
 71-43،. صص 1398مرداد و شهریور،.  55شماره                                           مطالعات مدیریت ورزشی
 

 شویی در ورزشر پولناسایی عوامل مؤثر دش 
 

 3، نصراهلل محمدی 2عماد حسینی، سید1حسن دنیایی

 

 ، آمل، ایران  آملی، دانشگاه آزاد اسالمیاهللدکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت  دانشجوی .1

 * استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران  .2

 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران   .3
 

 13/04/1397تاریخ پذیرش:                        1396/ 29/10تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 
ی هات یفعالر ب منفی تواند آثاری ی غیرقانونی اقتصادی است که می هات یفعالشویی یکی از پول

شویی در ورزش است.  ر پول این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر د  بار آورد. هدف از انجام اقتصادی به 
و تکنیك   گیری هدفمند روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی از روش نمونه  با  این پژوهش 

مصاحبه با خبرگان    17  ،درمجموعشد.    استفاده  های عمیقبرفی برای انجام مصاحبه گیری گلولهنمونه 
  ، رویکرد خودجوش کدگذاری شدند. در بخش کمی  اساسبر هاداده و  ندشد و متخصصان اجرا

های و پس از تعیین روایی و پایایی بین نمونه ی تدوین شد انامهپرسش نتایج فاز کیفی،  براساس 
ها اعتبارسنجی شدند. در  دادهی معادالت ساختاری، سازمدلطریق تکنیك پژوهش توزیع شد و از 

ای )مسمومیت فضای  های اصلی شامل عوامل زمینه که مقوله  ها نشان داد یافته  ، بخش کیفی
نظارت شفاف    ساختار اقتصادی( و عوامل رفتاری )نبود  نداشتناقتصادی(، عوامل ساختاری )سالمت

اخص نیکویی برازش محاسبه شد  تحلیل مسیر با ش  لی( هستند. در بخش کمی، مدل نظریِامور مابر  
شویی که  ولـر پؤثر د نظری بود. براساس میزان اثرگذاری عوامل م - تجربی هایبراساس مفروض  و

شویی در  پیشگیری از پول  رایب ها مسمومیت فضای اقتصادی بیشترین سهم را داشت، بین آن در
ی هاان یجرورزش باید نظارت شفاف امور مالی، سالمت ساختار اقتصادی و بهبود فضای اقتصادی 
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 مقدمه
دلیل ابعاد هکه ب اقتصادی پدید آمده است ومی جدید از جرم در امور، مفهگذشته درطی چند دهة

و حقوقی کشورها و  ، سیاسیهای اقتصادیتوجه نظام ،المللیبین  ح ملی ووار مخرب آن در سطیبس

در تعریف   .1شوییپول  این جرم چیزی نیست جز المللی را به خود معطوف کرده است؛های بینسازمان

کردن یا ع عمل یا اقدام به عمل برای مخفیعبارت است از هر نو شوییولپ شود که بیان میاین جرم 

از این عواید که  که وانمود شودای گونهبه ،های مجرمانهتغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت

شویی فرایندی ولـپ ، گرـریفی دیـتع اسـاسرب .(22، 2012اند )آرین، همنابع قانونی سرچشمه گرفت

خفی نگه دارد. های مجرمانه را مهای حاصل از فعالیتواقعی پول منشأکند سعی میاست که مجرم 

 ودـشیـشکل قانونی ظاهر م  دهد و بهانونی خود را از دست میپول ماهیت غیرقاگر مجرم موفق شود،  

 ناسالمهای شویی ازجمله فعالیتولـپ ،واقع(. در241، 2017، 3وندزندی ؛60 ،2003، 2)هاگل و کلی

آید. حساب میدیگری به  ةهای مجرمانفعالیت  ةکنندحال تکمیلاقتصادی است که خود زاییده و درعین

منفی و  یتأثیرها نیز روابط اجتماعی و سیاسی آنبر  ، بلکهاقتصاد کشورهابر تنها نه ،چنین فعالیتی

 ةو نحوشویی پولمنفی  هایبررسی اثر دلیل،همینهـب .(20 ،2008، 4)فلیپوفسکیگذارد میبار زیان

رار گرفته است. تالش والن قئگذاران اقتصادی و موردتوجه مسدر دستور کار سیاست ها،مبارزه با آن

شویی دلیل پیچیدگی عملیات پولبهسو،  اما ازیک  شده است؛رزه با این جرم مالی انجام  مبا  برایزیادی  

های الزم پژوهشدلیل نبود  دیگر، بهو ازسویاجتماعی آن    ی اقتصادی وو گستردگی آثار و تبعات منف

 ،زیرا ؛(244 ،2017)وندزندی،  دست نیامده استتوفیق چندانی به، شناسایی این پدیدهبرای 

تر از این مفاهیم است. مقصود بلکه وسیع  ؛انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیستوشویی تنها نقلپول

. کنندسیستم اقتصادی جامعه وارد  درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و دراصلی این است که 

 مضاعف یجرم ،عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است و بعد از فعالیت نامشروع ،شوییپول

است  غیرهنابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از مو است 

 . (51 ،2009، 5ام مالیاقد گروه ویژة)

از همان عمل نامشروع است و بخشی کند و هم هم به تکمیل عمل نامشروع کمک می شوییپول

مبالغ که  نباید اجازه داده شود    ؛ بنابراین،های متعددی برای جامعه و اقتصاد ملی داردزیان  ،نایبرعالوه

موجود وارد بازار و روند فعل  پیشرفتةهای سیستمت و امکانا ،هاظرفیت ةوسیلهنگفت نامشروع را به
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از این هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتی ،و انفعاالت اقتصادی کنند و با این عمل

هاگل و کلی، )  دنیز فرار کننغیره  از پرداخت عوارض و مالیات و    ،و سرانجام  کنندامکانات سوءاستفاده  

ن است که ، ایشویی وجود داردپول . نکتة مهمی که دربارة(252، 2016، 1هانگ؛ 63 ،2003

سؤال نباشد و دارای اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و منشأ پول مورد هاکشورهایی که در آن

شویی و فاقد سیستم نظارتی قوی باشند، استعداد بیشتری برای پول شفافریناکارآمد و نظام مالی غ 

اقتصادی آن کشورها  ةتوانند وارد چرخ سهولت میهای غیرقانونی بهحاصل از فعالیتدارند و منابع 

، 3فریک ؛18 ،2008فلیپوفسکی،  ؛13 ،2007، 2)جیمز د نمنجر شوی عملیاتی شویولپ به و  وندش

المللی های بینن جرم، سازمانراستای مبارزه با ایشده درهای مطرحبراساس این ویژگی  (.89،  2009

اند. در نظام حقوقی و تدابیر مختلفی را انجام داده  هامتحد و کشورهای مختلف اقداممللجمله سازماناز

ام الز شد؛ اماجرم انگاشته نمی 1386تا سال  ،عنوان یک جرم مستقلشویی بهپول ،ایران

مخدر و متحد برای مبارزه با قاچاق موادمللجمله کنوانسیون سازمانالمللی ازبینهای کنوانسیون 

و  سو،معروف به کنوانسیون وین )مادة سه( ازیک 1988دسامبر  20گردان مصوب داروهای روان

 ندعملی کردشویی را تصویب قانون مبارزه با پول ،دیگرها و نیازهای قانونی و قضایی ازسویضرورت 

 (. 43 ،2012)آرین، 

های اعتباری، های مختلفی نظیر کارتها و حوزهشویی در عرصه، ممکن است پولهابراساس گزارش

؛ 2014، 4چادویک) انجام شودها و غیره ها، خیریهفروشیوساز، خردههای آنالین، ساختبندیشرط

هایی که ها و حوزهعرصهرسد در نظر می(. به2016، 5؛ کودی و جکسون 2016هانگ،  ؛2009فریک، 

، ها بیشتر است و همچنیند و میزان محبوبیت و اقبال عمومی به آنننفعان متعددی وجود دارذی

با اندکی (. 98 ،2009فریک، ) بیشتر است شویید؛ احتمال وقوع پولنگیرزیادی را در برمیمشاغل 

ورزش از شکل سنتی خود خارج  ،امروزهنظر گرفت. ای درمثابة چنین حوزهتوان ورزش را بهتأمل می

ی نظیر اقتصاد، سیاست، های، ورزش با پدیدهواقعبه خود گرفته است. درو ابعاد متعددی  است شده

ترین است. شاید یکی از مهم الملل، اجتماع، فرهنگ و غیره رابطة تنگاتنگی پیدا کردهروابط بین

های مختلف ورزش و تالش برای حمایت داران به عرصهورود سرمایه  اقتصاد،های ارتباط ورزش با  شیوه

نظر به .(378 ،2016کودی و جکسون، ؛ 55 ،2006، و همکاران 6ماسون) مالی در این حوزه است

  ورزش در    گذاریسرمایهاین است که    ورزشبه    دارانه یسرما  های اصلی توجهیزهانگیکی از  که    رسدیم
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که از بستری مطلوب برای  کندیمکمک  دارانسرمایهو به  کندیمبرای فرار از مالیات فراهم راهی 

ورود به   ةواسطبهحامیان مالی  .  (3  ،2018،  1رابرتز و چادوویک)  اقتصادی خود بهره گیرند  یهاتیفعال

بر رهایی از پرداخت مالیات، های متعدد دریافت کنند و عالوهراهی مختلفی را از  هاوامتوانند  یم  ورزش

برای تبلیغات و افزایش آگاهی اجتماعی  ،از بستر بسیار مساعد ورزش و پخش تلویزیونیبتوانند 

منابع درآمدی در  نیترمهم ،منتشرشده یهاگزارش  اساسبر .(88 ،2009فریک، ) استفاده کنند

های بخشبازیکنان، تبلیغات روی پیراهن و مبلغی است که  فروش و دیخر، ورزشیی هاباشگاه

؛ 132 ،2008)انجمن فوتبال،  دندهبرای حق پخش تلویزیونی به باشگاه می مسابقات دهندةسازمان

ی دولتی با کسر  یهاباشگاهبیشتر    ،در بسیاری موارد  (.153-150،  2015،  2کارتی، سانتن و فیدلرمک

رای جبران کسری بودجة  ب هاباشگاهمدیران  ،در چنین شرایطی خواهند بود.بودجه بسیاری مواجه 

نبودن متوسل خواهند شد. شفاف  نظیر جذب منابع مالی مختلف  ی مختلفیهاو راهکار  هاروش  بهخود،  

و نیز ابهام و سردرگمی در  میان درآمدهای شخصی و تیمی مشخص ی، نبود مرزهاباشگاهمناسبات 

های بروز ینه زمد که ندهیمهم  دستبهدست ،مالی از منابع مختلف هایهزینهچگونگی کسب 

 . (136 ،2006، 3جانسون) دنرفتارهای خالف قانون فراهم شو

امانی در ارتباطات مـتقابل و نابس تعیین میزان حق پخش تلویزیونیبرای ات نبود قوانین و مقرر

ی ورزشی را هاباشگاهاین منبع درآمدی های برگزاری مسابقات ورزشی و پخش تلویزیونی، سازمان

بسترهای الزم برای   کردناین شرایط با فراهم(.  253  ،2016،  )هانگ  دچار وضعیتی پیچیده کرده است

 منجر خواهد شد ورزش نابسامانی و فساد اقتصادی در عرصةبروز انواع رفتارهای مجرمانه، خود به 

خود  ( در پژوهش2014) چادویک ،راستادراین .(90 ،2009فریک،  ؛128، 2008انجمن فوتبال، )

وجود بسترهای بروز فساد  ،ورزشیی هاسازمانی مهم و معاصر در هاچالشکه یکی از  کندیمبیان 

که کند  بـیـان می  ( در پژوهشی2017)  وندزندی  ،اینبرعالوهشویی است.  فساد اقتصادی و پول  ژهیوبه

اقتصادی در بستر  یهاتیفعالاز  یسیارب ،ینترنتیا هایشبکهازی و افزایش دلیل وجود تجارت مجبه

-خدمات پرداخت امور مالی بستری مناسب برای پول  ،یایمجاردر چنین  که   دنشویممجازی انجام  

را تدوین کرده است که از بروز چنین    ییهاارچوب هچاروپا    ، اتحادیةراستا. دراینآورندیمفراهم  شویی  

ری بسیا  ،اروپا  که در بستر اتحادیة  کندیمبیان    وندزندی  ،همچنینجلوگیری کند.    یرقانونیغ   هایاقدام

پیچیدگی این  دلیلکه به دنشویمجام ـمجازی ان صورتمالی درزمینة ورزش به های وانتقالاز نقل

، (2016) 4فرونزابه عقیدة . شده است المللیبینشویندگان حوزه، ورزش بستری محبوب برای پول
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که  کندیمی مالی وجود دارد. وی بیان هاجرمو  ورزشی یبندشرط ی هاتیفعالبین  ی مثبتارتباط

، دنشویمفوتبال که در بسترهای مجازی انجام  ژهیوبهی ورزشی هارشته ی موجود در هایبندشرط 

و از این طریق ورزش بستری  کنند شویی را فـراهـم میولـم مالی و اقتصادی نظیر پ امکان بروز جرای

ممکن یی که  هاکیتکن،  (2009)  مالیاقدام    وه ویژةگر  طبق گزارشبر.  شودمیبرای مجرمان اقتصادی  

های مالی وانتقالیی در ورزش استفاده شوند، شامل استفاده از پول نقد، نقلشوپول برای است 

مرتبط با  یرانتفاع یغ  مشاغلتأسیس و ازهـی تاـهتـرکـش اده ازـتفـاس با المللی، دورزدن مالیاتیبین

راهکارهای اعمال یی و نیاز به شوپولی هاروشپیچیدگی  ةدهندنشان هستند. این گزارش  ورزش

( در پژوهشی به این نتیجه 2017)  1جایاسری و سیوا باالن.  دقیق و قانونی برای پیشگیری از آن است

افزایش  هاتعداد افراد درگیر در این اقدامشویی با افزایش پول هایرسیدند که خطر شناسایی اقدام

شویی استفاده پول پیچیده و افراد بیشتری برای پدیدةی هاسمیمکاناز  هرقدرکه معنی؛ بدینابدییم

شویی نیاز است. زمان زیادی برای شناسایی مکانیسم پولبه  و    یابدمی  کاهششود، امکان شناسایی آن  

در بسترهای  هاآنه معامالت ی کاافتهیسازمانم جرای کندیمخود بیان  ( در پژوهش2015) 2آلبانز

شویی ی پولهاتیفعالامکان بروز  هاآن دارند و، شفافیت و نظارت بسیار اندکی دندهیم مجازی روی

ی مالی در هاانیجر  ، رشد فزایندة(2015به نقل از آلبانز،    2006)  3روئومربه عقیدة    .دنکنیمرا فراهم  

مجرمان مالی و اقتصادی قرار گیرد؛ توجه مورد شیازپ شیبفوتبال منجر شده است که این ورزش 

ی هاوهیشدانند و به ی غیرقانونی خود میهاتیفعال تطهیرفوتبال را بستری برای  هاآنکه هگونبدین

، مشغول دنشویممنجر به بروز فساد اقتصادی در فوتبال ای که یرقانونیغ ی هاتیفعالگوناگون به 

 هستند. 

، گردش مالی آن  بودن ساختار مدیریتی و اقتصادیداردلیل الیه، ورزش بهشدهمطرحبا توجه به موارد  

آن  نتایجبودن نبینیپیش، ساختار ثابت و غیرمنعطف و قابلدر آن نفعان متعدد، وجود ذیدر آن باال

شویی در ولـوع پ ـتمال وقـهایی قرار گیرد که احها و حوزهرسد در عرصهنظر می(، به2009فریک، )

که ورزش  اندشویی موجب شدهپولهای که ویژگیکرد بیان  توانیم ،دیگرعبارتزیاد است. به هاآن

هایی ازقبیل که ویژگیرسد نظر می، بهواقعای مجرمان اقتصادی تبدیل شود. دربرمحتمل  یبه بستر

، وجود ساختارهای سنتی مدیریتی در شفافیت و نظارت ناکافی و همچنین های مالیاتی، نبودمعافیت

، اینبرعالوه.  اندادی ناسالم تبدیل کردههای افتصرا به بستری مطلوب برای فعالیت  ورزش  ،ورزش  عرصة

های مرتبط هتی در حوزـورزش و وجود اقتصاد دول هایی در تأمین منابع مالی در عرصةوجود چالش

که ساختارهای نامناسبی در مدیریت  اندهای ورزشی باعث شدهشدن عرصهزدهبا ورزش و سیاست

 
1. Jayasree & Siva Balan 

2. Albanese 

3. Roemer 
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اقتصادی در برای وجود ساختار مطلوب  ،بنابراین ند؛امور اقتصادی ورزش کشور وجود داشته باش

کنند، شناسایی های مطلوب اقتصادی اخالل ایجاد میی محتمل که در رویههایورزش کشور باید پدیده

مبارزه با جرم  ا هدفت و بهبود یک نظام حقوقی براستای تقویولین گام مؤثر درا ،راستاشوند. دراین

ها، اعمال ستیص و کاایقبدون شناخت ن ،زیرا است؛های موجود ها و خألشویی، شناسایی چالشپول

)یوسفی صادقلو و دانشجو،   نخواهد بود  نیزبلکه مؤثر و مفید    است،وجیه  تنها فاقد تراهکارهای جدید نه

بازنگری،  ن وایرا اسالمیالزم ازسوی دولت جمهوری یتدابیر اتخاذ، توضیحات یادشدهبا . (1395

و اجرای   درستدرک    برای  هزمینایجاد    آن،  و متعاقب  تبطن و مقررات مرتکمیل و روزآمدسازی قوانی

جلوگیری از آثار و تبعات  رایشویی ازسوی نهادهای مشمول بو ضوابط مبارزه با پول هامؤثر الزام

یکی از  تواندمی ،ای که دارددلیل شرایط پیچیدههـورزش ب ،نـایبرالوهـع  .ستندـهاحتمالی، ضروری 

که  ستا هاحوزهورزش نیز یکی از این  ،واقعدرنظر گرفته شود. در شوییپولمناسب برای  هایراه

مسئله پولشویی در  شناخت بهتر رایب. شویی در آن زیاد استپول یهاکانالاحتمال خطر ایجاد 

 شوییپول مجرمانة یهاانیجر ورزش عرصةکه در  و اثرگذاری مستعد یهابخش، این مطالعه ورزش

مدنظر است، شناسایی  ای که در این پژوهش، مسئلهدرواقع. کندشناسایی می، دنکنیمرا تسهیل 

 از طریق آن تبیین بهتری از پدیدة نگر است تاشیوة سیستماتیک و کل شویی بهر پولعوامل مؤثر د

برای آن  یافتن پاسخدنبال راستا، سؤالی که در این پژوهش بهارائه شود. دراین ورزششویی در پول

 ند؟اوتبال کدامـشویی در فر پولاین است که عوامل مؤثر د ،هستیم

 

 پژوهش  یشناسروش
بهره برده  3و کیفی 2از هر دو رویکرد کمی کهمعنیبدین ؛است 1دارای ماهیت آمیخته این پژوهش

با شد.  اجرا 5بنیادنظریة داده 4راهبردکیفی و استفاده از روش  با اول این پژوهش بخش .است

به شکلی سیستماتیک  ،هاانبوهی از دادهمیان حجم زتواند اپژوهشگر می راهبرداستفاده از این 

 .خود بپردازد یپژوهش ةزدر حو یپردازنظریهبه  ،اساس آنوجوه اشتراک را استخراج کند و بر

 گیری نظریه در این راهبرد،یعنی روند شکل ؛گیردنوعی رویکرد استقرایی بهره میاین راهبرد از 

راهبرد، تبیین این  . هدف عمدة(2011، 6اوویسن و مک)اندرو، پدر حرکت از جزء به کل است

 
1. Mixed method 

2. Quantitative 

3. Qualitative 

4. Strategy 

5. Grounded Theory 

6. Andrew, Pedersen & McEvoy 
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( آن پدیده و 3هاو قضیه 2ها، مقوله1کردن عناصر کلیدی )مفاهیمیک پدیده ازطریق مشخص

ید و خلق مفاهیم، بندی روابط این عناصر درون بستر و فرایند آن پدیده است. تولطبقه ،سپس

. در این (57 ،2010، 4کرسویل و پات) تکراری است -ایها نیز فرایندی چرخهها و قضیهمقوله

ند، باید باز و کلی های خاص مطرح شوآنکه به شکل فرضیهیجابهپژوهش  هایسؤال راهبرد،

-جمع  ،بنیادنظریة داده. در  شودای باشد که بررسی میگر پدیدهباشند و نظریة حاصل باید تبیین

 رایبهای اولیه ردآوری دادهـشوند و گانجام می زمانهم و آگاهانه طوربهها آوری و تحلیل داده

هایی را فراهم گیرد تا برای پژوهشگر فرصتها صورت میآوری مداوم دادهگیری روند جمعشکل

. (19 ،1998، 5اشتروس و کوربین) های مناسب را افزایش دهدمقوله کفایتکند تا میزان 

شویی در ورزش بود، ر پولشناسایی و تحلیل عوامل مؤثر د  که هدف از انجام این پژوهشآنجاییاز

 ند؛ها کدگذاری شدهای حاصل از انجام مصاحبه، داده(1992)  7گلیزر  6براساس رویکرد خودجوش

که پس از  سعی شد ،خودجوش راهبرد اساسبری کیفی هاداده لیوتحلهیتجز یهامدلدر  ،رون یازا

منطق حاکم  کدگذاری نظری انجام شود. ،)اولیه و انتخابی(و تعیین طبقات  یبندمقولهبندی، مفهوم

برحسب سه دسته عوامل  هادهیپد ،اساس این مدل. بربودی شاخگسه تحلیلبرای تدوین مدل، 

( در 1980) که آلدرفرگونه. همانشوندمی لیوتحلهی، ساختاری و زمینهای بررسی و تجزمحتوایی

 محتوایی ای، ساختاری و  که این سه دسته عوامل زمینهدرصورتیکند،  های علمی بیان میتبیین مدل

)آلدرفر،  دست خواهد آمدرند، شناخت جامعی از یک پدیده بهدر رابطه با یک پدیده مدنظر قرار گی

1980، 459). 

 اساسبر ،در این مرحله ،درواقعبه تحلیل کمی و اعتبارسنجی مدل پرداخته شد.   ،دوم در مرحلة 

در  شوییوامل مؤثر در پولعطراحی شد که  یاهنامپرسش ،کیفی در مرحلة آمدهدستبهمدل 

 . سنجیدرا می ورزش

های عمیق در بخش اول پژوهش )مرحلة کیفی(، در انتخاب نمونة آماری برای انجام مصاحبه

( و هم از افراد دارای یعلمئتیه)اعضای  یدانشگاهاز افراد دارای تحصیالت  شد که هم سعی

اعضای  جامعة آماری این پژوهشهای ورزشی استفاده شود. تجربیات مدیریتی در سازمان

الی، میانی و مدیران ع  شناسی، اقتصاد و حقوق، همةجامعه مدیریت ورزشی، هایرشته یعلمئتیه

 
1. Concepts 

2. Categories 

3. Propositions  

4. Creswell & Poth 

5. Strauss & Corbin 

6. Emergent 

7. Glaser 
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ی هاسازمان  راد دارای تجربه در حوزةاف  و همة  های ورزشییونفدراسجوانان و  وعملیاتی وزارت ورزش

شود. نمونة ها توضیح داده میهایی بودند که در ادامه دربارة آنو شاخص  هایژگیوبا توجه به    ،ورزشی

 گیری ازمیان جامعةنمونههای پژوهشگر برای پژوهش ازبین افراد جامعة آماری انتخاب شد. شاخص

 از: بودند عبارتآماری 

 با ادبیات حقوق؛ افراد آشنا •

 با مدیریت ورزش؛ افراد آشنا •

 با ادبیات اقتصاد؛ افراد آشنا •

 ؛یشناسجامعهبا ادبیات  افراد آشنا •

های ذکرشده در در هرکدام از زمینه شدهفیتألپژوهشی  -علمی  افراد دارای کتاب و مقالة •

 ؛باال

 ؛های ذکرشده در باالافراد دارای سابقة تدریس در هرکدام از زمینه •

 شده در باال.های ذکرکدام از زمینهکاری در هر افراد دارای تجربة •

گیری های عمیق از روش نمونهگیری برای انجام مصاحبهنمونه در مرحلة کیفی پژوهش، برای

 ، یک گروه اولیه برایشد. در این تکنیکاستفاده  2برفیگیری گلولهو تکنیک نمونه 1هدفمند

توسط همین گروه معرفی  ،مصاحبه های بعدی برایگروه ،شوند و سپسمصاحبه انتخاب می

 ،درمجموعیابد که پژوهش به اشباع نظری و کفایت برسد.  مانی تداوم میگیری تازشوند و نمونهمی

 17) گیری تا جایی تداوم یافتنمونه ،مصاحبه با خبرگان و متخصصان انجام شد. درواقع 17

پنج را  کنندگان پژوهششرکت ،نهایتدرمصاحبه( که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید. 

نفر دیگر در  12نفر از افرادی تشکیل دادند که حوزة فعالیت اجرایی در حوزة ورزش داشتند و 

 بودند.  فعالیتبهفعالیت دانشگاهی مشغول حوزة

با نخبگان   عمیقهای  صورت استقرایی از مصاحبهی خام بههادادهرسی مبانی نظری،  پس از مطالعه و بر

با  ادیبنداده ظریةـاس نـاسها و بربا اجرای مصاحبه  زمانهم صورت و به دست آمدندو متخصصان به

ها وتحلیل دادهی از روش تجزیه انمونه در جدول شمارة یک، وتحلیل شدند.تجزیه  ،خودجوشرویکرد 

 است. شده دادهنشان 
 

 

 

 

 
1. Purposive 

2. Snow Ball 
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 ی عمیقهامصاحبهی از کدگذاری انمونه -1جدول 

 نشانگر
مضمون  کدگذاری اولیه

 هامقوله مفاهیم اصلی

P1, P11, P9, P7, 

P6, P7 

وجود ساختار قدیمی با  •

 ی پایین در ورزشریپذانعطاف

ی نظام اداری هانقشچندگانگی  •

 ورزش کشور

فقدان ساختار مشخص و شفاف امور  •

 مالی در ورزش

در ساختار  ازاندازهشیب وجود ثبات  •

 مدیریتی ورزش

نظام ساختاری  نداشتنواکنش •

 المللیبه تغییرات بین ورزش

 ورزشبودن ساختار حاکم در باندی •

ساختار شکنندة نظام اداری در 

 ورزش

ت
الم

س
ی

مال
ار 

خت
سا

ن 
شت

دا
ن

 

P2, P3, P12, 

P11, P2, P11 
 

 نفعانیذدرگـیربـودن تـعداد 

 ی مالیهاانیجرمتعدد و 

P11, P3, P2, 

P14, P6 
 

وجود نهادهای قانونی با مدیریت 

 یارحرفهیغ

P8, P12, P4, 

P11, P13, P9 
 تأمین مالی شفافریغی هاکانال 

P3, P2, P16, P1, 

P7 
 

ی هاهبهو  هاپاداشاستفاده از 

 نامشخص در ورزش

P15, P3, P12, 

P11 
 

شدن هستة اصلی قابلیت پنهان

 ی شدهگذارهیسرمامنابع مالی 

P15, P12, P14, 

P10, P16 
 

نفوذ آسان و بدون کنترل در 

 سازوکار ورزش

 
کمی براساس مدل نهایی بخش ی هادادهجمع آوری  برایکمی(،  پژوهش )مرحلةدر بخش دوم 

. این ندجمع آوری شدطریق آن ها ازای پژوهشگرساخته تدوین شد و دادهنامهپرسشکیفی، 
ارزشی بوگاردوس گویه است که سه مقولة اصلی پژوهش را براساس طیف هفت 15نامه دارای پرسش

مسمومیت   . متغیرکندی میرگیاندازهمعنی بسیار بااهمیت(  اهمیت و هفت، بهمعنی بسیار بی)یک، به
نبود نظارت گویه و    نداشتن ساختار اقتصادی ازطریق پنجسالمتفضای اقتصادی ازطریق شش گویه،  

ز تعیین روایی محتوایی پس ا  ،نامه. این پرسشگیری شدنداندازهگویه    چهارطریق  امور مالی ازبر  شفاف  
. ها توزیع شد، دربین نمونهکیفی های مرحلةونهنم ،نظرخواهی از مختصصان و همچنین و صوری با
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در  شدهفیتعر یهاشاخص براساس های پژوهش، نمونهاز مدل های برخاستهاساس مؤلفهرب
 براساسکه گونهبدین ؛ندانتخاب شدهدفمند  -به شکل تصادفی ،در مرحلة کیفی هانمونهانتخاب 

ند شدانتخابنمونه  20ازای هر پارامتر رامترهای موجود در مدل مفهومی مرحلة کیفی، بهپا
 فیتعرنفر از متخصصانی که دارای معیارهای  100بین در هانامهپرسش( و 222 ،1978، 1نانولی)

 یاظهارنظرهاجوها و ومبنای جستتوسط پژوهشگر بر شدههیته )ازطریق فهرست بودند شده
نامة پرسش. ندبرای متخصصانی که دارای معیارهای تعیین شده بودند( توزیع شد گرفتهصورت
. طراحی شده بودبسته  هایسؤالارزشی بوگاردوس و طیف چند اساسبر ،بخش کمی شدةتدوین

 افزارنرم( با استفاده از  SEM)  معادالت ساختاری  یسازمدلاز    هاداده  وتحلیلتجزیهبرای    ،درنهایت
LISREL/8.2  .بهره گرفته شد 

 

 نتایج 
ها ، فرایند کدگذارییرخطی دارد، در مرحلة کیفی پژوهشغ ماهیتی    ،کیفی  رایند پژوهشکه فازآنجایی

مقولة فرعی، چهار  17شامل )های مانع و جامعی و مقوله ها، طبقهیتدرنهابارها و بارها تکرار شد که 
در قسمت  شدهمطرحهای یهرواساس ایجاد شدند. بر نشانه( 121مفهوم و  69اصلی،  مقولة
شرح جدول شمارة ی اصلی مدل بههامقوله  ،در باال  شدهارائه نمونه کدگذاری    ،ی و همچنینشناسروش

 دو هستند.
 

 های انتخابیگزارهها و مقوله -2 جدول

 هامقوله هاعوامل و گزاره

 :ایزمینهعوامل 

)مسمومیت فضای 

 اقتصادی(

دریافت و دار، سیستم و الیه باال، گردش مالی مشروعنا ورزش در جذب پول ظرفیت زیاد

مرزی ی برونایجلی متعدد و بدون منشأ مشخص، جـابههای ماپرداخت نامشخص، جریان

 ایبا مدیریت غیرحرفهمالی پول، وجود نهادهایی 

 عوامل ساختاری:

ساختار  نداشتنسالمت)

 اقتصادی(

های نوین نفعان متعدد، وجود فناوریفقدان قوانین و مقررات پیشگیرانه، درگیربودن ذی

اداری، نفوذ آسان و بدون کنترل در  -نظام مالی ، ساختار شکنندةجریان مالی معامالتی

 ساختار ورزش

 عوامل رفتاری:

امور  نظارت شفاف )نبود

 مالی(

های زوکارهای حمایت مالی در ورزش، نبود نظارت بر تسهیالت و معافیتسا نبودنشفاف

 آفرینی سیاسیون در ورزش، وجود مجاری نظارتی ناکارآمدمالیاتی، نقش

-محوری: )پول مفهوم

 شویی(
 کردن با استفاده از بستر ورزشالیههای نامشروع و کثیف و الیهتطهیر پول

 
1. Nunnally 
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 ،درنهایتو  اندای ارائه شدهشدههای تفکیکیهال ،هاآنبودن فهمقابلو  انتخابیبرای نمایش کدهای 

 .ح شکل شمارة یک ارائه شده استشرها درکنار هم، مدل نهایی پژوهش بهیهالگرفتن قرار اساسبر
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 ورزشدر  ییشوپولر عوامل مؤثر دمدل  -1شکل 

 

های مرتبط با شاخص ،ی کمیهاداده وتحلیلتجزیهپس از  ،کمی( پژوهش )مرحلةدر بخش دوم 

زمینه از سه شاخص متفاوت استفاده ند که دراینآمد دستبهگیری نیکویی برازش و خطاهای اندازه

برخوردار است و کارایی ازش  از بر  این سه شاخص مشخص شد که مدل یادشدهد. با تأکید بر تمامی  ش

های مرتبط با برازش مدل معرف شاخص  ر توصیف روابط بین متغیرها دارد. جدول شمارة سهد  زیادی

 است.پژوهش 
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 پژوهش مدل برازش هایشاخص -3جدول 

 تفسیر مالک میزان شاخص برازش

 مطلق

2x 
با  114/201

 96درجه آزادی 
 برازش مطلوب -

 برازش مطلوب 05/0بیشتر از  0134/0 (Pمقدار معناداری )

 برازش مطلوب 90/0 از تربیش 96/0 (GFI) شاخص نیکویی برازش

 تطبیقی 

 برازش مطلوب 90/0 از تربیش 98/0 (TLI) لویس -شاخص توکر

 برازش مطلوب 90/0 از تربیش 95/0 (BBI) بونت -شاخص برازش بنتلر

 برازش مطلوب 90/0 از تربیش 98/0 (CFI) شاخص برازش تطبیقی

 مقتصد

 میانگین مربعات خطای برآورد ریشة

(RMSEA) 
 برازش مطلوب 05/0کمتر از  00097/0

 برازش مطلوب 05/0 بیشتر از 83/0 (PNFI) شدهشاخص برازش مقتصد هنجار

 

های برازش مدل از شاخص هش از برازش مناسبی برخوردار است یا خیر،برای آزمون اینکه مدل پژو

است. این  96آزادی  با درجة 114/201برابر با  2x مدل، مقدار آمارة سیرنویز اساسبراستفاده شد. 

. دهد مدل تأیید خواهد شدمی کمتر است که نشان  96آزادی  با درجة 2xمقدار از مقدار بحرانی 

 قبول قابل است، 0/ 05بیشتر از است که با توجه به اینکه  0134/0 ،متناظر با آن p value ،همچنین

-قبولابلـق  ةندـدهشانـناست که    69/0  برابر با  (1GFI)  شود. شاخص نیکویی برازشو تأیید می  است

 میانگین مربعات خطای برآورد برازش مطلوب مدل است. مقدار ریشة بودن این میزان برای

(RMSEA)2  که با توجه به اینکه کمتر    ستا  97000/0، برابر با  که شاخص دیگر نیکویی برازش است

های نیکویی شاخص. دیگر ستادل پژوهش ـتأیید م ةدهندنشانو  باشدمی قبولقابلاست،  05/0از 

 ،98/0  برابر با  3(TLI)  لویس  -است که مقدار شاخص توکر  صورتنیبدبرازش برای معادالت ساختاری  

و  98/0برابر با  5(CFI) شاخص برازش تطبیقی ،95/0 برابر با 4(BBI) بونت -شاخص برازش بنتلر

برازش مطلوب  دهندةاست که همگی نشان 83/0 برابر با 6(PNFI) شدهشاخص برازش مقتصد هنجار

 . هستندو تأیید مدل پژوهش 

 
1. Goodness of Fit Index 

2. Root Mean Squared Error of Approximation 

3. Tucker- Lewis Index 

4. Bentler- Bonett Index 

5. Comparative Fit Index 

6. Parsimonious Normed Fit Index 
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نظری مناسبی  -تجربی هایبراینکه مدل نظری برازش در حیطة تحلیل مسیر، از مفروضعالوه

 74/0pc) با ضریب مسیر مسمومیت فضای اقتصادیتفسیر کرد که  گونهن یاتوان ، میبرخوردار است

امور مالی بر نظارت شفاف  نبودو  ( = 88/0pc) ساختار اقتصادی با ضریب مسیر نداشتن(، سالمت =

مسمومیت فضای اقتصادی با  ،راستاشویی اثرگذار هستند. درهمینبر پول  ،( = 60/0pc)  ضریب مسیر

ساختار اقتصادی نیز  نداشتنسالمتنداشتن ساختار اقتصادی و ( بر سالمت = 34/0pc) ضریب مسیر

مدل (.  > 05/0P) امور مالی اثرگذار هستندبر نظارت شفاف ( بر نبود  = 61/0pc) با ضریب مسیر

 شمارة دو است.شکل  صورتبه پژوهشاعتبارسنجی نهایی 

 

 
 پژوهش یینها مدل در ریمس بیضرا و ریمس لیتحل نمودار -2شکل 

 

 گیرینتیجه بحث و 
که با رویکردی آمیخته  شویی در ورزش بودر پولعوامل مؤثر د شناسایی پژوهش،انجام این هدف از 

فی و با استفاده از طریق روش کیشویی در فوتبال ازر پولاول، عوامل مؤثر د در مرحلةانجام شد. 

-وتحلیل دادهبـراسـاس تجزیههای عمیق با متخصصان و کارشناسان شناسایی شدند.  اجرای مصاحبه

ای: )مسمومیت فضای عوامل زمینهسایی شدند:  شویی شنار پولثر دسه دسته از عوامل مؤهای کیفی،  

شفاف  نظارترفتاری: )نبود  ساختار اقتصادی( و عوامل نداشتنسالمتعوامل ساختاری: ) اقتصادی(،

فضای ، مسمومیت واقعدر .شوندیممنجر  ورزششویی در به بروز پول. این سه مقوله امور مالی(بر 

های دار و جـریانو الیـه باالازطریق گردش مالی  شویی رامناسب برای بروز پول یستراقتصادی ب
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و روند  دهدتأثیر قرار میشویی را تحتر پولل سایر عوامل مؤثر داین عامکند. ایجاد می مالی متعدد

-سالمت، ی اقتصادیمسمومیت فضاکنار این در ،دیگرعبارتبخشد. بهشویی را سرعت میبروز پول

شویی را ایجاد پول ش نیز ساختار مطلوب در بروز پـدیدةساختار اقتصادی موجود در ورز نداشتن

نفعان متعدد، وجود یربودن ذیـکند. این ساختار ناشی از فقدان قوانین و مقررات پیشگیرانه، درگمی

ون کنترل  اداری، نفوذ آسان و بد  -نظام مالی  امالتی جریان مالی، ساختار شکنندةهای نوین معفناوری

-و عوامل رفتاری در بروز پول ای و ساختاری برهم کنش دارنددر ساختار ورزش است. عوامل زمینه

گذاری نبودن امور مالی در ورزش« نامجاد خواهند کرد. این عامل که با عنوان »شفافشویی را ای

-بر تسهیالت و معافیتنظارت  ت مالی در ورزش، نبود  زوکارهای حمایسا  نبودنشود، شامل شفافمی

تی ناکارآمد است. این سه عامل آفرینی سیاسیون در ورزش، وجود مجاری نظارهای مالیاتی، نقش

 چادویک  هایدر پژوهش  خواهند شد.منجر  شویی در ورزش  به بروز احتمال پولو    گذارندبرهم اثر می

(، 2015، آلبانز )2009در سال  FATFگزارش (، 2008) 1فیلیپکووسکی(، 2006روئومر )(، 2014)

است.   اشاره شدهضمنی    صورتبهها  های آنعوامل و مقـولهاین    ، به(2017و وندزندی )  (2016فرونزا )

منطق حاکم  ه برای ترسیم باشند، در این پژوهشهای کیفی باید دارای یک خردمایکه مدلآنجاییاز

اساس این ی است. برشاخگسه   مدل تحلیل،  ورزششویی در  ر پولعوامل مؤثر دبندی  دستهمدل  برای  

-می لیوتحله یرسی و تجزبر، ساختاری و زمینهای محتواییبرحسب سه دسته عوامل  هادهیپد ،مدل

 که این سه دسته عواملدرصورتیکند، های علمی بیان می( در تبیین مدل1980) آلدرفر. شوند

رند، شناخت جامعی از یک پدیده مدنظر قرار گی  در رابطه با یک پدیده  محتواییای، ساختاری و  زمینه

 ، (محتوا)ساختار، زمینه و    یشاخگسهاساس مدل  ، بردرواقع.  (459  ،1980)آلدرفر،    دست خواهد آمدبه

عنوان به  نداشتن ساختار اقتصادیسالمتای،  عنوان عامل زمینهسمومیت فضای اقتصادی در ورزش بهم

-این دسته.  ندبندی شددسته  رفتاریعنوان عامل  بر امور مالی بهنظارت شفاف    عامل ساختاری و نبود

شویی در ورزش را بیشتر خواهد کرد. ر پولشناخت منطقی و علمی عوامل مؤثر د بندی احتمال

مقصود اصلی  ،واقعدر .عاملی استای چنددر ورزش پدیدهشویی پولکه  ، باید بیان کردراستادراین

ای، ساختاری وجود شرایط زمینه  شرطد و بهدرآمد نامشروع را مشروع جلوه ده  شوییپول  این است که

 این توجهقابل کتةن. کندوارد  حاکم بر ورزشدر سیستم اقتصادی این درآمد نامشروع را ، محتواییو 

اثرگذار   واملـعبین  )بخش کمی( نشان داده شد، در  که در بخش اعتبارسنجی مدلگونههماناست که  

این  بر شویی دارد.بیشترین تأثیر را بر پولساختار اقتصادی  نداشتنسالمت، ورزشدر  شوییبر پول

است. در این بند  ، تأکید شدهشویی در فوتبالمورد پول رد 2009در سال  FATFدر گزارش  مطلب،

 
1. Filipkowski 
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سپاری تأمین مالی و برون دفاترها و )نظیر بخش فوتبال رحاکم ب ساختارهایقید شده است که در 

-مقابل پولرا در ورزشند که یی وجود دارهاحوزهنقاط حساس و  ،های تأسیسات و تجهیزات(حوزه

 بیشتر در    ،نشدنیمـنعـطفابت و  ـار ثـوجود ساختاطر  ـخاین پـدیده به.  اندکننده کردهشویی بسیار ش

ی فرایندهای ی آینده و شناساینیبشیپ امکان  تواندمی ،یورزشهای فدراسیونسازوکارهای امور مالی 

ی غیرقانونی اقتصادی و مالی هادهیپدمناسب برای    یبه ایجاد بسترهایموجود را آسان کند و این خود  

با توجه به موارد یادشده، تغییر در ساختار  (.FATF ،2009، 53) شودمنجر میدر بستر ورزش 

 ی ورزش از اهمیت زیادی احرفه و مبانی مدیریت  هااستیسر ورزش و انطباق آن با اقتصادی حاکم ب

  برخوردار است.

بر نظارت شفاف  نبود  شویی،  در بروز پول  عنوان یک عامل ساختاریبه  کنار ساختار ناسالم اقتصادیدر

به  ،ی اقتصادی به اشکال مختلف در ورزشهاتیفعال نبودن نهادهای رصدکنندةامور مالی و مشخص

که عوامل ، درصورتیواقعدر شود. آسانی انجامشویی بهی نظیر پولادهیپدبروز که  شودیممنجر این 

با  نیز رصد شوند.در ورزش ها های کنش سایر حوزهقرار گیرند، باید رفتارها و شیوهنظر ساختاری مد

و  هاتیفعالقسمت اعظمی از  نوین، باید به این نکته توجه کرد که هایپدیدهتوجه به ظهور و بروز 

نظارت کنترل و    ،اساسشوند که براین، در بسترهای مجازی انجام میاجرایی ورزش  ادارای و  هایاقدام

هشی به این مطلب تأکید ( در پژو2015آلبانز )  .(313  ،2012)بروکز،    خواهد شد  روروبهیی  هاچالشبا  

نظیر   ،دندهیم  در بسترهای مجازی روی  هاآنی که معامالت  اافتهیسازمان  یهاتیفعالاست که  کرده  

دارند که این امر امکان ی شفافیت و نظارت بسیار اندکی  سواراسبی مجازی در فوتبال و  هایبندشرط 

ی متعدد هابرنامهوجود حامیان مالی و  ،اینبرعالوه. کندیمشویی را فراهم ی پولهاتیفعالبروز 

ی هاهیالتواند  شده است که خود میمنجر    ورزش  نفعان متعدد در عرصةبه وجود ذیحمایتگری مالی،  

-های اقتصادی نیز باعث پیچیدهافزایش الیهورزشی را افزایش دهد.  در این رشتةاقتصادی موجود 

-)به دهدرا افزایش می د مسمومیت فضای اقتصادیو احتمال ایجا شودشدن فضای اقتصادی میتر

. این (شویی تأثیر بگذاردسایر عوامل اثرگذار بر پولبر تواند ای کالن که میعنوان یک عامل زمینه

ها، اند، تأیید شده است. به عقیدة آنانجام داده( 2018) رابرتز و همکاراننیز در پژوهشی که  مطلب

د احتمال بروز فساد نتوانمی در ورزش یگذارصحه هایحمایتگری مالی و توافقی متنوع هابرنامه

به نگرانی  ،(2016) 1، در پژوهش کولزیچکی و کوینگ استونفر اینبرند. عالوهمالی را افزایش ده

(  2017سری و سیوا باالن )جایا است. شده اشارهی و فساد مالی رقانونیغ ی هاتیفعالحامیان مالی از 

شویی دخیل هستند که ردگیری افراد و نهادهای ی در پولادهیچیپ ی هاسمیمکانکه کنند بیان می

از  هرقدرکه  اندبه این مطلب اشاره کردهها آن. کنندیم روروبهدرگیر در این پدیده را با مشکل 

 
1. Kulczycki & Koenigstorfer 
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 کاهشایی آن  شویی استفاده شود، امکان شناسپول  ی برای پدیدةی پیچیده و افراد بیشترهاسمیمکان

 شویی نیاز است.زمان زیادی برای شناسایی مکانیسم پولبه و  یابدمی

م دار، سیستو الیه  باالنامشروع، گردش مالی    ظرفیت زیاد ورزش در جذب پول  ،براساس نتایج پژوهش

مرزی ی برونجایون منشأ مشخص، جابههای مالی متعدد و بددریافت و پرداخت نامشخص، جریان

به ایجاد مسمومیت در فضای اقتصادی همگی  ،اینهادهایی مالی با مدیریت غیرحرفهوجود  پول و

عنوان این عامل بهکه در مدل بخش کمی نشان داده شد، گونههمانشوند. منجر میحاکم بر ورزش 

نداشتن سالمتر ـذاری بـرگـطریق اثازمستقیم صورت مستقیم و غیرتواند بهای مییک عامل زمینه

در  FATFکه در گزارش گونههمان. اثرگذار باشدامور مالی بر نظارت شفاف ساختار اقتصادی و نبود 

ی هاتیفعال، وانتقالنقلشفاف، بازارهای ، وجود معامالت پیچیده و غیراشاره شده است 2009سال 

 هایلی و توافقالکیت، حمایتگری مامربوط به کسب میزبانی مسابقات، حقوق مربوط به تصویر و م

شویی را افزایش ی غیرقانونی و پولهاتیفعال یی هستند که میزان خطرهاحوزه جمله ی، ازگذارصحه 

شفاف تأمین مالی ی غیرهاکانالنفعان و تأکید زیادی بر ذی ،. در مسمومیت فضای اقتصادیدهندمی

 منشأ پول هاکه در آن ییهاحوزه بسترها و  کندیمبیان  ( در پژوهشی2008فیلیپکووسکی ) شود.می

و  نظام مالی ،، نظام اداری ناسالم و ناکارآمدسؤال نباشد و اقتصاد زیرزمینیمورد ی افرادهاپاداشو 

شویی دارند باشند، استعداد بیشتری برای پول داشته  و فاقد سیستم نظارتی قوی    شفافریغ  یهاکانال

و  ونداقتصادی آن کشورها ش ةتوانند وارد چرخسهولت میقانونی بههای غیرعالیتو منابع حاصل از ف

-ناپذیری بسیاری از اسناد مالی حوزهدسترسو    با بررسی ساده  هااین ویژگی  .شود  ی عملیاتیشویولپ 

توان بیان کرد که ورزش ، میهاطبق آنند و بروشخـوبی مشاهده می، بهدر کشور  های مدیریتی ورزش

 .شویی در آن را محتمل خواهد کردکه بروز پول هایی داردویژگیکشور 

که   توان گفتشویی در ورزش میگذار بر پولگانة اثرسه با توجه به عوامل ،کلی ایبندیدر جمع

مرکز برای کنترل امور فقدان یک نظام اداری مت قبیلاز منفی تواند آثاریشویی در ورزش میپول

ی هاتیفعالکاهش آگاهی نسبت به  مشارکت مطلوب با بخش خصوصی،اری و همکمالی، فقدان 

کپارچگی و فقدان انسجام و ی کردنی عملاقهیسلبرخوردهای قانونی مناسب و غیرقانونی، نبود 

برخی از این پیامدها اقتصادی و  ،شودیمکه مالحظه گونههمانبار آورد. را به المللی در امور مالیبین

 شدةبا توجه به ابعاد شناسایی که بیان کرد توان، میروازاین اجتماعی هستند؛ -برخی دیگر فرهنگی

بسیار محتمل  کشور ورزشامکان بروز آن در بستر که است  ایپدیدهشویی پول شویی،ر پولمؤثر د

یشگیری از این پدیده شکل سیستمی برای پ   یتفکر  باید  ،شدهعوامل شناسایی  براساس  ،بنابراین  است؛

 سرعت  شوییروند پولبه ند نتواای که میای، ساختاری و محتوایی، همة عوامل زمینهواقعگیرد. در

نظارت شفاف کنترل و  نظیر ،برای پیشگیری از بروز آن الزم هایاقدامو  دنزمان بررسی شوهم ،دهند
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ساختارهای منعطف و شفاف امور المللی، تدوین ینهای بمالی براساس استانداردها و شاخص اموربر 

 د. نهای خصوصی و حامیان مالی انجام شوهای همکاری با بخشنامهی، تبیین مجاری مالی و شیوهمال

 

 

 تشکر و قدردانی 
تشکر ،  اندرا در مراحل پژوهش یاری کرده  هادانند از تمامی افرادی که آنیسندگان بر خود الزم مینو

 .قدردانی فراوان کنندو 
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