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 6چکیده
 0363 یزمان بازه در یورزش فساد لیتحل حاضر پژوهش از هدف

 کردیرو با ياسناد روش از پژوهش نیا در. است رانیا در 0393 تا
 هايگزارش ل،یتحل واحد. است شده استفاده محتوا لیتحل

 ،یورزش فساد موضوع دواژهیکل با که بود یداخل یرسم يهارسانه
 هايتیفعال يواکاو تسپ مدل اساس بر. گرفتند قرار جستجو مورد

 ار فساد انواع نخست سطح. شد یبررس سطح چهار در مفسدانه
 ها،آن نیب از و ییشناسا مورد 06 مجموع در که شود،یم شامل

 دوم سطح در. داد نشان را زانیم نیشتریب درصد 34 با نگیدوپ
 در جیانت. کندیم انیب را فساد در ریدرگ افراد که دارد قرار فعالیت
 صورت به مختلف ورزش 64 که داد نشان بخش، ای سوم سطح
 933 اب فوتبال ورزش نیب نیا از که اندشده فساد ریدرگ میمستق
 نهمفسدا هايتیفعال وقوع نیشتریب هارسانه هايگزارش در مورد

 تهدس گیل ها،هیپا برتر، گیل هم چهارم سطح در و. است داشته را
 از زانیم نیشتریب بیترت به سه و دو هايگیل و جوانان، ک،ی

 شانن کشور هايرسانه سالهده یبررس. داشتند را فساد با يریدرگ
 رد سرعت به ايسابقه کم تنوع با ریاخ هايسال در فساد که داد

 انعکاس رهگذر از ده،یپد نیا با یواقع مبارزه. است شیافزا حال
. شودیم محقق مغرضانه ریغ و ايحرفه وهیش به اطالعات و اخبار
 که برخوردارند یتیظرف چنان از ،يافشاگر و یخبررسان با هارسانه

 از ياریبس بساط و کرده ناامن متخلفان يبرا را فضا توانندیم
 .ببرند نیب از کشور ورزش در را ناپاک يبسترها

 مدل ورزش، رسانه، مفسدانه، هايتیفعال کلیدی:هایواژه

TASP 
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Abstract 
The purpose of this study is to analyze the sport 

corruption in Iran during the period 2007-2017. In 

this study, documentary method has been used with 

content-analysis approach. The analysis unit was 

the official national media reports that were 

searched for by the key word «sport corruption  
Based on the TASP model, corrupt activities were 

investigated in four levels. The first level includes 

a variety of corruptions, of which 12 were 

identified, and doping with 34% was the highest 

among them. The second level, is the activity level, 

that shows the people involved in corruption. The 

results at the third or sector level showed that 24 

different sports were directly affected by 

corruption, of which soccer with 933 media reports 

had the most frequently reported corrupt activities 

in media. And at the fourth level, the Premier 

League, the Grassroots, the first league, the youth, 

and the second and third leagues, had the highest 

rates of conflict with corruption, respectively. A 

ten-year review of the country's media has shown 

that corruption has been rising rapidly in recent years 

in an unprecedented way. The real battle with this 

phenomenon is realized through the reflection of 

news and information in a professional and 

dispassionately manner. The media, with reporting 

and disclosure, have such a capacity that they can 

make the atmosphere insecure for offenders and 

destroy many of the impure fields in the country's 

sport.  

 Key words: Corrupt Activities, Media, Sports, 

TASP  Model 
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 مقدمه
 گسترش بر چشمگیري تأثیر هاورزش که ندارد وجود تردیدي

 اندازه چه تا تأثیرات این اما ،دارند ورزشی اخالق و جوانمردى
 روشنى به آن پاسخ که است موضوعى ،هستند منفى یا مثبت

چیان، احسانی و امیري، شجیع، کوزه) است نشده مشخص
 از بیش ،گروه یا و جامعه ،سازمان یک بودن اىحرفه. (0390
هاي منفعتوقت افراد براي کسب تمام فعالیت گرو در آنکه

در گرو تالش  اقتصادي باشد، هاىمنفعت جملهگوناگون از 
 تالش واي مشترک جمعی افراد براي پایبندي به اصول حرفه

-اىحرفه ،دیگر عبارت به. است حرفه بیشتر چه هر رشد براى

 اعتقاد مهم این به حرفه یک اعضاي که دهدمی رخ زمانی گرایی
 جامعه و خود براي هاآن مهارت و تخصص که باشند داشته باور و

 این با. (0363موالیی، ) ارزشمند و حیاتی استبسیار  مخاطب
 گرایىاىحرفه که معتقدند (،0961) 0میلر مانند انیمحقق حال

-ارزش به را خود و شده خالصه درآمد و شهرت در مدرن ورزش

 وضعیت تداوم (،0996) 6جلدسن زعم به است فروخته مادي هاي
 را ورزشکاران کشورها از بسیارى در ،ورزش حرفهاى ظاهر به

 تنها کنندمى فکر که است رسانده جایى به ناآگاهانه یا و آگاهانه
 شهرت یا پول ازاي در را خود کار نتیجة که هستند تاجرانی
آغشته شدن ماهیت . (0390شجیع و همکاران، ) کنندمی معامله

ورزش  یکپارچگی، بیش از پیش اخالقیبی پاک ورزش به فساد و
ی از دوپینگ و تبان ؛دکنمی را تهدید اجتماعی به عنوان یک نهاد

 ،دافس. گرفته تا مسائل عجیبی همچون جادوگري شوییپول و
 و دهبو يبشر معاجو گیرنگریباادوار  متمادر  که ستاي امسئله

 جهترا  دـمتعه انندیشمندا آزاده و يهاننساا ندیشهو ا فکر
فساد در . (0390گیوریان، ) ستا شتهدا فمعطو دخو به حصالا

از  ژهیو هبی رقانونیغ ایبه عنوان رفتار نادرست  ،بستر فرهنگ و
و  یبانک جهان و شده است فیقدرت تعر يافراد داراي سو

 یدولت اراتیاستفاده از اخت، فساد را سوءالمللنیب تیسازمان شفاف
. (0393 ،زارع و همکاران) داندیم یمنافع شخص کسب يبرا

 ی،راخالقیحرکت غ هر گونهاز  عبارت استفساد در ورزش 
 کی هجیکه تالش کند عمأل، نت یتیفعال ی و هر نوعرقانونیغ
 کند فیخود تحر يجلو بردن اهداف ماد يرا برا یورزش کردیرو
 دهد شرکت تیگونه فعال نیرا در ا يشتریب يهاگروه ای

                                                                                                                                             
1. Miller 

2. Kjeldsen 

3. Gorse 

 

که از گسترش فساد  یاست در صورت یهیبد. (6119، 3گورسی)
آن دارد که از جمله  یدر پ ینشود، عواقب يریدر ورزش جلوگ

در ورزش، نقض فلسفه ورزش  يدارهیبه سلطه سرما توانیم
رقابت سالم و جوانمردانه، لطمه به شهرت و آوازه  یعنی

ر در ورزش، یو افراد درگ یورزش يهارشته ،یورزش يهاسازمان
 کارکنان و ورزشکاران، از زهیو کاهش انگ يساالرستهیشانقض 

در  و یونیزیتلو نندگانیدست رفتن هواداران، تماشاگران و ب
نجفی کلوري، ) اشاره کردی مال تیاز دست رفتن حما جهینت

 یمرتبط با فساد ورزش يهااز پژوهش یاکنون به برخ. (0390
و  هیتجزدر پژوهشی جهت ، (6103) 4: آدام مسترزمیکنمی اشاره
ه چگونه کپاسخ دهد  سؤالی، سعی کرد به این فساد ورزش لیتحل

به ورزش  یو از ورزش گریبه محل د یفساد در ورزش از محل
( 3 ،ی( تبان6 ،نگی( دوپ0سه نوع فساد:  يو. متفاوت است گرید

بسکتبال، فوتبال،  هايگیفساد در اطالعات محرمانه  را در ل
 قرار داد و از روش یمورد بررس خی يرو یو هاک سبال،یب
(TASP)3 استفاده کردها آن يبندطبقه يبرا . 

(، تحت عنوان 3610) 3کارگريو   دباتومیسا گرید یپژوهش در
 ندکنیم (، استداللیشناختجرم هیبر اساس نظر) فساد و کنترل

د را در بروز فسا ینقش اصل ط،یموجود در مح یآن يهافرصتکه 
کاهش  ایبردن  نیکه با از ب دهندیم شنهادپیها آن .دکنمی يباز

 ندواتیفساد م شود،یم اسدکه موجب بروز رفتار ف ییهافرصت
 هاخشب ها،تیپژوهش با تمرکز بر نوع، فعال نیا. به حداقل برسد

 یچارچوب جادیبا ا شوند،یفساد م عیکه شامل وقا هامکان و
ست د یمحل ماتیاز فساد در تنظ یمطالعه تجرب کیروشن، به 

 . زد
خود  يهاکار نیترمهماز  یکی( در 6103) 7دوناتیو  پائولی

 یبازه زمان کیدر  ،یورزش نگیدوپ يتحت عنوان بازارها
 .دنپرداخت نگیدوپ يبازارها یچگونگ یمدت به بررسیطوالن

ت و مجازا صیتشخ ع،یتا توز دیاز تول ی راورزش نگیدوپها آن
 يرهایمس یابیهمچون: رد یو موارد مهم. قرار دادند یبررس وردم

کنندگان ینتأم يبندطبقه ؛یقانونریبه استفاده غ یعبور مواد قانون
 . کردند یابیرا ارز عیتوز يهاستمیس ییو شناسا

در  فسادتحت عنوان مفهوم  ی(، در پژوهش6119) یگورس 
سه  کا،یآمر 6116در سال  یزمستان کیالمپ یورزش هايرقابت

4. Adam Masters 

5. Type, Activity, Sector, Place 

6. Sidebottom & Graycar 

7. Paoli & Donati 
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 نیورزشکاران و رؤسا و مسئول نیدر ب کینوع فساد را در المپ
 جهیو نت ازاتیدر امت ي( دستکار0کرد که عبارتند از:  یمعرف

 يبند(، به طبقه6113)0گینیم . نگیدوپ (3 ،ی( تبان6مسابقات، 
. داوران پرداخت و کنانیها، بازمیت ان،در سازم یورزش انواع فساد

: ی( فساد رقابت0کرد:  میفساد در ورزش را به دو دسته تقس يو
: یتیری( فساد مد6رقابت  جهیو فساد در مورد نت یشامل تبان

. یافراد و مسئوالن ورزش یقانون ریو اعمال غ ماتیشامل تصم
 تیبا حما عاتاطال يکه فناور افتندی(، در6113) 6تن و همکاران

 ،کند تیدولت را تقو ییپاسخگو تواندیم ،ياز مشارکت شهروند
 ود،شینوع انحصار قدرت محسوب م کی یارائه خدمات دولت رایز

ا در شهروندان ر شتریمشارکت هر چه ب جمعیارتباط لیلذا با وسا
 یقی(، در تحق0390) انیوریگ. دکنمی فراهم یکاهش فساد دولت

 نیبه ا يدر کنترل فساد ادار یجمع هايانهتحت عنوان نقش رس
رعت س ت،یدر سه مؤلفه شفاف یجمع هايکه رسانه دیرس جهینت

اد در کنترل فس يدیکل هايبه عنوان اهرم توانندیو استقالل م
 . عمل کنند یدولت يهاسازماندر  يادار

با فساد،  مرتبط قاتیشد، اغلب تحق انیکه ب یبا توجه به مطالب
متر اند و کچند جنبه از فساد تمرکز داشته ای کی يبر رو معموالً

چه  و یشناسچه در نوع) از فساد را یعیوس فیآمده که ط شیپ
 حاضر با استفاده از مدل قیحال تحق. کنند ی( بررستیدر موقع
TASP قیدر کنار ارائه مصاد یمالاج يدیآن است تا با د بر 

 شیپ ،مختلف هايو انواع فساد در ورزش زانیدرباره م تریجزئ
مفسدانه در ورزش کشور  يهاتیخاطر بازتاب فعال نیبه هم. برود

 هايبنديقرار داده و دسته قیو مطالعه دق يرا مورد واکاو
 اینکلى  طور به. ارائه کرده است هاتیفعال نیاز ا یمختلف

 ي، فسادها0393تا  0363 یدر بازه زمان دارد نظر در پژوهش
 قرار بررسى مورد را ایران هايرسانهدر  افتهیانعکاس  یورزش
 نیمفسدانه در ا هايتیتنوع فعال ؛دهد پاسخ الؤس این به و داده
 هاگلی ها،ورزش ها،گروه افراد، و است بوده صورت چه به هاسال

 یبه چه اندازه در فساد ورزش کیمختلف، هر یزمان يهاو دوره
 ؟اندنقش داشته

 پژوهش شناسیروش

تفاده محتوا اس لیتحل کردیبا رو يحاضر از روش اسناد قیدر تحق
مطبوعات،  هايگزارش ق،یتحق نیدر ا لیتحل واحد. شد

 0363از سال  یداخل یرسم هايو در مجموع رسانه هايخبرگزار
و، مورد جستج ،یواژه موضوع فساد ورزش دیبود که با کل 0393تا 

دهه  یصورت که با بررس نیبه ا. رفتندانتخاب و مطالعه قرار گ
                                                                                                                                             

1. Maenning 
2. Tan & et al 
3. Graycar 

 مفسدانه در ورزش يهاتیفعال یشناسمورد مطالعه، ابتدا به نوع
ر مداوم د يجستجوها يبنددسته نیا يمبنا) پرداخته شد رانیا

و استخراج انواع  رانیا يارسانه يمورد نظر در فضا یبازه زمان
 بطمرت يرفتار يبود(، سپس الگوها یورزش يگوناگون فسادها

 که همان) هابخش تیو در نها کرده کیرا تفک یبا فساد ورزش
ه ک) یفساد ورزش يهادر فساد هستند( و محل ریدرگ يهاورزش
 بنديو دسته باشند( مشخصیمختلف م يهاها و ردهگیهمان ل
 در اصلی را نقشها در این باره، گزارشات رسانه مطالعة. شدند

. تداشته اس هاگوناگون این فعالیتبندي ابعاد طبقه و شناسایی
پس از دستیابی به ابعاد و موارد مختلف مرتبط با فساد، از مدل 

TASP ،در بازه زمانی. براي تحلیل فساد ورزشی استفاده شد 
خبر را در این  636خبرگزاري و رسانه رسمی داخلی،  36مد نظر، 

یت فعال 0191اند که این اخبار در مجموع رابطه گزارش کرده
  مفسدانه را در خود جاي داده بودند.

 TASPورزش و 

به      يها، رویکرد برخی از پژوهش مان دادن  ــاز را براي ســ
سته  شی، ارائه کرده   بنديد ساد ورز  3ارکگري. اندهاي مختلف ف

ــال  (، 3و پرنزلر 4ســایدباتوم) ، به همراه همکارانش6103در س
ش  سدانه  فعالیتآن  به موجبکه  ندرا ایجاد کرد یرو ر دهاي مف

ــخص،چارچوبی  ــی و طبقه مورد مش . دنگیرقرار می بنديبررس
ــد به عنوان    دادی روش از رو نیا  لی و تحل هی واحد تجز یک  فاسـ

که  ییهاتید، فعالکنمی ید، نوع فســاد را بررســکنمی اســتفاده
 هاییو محل هابخشو سرانجام ، دهدرا نشان می اندخراب شده 

ساد  ست را بیان ااتفاق  در آن که ف و  رویکرد وي .دکنمی فتاده ا
همکارانش اینگونه بود که رفتار مفســدانه را در چهار حالت ذیل 

 د:کنمی براي هر رویداد تحلیل
 .( نوع رفتار فاسد0 
 .( چه فعالیتی خراب شده است6 
 .دهدمی ( بخشی که در آن رخداد فاسد رخ3 
 . افتدمحلی که آن اتفاق می( 4 

 پژوهش هاییافته
هاي رسمی، انواع مختلفی از در این پژوهش، بر مبناي گزارش 

 مواردي که هرتعداد فساد ورزشی شناسایی و سپس بر حسب 
ها بازتاب پیدا ( در رسانه63-93) هاي مورد نظریک در طی سال

 هاي مختلف، الگوهاي رفتاريبه تفکیک ورزش اند،کرده
. ایمپرداختهها آن بنديهاي وقوع، به طبقهفعالیت( و محل)

4. Sidebottom 
5. Prenzler 
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سازد بهتر ما را قادر می TASPبررسی فساد در ورزش در قالب 
 یهاینديبدسته درهاي مختلف این مسئله تمرکز کنیم تا بر جنبه
(، این 0) جدول شماره. رو باشیمهروب فسادمفاهیم  با روشن
 .دهدبندي را نشان میتقسیم

سطح اول مربوط ( مشخص است، 0) که در جدول طورهمان
بُعد را برحسب وقوع و  06است که  یفساد ورزش یشناسبه نوع

 يسطح دوم شامل الگوها. دهدمی نشان هابازتاب آن در رسانه
 هايتیدر فعال ریافراد درگ انگری( است که بتیفعال) يرفتار

ه ب مختلف هايورزش کیمفسدانه است؛ سطح سوم هم به تفک
محل( هم ) است؛ و سطح آخر شده يبندعنوان بخش طبقه

در ادامه تعداد موارد گزارش . و سطوح مختلف است هاگیل انگریب
 . یمکنمی شده براي هریک را بیان

 TASPمفسدانه در چهار سطح  هايتیفعال يبنددسته -6جدول

بندیطبقه درامو   

 
انواع (0  

دوپینگ. 0  
داللی. 6  
. تبانی3  

. دخالت سیاسیون در ورزش4  
. فساد در مدارس فوتبال3  

. صغر سنی3  

. جادوگري و رمالی7  
ها در تیم بانوان. تراجنسی6  
. کارت پایان خدمت جعلی9  

. اخاذي01  
فساد اخالقی. 00  

. شرط بندي06  

 
 
 
 

الگوهاي رفتاري( 6  
 فعالیت 

. ورزشکاران0  
مربی، بدنساز تیم(سرمربی، کمک ) فنی. کادر6  

. سرپرست تیم3  
. مدیر عامل4  

داور وسط، کمک داور() . داوري3  
. پزشکی ورزشی3  

. سوءاستفاده مالی، اخالقی و سیستمی7  
هاي تنظیمی دولت(دستورالعمل) هاي ورزشی. سیاست6  

 
 
 

هابخش ( 3  

. فوتبال0  
برداري. وزنه6  

. کشتی3  
. قایقرانی4  

سواري. دوچرخه3  
فوتسال. 3  

. ووشو7  

تکواندو. 6  
. شنا9  
. واترپلو01  
. کبدي00  
. بسکتبال06  

. والیبال03  
. بوکس04  

تاي. موي03  
. جودو03  
. هندبال07  

. دو و میدانی06  
. تیراندازي09  
. بدنسازي61  
. بدمینتون60  

. فوتبال ساحلی66  
. ورزش63 معلولین   

. تنیس64  

 

 
( محل4  

هاي جوانان.. تیم3سه. . لیگ یک، دو، 6. لیگ برتر. 0  
هاي پایه. تیم4  
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 فوتبال() TASPدر چارچوب  0393تا  0363از  رانیفساد در ورزش ا -3جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 محل فعالیت نوع بخش

 

 

 

 

 فوتبال
 
 

دوپینگ. 0 ورزشکار  01   
3لیگ برتر:   
3لیگ یک:   

داللی. 6  

مورد شامل: 60  
مربیکمک/سرمربی/ دالالن مستقل  

/هامدیرعامل باشگاه/کمک داور/داور  
هارسانه/ مدیران فدراسیون  

09لیگ برتر:   
6لیگ یک:   

تبانی. 3  

مورد شامل: 66  
 بدنساز/ تیمسرپرست/ مربیکمک/سرمربی

مدیرعامل باشگاه/ کمک داور/ داور تیم/  

9لیگ برتر:    
06یک: لیگ   

3لیگ دو و سه:   
6ها:    پایه  

ورزش در سیاسیون دخالت. 4  

مورد شامل: 9  
و  انتخابات فدراسیون/ عزل و نصب
هاانتقال تیم/ ها هیئت  

3فدراسیون:   
3ها: لیگ  

فساد در مدارس فوتبال. 3  
مورد شامل: 030  

رشوه/ داللی/ تعرض و تجاوز/ اخاذي  
030ها: پایه  

صغر سنی. 3  

مورد شامل:  00  
 ورزشکار

 داور

6لیگ برتر:   
6لیگ یک:   

0ها: پایه  

جادوگري. 7  

مورد شامل: 06  
/ مربیکمک / سرمربی/ تیمسرپرست 

افراد خارج / ورزشکار/ مدیر عامل باشگاه
 از ورزش

6لیگ برتر:   
01لیگ یک:   

هاجنسی. ترا6 ورزشکار 00   فوتبال بانوان 

پایان خدمت جعلی کارت. 9  
ورزشکار شامل: 39  
ایثارگري/ پزشکی/ کفالت  

 لیگ برتر
 لیگ یک

ف و اخاذيلخت. 01  

/ قرعه کشی مسابقات مورد شامل: 694
افزایش کاذب / عقد قراردادها/ فرار مالیاتی

هاتخلف در مزایده باشگاه/ قیمت بازیکنان  

 لیگ برتر
 لیگ یک

فساد اخالقی -00  

مورد شامل: 61  
مشروبات / مخدر مواد/ روابط نامشروع

 الکلی

 لیگ برتر
 لیگ یک

بنديشرط -06 بنديسایت شرط 300   لیگ برتر 
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 ها(ورزش ریسا) TASPدر چارچوب  0393تا  0363از  رانیفساد در ورزش ا - 2جدول 

 

تیفعال نوع بخش  محل 

برداریوزنه  
 دوپینگ

 
ورزشکار 66  

07بزرگساالن:   
3نوجوانان:   

 کشتی

ورزشکار 6 دوپینگ  

3بزرگساالن:   
0جوانان:   

6نوجوانان:   

مربی 0 داللی  لیگ برتر 

ورزشکار 3 تبانی  لیگ برتر 

مورد 0 صغر سنی  جوانان 

 قایقرانی
 دوپینگ

 دخالت سیاسیون

مورد 9  
 ورزشکار

 مدیر

7بزرگساالن:   
0نوجوانان:   
0فدراسیون:   

ورزشکار 40 دوپینگ دوچرخه سواری  
66بزرگساالن:   

09جوانان:   

 والیبال

ورزشکار 6 دوپینگ  
0لیگ برتر:   
0لیگ یک:   

مورد 0 تبانی  والیبال بانوان 

ورزشکار 7 صغر سن  نوجوانان 

ورزشکار 4 فساد اخالقی  
3بانوان: نوجوانان   

0ملی پوش آقایان:   

 بسکتبال
ورزشکار 3 دوپینگ 3لیگ برتر:    

مورد: اسپانسر  0 فساد اخالقی 0لیگ بانوان:    

 فوتسال

ورزشکار 6 دوپینگ  
0لیگ برتر:   
0لیگ یک:   

مورد 3 داللی  
6لیگ برتر:   
0ترنسفر:   

ورزشکار 0 صغر سن هاپایه   

 جادوگري
مورد شامل: 6  

مربی/ مدیر عامل  

0لیگ برتر:   
0لیگ یک:   

 

ورزشکار 0 فساد اخالقی  لیگ برتر 
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 (هاسایر ورزش) TASP در چارچوب 0393تا  0363فساد در ورزش ایران از  -4جدول

تیفعال نوع بخش  محل 

ورزشکار 0 دوپینگ فوتبال ساحلی  بزرگساالن 

ورزشکار 0 دوپینگ بوکس  بزرگساالن 

تیم 6 تبانی تنیس  لیگ برتر 

ورزشکار 0 دوپینگ موی تای  بزرگساالن 

ورزشکار 4 دوپینگ تکواندو 0نوجوانان:   ؛ 3بزرگساالن:    

ورزشکار 6 دوپینگ ووشو  بزرگساالن 

ورزشکار 0 دوپینگ شنا  بزرگساالن 

ورزشکار 7 دوپینگ جودو 3بزرگسال:    

ورزشکار 3 صغر سنی  جوانان 

ورزشکار 6 دوپینگ واترپلو  بزرگساالن 

ورزشکار 3 دوپینگ هندبال  بزرگساالن 

ورزشکار 0 دوپینگ بدمینتون  بزرگساالن 

ورزشکار 3 دوپینگ بدنسازی  بزرگساالن 

یدانیدو و م نگیدوپ  ورزشکار/ مربی مورد شامل: 3   بزرگساالن 

ورزشکار 6 دوپینگ تیراندازی  بزرگساالن 

ورزش 

 معلولین

ورزشکار 4 دوپینگ  بزرگساالن 

ورزشکار 0 دوپینگ کبدی  بزرگساالن 

  

،  هاي رسمیشناسی، بر مبناي گزارشدر بحث مربوط به نوع
هاي براي فعالیت «دوازده بُعد» که مشاهده شد طورهمان

-93) مفسدانه تعیین شده بود که این ابعاد در یک دهه گذشته
 دولج. اندهاي ایران به شرح ذیل بازتاب پیدا کرده( در رسانه63
 .است موید این مطلب ،پنج

درصد بیشترین اتفاقی بود  34(، دوپینگ با 3) جدول مطابق

ها انعکاس داشته است، پس از آن داللی، تبانی، که در رسانه
جادوگري، صغر سنی، اخاذي، فساد اخالقی، دخالت سیاسیون، 

 ها دربندي، فساد در مدارس و تراجنسیهاي جعلی، شرطکارت

   .هاي بعدي جاي گرفتندتیم زنان در رده

 هادر رسانهو انعکاس  بندي انواع فساد بر حسب بازنماییرتبه -2جدول

 درصد تعداد ابعاد مختلف فساد ردیف

مورد 63 دوپینگ 0  34 %  

مورد 63 داللی 6  9 %  

مورد 66 تبانی 3  9 %  

يجادوگر 4 مورد 09   7%  

مورد 07 صغر سنی 3  7 %  

مورد 03 اخاذي 3  3 %  

مورد 03 فساد اخالقی 7  3 %  

مورد 04 دخالت سیاسیون در ورزش 6  3 %  

هاي پایان خدمت جعلیکارت 9 مورد 03   3 %  
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بنديشرط 01 مورد 06   3 %  

مورد 00 فساد در مدارس فوتبال 00  4 %  

ها در تیم بانوانجنسیترا 06 مورد 4   6 %  

ورزش مختلف، ورزش  64(، در بین 3) جدول شماره مطابق
ها بیشترین وقوع هاي رسانهمورد در گزارش 933فوتبال با 

هاي مفسدانه که حجم قابل توجهی هم هست را به خود فعالیت
 .اختصاص داد

 

 هاها بر حسب وقوع فساد در آنبندي انواع ورزشرتبه -1جدول 

 ردیف ورزش تعداد ردیف ورزش تعداد

 0 فوتبال 933 03 ووشو 6

برداريوزنه 66 04 جودو 01  6 

 3 کشتی 03 03 شنا 0

 4 قایقرانی 9 03 واترپلو 6

 3 دوچرخه سواري 40 07 هندبال 3

 3 والیبال 04 06 بدمینتون 0

 7 بسکتبال 7 09 بدنساري  3

 6 فوتسال 6 61 دو و میدانی 3

یفوتبال ساحل 0 60 تیراندازي 6  9 

 01 بوکس 0 66 ورزش معلولین 4

سیتن 6 63 کبدي 0  00 

 06 تکواندو 4 64 موي تاي 0

 

 
اهها بر حسب وقوع فساد در آنانواع ورزش يبندرتبه -6شکل 

، 0363ها از نظر زمانی حاکی از این بود که در سال بررسی
هاي مفسدانه در دسترس گونه خبر یا اطالعاتی از فعالیتهیچ

یک مورد یافت شد، این تعداد در  0367در سال . قرار نداشت
هفت مورد،  0391شش مورد،  0369به یازده مورد،  0366سال 

پنجاه  0394بیست و نه مورد،  0393بیست و یک مورد،  0396
به شصت  0393پنجاه و یک مورد و در سال  0393و پنج مورد، 

( نمایش داده شده 6) جزئیات کامل در شکل. و سه مورد رسید
 . است

[]

22 15 9 41 14 7 8 1 1 2 4 2 10 1 2 3 1 5 6 2 4 1 1
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000



 6289 بهار ،32 شماره ،ششم سال ،یورزش هایرسانه در ارتباطات تیریمد                                 26

 
 
 

 
0393تا  0363از  ایران هايرسانه در ورزشی فساد مقایسه بازتاب -3شکل  

 يرسانه و خبرگزار 36، پژوهش مورد نظر یزمان بازهدر 

ها آن نیب از که اندبوده ورزشی فسادمختلف منعکس کننده 

 خبرگزاري. گرفت يخبر در صدر جا 44مهر با  خبرگزاري

هاي بعدي در رده خبر 03و  07با  تابناک و مشرق به ترتیب
( 7) جزئیات کامل این موضوع در جدول شماره. گرفتند قرار

 . نشان داده شده است

اندمنعکس کردههایی که در یک دهه گذشته انواع فساد را رسانه -1جدول   
 ردیف رسانه تعداد ردیف رسانه تعداد ردیف ورزش تعداد

مهر يخبرگزار 44 09 سیمرغ 4 37 صراط 6  0 

 6 تابناک 07 61 همشهري آنالین 4 36 آستان خبر 6

 3 مشرق 03 60 خبرگزاري فارس 4 39 هر لحظه 6

سنایا 03 66 ایرنا 3 41 جام نیوز 6   4 

هابرترین 6 نیخبرآنال 03 63 آفتاب 3 40   3 

 3 فرارو 01 64 روز نو 3 46 عصر ایران 0

سه ورزش 9 63 دي اسپورت 3 43 کیهان 0  7 

سیماخبرگزاري صداو 3 44 ایران بوم 0 میتسن يخبرگزار 7 63   6 

وزین یت 3 67 فرتاک ورزشی 3 43 آناج 0  9 

خبرنگاران جوان باشگاه 3 66 خانه فوتبال 3 43 خبر ایرانی 0  01 

فارس يخبرگزار 3 69 صاحب خبر 3 47 آکا ایران 0  00 

فوتبال پارس 3 31 آنا 3 46 بولتن نیوز 0  06 

نهیپاس 3 30 بانک ورزش 3 49 بازارنیوز 0  03 

الف يخبرگزار 3 36 ایسکا نیوز 6 31 کرج رسا 0  04 

 03 نود 3 33 رجا نیوز 6 30 لرستان ورزشی 0

زانیم يخبرگزار 3 34 نامه نیوز 6 36 دز مهراب 0  03 

یورزش خبر 4 33 آي اسپورت 6     07 

ورزش 0 4 33 ساتین 6     06 

0
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( آمده است، 6) با توجه به نتایجی که در جدول شماره
از  نایرا هايرسانه در ورزشی فساد روشن است که بین بازتاب

مجموع . تفاوت معناداري وجود داشته است 0393 تا 0363 سال
مورد شد که از این  636هاي مذکور، شامل این موارد در سال

مورد بیشترین تعداد را دارا  039با  0393تا  0394تعداد، دوره 
مورد در مرتبه بعدي و در نهایت  33هم با  93-91بود؛ دوره 

 .مورد کمترین موارد را در خود داشت 61هم با  63-69

یدر سه دوره زمان رانیهاي ادر رسانه یبازتاب فساد ورزش سهیمقا -9جدول   
Sig df Chi-Square Residual Expected  Observed  هاشاخص  

011/1  6 0 .41  34 -  64 61 63-69  

60-  64 33 91-93  

63 64 039 94-93  

 مجموع 636 - -

 
 گیریبحث و نتیجه

مفسدانه در ورزش  يهاتیفعال لی، تحلحاضر پژوهشاز هدف 
به همین خاطر بازتاب . بود TASPبا استفاده از مدل  رانیا

 0363ها، از سال هاي مفسدانه در ورزش کشور در رسانهفعالیت
 ،TASPمدل . مورد واکاوي و مطالعه دقیق قرار گرفت 0393تا 

هاي مفهوم درک بهتر پیچیدگیرا در جهت  رویکردي یکپارچه
ها رویدادآن  به موجب به نحوي که. دهدفساد ورزشی، ارائه می

 هاي مفسدانه در چارچوبی مشخص و به صورت واحد،و فعالیت
فساد مختلف نوع  06 جینتا. دنگیرمورد تجزیه و تحلیل قرار می

 63مورد، داللی  63دوپینگ را شامل شدند که عبارت بودند از: 
، اخاذي 07مورد، صغرسنی  09مورد، جادوگري  66مورد، تبانی 

مورد،  04مورد، دخالت سیاسیون  03مورد، فساد اخالقی  03
مورد، فساد در مدارس  06بندي مورد، شرط 03هاي جعلی کارت

در این . مورد چهارها در تیم زنان تراجنسیمورد و  00فوتبال 
 ها بودند که از میانورزش مختلف درگیر این فعالیت 64بین، 

 گزارشات. مورد بیشترین تعداد را ثبت کرد 933فوتبال با ها آن
خبرگزاري انعکاس داده شده  36مربوط به این رخدادها توسط 

هاي پژوهش بر مبناي یافته TASPاجزاي چهارگانه مدل . بود
 باشد: به شرح ذیل می

 (Type) شناسیالف( نوع

که به  TASPمدل سطح نخست در که اشاره شد،  طورهمان
نوع فساد استخراج شد که از  06ها اشاره دارد، فعالیتشناسی نوع

بیشترین تخلفی بود که در ورزش کشور  % 34دوپینگ با  این بین
با نتایج فوق  خوانهم. در بازه زمانی مورد نظر رخ داده است

( نیز 6100) و همکاران توان به موارد ذیل اشاره کرد: گورسیمی

 93در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که دوپینگ با بیش از 
بیشترین میزان فساد را در ورزش به خود اختصاص  ،درصد وقوع

-(، در مدل تقسیم6106) گریکار و سایدباتوم  همچنین. داده است

، مواردي همچون TASPهاي مفسدانه در مدل فعالیتبندي 
رشوه، اخاذي، اختالس و سوءاستفاده از اختیارات رسمی را بیان 

نوع فساد  TASP ،01(، نیز در مدل 6103) مسترز. داشتند
: دوپینگ، تبانی، رشوه و را مورد بررسی قرار داد از جمله مختلف
 . اخاذي

هاي کشف روش الًمعموبندي سطح نخست: از آنجا که جمع
مند ها داراي سازوکاري علمی، عینی و روشدوپینگ در ورزش

ذیري ناپطور گریزبهبرداري است که افراد متخلف با انجام نمونه
گیرند، این نوع از فساد ورزشی قابلیت در معرض آزمون قرار می

یر پذیري آن نسبت به ساکشف بیشتري داشته و ماهیت پنهان
تواند از دالیل احتمالی کمتر است و این می ها در ورزشتخلف

 .نسبت باالتر گزارش آن در مقایسه با سایر مفاسد در ورزش باشد
هاي فساد در یک پیوند در رابطه با داللی نیز، که در آن شبکه

دهند، شونده فساد را شکل میاي از روند تکرارنامبارک، چرخه
-رسمی و ایجنتهاي غیرفقدان نظارت و شفافیت، حضور ایجنت

ترین دالیل رونق توان از عمدههاي رسمی اما پوششی را می
واجه تري از افراد مدر نوع تبانی ما با گستره وسیع. داللی دانست

 قیتواند از طریم معموالًی، ورزش يهارقابت يدستکار. هستیم
سابق،  کنانیها، بازمیت کنانیاز افراد مختلف شامل، باز ياشبکه

 يات کارگزارمؤسسها، میت رانیها، مدباشگاه رانیمد داوران،
از  و. ردیها صورت پذمیت یپزشک میعوامل ت یها( و حتجنتیا)
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-ات بینمؤسسبندي و همچنین  ات شرطمؤسسآنجا که پاي 

 اي مانند پولشویی را با ورزشجرایم سازمان یافته المللی فعال در
تهدیدهاي سالمت ترین د به عنوان یکی از جديکنمی باز

 يهاچهره پژوهش حاضر،. رودهاي ورزشی به شمار میرقابت
د مفهوم فسا ؛قرار داد یرا مورد بررسایران مختلف فساد در ورزش 

ر با تمرکز ب بعضاًبه همه جوانب آغشته شده است که  يبه قدر
. مانندیمغفول م يها تا حدودبخش ریرخداد، سا کیاز  یقسمت

موضوع مورد توجه  ونیاسیکه دخالت س ییمثال درجا يبرا
وسط ها( تنینش ونیفدراس) محققان است، مقابله با افراد فاسد

 يانهاده ایها عدم دخالت در امور ورزش توسط دولت) فایف نیقوان
به  دیهمچون تهد يموارد. دشوار شده است اری( بسیدولت

را وادار به  يها، اغلب دولت مرکزونیفدراس قیو تعل تیمحروم
-و نظارت کامل بر مقامات ورزش را نا ید و بازرسکنمی میتسل

از  ياریروزمره خود بس یمردم در زندگ. ممکن ساخته است
گونه چ دانندیاما نم ،ندکنمی و تجربه نندیبیفساد را م قیمصاد

 ست؛ین یآسان رمبارزه با فساد کا دیتردیب. با آن مبارزه کنند دیبا
جانبه تالش همه ازمندیو مقابله با آن ن يماریب نیااز  يریشگیپ

. دپردازنیفساد را م نهیهز ت،یاست که در نها ین و مردممسئوال
به  توانیرا م تیمأمور نیاز ا یاما از منظر ارتباطات، بخش

خود به  يهاکه در اخبار و گزارش يارسانه. ها محول کردرسانه
 ای هددیدارند فرصت سخن گفتن م تیاز فساد شکا هک يافراد

به مخاطبان  پردازد،یآن م قیموارد و مصاد يریگیخود به پ
با آن  دینابهنجار است و با ست،ین یرفتنیکه فساد پذ آموزدیم

اد فس هیجامعه را عل یافکار عموم بیترت نیو به ا. مبارزه کرد
 . دکنمی جیبس

 (Activity) ب( فعالیت

، شامل الگوهاي رفتاري یا فعالیت است TASPمدل دوم  سطح
 این سطح. باشدافراد درگیر در فساد ورزشی می بهکه مربوط 

 49نفر، مربیان  66نفر، مدیران  673اي از ورزشکار دامنه گسترده
از نفر، بدنس پنجنفر، سرپرست  ششنفر، داوران  67نفر، دالالن 

 ایر مواردس نفر و یکنفر، اسپانسر  یکتیم نفر، پزشک دوتیم 
نفر را در بر  333اند( ها شرکت کردهبنديافرادي که در شرط)

( در پژوهشی مشابه، مواردي 6103) مسترزآدام . گیردمی
نفر،  سهنفر، مربیان  چهارنفر، مدیران  333همچون: ورزشکار 

 نفر، را در سطح دوم دونفر، مسئوالن اداره لیگ  سهداوران 
هاي سایر بررسی. ارائه کردTASP الگوهاي رفتاري( مدل )

                                                                                                                                             
1. Joncsics 

وقوع  فراینددهد که انجام شده در ارتباط با فساد ورزشی نشان می
اي متشکل از افراد مختلف فساد ورزشی اغلب از طریق شبکه

، 6103، موریکونی b6119هیل ،a ،6119هیل) شودانجام می
 . (6103نومیراتو 
 ار فساد در شبکه تشکیل ،0جانکسیکسبندي سطح دوم: جمع
 در هک شرایطی داند،می اجتماعی مبادالت تئوري از گرفته نشأت

-ردب منفعت ایجاد در سعی مفسدانه ستدي و داد در بازیگر افراد آن
 ملمتح میان این در سومی طرف یا گروه و ندکنمی خود براي برد

 به ای معموالً هاشبکه اعضاي روابط .شودمی پنهان یا آشکار زیان

 و گروهیدرون اعتمادسازي و دیرینه روابط از ناشی) افقی شکل
 هايهگرو و افراد بین فساد مبادله شرایط این در است( فرديبین

 رد ورزشی، باشگاه دو مدیران مثال براي گیرد،می شکل همتراز
 موديع شکل به یا ند؛کنمی توافق باهم تبانی یک براي توافق

 در .است 6مراد -مرید روابط آن شده شناخته نوع یک که باشد

 هاياشپاد دریافت براي یا قبلی دیون جبران براي یا افراد روابطی

 .دشون خالف رفتار مرتکب است ممکن خود نعمتانولی از بعدي
 خاص يرفتار براي بازیکن یک متابعت و پذیريفرمان مثال طوربه

 نبازیک آن درآمدن عضویت به وعده با معروف تیم مربی سوي از
 ینا در رایج موارد از یکی انتقاالت، و نقل زمان در نظر مورد تیم در

 ران،ای فوتبال در آفرینجنجال هايپرونده از یکی در .است زمینه

 مورخ در را اشصادره راي، فوتبال ونیفدراس یانضباط تهیکم

 هک شد مشخص مذکور پرونده در کرد: منتشر اینگونه 66/01/96
 عنامشرو اقدامات و یمال انیجر سوء و یورزش ریغ يرفتارها یبرخ

 تالش و انداور جامعه از افراد یبرخ با ناسالم روابط جادیا جمله از

 راداف رخیب توسط یقانونریغ وجوه پرداخت و آنان عیتطم يبرا

 بانیت براي رشوه پرداخت مسیر پرونده، این در است گرفته صورت

 به -قدیمی داور به -باشگاه عکاس - به باشگاه سرپرست شامل:

 .(96016606334 : خبر کد) است شده ذکر مسابقات ناظر به -داور
 يفضا در اساسی يدیتهد عنوان به که چیزي شرایط این در

 یبرخ يمقصرساز به کمک ،شودمی اشاره آن به ورزش يارسانه
 نیچن در .است هادرشت دانه ییرها يبرا فساد ییاجرا يهامهره
 ستفادها با کنیباز کی ای و مسابقه داور کی مثال، عنوان به يموارد

 اعضاء و شودیم یمعرف یاصل مقصر ،ییبزرگنما يهاروش از

 نینچ قبال در هارسانه رسالت .مانندیم امن هیحاش در یاصل شبکه

 و حیصح ،ياحرفه وهیش به اطالعات و اخبار انعکاس رویدادهایی،
 و یخبررسان با هارسانه که است نیا تیواقع .است مغرضانه ریغ

 يبرا ار فضا توانندیم که برخوردارند یتیظرف چنان از يافشاگر

2 .Patron-client 
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 رد را ناپاک يبسترها از ياریبس بساط و کرده امننا متخلفان
  .ببرند نیب از کشور ورزش

 (Sector) ج( بخش

-زشور) بخشی که در آن فاسد اتفاق افتاده است ، بهسوم سطح

مطابق نتایج این پژوهش، . شودفساد( اطالق میهاي درگیر در 
ه از اند کورزش مختلف به صورت مستقیم درگیر فساد شده 64

 ها در ورزش فوتبال گزارش شده استبیشترین تخلفاین بین 
مورد( و کمترین موارد هم مربوط به شنا، کبدي، بدمینتون،  933)

همسو با این نتایج، . هرکدام یک مورد() شدتاي و بوکس میموي
بخش(، پنج ورزش درگیر در ) ( در سطح سوم6103) مسترزآدام 

 هاي مفسدانه را به شرح ذیل گزارش کرد: فوتبالفعالیت
(NFL)0 064  مورد،  31 6مورد، فوتبال 033مورد، بیسبال

هاي سایر پژوهش. مورد پنجمورد و هاکی روي یخ  03بسکتبال 
فساد ورزشی که فوتبال را با توجه به انجام شده در ارتباط با 

اقتصاد پویا و قدرتمند آن و همچنین کثرت هوادارانش، به عنوان 
ها براي وقوع انواع فساد از جمله تبانی، یکی از مستعدترین ورزش

 اندشویی دانستهشویی و چهرههاي غیر مجاز، پولبنديشرط
 . (6103 ،3رینر ، بایلی و6106 4، دالپورتا و وانوسی36116بوریس )

 بندي سطح سوم: فسادهاي افشا شده مربوط به فوتبال درجمع
ها و و چه در سطح لیگ هاسازمانهاي اخیر، چه در سطح سال
طرفدار، داراي رزشی مبین آن است که این ورزش پرهاي وتیم

ا هاکوسیستمی بسیار فسادپذیر است و پاک بودن آن از آلودگی
در ایران، بخش قابل است. بسیار  مستلزم نظارت و مراقبت

توان در مالکیت دولتی و توجهی از دالیل فساد در فوتبال را می
هاي فوتبال و تزریق هاي حاضر در لیگشبهه دولتی بودن تیم

با  که مطابقجایی. منابع مالی بدون حسابرسی مناسب دانست
درصد از  91بیش از  ،0394گزارش کمیسیون اصل نود در سال 

لیگ برتر و لیگ دسته یک، وابسته به نهادهاي  هاي حاضر درتیم
این . هستندهاي دولتی، صنعتی و نظامی عمومی و دستگاه

تا حدودي تشریح  3توان بر اساس تئوري نمایندگیموضوع را می
 که است موردي به مربوط کارگزاري() نمایندگی تئوريکرد. 

 و مالی منابع توزیع خصوص در گیريتصمیم یتمسئول نفر یک
 شخص به مشخصی قرارداد طی خدمتی را انجام یا و اقتصادي

 صاحبکار اصطالح، در را اول شخص. نمایدمی واگذار دیگري

                                                                                                                                             
1 . National Football League 
2 . Football (Soccer) 
3 . Bures 
4 . Della Porta and Vannucci 

. نامندمی کارگزار() نماینده اصطالحاً دوم را شخص و مالک()
 مالک بین منافع تضاد وجود نمایندگی، به مربوط مشکل اولین

 مرحله باالترین به رسیدن دنبال به مالک یعنی. است مدیر و

 دنبال به اول وهله در نیز مدیر و است گذاريسرمایه ارزش

 که دارد وجود احتمال این بنابراین، باشد؛می خود ثروت افزایش

 مالی فساد و اختالس. ننماید عمل مالک منافع راستاي در مدیر،

 افراطی هایینمونه شرکت، از مالک منافع ساختن خارج و مدیر

طبق تئوري نمایندگی، تضاد منافع . باشندمی منافع تضاد این از
 مالک کهجایی. تواند منجر به عدم تقارن اطالعاتی نیز شودمی

 در ورزش،. است مدیر عملیات خصوص در الزم اطالعات فاقد
 آمده است که کمیسیون اصل نود به عنوان نمونه در گزارش»
بال اي در فوتهیچ سابقه دولتی کهمدیرعامل یک باشگاه نیمه»

-کن ها و کارچاقفضایی که اطرافیان و رسانه تأثیرنداشت، تحت 

عمولی، م بازیکنیک ها برایش ساخته بودند، براي به دست آوردن 
میلیون تومان به باشگاه و شخص مدیر  011حاضر شد مبلغ 

نامه عامل، خارج از چارچوب قراردادهاي قانونی بپردازد تا رضایت
ر تاین مشکل هنگامی بحرانی «.بازیکن معمولی صادر شودآن 
ي هاسازمانشود که بر اساس قوانین تدوین شده از طرف می
این  اي،هاي فوتبال حرفهالمللی ناظر بر فعالیت باشگاهبین

نظور از این رو، به م ؛ها باشندتوانند در مالکیت دولتها نمیباشگاه
 «يفساد تدبیر» جز به کارگیرياي دور زدن چنین قوانینی چاره

اما مشکل آنجاست . ماندي مذکور نمیهاسازمانبه منظور فریب 
 کنندهایجاد مفسدانه رفتار  یک ،7میگهر و توماسکه به تعبیر 

  .است دیگر فسادهاي وقوع براي فرصت

 (Place) د( مکان

اده افتاتفاق  فسادمحلی که ، که به TASPمدل چهارم  سطحدر 
مورد بیشترین تکرار وقوع و  741لیگ برتر با  دارد، است توجه

-هاي پایه، لیگ یک، لیگ جوانان، و لیگپس آن به ترتیب لیگ

همسو  .هاي دو و سه بیشترین میزان از درگیري با فساد را داشتند
 6ویرسب توان به تحقیقات ذیل اشاره کرد:با نتایج این سطح می

 ایمن فساد از ورزش چرا» عنوان تحت پژوهشی در  (،6116)

-اصلی ورزش، در رایج فسادهاي اقسام برشمردن ضمن «نیست؟

-می را فسادپذیري این کانون .دکنمی ذکر پول را فساد دلیل ترین

 امکان و است زیاد مالی منابع که کرد جستجو جایی در توان

5 . Bayle & Rayner 
6 . Agency Theory 
7. Thomas & Meagher 
8.  Bures 
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 آن و  باشد،می بیشتر آن در سیاسی و اقتصادي هايبرداريبهره

 پژوهشی در .باال تراز و مطرح هايلیگ جز نیست جایی بخش

 مورد را سنگاپور و مالزي کشور دو هايلیگ (6101) هیل دیگر

 کم) پنجم رتبه 6113 سال در سنگاپور که حالی در .داد قرار تحلیل

 ادراک فساد شاخص لحاظ به را چهلم رتبه مالزي و فساد( بودن

 ،تبانی لحاظ هب کشور دو فوتبال هايلیگ اما اند،داشته شده
 ياومحت تحلیل ضمن هیل، .اندداشته مشابهی تقریباً وضعیت
-شرط اتمؤسس و رسمی مقامات داور، بازیکن، نفر 661 با مصاحبه

 ناعادالنه توزیع و نامناسب ساختار همچون دالیلی  بندي،

 رسمی مقامات بودن مظنون و رفتاري سالمت فقدان دستمزدها،

  .کرد بیان ار فساد در داشتن دست براي
در مورد بازه زمانی مورد تحقیق هم باید اشاره کرد که در 

( تنها بیست مورد گزارش یافت 69تا  63) هاي اولیه یعنیسال
 مورد رسید و در 33( به 93تا  91) هاياین تعداد در سال. شد

به افزایش انتشار  روند رو. مورد افزایش یافت 039( به 93تا  94)
سابقه این پدیده را هاي اخیر، رشد کمورزشی در سالار فساد اخب

 .هاي گوناگون در حال گسترش استدهد که در شکلنشان می
نشانگر این مطلب است که از یک سو ارتقاء  احتماالًاین مسئله 

ها در سالیان اخیر و از سوي جایگاه، نفوذ و نحوه دسترسی رسانه
بازي » مواردي همچونهاي ورزشی از دیگر تغییر روح فعالیت

برنده شدن به هر » کاري وفریب به مواردي مانند «جوانمردانه
ا با هباعث شده است روند بروز و انتشار این نوع فعالیت، «قیمتی

هاي ابتدایی نیز که در سال.  در حال رشد باشد شتاب عجیبی
مفسدانه در دسترس قرار  يهاتیاز فعال زیادي اطالعات ای اخبار

 نیداشته باشد از جمله: از ب يادیز لیممکن است دال ،نداشت
 حاکم ؛مربوطه با گذشت زمان يبردن( صفحات خبر ای) رفتن

 از انیپابی هراس؛ ضد افشاگرانه در جامعه يهااستیبودن س
 ییزداتیاز آن به عنوان حساس کهمسائل  نیشکسته شدن قبح ا

نوع رخدادها  نیدر جهت نشر ا یانعومتوانند میشود، یم ادی
 . دنباش

 ها ازاغلب بخشدر  ایران ورزشسطح چهارم:  بنديجمع
ر همچنان د هارساختیز. جهانی فاصله گرفته است ياستانداردها

و پول هنوز  هادر برخی از لیگاما  قرار دارند بحرانیحالت 
است فساد در این میان این . است انیدر جر يادیزهاي موفقیت

 کشوررا در سراسر  پدیده اجتماعی نیا یآرامبه که قادر است 
در شرایطی که فساد از بیان فردي رفتارهاي . سازدخاموش 

ا هتعامالت پیدا و پنهان شبکه تأثیرنامطلوب خارج شده و تحت 
تند ها هسهاي پیچیده، در حال افزایش است، این رسانهو سیستم

ی در وضعیت. زنندتوانند معادالت را براي متخلفان برهم که می
لط تس دیو تهد عیتطم يهابه تمام راه هاي فاسدکه افراد و گروه

 یمام، تات قويو ارتباط هاي عظیمسرمایهبا  اند،پیدا کرده یکاف
 ،افراد دارند نیکه ا هراسیتنها . دارندیموانع را از سر راه بر م
بر  ها با تابیدنکه رسانهجایی. آنهاست تیترس از افشا شدن ماه

 .چیندمیرا برها آن ها بساط پر زرق و برقتاریکی
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