرفته تا کمیته جهانی المپیک مدنظر قرار دارد و سوم د
ها و رفتارهای آنان مور توجهند و تصمیم «اشخاص»خرد آن 

 ایهرسانه (.3335)زارع،  شودمورد بحث و بررسی واقع می
 تأثیرتوانند بر هر سه سطح میجمعی با توجه به کارکرد خود 

ها در حوزه ورزش سزایی داشته و مانع بروز این کجرویهب
(  3333) بلوم و بوده است:گردند. این یافته با تحقیقات زیر همس

های انتخابات گیری در مورد مکاندارد بایستی تصمیممیبیان 
المپیک توسط  میزبانی مسابقات مهم از جمله جام جهانی و

سازی انعکاس یابد و همچنین در این خصوص شفاف هارسانه
 شود تا از فساد و تقلب در آن جلوگیری شود. همچنین ملدروم

که مهمترین راه برای کنترل فساد در  ( نشان داد3335)
فدراسیون فوتبال کنیا، وضع اجرای قانون در برخورد با فساد، 

سازی و پشتیبانی سازی، خصوصیای و شفافپشتیبانی رسانه
باشد. میهای خصوصی ورزشی و تعقیب قانونی متخلف شرکت

( که بر لزوم وضع مقررات و قوانین در 3333کلوی )مک
های ورزشی نسوء استفاده غیرقانونی از نام سازماجلوگیری از 

های تلویزیون و یا المللی المپیک را توسط شبکهکمیته بین
( 3333) و همکاران داند. چی لیومیهای تجاری مهم شرکت
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اند در تحقیقی به بررسی نقش اینترنت در کاهش فساد پرداخته
کاهش فساد  اینترنت بر تأثیرو نتایج تحقیق آنها نشان داد که 

در این تحقیق (. 3333)چی لیو،  از نظر آماری معنادار بوده است
سازی، : فرهنگمؤلفه 5جمعی در  هارسانهنقش و کارکرد 

رسانی و مشارکت اجتماعی بر کنترل فساد آموزش، اطالع
سازی دهد بین نقش فرهنگمینتایج نشان بررسی شده است. 

معنادار مستقیم و مثبتی  ی جمعی و کنترل فساد رابطههارسانه
عنوان یک نهاد اجتماعی رابطه متقابلی به هارسانه وجود دارد.

سازی در با آحاد جامعه داشته و در تغییرات اجتماعی و فرهنگ
کنند. میرابطه با کنترل فساد در ورزش نقش مهمی را ایفا 

های های تحلیلی و بحثی جمعی با ایجاد برنامههارسانه
سازی وسیع برای افزایش آگاهی مردم، یک فرهنگکارشناسی 

در جهت اصالح و کنترل فساد ورزشی در کشور و همچنین 
سزایی در توسعه و پیشرفت ورزش فوتبال داشته باشد. هنقش ب

( بیان 3336) باشد: ماسنمیاین یافته همسو با تحقیقات زیر 
 به دلیل ماهیت اثرگذاری قوی که بر وامل فرهنگیدارد عمی

رفتار عملکرد افراد نقش مهمی در کنترل درونی هنجارها و 
نشان   (3335لیو )پیشگیری از بروز فساد اداری دارد. همچنین 

دهد بین اخالق حاکم بر جامعه و کنترل فساد رابطه معنادار می
دارد: فرهنگ سازمانی به می( بیان 3185محمودی )وجود دارد. 

تواند بر رفتار عملکرد میدلیل ماهیت اثرگذاری قوی که 
اعضای سازمان داشته باشد، نقش مهمی در کنترل درونی 
. رفتارهای کارکنان و پیشگیری از بروز فساد اداری داشته باشد

ف مختل هایروش بین گوید: در( می3133) کلوری نجفی
ن عنواهب سازیخصوصی اداریدر فدراسیون فوتبال فساد کنترل

 گودرزی و همکارانت. شده اس شناخته کنترل ترین روشممه
ترتیب ( اظهار داشتند از بین عوامل پنج گانه مختلف، به3133)

های فرهنگی جامعه، وضیعت اقتصادی کارکنان، ویژگی
های سازمانی، کمیت و کیفیت قوانین در وقوع و رشد ویژگی

های ورزشی ایران نقش دارند و بین فساد اداری در سازمان
اداری بهبود حقوق کارکنان بیشترین  های کنترل فسادروش

همچنین نتایج نشان داد  نقش را به خود اختصاص داده است.
ی جمعی و کنترل فساد در ورزش هارسانهبین نقش آموزشی 

یکی از مهمترین فوتبال رابطه معنادار وجود دارد. از آنجا که 
دهی جهت باال بردن دانش کارکردهای رسانه، آموزش و آگاهی

تواند به ای چون تلویزیون، میمخاطبان است، رسانهسالمت 
عنوان یک ابزار قدرتمند در ارائه اطالعات واقعی و آموزش، به 

و متعاقب آن رفتارهایی سالم منجر گردد.  هاتغییر نگرش

عنوان یک راهبرد کلیدی در جهت های ورزشی بهبرنامه
به  های آنان نسبترسانی به عموم، پیرامون نگرانیاطالع

شود. همه طبقات مسائل کنترل فساد در ورزش شناخته می
اجتماعی در هر نقطه از جهان، نیازمند آموزش هستند و این 
فرآیندی است که با توجه به تغییرات مداوم شرایط زندگی، 

های ناپذیر است. بنابراین رسانه با پخش برنامهپیوسته و پایان
توانند در جهت کنترل فساد ورزشی گام بردارند و میآموزشی 

باشد میرسانه، بهبود سالمت محیط ورزش  تأثیراتیکی از از 
در جهت  مؤثرهای آموزشی گامی که با تولید و پخش برنامه

بردارد. این یافته همسو با  کاهش و کنترل فساد در ورزش
دارد: می( بیان 3183باشد: غفوری و همکاران )میتحقیقات زیر 

ی جمعی اثر معناداری در تغییر نگرش و رفتار مردم هارسانهکه 
 هارسانه( بیان داشتند که 3133همکاران ) و خالدیاندارند. 

اند. تحقیق جمعی نقش مهمی در توسعه ورزش داشته
تحقیق که در  33( که از مرور 3335و همکارن ) 3مارکوس

زمینه استفاده از رسانه انجام گرفت، نشان دادکه یادآوری پیام 
 3جکسون .(3333)مرادی،  ای به میزان باالیی بوده استرسانه

ی جمعی بر افزایش آگاهی مردم  هارسانه( دریافت که 3333)
اد که افزایش ( در پژوهش خود نشان د3188الوندی ) اثر دارند.

است  مؤثرآگاهی در رابطه با کنترل فساد اداری در ایران 
خواهی در بین افزایش آگاهی مردم و پرورش حس مسئولیت

آنان و همچنین آگاهی مردم در مورد قوانین و مقررات اداری 
ی دارد. مؤثرکشور در کاهش و نابودی فساد اداری نقش بسیار 

رسانی بین نقش اطالعنتایج همبستگی نشان داد همچنین 
ی جمعی و کنترل فساد رابطه معنادار وجود دارد. هارسانه

شهروندان با دسترسی به اطالعات مربوطه در یک نظام 
های آگاهی یابند. ها و سوء تدبیریتواند از فعالیتمیپاسخگو 

های ورزشی و رسانی در زمینه وظایف سازمانرسانه با اطالع
توانند تا حدی زیادی از فساد اداری میها و منابع مالی فعالیت

ی جمعی نقش هشداردهندگی و هارسانهجلوگیری نمایند. 
رسانی شفاف را بر عهده افشاکنندگی و از همه مهمتر، اطالع

ای در جلوگیری از کنندهای عنصر تعییندارد. استقالل رسانه
 وزه ورزش خواری در حفساد اعم از رشوه، اختالس و رانت

ی جمعی با کاهش فساد و هارسانهرسانی باشد. لذا اطالعمی
همراه دارد و  ههای ورزشی را بشفافیت در عملکرد سازمان

قدرت پاسخگویی مدیران را در مواجه با مردم و سایر نهادهای
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باشد: می. این یافته همسو با تحقیقات زیر دهدمینظارتی ارتقا 
ها بخش دارد اغلب مردم از سازمانمی( بیان 3133گیوریان )

دولتی و عمومی تصویری دقیق و شفاف در اختیار ندارند، 
ی جمعی به دلیل تخصص و ابزارهایی که در اختیار  هارسانه

توانند رصد مناسبی از رفتارهای خرد و کالن  میدارند، 
ای ای عادالنههای دولتی ایجاد نمایند و اطالعات رسانهسازمان

کند می( بیان 3331) ه اطالع عموم مردم برساند. باهتنگررا ب
رسانی به عموم مردم موجب از بین با افزایش شفافیت در اطالع

شود. آرمسترانگ میبردن دریافت رشوه توسط مقامات دولتی 
 مؤثررسانی را در اصالح مدیریت اداری ( شفافیت اطالع3334)

      فافیت در و به اثرات مخرب ناشی از عدم ش داندمی
 کندمیشود اشاره میرسانی که منجر به فساد و سوءرفتار اطالع

همچنین نتایج همبستگی نشان داد بین (. 3333، 3)گوریان
مشارکت اجتماعی و کنترل فساد رابطه معناداری وجود دارد.  

ه و دریافت اطالعات مشارکت مردم را ئشفافیت در ارتباط با ارا
  ی جمعی با هارسانهدهد. میبرای کنترل فساد افزایش 

توانند موجب میرسانی دقیق در زمینه فساد اداری اطالع
مردم  مؤثرمشارکت مردم در جهت کنترل فساد گردد. مشارکت 

به می گیری در یک فضای شفاف، اعتماد عمودر فرآیند تصمیم
بودن مشارکت و شفاف  مؤثریش داده است. برای دولت را افزا

بودن فضا نیاز به داشتن آگاهی و اطالعات است تا مردم 
گیری مشارکت نمایند. این یافته آگاهانه در فرآیند تصمیم
باشد: یکی از راهبردهای بانک میهمسو با تحقیقات زیر 

جهانی در مبارزه با فساد، جلب مشارکت مردم است از نظر این 
 (.3333)احمدی،  دهدمیاد مشارکت مردم فساد را کاهش نه

جنوبی در سند پایانی کنفرانس صد فساد در دوربان آفریقای
کلیه اقشار مردمی باید در مبارزه با فساد جدی و » آمده است:

هوشیار باشند و اراده سیاسی الزم را  برای مبارزه با آن کسب 
طالحات صتوان انمیها کنند بدون مشارکت شهروندان و دولت

 خود را در عرصه مبارزه فساد اداری و اقتصادی به ثمر رساند
 .(«3333)احمدی، 

( دریافتند که فناوری اطالعات با حمایت 3334) تن و همکاران
تواند پاسخگویی دولت را مییند مشارکت شهروندی آاز فر

خدمات دولتی یک نوع  تقویت کند به این دلیل که ارایه
جمعی شود، لذا با وسایل ارتباطمیرت محسوب انحصار قد

مشارکت هر چه بیشتر شهروندان را در کاهش فساد دولتی 
دهد که مشارکت مردم می( نشان 3334کند. ساسنا )میفرآهم 
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ها، امکان  عالوه بر ایجاد مشاهده و نظارت بر اجرای سیاست
  گذاری دولتی را نیز فراهم مشارکت در فرآیندهای سیاست

 (.3331)شریفی رنانی،  سازدیم
سزایی هی جمعی نقش بهارسانههمانگونه که نتایج نشان داد 

های عمده در کنترل فساد در ورزش فوتبال دارد و بین نقش
رسانی، مشارکت اجتماعی، ی جمعی چون اطالعهارسانه

سازی با کنترل فساد در ورزش فوتبال ارتباط آموزشی و فرهنگ
شناس فرانسوی معتقد دارد. ژان کازنو؛ جامعهمعناداری وجود 

های فکری ی جریانمؤثرتوانند بطور می هارسانهاست که 
)مهدویان،  صورت لزوم آنها را تغییر دهند موجود را تقویت و در

3338.) 
    ی جمعی امروزه هارسانه( نیز معتقد است 3333) 3اسکات

ماعی در جوامع های اجتگیری واقعیتعنوان منبع اصلی شکلبه
دهی نگرش سزایی در شکلهب تأثیر هارسانهاند. تبدیل شده

ی ورزشی از طریق افزایش هارسانهمخاطبین دارند. در واقع 
آگاهی و اطالعات مردم در مورد فواید کنترل فساد  ورزش و 
آگاهی بخشی در مورد پیامدهای فساد که شامل: دچار شدن به 

خواری که آمارهای اختالس و رانتهای مختلف رشوه، بیماری
ه ئشود، ارامیای را در این مورد هر ساله منتشر کنندهنگران

با آگاهی بخشی به جامعه سطح  هارسانهکند. پس از اینکه 
افزایی منجر به تغییر در دانش آنها را افزایش دهند، این دانش

نگرش افراد نسبت به فساد در ورزش منجر خواهد شد. 
ویژه های ورزشی بهی ورزشی با تهیه برنامههارسانه، بنابراین

در صورتی که به طور کارشناسی تهیه شود موجب جذب 
مشارکت و ارتقا سطح آگاهی و عملکرد مخاطبین در زمینه 

 گردد.میفساد ورزشی 
دهد، وجود میقرار  تأثیریافتگی را تحت از عواملی که توسعه

های داخلی موجود، فقدان نظارت ناکارآمدی کنترلفساد است 
 باشد.می مؤثرجزو عواملی است که در رفع فساد در ورزش 

مدیران ورزش و مسوالن وزارت ورزش باید توجه داشته باشند 
  ی جمعی هارسانهکه ایجاد یک نهاد نظارتی و با استفاده از 

عنوان یک ابزار نظارتی مستقل در مبارزه فساد در ادرات و به
جمعی با ارتقا های ورزشی گام بردارند. همچنین رسانهسازمان

ی مؤثرهای اداری، در کاهش فساد نقش بسیار شفافیت فعالیت
سبب افزایش  هاکند؛ چرا که افزایش در شفافیت رویهمیایفا 

مشارکت شهروندان و اطمینان از حقوقشان در نحوه اداره 
 گردد.میهای ورزشی سازمان

                                                                            
2. Scott 
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