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Abstract 
The aim of this study was to meta-analyze the factors affecting corruption in sports 

organizations in Iran. The research method was meta-analysis. The statistical population 

included all domestic studies conducted on the factors affecting corruption in sports 

organizations in the country from 2008 to 2019. From the statistical population, 12 studies 

that met the inclusion criteria were selected as a research sample through the census 

method. A total of 45 factors were extracted from the sample research and classified into 

nine main categories: economic status, organizational characteristics, cultural features, 

laws and regulations, individual characteristics, causal factors, underlying factors, 

interfering factors, and other factors, and these entered into meta-analysis process. Hedges 

g index was used to calculate the effect size. Due to the existence of heterogeneity in the 

meta-analysis (p <0.001, df = 44, Q= 2915/24), the results of the random effects model 

were considered. The average size of the combined effect in the random effects model for 

the factors influencing corruption in sports was 0.94, which was significant at the level of 

0.001, and according to Cohen's classification, the size of the effect is large. The results 

of Duval and Tweedie methods showed that there is no diffusion bias error. Finally, the 

results of meta-analysis for subgroups revealed that economic factors with an effect size 

of 1.51 had the greatest impact on corruption in sport organizations and by solving the 

economic problems of the employees, most of the corruption can be controlled. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
Corruption means any deviation from the correct and legal ways of performing 

duties and illegal use of job position, which is a clear trap against the authority of 

the administrative system all over the world (1). With the formation of small and 

large sports organizations in recent years and the importance of these 

organizations and their resources in sports policy, corruption in sports as one of 

the important branches of corruption, should be considered by the managers and 

decision makers of these organizations to fight (2). The aim of this study was to 

meta-analyze the factors affecting the incidence of corruption in sports 

organizations in the country. 

 

Materials and Methods  
The research method was a meta-analysis. The statistical population of the study 

included all types of studies (dissertations, research projects, and papers) 

conducted in Iran on the factors affecting the incidence of corruption in sports 

organizations from 2008 to 2019. All scientific databases in Iran, including 

Irandoc, Jahad Daneshgahi, Humanities Portal, Magiran, National Library, as well 

as Google and Google Scholar, were searched freely to determine the published 

studies. Keywords searched in Internet databases included the terms "corruption 

in sports organizations". The search results consisted of 168 items. After 

identifying the research, the screening stage was administered and the study that 

did not meet the requirements for entering the meta-analysis was discarded. In this 

first step, all duplicate and unrelated studies were discarded. The sample size of 

the present study includes 12 studies that were selected from all identified and 

available researches. In selecting the sample, it was tried to use the studies that 

have sufficient validity. Having the necessary conditions in terms of methodology 

(for example, hypothesizing, appropriate research method, sample size, sampling 

method, measurement tools, validity and reliability of measurement tools, 

statistical analysis method, and accuracy of statistical calculations) was among the 

criteria for entrance to meta-analysis study. In addition, the following three main 

criteria were considered as inclusion criteria: 1. Studies were on corruption in 

sports organizations; 2. Research hypotheses were tested through experimental or 

quasi-experimental, semi-experimental and descriptive methods; 3. The necessary 

information to calculate the effect size is available in any study. CMA2 and SPSS 

softwares were used to analyze the collected data separately. CMA2 software was 

used to calculate the effect size and combination of probabilities, and SPSS 

software was used to obtain the frequency, percentage and comparison of the 

mean obtained from the effect size of the groups.   
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Findings 
By using meta-analysis method, the results of all studies can be turned into a 

standard index. Cohen D index was designated as the effect size index (3, 4). The 

results showed that the overall effect size under the fixed model with Cohen D 

index is 0.20 and under the random effects model is 0.94. The corresponding z 

values for both models are 13.15 and 7.25, respectively, both of which are 

significant at the level of 0.0001. The classification provided by Cohen is 

commonly used to interpret effect size values. According to the result obtained 

for index D in the present study in the model of random effects (0.94) and fixed 

(0.20), we see a large and small effect size in the studies respectively. Therefore, 

it can be concluded that in general, the factors studied by researchers have been 

significantly effective in corruption in sports organizations and the impact is 

evaluated to be large based on Cohen's classification.  

After calculating the mean effect size, using the results of Cochran Q test and I 

squared, a heterogeneity in the effect sizes was investigated. The results of 

Cochran's Q test (Q = 2915.24, df =44, p <0.0001) and I squared (98.49) showed 

the existence of heterogeneity in the size of the research effect. This result reveals 

that the studies included in the meta-analysis are not homogeneous and the 

assumption of homogeneity between the studies is rejected. Therefore, the role of 

moderating variables can be studied. Given that the number of hypotheses 

extracted from the 12 main studies is 45, so the heterogeneity of the results is 

natural, and on the other hand, the multiplicity of factors examined for the 

incidence of corruption in sports organizations is another reason for this 

heterogeneity. 45 factors were extracted from the sample research and classified 

into nine main categories: economical, organizational, cultural, laws, individual, 

causal, underlying, interfering and other factors and entered into meta-analysis 

process. The table 1 shows the effect size of each of the multiple independent 

variables, using the random effects method. 
 

Table 1- Effect size of independent variables  

P Z 
Upper 

limit 

Lower 

limit 

Effect 

size 
number 

Type of factor 

or variable 

Factor 

code 

0.001 6.807 1.075 1.045 1.510 8 economical 1 

0.001 4.451 1.528 0.594 1.061 9 organizational 2 

0.289 1.061 0.937 0.279 0.329 5 cultural 3 

0.378 0.882 0.840 0.319 0.261 5 laws 4 

0.628 0.185 0.957 0.578 0.190 6 individual 5 

0.001 2.572 2.350 0.317 1.334 6 Other factors 6 
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As the results of the table above show, economical factors with an effect size of 

1.510, other factors with an effect size of 1.334, and organizational factors with 

1.061 effect size have the highest effect size among the effective variables. 
 

Conclusion  
The results show that economical, other factors and organizational factors have 

effect size of 1.510, 1.334 and 1.061 on incidence of corruption. Employees can 

devote their time and energy to serving the organization if the organization 

reciprocally meets their needs in relation to the cost of living and non-provision 

of living expenses exposes employees to economic corruption. It is suggested that 

the managers of sports organizations address the economic problems of the 

employees of their work priorities, because solving the economic problems of the 

employees will increase their morale and this will also increase the productivity 

of the employees in the organization. Besides, the increase of salaries and annual 

benefits commensurate with the inflation of society helps to eliminate the 

corruption. The more unfavorable the economic situation of the employees of 

sports organizations, the greater the possibility of corruption in them (5, 6). 
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 مقالة پژوهشی

 1های ورزشی ایران مطالعات عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان  فراتحلیل
 

 2، محمد نصیری1محبوب ذکی

 

 واحد خوی، دانشگاه آزاد اسالمی، خوی، ایران   بدنی،گروه تربیت ارشد مدیریت ورزشی،  کارشناسی .  1

 )نویسندة مسئول( بدنی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسالمی، خوی، ایران  استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت.  2
 

 1400/ 21/07تاریخ پذیرش:                         01/02/1400تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

بروز فساد در سازمان بر  مؤثر  فراتحلیل عوامل  با هدف  انجام شد. روش پژوهش حاضر  های ورزشی کشور 

شده در زمینة عوامل مؤثر بر ایجاد  های داخلی انجامپژوهش از نوع فراتحلیل بود. جامعه آماری همة پژوهش

پژوهش که    12جامعة آماری،    بود. از بین  1398تا    1387های ورزشی کشور در بازۀ زمانی  فساد در سازمان

عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. تعداد  های ورود به فراتحلیل را داشتند، از طریق روش سرشماری بهمالک

از پژوهش  45 اقتصادی، ویژگی  عامل  نُه طبقة عمده شامل وضعیت  و در  نمونه پژوهش استخراج شد  های 

گر ای، عوامل مداخلههای فردی، عوامل علّی، عوامل زمینهیسازمانی، ویژگی فرهنگی، قوانین و مقررات، ویژگ 

هجز   gبندی شده و در فرایند فراتحلیل وارد شدند. برای محاسبه اندازه اثر از شاخص  و سایر عوامل دسته

نتایج مدل اثرات    (p   ,44  =  , df24/2915    =Q<  001/0)استفاده شد. با توجه به وجود ناهمگونی در فراتحلیل 

اثر ترکیبی در مدل اثرات تصادفی برای عوامل مؤثر در ایجاد فساد    ۀی مدنظر قرار گرفت. میانگین اندازتصادف

اثر بزرگ   ۀبندی کوهن، اندازمعنادار بود و طبق طبقه 001/0شد که اندازه اثر در سطح  94/0در ورزش برابر با 

سوگیری انتشار وجود نداشت. درنهایت . نتایج روش دوال و تویدی حاکی از آن بود که خطای  شدمحسوب  

بیشترین تأثیر را بر ایجاد    51/1های فرعی نشان داد که عوامل اقتصادی با اندازۀ اثر  نتایج فراتحلیل برای گروه 

توان بخش بیشتری از فساد اداری را کنترل فساد در ورزش داشت و با رفع مشکالت اقتصادی کارکنان می

 کرد. 
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داشته   وجود حکومت اولیه های شکل  پیدایش با دیرباز از  که است جهانی های پدیده از یکی 1فساد 

عظیمی، عطافر  شود )می تلقی عمومی منافع و ها سیاست به ضرر  و ایجاد آسیب در مهم عاملی است و

ای به نام  تاکنون، پدیدهمیالدی    ۹0از دهه    ویژهبههای اخیر،  در سال(.  62  ،2011بزرگی،    شائمی   و

بزرگ  به  «فساد» و  کوچک  کشورهای  در  است.  کرده  جلب  خود  به  را  جهانیان  توجه  عمده  طور 

اند و چه اتهام به فساد شکست خورده  دلیلاند که بههایی بودهتوسعه، چه دولتیافته یا درحالتوسعه 

 زیادی فساد از حساسیت بسیار    ، این تحوالت  ۀنتیج  در؛  (561،  1۹۹8،  2تانزی)  اندمدیرانی برکنار شده

دولتاست  برخوردار شده   بهو  ناچار  دلیلها  سیاسی  کنند هست  مشروعیت  توجه  مسئله  این  به   ند 

 فرهنگی شرایط  با کشوری و ندارد ارتباط کشورها فرهنگ  به فساد طورکلی،به  (. 1۹،  2004ربیعی،  )

 (.  28۹، 2013، 3و گوون  شود )لی  فساد درگیر  تواندمی هم خوب

قاره،  مختصبه یک و  هاست حکومت همه  در انکارناپذیر بیماری  یک فساد متفکران، بیشتر  اعتقاد به

 دیکتاتوری، اقتصادهای و دمکراتیک  سیاسی هایرژیم در  فساد و نیست  خاص قومی گروه یا منطقه

 نیست؛ مربوط حال  به زمان فسادآمیز اقدامات و شودمی یافت فئودال نیز و داری سرمایه سوسیالیستی،

 است. درواقع، دولت قدمت مفهوم اندازه به فساد قدمت روازاین  است؛ جهان  قدمت به آن تاریخ بلکه

فساد وجود  دولتی جا هر و  شودمی متمرکز  ثروت  و  قدرت  هر جا )حیدری، دارد   وجود نیز دارد، 

 دسته دو بین مقایسه در پدیده این امروزه که است این واقعیت (، اما11،  2015محمدی و نجفی،  

 بیشتر و است ترشایع و بیشتر دوم دستۀ کشورهای بین در توسعه،و درحال یافتهتوسعه  کشورهای

انجام شده که هاییو بررسی مطالعات بهبه اند،دربارة فساد  این   شوند.می  مربوط کشورها این نوعی 

هستند. غیردمکراتیک و ایعشیره متمرکز شدتبه سیاسی ساخت از اغلب کشورها از  برخوردار 

اشاره کرد: تمرکزتوسعه میهای فساد در کشورهای درحالنشانه زیر  به موارد    بسیار  و   شدید   توان 

  بودنسیاسی  مدیریت، سوء  سیاسی،  قدرت  از  دولتی   مقامات  سوءاستفاده  سیاسی،   قدرت  ناکارآمد

تنظیمبه  اقتصادهای  افراد،  برمبتنی  اقتصادی-سیاسی  نظام   منابع،  تخصیص   توسط   شدهشدت 

  و   ماندگی عقب  ناکارآمد،  و  ضعیف  قوانین  اطالعات،  شدید   تقارن  نبود  ناقص،   اطالعات   ها، بوروکرات 

نظارت  ناکارآمدی   (.3۹  ،2001  نژاد، فرهادی  و  حسینی  خداداد)مخدوش    انگیزشی  نظام   و  فناوری 

 ترینمهم از  یکی عنوانبه  توسعه،درحال  کشورهای در ویژهبه  و امروز دنیای  در اداری، فساد پدیده

 حرکت سرعت بر  را  ناپذیری جبران هایآسیب  پدیده این  است.  شده جامعه مطرح پیشرفت موانع
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ومی ایجاد جامعه توسعه  چرخ )زاهدی، می محدود و مسدود را  پیشرفتو   توسعه مسیر کند  کند 

 نیاز برای تأمین ادارات و هاسازمان انواع  گیریشکل  با نیز امروزه (.35،  200۹شهبازی،    محمدنبی و 

های  انحراف از جدیدی شکل مثابۀبه  اداری« »فساد اصطالحبه و سازمانی هاینابهنجاری شاهد افراد،

 (. 36، 2013پناه، فرخانی و یزدان دوستحسنهستیم ) مختلف هایقالب در اجتماعی

 را مکان و زمان مرزهای که است ایپدیده فساد، هایشکل ترینعمومی از عنوان یکیبه اداری، فساد

 اداری فساد درواقع،  دارد. تعلق خاصی جامعۀ  به  نه  و  خاصی به زمان نه  ویژگی این  با و  است  درنوردیده

فعالیت زمانی از  است. دولت همزاد ایپدیده  خود به منسجمی شکل و یافت سازمان بشر هایکه 

 توانمی  بنابراین است؛  ظهور کرده سازمان  متن از  ناپذیرجدایی جزئی مانند نیز  اداری  فساد گرفت،

 به نیز سازمان و درون در گوناگون تعامالت نتیجۀ در که کرد تلقی سازمان ناخواستۀ فرزند را فساد

،  2014طالقانی، طباطبائی و غفاری،  است ) آمده وجود به آن محیط و  سازمان میان تعامل مناسبت

237 .) 

های صحیح و قانونی  فساد، به معنی هرگونه انحراف از شیوه  ةعنوان یکی از انواع یادشدفساد اداری به

که در سراسر  (  24،  2004زادگان،  عباست شغلی است )یوظایف و استفاده نامشروع از موقع  دادنانجام

شود. فساد در نظام اداری اغلب کشورها،  جهان، دامی آشکار در برابر اقتدار نظام اداری محسوب می

برای    توسعه، اهمیت کنترل آن کامالًو در کشورهای درحالشده  سانی جدی به توسعه  رموجب آسیب 

  در  شده بیان  تعریف   طبق  (.165،  2002،  1)کورر  داران و مردم آن کشورها آشکار شده استمسیاست

 وظیفه   از  تخلف  به(  دولتی  کارگزار)  فرد  ورود  برای  که  است  نامشروعی  پاداش  فساد  وبستر،  فرهنگ

 اجتماعی انحراف هایشکل  از  یکی که  اداری  فساد  (.236  ، 2012  افضلی،)  شودمی  پرداخت  شدهمحول 

 درمجموع گیرد، می سفیدان قرار یقه سازمانی هایانحراف  ذیل ها،انحراف بندیتقسیم  لحاظ  از  و است 

 بیشتر یا رفاه به  دستیابی و  خود خصوصی منافع تحقق برای  فرد آن  در  که  شودگفته می رفتاری  به

 یک به  تنها  اداری  فساد کند.می عمل دولتی  نقش یک  وظایف رسمی چارچوب  از  خارج  بهتر،  موقعیت

مشاهده شده   زمانی هایدوره تمام و هانظام  تمام در  و  نیست اجتماعی محدود نظام خاص و کشور 

ای  فساد در ورزش موضوع تازه(.  34،  2012بوستانی و رضایی،    فرخانی،  دوستحسن  پناه،است )یزدان 

  رسد. همچنین در این های المپیک میدورهفساد در ورزش به اولین  از  شده  اولین موارد ثبت  .نیست

  است شده  دوران، مواردی از فساد در مدیریت ورزش و در میان برگزارکنندگان مسابقات ورزشی ثبت  

 
1. Kurer 
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های اخیر و های ورزشی کوچک و بزرگ در طی سالگیری سازمانبا شکل  (.188،  2005،  1)مینیگ 

عنوان های ورزشی دارند، فساد اداری در ورزش بهسیاستها در ها و منابع آن اهمیتی که این سازمان

  وهاست  سد راه کارایی و اثربخشی این سازمانو  های مهم فساد در ورزش، مانعی بزرگ  یکی از شاخه

دارد تا با این معضل  ها را بر آن میگیرندگان این سازماناین خود دلیلی است که مدیران و تصمیم

فساد اداری در ورزش، رفتاری است که توسط مدیران، داوران، (.  18۹  ،2005)مینیگ،    مبارزه کنند 

به های ورزشی  و کارکنان سازمان  داده میمسئوالن  بروز  آگاهانه  افراد،  صورت  این  آن  شود و طی 

های اخالقی ای با اهداف و ارزشیا تا اندازه  کنند که کامالً ای اجرا میگونهخود را بهبه  وظایف مختص  

 (.  32، 2003، 2)وایت و آلن  ازمان، انجمن یا رشته ورزشی مغایرت داردباشگاه، س 

های ورزشی در داخل کشور های متعددی در زمینۀ علل بروز فساد و کنترل آن در سازمانپژوهش

 کنند )صفری اند. بعضی از پژوهشگران عوامل اقتصادی را عامل اصلی بروز فساد ذکر میانجام شده

،  2011صفری،    پورسلطانی و   قربانی،   ؛ گودرزی،88،  200۹دارابی،    سجادی، قربانی و  گودرزی،  جعفرلو،

سازمانی را عامل اصلی بروز   ( و برخی از پژوهشگران عوامل۹،  2015یکتایار و نظرویسی،    آرا،؛ رزم48

  زارع،  ؛118،  2018نژاد و پرواز،  همتی  شفیعی، )کنند  و گسترش فساد در سازمان های ورزشی ذکر می

کلوری،    (. نجفی48،  2014مهرابی،    نژاد ورمضانی  رزاقی،  ؛51،  2016بوشهری،    نژاد و شتابحیدری 

  فساد بروز  بر مؤثر  »عوامل  عنوان  با   خود  پژوهش  در(  2012)  بیدهندی فراهانی و اسماعیلی  گودرزی،

  در   را  نقش   بیشترین  فرهنگی   عوامل  که  دادند  نشان  ایران«  اسالمی  جمهوری  فوتبال  فدراسیون  در

رضایی،    منصوری،است.    اداری  فساد  کنترل  ابزار  ترینمهم  سازیخصوصی  و  اداری دارند  فساد  بروز

  مالی   فساد  هایشاخص  بندیاولویت  و   ( در پژوهشی با عنوان »شناسایی2017سجادی و محمدی )

عنوان دو شاخص مهم  مقررات را به سازی و ضعف قوانین و  نبود شفاف  کشور« ورزشی  هایسازمان  در

- مدیریتی  متغیرهای  که  دادند  نشان  خود  پژوهش  در(  2017)  افروزه  و  فساد مالی ذکر کردند. شفیعی

بدترین   فوتبال  در   فساد  بروز  در  را  تأثیر  بیشترین  تربیتی-آموزشی  و  داریا و    از  فساد  شکل  دارند 

  اعضای  دیدگاه   از  و   تبانی   را  رسانهاصحاب  و  مدیریتی  و   فنی   کادر  داوران،  مربیان،  بازیکنان،   دیدگاه 

(  2016)  کاظمی   فالح  انصاری و  زارع،  .کنند می  ذکر  نامشروع  از طریق  مال  تحصیل  فوتبال،   آکادمی 

جوانان   و  ورزش  کل  اداره  در  اداری  فساد  کنترل  بر  اجتماعی  در پژوهش خود با عنوان »تأثیر سالمت

ان با سالمت اجتماعی بیشتر، کمتر درمعرض فساد اداری هستند فارس« نشان دادند که کارکن  استان

 
1. Maennig 

2. Waite & Allen 
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 دهقان تواند مؤثرترین راه کنترل فساد اداری مدنظر قرار گیرد. و ترفیع سالمت اجتماعی کارکنان می

پژوهش خود نشان دادند که  201۹)  قنبری  عبداللهی و   خبیری، حسینی،  بنادکی،  بین روابط  ( در 

همچنین   سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران رابطه معنادار وجود دارد.برونسیاسی و فساد اداری با  

 کارکرد   مالی،  انگیزة   قوانین،  شکاف  که  دادند  نشان(  2018)باقری    یونسی و شهالئی  هنری،  محمودی،

  رفتاری  معیارهای  فقدان  انتقاالت،  و  نقل  قوانین  ضعف  گیری،تصمیم  مجامع  تضعیف  ها،رسانه  نامناسب

ارادة   وظایف،   تداخل  و  ایزمینه  عوامل  عنوانبه  فرایندها  نبودنشفاف  و نبود    و   فسادستیزی  نبود 

 ایران   فوتبال  صنعت  در  اداری  فساد  بروز  بر  را  تأثیر  بیشترین  گر،مداخله  عوامل  عنوانبه  هماهنگی 

)  .دارند ایران، ور  فساد  بروز  مؤثر در  ( نشان دادند که عوامل201۹قربانی، محمدی و زارعیان   زشی 

  ورزشی  فساد   با   مقابله  راهکارهای   ها آن  . است  اقتصادی  و   فرهنگی -اجتماعی  ساختاری،   سیاسی،   عوامل

ذکر    اجتماعی  مسئولیت  توسعۀ  و  آگاهی   و  دانش  توسعۀ  اطالعات،  فناوری  توسعۀ  قانونی،  را راهکارهای

جمعی بیشترین نقش را در  های  نشان دادند که رسانه(  2016)  نژاد و شیرالیحیدری   کردند. زارع،

می انجام  فعالیت  شفافیت  ارتقای  با  فساد  مشارکت  کنترل  افزایش  موجب  شفافیت  این  و  دهند 

  حامی،  کلوری،  شود. نجفیهای ورزشی میشهروندان و اطمینان از حقوقشان در نحوه اداره سازمان

 بر   مؤثر  عوامل  تحلیل  و  ( در پژوهش خود با عنوان »شناسایی2020)  آبادیفرح  شجاعی و باقریان

عوامل  ایران«  ورزش  صنعت  در  مالی  فساد که  رسیدند  نتیجه  این    ماهیتی  و  حقوقی  مدیریتی،  به 

بستر و   شرایط  منزلهساختار به  و  دولت و حاکمیت  سیاسیون،  علّی و عملکرد  شرایط  مقوالت  عنوانبه

مینیگ  هستند.    گرمداخله   شرایط  منزلهبهانگیزشی    عوامل  و  رسانه  داللی، البیگری،  های رانت،مقوله 

  ها، داوران و...( را بررسیدر سازمان، تیم)شده در ورزش  در پژوهشی انواع فسادهای انجام(  2005)

رشد در فساد  روند روبه  اظهار کرد که  در ورزششده  شده و ثبتبا مرور زمانی فسادهای انجام  و   کرد

های  ها و فدراسیون های اخیر، در میان مدیران و کارکنان سازمانویژه در سالهای ورزشی، بهسازمان

های کنترل فساد در ورزش را به سه دسته کاهش انحصار وی روش.  کردتوان مشاهده  می  را  ورزشی

مینیگ   .کرده استگویی تقسیم کاری و افزایش پاسخکاهش حاشیه امنیت و قدرت پنهان در ورزش،

لمللی المپیک و اهای ورزشی مانند کمیته بین ترل فساد در سازمانای کنهترین روشمهم(  2005)

بینفدراسیون  ورزشیهای  تعریف  را  المللی  با  قوانینی  قانون، وضع  خالف  رفتارهای  از  روشن    های 

 . ها و ایجاد سازوکارهای مشوق مالی برای ورزشکاران و مسئوالن ورزشی معرفی کرد افزایش کنترل
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اداری تیبولتنوسیم،  در زمینه فساد  المپیک  پژوهشی در کمیته بین(  2006)  1میسینر و    ،  المللی 

معتقدند هنگامی که فساد مالی و اداری در میان  ها  آن  دادند. عنوان یک سازمان ورزشی بزرگ انجام  به

کنند، حامیان  متمرکز می آنود و رسانه ها همگی توجه خود را بر ش اعضای این سازمان مشخص می

ها را نیز بگیرد و این امر در  المللی المپیک دامن آن شوند که مبادا بدنامی کمیته بینمیمالی نگران  

المللی هایی برای کمیته بیندرنتیجه، زیان  ؛ها از جنبش المپیک بسیار مؤثر استکاهش حمایت آن

فیت  دارد. نتایج این پژوهش بیان می کند که اصالح کمیت و کی  به همراهالمپیک و جنبش المپیک  

بین  مقررات کمیته  و  نهاد  قوانین  این  اعضای  بین  در  وقوع فساد  از  پیشگیری  برای  المپیک  المللی 

  های ورزشیکه بروز فساد و اداری در سازمانکرد  اظهار  (  2016)  2هاوانگ  المللی باید اصالح شود.بین

که فساد   ذکر کردند( 2013) 3باتنو  ، عالیم بروکس وابسته است.به عوامل فردی، سازمانی و گروهی 

،  های مختلف ازجمله فوتبالفساد اداری در رشته ها،  به باور آن.  ددر ورزش در سراسر دنیا وجود دار

های ورزشی، پیامدهای  فساد در عرصه ورزش و سازمان. شود.. بیشتر دیده می.سواری وکریکت، اسب

افزایش دهدداری در  تواند سلطه سرمایهفساد می  -1  ناخوشایند دارد: رواج فساد در    -2  ،ورزش را 

برای پیروزی و    شود فلسفه ورزش که رقابت سالم و جوانمردانهیهای ورزشی باعث مورزش و سازمان

برد که این امر به نوبه خود  ساالری را در ورزش از بین میفساد، شایسته  -3  شود،موفقیت است، نقض  

ها  فساد، شهرت و آوازه سازمان-4  ،کاهدهای ورزشی میازمانکار و کارکنان ساز انگیزه ورزشکاران تازه

تواند برای ورزش بسیار کند که این امر میدار میهای ورزشی و افراد درگیر در ورزش را خدشه و رشته 

شود تمام  به  - 5،  گران  شهری  ازدست  فساد  مقامات  و  مالی  حامیان  حمایت  میرفتن  شود  منجر 

 (.  2007، 4مورمانکلوی و  ؛ مک2005مینیگ، )

توان در جهت  می  هاهای ورزشی و کنترل آن عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمانشناخت    با  بنابراین

شناخت و مقابله با این عوامل بهتر عمل کرد. در این پژوهش فراتحلیلی با بررسی و تحلیل چندین  

شته شده است، به شناخت هر چه ورزشی و کنترل آن نو  هایسازمان  در  فساد   مقاله که درباره بروز

 پردازیم.  بیشتر و بهتر این عوامل می

  با  آماری  هایروش  از  استفاده  با  سپس  شود،می   استخراج  اولیه  منابع  از  اطالعات  ابتدا  فراتحلیل  در

پژوهشگر    فراتحلیل،  هایروش  در.  آیدمی  دست   به  جدید   سرانجام، کل   و   شود می  ترکیب  یکدیگر

 
1. Mason, Thibault & Misener 
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  هایپژوهش  نتایج   ترکیب  با  بعد  و  کند می  ثبت  کمّی   شکل  به  را  قبلی  هایپژوهش  های داده  و   هاویژگی

  هایپژوهش  از  نتایج برخی  مشکل دیگر این است که  (.28،  2013هومن،  ) رسد  می  کلی  نتیجه  به  قبلی

ها  آن بررسی به این دلیل،  ، کامالً همسو نیست؛های ورزشیبروز فساد در سازمانشده در زمینه انجام

به    نتایجو مقایسه   پژوهش گوناگون و  روش   تفاوت در  .محال استدشوار و    دالیلیبا یکدیگر  های 

مقایسه کند و  درستی  بهها را  شود که پژوهشگر نتواند یافته گیری متفاوت موجب میابزارهای اندازه

 چراکه مطالعه   ؛د بازنگری تصحیح شودپژوهشگر ممکن است نیاز داشته باشد که فراین  حالتدر این  

ها ذهنی هستند و  این روش برای نمونه باید گفت  دارد؛هایی شکالاقبلی به شکل کیفی های پژوهش

؛ دوم اینکه پژوهشگر  پردازدمیهای ذهنی خود  با توجه به مالکهای قبلی  به بررسی پژوهشپژوهشگر  

همچون روش فراتحلیل منظم  ی  به روش  بنابراین  شود؛ ها و نکات دچار مشکل میدر انتخاب نوع ویژگی

نتیجه کلی به   و  کندیابی  ها را تفسیر و ارزش ، آنقبلی   هایبا استفاده از نتایج پژوهش  نیاز است تا

  حاصل  نتایج  کردنیکپارچه   برای  که  است  آماری  هایروش   از  ایمجموعه  فراتحلیل  دست آید؛ بنابراین

  اند،گرفتهانجام    یکسان  موضوعی  درباره  مستقل  طوربه  هرکدام  که  همبستگی  و  آزمایشی   هایاز پژوهش

  و  جامعه  پارامترهای  از  متفاوتی  برآورد   هاپژوهش  از  هرکدام  که  است  این   فرضپیش  و  رودمی  کار  به

  به  جامعه  از  تریدقیق  برآورد  ها، یافته  این  تحلیل  و  تجزیه  با  که  دهندمی  نشان  را  متغیرها  بین  روابط

بروز  اهمیت  به  توجه  با  (.31،  2013هومن،  )   آید می  دست   ورزشی،  هایسازمان  در  فساد   بحث 

  گاهی   شدهانجام  هایپژوهش  نتایج  حال،اند؛ بااینانجام شده  این زمینه  در  زیادی  نسبتاً  هایپژوهش

 های ورزشی فساد در سازمان  متغیرهای  از  هریک   اثر  اندازه  نیست؛ همچنین میزان  یکدست  و   هماهنگ

  و  مندنظام  مرور  روش  از  استفاده  با  است  درصدد  حاضر  پژوهش  دلیل  همین  به  نیست؛  مشخص

  طریق  از  کند تا  بررسی  عوامل را از  هرکدام  اثر  میزان  و  زمینه  این  در   پژوهش  کلی  وضعیت  فراتحلیل

شود؛ بنابراین با توجه   حاصل  زمینه  این  در  تریمملوس  و   کلی   نتایج  منفرد،   مطالعات   مقایسه  و  ترکیب

هایی  تر، نبود فراتحلیلهای قبلی و از همه مهمبه آمارهای موجود و گاهی نتایج غیرهمسو در پژوهش

کشور و کنترل آن، اهمیت    های ورزشیبروز فساد در سازماندر زمینه بررسی دالیل و عوامل مؤثر بر  

  .شودن زمینه آشکارتر میکردن در ایو ضرورت پژوهش
 

 روش پژوهش  
 داخل   در(  مقاالت  و   پژوهشی  هایطرح  ها،نامهپایان)  شده انجام  هایپژوهش  ۀهم  پژوهش  آماری  جامعۀ

  13۹8  تا  1387  هایسال   از  بروز فساد در سازمان های ورزشی ایران  در  مؤثر  عوامل  زمینه  ایران در
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  سایت  داک،ایران  شامل   ایران  علمی  اطالعات   های بانک  همۀ  مدنظر،  های پژوهش  انتخاب   بود. برای

  و  گوگل  هایسایت  همچنین  و  ملی   کتابخانۀ  ایران،مگ  سایت  انسانی،  علوم  پرتال  دانشگاهی،  جهاد

  اصطالحات ،  اینترنتی  اطالعاتی   هایپایگاه  در  وجوجست  هایکلیدواژه.  شدند  وجوجست   اسکوالر  گوگل

 بود. پژوهش  168  وجوجست   بودند. نتیجۀ  «در سازمان های ورزشی ایرانفساد  »  و  «فساد در ورزش»

  از  پس  دارند.  کافی  اعتبار  که  شود  استفاده  هاییپژوهش  از  شد،  سعی  نهایی  نمونه  حجم  انتخاب  در

  نداشتند،  را  فراتحلیل  به  ورود  شرایط  که  هاییپژوهش  و  شد   انجام  غربالگری  مرحلۀ  ها پژوهش  شناسایی

  . شدند  گذاشته  کنار  غیرمرتبط  و تکراری  هایپژوهش  همۀ  نخست  مرحله،  این   در.  شدند  گذاشته  کنار

  در   توسط همان پژوهشگران  و  عنوان  با یک   که   هستند  هایی پژوهش  تکراری  های پژوهش  از  منظور

 صورت به  هم  و  نامهپایان  ورتصبه  هم  مشابه  پژوهش  یک  اینکه  یا  بودند   شده  ذکر  مختلف  هایسایت

.  شد  داده   قرار  فراتحلیل  در  علمی  سند   نوع  این  های داده  ها، مقاله  بیشتر  اعتبار  دلیلبه  که  بود  مقاله

را برای ورود به  معیارهای الزم    هایی هستند کهپژوهش  از  دسته  آن  ،غیرمرتبط هایپژوهش  از  منظور

سازی، روش پژوهش مناسب، حجم نمونه،  فرضیه  ،شناسی )برای مثالاز نظر روش فرایند فراتحلیل  

بودن گیری، روش تحلیل آماری و صحیح گیری، روایی و پایایی ابزار اندازهگیری، ابزار اندازه روش نمونه 

آماری(   زیر  ندمحاسبات  اصلی  مالک  سه  همچنین  پژوهش  برایاشتند.  فراتحلیل واردکردن  به  ها 

ها  پژوهش-2،  های ورزشی ایران باشدعلل بروز فساد در سازمان  بارةها درپژوهش  - 1  مدنظر قرار گرفت: 

  شده   انجام  توصیفی  و  تجربینیمه   آزمایشی،شبه  یا  آزمایشی  روش  طریق  از  شدهآزمون   ایه فرضی  و

  هایپژوهش  حذف   از  اطالعات الزم برای محاسبه اندازه اثر در هر پژوهشی موجود باشد. پس-3،  باشند

با   ها پژوهش  این   از  مورد  15  ، درنهایت.  یافت  کاهش   تا   27  به   ها پژوهش  تعداد   ،غیرمرتبط  و  تکراری

  آماری الزم  هایشاخص   نبود  لیلدبه  ،جامع و مرتبط با موضوع پژوهش بودند  هایپژوهش  وجود اینکه

 یافت.    کاهش  پژوهش  12 به پژوهش  نهایی نمونه شدند و حجم گذاشته اثر کنار اندازه محاسبه برای

نسخۀ    ایامسی)  افزار فراتحلیلجداگانه از نرمصورت  به  ، شدهآوری های جمعای تجزیه و تحلیل دادهبر

اثر و ترکیب احتماالت و    ةانداز ۀمحاسب  برای  فراتحلیل  افزاراستفاده شد. از نرم  2اساسپیو اس  (1دو

اثر  اندازة  آمده از  دستهای بهفراوانی و مقایسه میانگینآوردن  دستبه   اس برایاسپیاس افزار  از نرم

 پژوهش استفاده شد.   هایها و سؤال های ذکرشده در فرضیهگروه

 

 
1. Comprehensive Meta Analysis (CMA2) 

2. SPSS  
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 نتایج 

 توصیفی نتایج  

بروز فساد در   زمینه  در  شدهانجام  هایپژوهش  که  پژوهش  نمونه  های ویژگی  نخست  ،بخش  این  در

ورزشی های    قبلی، های  پژوهش  مشخصات  زیادبودن  دلیلبه.  است  شده  ارائه  است،  ایران  سازمان 

پژوهش مدنظر برای این    12مطالعه دقیق    بعد از.  است  شده  داده  نشان  جدول  دو  در  الزم  اطالعات

  و  پژوهشگران  نام   عنوان،  پژوهش،   کد   شامل   ها پژوهش  شناختیکتاب  پژوهش فراتحلیل، مشخصات

 ارائه شده است.  یک  ةشمار جدول پژوهش در چاپ سال
 

 واردشده در فراتحلیل  هایشناختی پژوهشخصات کتابمش -1 جدول 
Table 1- Bibliographic Characteristics of the Research Entered in the Meta-

Analysis 

 کد پژوهش 

Research 

Code 

 پژوهشگران عنوان پژوهش و نام 
Research Title and Name of Researchers 

 چاپسال 
Publication 

Year 

1 

های کنترل آن در  تعیین عوامل مؤثر بر بروز و گسترش فساد اداری و روش

)حمیدرضا   بدنی جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه کارشناسانسازمان تربیت

اله  صفری جعفرلو، محمود گودرزی، نصراله سجادی، محمدحسین قربانی، حجت

 دارابی( 

2009 

2 

کنترل   ایه روش و شده ادراک و اداری فساد رشد و  وقوع بر  مؤثر عوامل  مطالعۀ

)محمود گودرزی، محمدحسین قربانی، حسین    ایران ورزشی هایسازمان در آن

 پورسلطانی، حمیدرضا صفری( 

2011 

3 

  فساد موردی  مطالعۀ)  های ورزشی ایرانعوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان

کلوری،   نجفی  )مقصود  (ایران اسالمی جمهوری  فوتبال فدراسیون   در اداری

 بیدهندی(   اسماعیلی حسن  فراهانی، ابوالفضل  گودرزی، محمود

2012 

4 

  هایسازمان  در مالی اداری  فساد بروز  بر مدیریتی و سازمانی عوامل اثر تبیین

  نژاد،همتی مهرعلی شفیعی، گیالن( )شهرام  استان  موردی ۀ ورزشی )مطالع

 پرواز(  یوسف

2018 

5 
  رحیم رزاقی،  فوتبال )محمدابراهیم در  اداری  فسادبر    مؤثر ابعاد  بررسی

 مهرابی(  قاسم  نژاد،رمضانی
2018 
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 های واردشده در فراتحلیل شناختی پژوهشمشخصات کتاب -1جدول   ادامة
Table 1- Bibliographic Characteristics of the Research Entered in the Meta-

Analysis 

 کد پژوهش 

Research 

Code 

 عنوان پژوهش و نام پژوهشگران 
Research Title and Name of Researchers 

 سال چاپ
Publication 

Year 

6 
  ایران )شهرام  فوتبال در  فساد بروز  در  مؤثر هایمؤلفه تبیین و شناسایی

 افروزه(  حکیمه  شفیعی،
2018 

7 

  هایروش  و اداری فساد بروز بر  مؤثر عوامل پرسشنامه  رواسازی  و اعتباریابی

  ناهیدسیده  ژاد،نحیدری زارع، صدیقه ورزشی )علیرضا های سازمان در آن کنترل

 بوشهری(   شتاب

2015 

8 

 تهران  شهرداری ورزشی  اماکن سپاری برون  با  اداری فساد و سیاسی روابط  رابطه

  عبداللهی،  سیدمجید حسینی، میرابراهیم خبیری،  محمد دهقان، )سیدامین 

 قنبری(  مهدی

2019 

9 
  هنری، ایران )حبیب فوتبال صنعت  در  فساد  بروز  عوامل کمّی  الگوی تبیین

 محمودی(  احمد 
2019 

10 

  و فردی های میانجی طریق  از  ایران فوتبال در فساد  بر  کالن  عوامل اثر بررسی

 مدیریتی

 افروزه(  حکیمه شفیعی،  )شهرام

2016 

11 
  حسینی، سیدعماد دنیایی، ورزش )حسن  در شوییپول در  مؤثر عوامل  شناسایی

 محمدی(  نصراهلل
2017 

12 
  زاده، رستم  جوانان )نادر ورزش و وزارت   در  الکترونیک خوب حکمرانی  مدل ارائۀ

 قربانی(   سعید  علم، زهرا افشاری، مصطفی
2019 

 

های  مالک  دارایپژوهش  12  مجموع،در  ،مشخص استشمارة یک  های جدول  گونه که از دادههمان

  ، شودگونه که مشاهده میگنجی فراتحلیل حاضر بودند و در فرایند فراتحلیل قرار گرفتند. هماندرون

با سه    13۹8بیشترین تعداد نمونه به سال    است و  13۹8  تا  1387  هایاز سال  هابازه زمانی پژوهش

  است.مربوط   پژوهش

 است.  شده ارائه اه پژوهش شناختی و آماریروش مشخصاتشمارة دو جدول  در
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 هاشناختی و آماری پژوهش مشخصات روش -2  جدول

Table 2- Methodological and Statistical Characteristics of Research 

 کد پژوهش 

Research 

Code 

 روش پژوهش

Methodology 

 جامعه آماری

Statistical 

Population 

 روش 

 گیری نمونه

Sampling 

 ابزار 

Tool 

 روش آماری

Statistical 

Method 

حجم  

 نمونه 

Sample 

Size 

 پیمایشی -توصیفی 1

  همۀ

کارشناسان  

سازمان  

 بدنی تربیت

 پرسشنامه  تصادفی
ای و  دوجمله

 فریدمن 
165 

 پیمایشی -توصیفی 2

کارکنان  همۀ 

سازمان  

 بدنی تربیت

 پرسشنامه  نامشخص

ای و  دوجمله

کروسکال  

 والیس 

521 

 پیمایشی -توصیفی 3

کارکنان  همۀ 

فدراسیون  

 فوتبال

 پرسشنامه  سرشماری 
ای و  دوجمله

 فریدمن 
131 

 پیمایشی -توصیفی 4

مدیران،  همۀ 

کارشناسان و  

کارکنان  

ای  ه سازمان

دولتی و اجرای  

ورزش  در 

 استان گیالن 

 74 ازیسمدل پرسشنامه  در دسترس 

 تحلیلی -توصیفی 5
کارشناسان  

 خبره ورزشی 
 50 مراتبیسلسله پرسشنامه  نامشخص

 پیمایشی -توصیفی 6
فعان  ن یذ

 فوتبال
 109 سازیمدل پرسشنامه  در دسترس 

 تحلیلی -توصیفی 7

کارمندان  

وزارت ورزش و  

 جوانان 

  -تصادفی

 ساده 
 269 تحلیل عاملی  پرسشنامه 
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 هاشناختی و آماری پژوهشمشخصات روش -2جدول ادامة 

Table 2- Methodological and Statistical Characteristics of Research 

 کد پژوهش 

Research 

Code 

 روش پژوهش

Methodology 

 جامعه آماری

Statistical 

Population 

 روش 

 گیری نمونه

Sampling 

 ابزار 

Tool 

 روش آماری

Statistical 

Method 

حجم  

 نمونه 

Sample 

Size 

 پیمایشی -توصیفی 8

نظران  صاحب

حوزه  

 سپاری برون

  -تصادفی

 ساده 
 385 رگرسیون  پرسشنامه 

 یکمّ 9
مدیران ستادی  

 وزارت ورزش 
 196 سازیمدل پرسشنامه  در دسترس 

 آمیخته 10
کارشناسان و  

 مدیران فوتبال

هدفمند و در  

 دسترس
 130 سازیمدل پرسشنامه 

 آمیخته 11
خبرگان و  

 متخصصان 
 100 سازیمدل پرسشنامه  هدفمند 

 آمیخته 12
نظران و  صاحب

 اساتید دانشگاه 

طبقه ای  

 تصادفی
 89 سازیمدل پرسشنامه 

 

جدول   سه،در  به  مشخصات    شمارة  انتخاب مربوط  نمونه  پژوهشحجم  در  به   هایشده  واردشده 

 فراتحلیل ارائه شده است.
 ها پژوهش مشخصات توصیفی مربوط به حجم نمونه -3جدول 

Table 3- Descriptive Specifications Related to the Volume of Research Samples 

  تعداد پژوهش
Number of  

 Researches 

 میانگین حجم 

  نمونه
Sample Size 

Mean 

 انحراف معیار

Standard 

Deviation 

 حداقل

Minimum 

 حداکثر

Maximum 

 جمع

Sum 
 

12 185 141 50 521 2219 
 

عنوان نمونه پژوهش در این دوازده پژوهش شرکت به  221۹درکل    ،شودگونه که مشاهده میهمان

 ه، نفر و حداکثر حجم نمون  50  ،نفر بود. حداقل حجم نمونه  185  با  اند. میانگین حجم نمونه برابرداشته 

 نفر بود. 521
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 استنباطی   نتایج

 اثر کلی در زمینه عوامل مؤثر بر فساد در ورزش چقدر است؟  ةل اول پژوهش: اندازؤاس

استاندارد شده را به یک شاخص  انجام  هایتوان نتیجه همه پژوهشبا استفاده از روش فراتحلیل می

انداز  تبدیل کرد. معموالً پرکاربرد  )تفاوت(   کوهن    D)رابطه( و شاخص  rشاخص  ،  اثر  ةدو شاخص 

که    1هجز   g  (. با توجه به نوع پژوهش حاضر از شاخص34  ، 2014نانگیر،    زاده و حسن)قربانی  هستند

 کوهن است، استفاده شده است.  d ةشداصالح 

توان معناداری آن را آزمون کرد و می  ،اثر  زةبه یک شاخص اندا  هاپس از تبدیل نتایج همه پژوهش 

متعدد متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تأثیر    هایال کلی پاسخ داد که آیا در پژوهشؤبه این س

اثر کلی برای    ةانداز  ی،ال پژوهشؤگویی به این سمعناداری داشته است یا خیر؟ بنابراین برای پاسخ 

 ارائه شده است.شمارة چهار ها محاسبه شد. نتیجه این محاسبه در جدول همه پژوهش

 
 ها اثر و معناداری عوامل مؤثر در پژوهش ۀانداز -4جدول 

Table 4- Effect Size and Significance of Effective Factors in Research 

 ردیف 

Row 

 کد پژوهش 

Research 

Code 

 فرضیه کد 

Hypothesis 

Code 

 نوع متغیر مستقل 

Independent 

Variable Type 

 اثر  ۀانداز

G هجز 

Hedges' G 

Effect Size 

 P مقدار

P-Value 

1 1 1 
 وضعیت اقتصادی

Economic Situation 
1.15 0.0001 

2 1 2 

 ویژگی سازمانی 

Organizational 

Characteristics 

0.32 0.0001 

3 1 3 

 فرهنگیویژگی 

Cultural 

Characteristics 

-0.15 0.038 

4 1 4 
 قوانین و مقررات 

Laws 
-0.20 0.007 

5 1 5 

 های فردی ویژگی

Individual 

Characteristics 

-1.11 0.0001 

      

 
1. Hedges' g index 
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 ها اندازۀ اثر و معناداری عوامل مؤثر در پژوهش -4جدول ادامة 

Table 4- Effect Size and Significance of Effective Factors in Research 

 ردیف 

Row 

 کد پژوهش 

Research 

Code 

 کد فرضیه 

Hypothesis 

Code 

 نوع متغیر مستقل 

Independent 

Variable Type 

 اندازۀ اثر 

G هجز 

Hedges' G 

Effect Size 

 Pمقدار 

P-Value 

6 2 1 
 وضعیت اقتصادی

Economic Situation 
0.88 0.0001 

7 2 2 

 ویژگی سازمانی 

Organizational 

Characteristics 

0.19 0.0001 

8 2 3 

 ویژگی فرهنگی

Cultural 

Characteristics 

0.23 0.0001 

9 2 4 
 قوانین و مقررات 

Laws 
-0.33 0.0001 

10 2 5 

 های فردی ویژگی
Individual 

Characteristics 

-0.98 0.0001 

11 3 1 

 فرهنگی ای  هویژگی

Cultural 

Characteristics 

-0.81 0.0001 

12 3 2 

 های اقتصادی ویژگی

Economic 

Characteristics 

0.37 0.0001 

13 3 3 

 های سازمانی ویژگی
Organizational 

Characteristics 

-.0.41 0.0001 

14 3 4 
 قوانین و مقررات 

Laws 
-0.51 0.0001 

15 3 5 

 های فردی ویژگی
Individual 

Characteristics 

-0.52 0.0001 

16 4 1 

 عوامل سازمانی 
Organizational 

Factors 

2.17 0.0001 
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 ها اندازۀ اثر و معناداری عوامل مؤثر در پژوهش -4جدول ادامة 

Table 4- Effect Size and Significance of Effective Factors in Research 

 ردیف 

Row 

 پژوهش کد 

Research 

Code 

 کد فرضیه 

Hypothesis 

Code 

 نوع متغیر مستقل 

Independent 

Variable Type 

 اندازۀ اثر 

G هجز 

Hedges' G 

Effect Size 

 Pمقدار 

P-Value 

17 4 2 

 عوامل مدیریتی 

Management 

Factors 

1.73 0.0001 

18 5 1 

 ای سازمانی هویژگی
Organizational 

Characteristics 

1.23 0.0001 

19 5 2 

 های اقتصادی ویژگی
Economic 

Characteristics 

1.07 0.001 

20 5 3 

 های فرهنگی ویژگی

Cultural 

Characteristics 

0.93 0.003 

21 5 4 

 های فردی ویژگی
Individual 

Characteristics 

0.91 0.004 

22 5 5 
 قوانین و مقررات 

Laws 
0.75 0.014 

23 6 1 
 عوامل کالن 

Macro Factors 
0.61 0.002 

24 6 2 

 عوامل میانی 
Intermediate 

Factors 

0.27 0.153 

25 6 3 
 عوامل خرد 

Micro Factors 
0.29 0.131 

26 7 1 

 عوامل سازمانی 
Organizational 

Factors 

2.13 0.0001 

27 7 2 

 اقتصادی - عوامل اداری
Administrative-

Economic Factors 

2.01 0.0001 

   
 
   



 1401، فروردین و اردیبهشت 71،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                            66

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 ها اندازۀ اثر و معناداری عوامل مؤثر در پژوهش -4جدول ادامة 

Table 4- Effect Size and Significance of Effective Factors in Research 

 ردیف 

Row 

 کد پژوهش 

Research 

Code 

 کد فرضیه 

Hypothesis 

Code 

 نوع متغیر مستقل 

Independent 

Variable Type 

 اندازۀ اثر 

G هجز 

Hedges' G 

Effect Size 

 Pمقدار 

P-Value 

28 7 3 
 قانونی -عوامل حقوقی 

Legal Factors 
1.75 0.0001 

29 7 4 
 عوامل اجتماعی 

Social Factors 
1.57 0.0001 

30 7 5 
 عوامل شخصیتی

Personality Factors 
1.08 0.0001 

31 7 6 
 عوامل نظارتی 

Regulatory Factors 
0.72 0.0001 

32 7 7 
 هنده دعوامل آگاهی

Informing Factors 
0.62 0.0001 

33 8 1 
 سپاری برون

Outsourcing 
4.05 0.0001 

34 8 2 
 رفتار سیاسی 

Political Manner 
2.17 0.0001 

35 9 1 
 ای عوامل زمینه

Underlying Factors 
1.90 0.0001 

36 9 2 
 یعوامل علّ

Causal Factors 
1.50 0.0001 

37 9 3 
 گر عوامل مداخله

Interfering Factors 
2.02 0.0001 

38 10 1 
 عوامل فردی 

Individual Factors 
1.94 0.0001 

39 10 2 

 عوامل مدیریتی 

Management 

Factors 

1.93 0.0001 

40 11 1 

 مسمومیت فضای اقتصادی 

Poisoning the 

Economic Space 

2.18 0.0001 
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 ها اندازۀ اثر و معناداری عوامل مؤثر در پژوهش -4جدول ادامة 

Table 4- Effect Size and Significance of Effective Factors in Research 

 ردیف 

Row 

 کد پژوهش 

Research 

Code 

 کد فرضیه 

Hypothesis 

Code 

 نوع متغیر مستقل 

Independent 

Variable Type 

 اندازۀ اثر 

G هجز 

Hedges' G 

Effect Size 

 Pمقدار 

P-Value 

41 11 2 

سالمت ساختار   نبود

 اقتصادی

Lack of Health of 

Economic Structure 

3.67 0.0001 

42 11 3 

نظارت شفاف امور   نبود

 مالی 

Lack of 

Ttransparent 

Financial 

Supervision 

1.48 0.0001 

43 12 1 
 یعوامل علّ

Causal Factors 
1.71 0.0001 

44 12 2 
 گر عوامل مداخله

Interfering Factors 
0.61 0.006 

45 12 3 
 ی اعوامل زمینه

Underlying Factors 
0.65 0.004 

 

جدول  گنهما در  مندرج  اطالعات  از  که  چهارونه  می  شمارة  دو   ةانداز  ،شودمشاهده   عامل  اثر 

(153/  0=  p،  131/0  =  p  دارای )  ها  اثر آن   ةبود و به همین دلیل انداز  05/0سطح معناداری بیشتر از

اندازه اثر ترکیبی شمارة پنج،  در جدول  معنادار هستند.    05/0اما بقیه عوامل در سطح    ،دار نیستامعن

به دو صورت مدل ثابت    ها ها در همه پژوهشمرتبط با آن  Zداری مقادیر  امعن  و  )کلی(، حدود اطمینان

  و تصادفی ارائه شده است.
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 واردشده به فراتحلیل  هایاثر ترکیبی، فاصله اطمینان و معناداری پژوهشۀ انداز -5جدول 
Table 5- Composition Effect Size, Confidence Interval and Significance of the 

Research Entered into the Meta-Analysis 

 نوع مدل 
Model 

تعداد  

 مطالعات 
Number 

Studies 

برآورد 

 ای نقطه
Point 

Estimate 

 خطای معیار 
Standard 

Error 

 واریانس
Variance 

  95فاصله اطمینان 

% 
95% 

Confidence 

Interval 

 آزمون فرضیه صفر
Test of Null 

  حد

 پایین 
Lower 

Limit 

 بال  حد
Upper 

Limit 

مقدار 
Z 
Z-

Value 

 معناداری 
P-

Value 

ثابت  
Fixed 

45 0.200 0.015 0.000 0.17 0.23 13.15 0.0001 

 تصادفی

Random 
45 0.94 0.13 0.01 0.68 1.19 7.25 0.0001 

 

 200/0  با  برابر هجزg   با شاخص اثر کلی تحت مدل ثابت  ة، اندازشمارة پنجهای جدول  براساس یافته

و  15/13  با  ترتیب برابرمتناظر با هر دو مدل به  zاست. مقدار    ۹4/0  با  برابر  و تحت مدل اثرات تصادفی

از   اثر معموالً  ةمعنادار هستند. برای تفسیر مقادیر انداز  001/0که هر دو مقدار در سطح  است    25/7

رای ، بکوهن است Dخص  شا  ة شدهجز نیز اصالح  gشود. چون شاخص  بندی کوهن استفاده میطبقه 

  ة مقادیر معیار برای تفسیر انداز شمارة شش کنیم. در جدول کوهن استفاده می  Dتفسیر آن از مقدار 

 . (42 ، 2017 میرمحمدتبار، و  بهمنیدخت نوغانی) کوهن ارائه شده است Dاثر شاخص 

 
 وهن ک  Dمقادیر معیار برای تفسیر شاخص - 6جدول 

Table 6- Criteria Values for Interpreting the Cohen D Index 

 اثر  ۀانداز
Effect Size 

D واحد انحراف استاندارد(  کوهن( 

D Cohen (Standard Deviation Unit) 
 کوچک 

Minimum 
0.2 

 متوسط 
Medium 

0.5 

 بزرگ 
Maximum 

0.8 
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( و  ۹4/0در مدل اثرات تصادفی )  ،در پژوهش حاضر  Dآمده برای شاخص  دستهبا توجه به نتیجه ب

توان نتیجه بنابراین می  ؛اثر بزرگ و کوچک در مطالعات هستیم  ةترتیب شاهد انداز( به20/0ثابت )

طور معناداری بر ایجاد فساد در ورزش به  پژوهشگران  شده از سویطورکلی عوامل بررسیگرفت که به

اما در مدل اثرات   ، بندی کوهن در مدل اثرات ثابت کوچکمیزان تأثیر براساس طبقه  اند و مؤثر بوده

اثر، یک بخش مهم در فراتحلیل   ةشود. پس از محاسبه میانگین اندازتصادفی در حد بزرگ ارزیابی می

  ها، بررسی های بررسی وجود ناهمگنی در دادهای اثر است. یکی از روشه در اندازه  1بررسی ناهمگنی 

 برای  Iو مقدار مجذور     Qنتایج آزمون  شمارة هفت، است. در جدول    Iنتایج آزمون کوکران و مجذور  

 واردشده به فراتحلیل ارائه شده است. هایبررسی ناهمگنی پژوهش
 

 بررسی ناهمگنی  برای  Qنتایج آزمون -7جدول 
Table 7- Q Test Results to Investigate Heterogeneity 

 Q مقدار
Q Value 

 ( Qدرجه آزادی )
Degree of Freedom (Q) 

 معناداری  مقدار
P-Value 

 Iمجذور 
Square I 

2915.24 44 0.0001 98.49 
 

معنادار است و این نتیجه نشان   0001/0 مقداربوده و در  24/2۹15 با کوکران برابر Qمقدار شاخص 

پژوهشمی پژوهش  هایدهد که  نیستند و فرض همگونی بین  به فراتحلیل همگون  رد    هاواردشده 

و گزارش   گیرداثر مدل تصادفی مدنظر قرار    ةکنند اندازپیشنهاد می  پژوهشگرانشود. در این حالت  می

کننده را  توان نقش متغیرهای تعدیل(. و همچنین می25،  2017دخت و میرمحمدتبار،  نوغانیشود )

 ، است  بوده  مورد  45مطالعه اصلی    12شده از  های استخراج . با توجه به اینکه تعداد فرضیه کردمطالعه  

مؤثر در ایجاد فساد در ورزش ة  شدتعدد عوامل مطالعه  ، از سوی دیگر  . بودن نتایج طبیعی استناهمگن

 همگنی است.    نیز از دالیل دیگر این نا 

 چقدر است؟ هااثر هرکدام از متغیرهای چندگانه مستقل در پژوهش ةمیزان انداز  ال دوم پژوهش: ؤس

شمارة نتایج حاصل از محاسبه فراتحلیل متغیرهای چندگانه مستقل با روش اثرات تصادفی در جدول  

 گزارش شده است.هشت 
 

 

 

 
1. Heterogeneity 
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 تفکیک نوع عامل یا متغیر مستقل اثر انواع متغیرهای مستقل به ۀانداز -8جدول 
Table 8- Effect Size of Different Types of Independent Variables by Agent Type or 

Independent Variable 

 کد عامل 

Factor 

Code 

 نوع عامل یا متغیر

Type of Factor 

or Variable 

 تعداد 

Number 

  ۀانداز

 اثر

Effect 

Size 

حد  

 پایین 

Lower 

Limit 

 حد بال 

Upper 

Limit 

مقدار 
Z 

Z 

مقدار 
P 

P 

1 
 اقتصادی

Economical 
8 1.510 1.075 1.045 6.807 0.001 

2 
 فردی

Individual 
6 0.190 0.578 0.957 0.185 0.628 

3 
 فرهنگی

Cultural 
5 0.329 0.279 0.937 1.061 0.289 

4 
 قوانین و مقررات 

Laws 
5 0.261 0.319 0.840 0.882 0.378 

5 
 سایر 

Other 
6 1.334 0.317 2.350 2.572 0.001 

6 
 سازمانی 

Organizational 
9 1.061 0.594 1.528 4.451 0.001 

 

  1/ 51اثر    ةعامل اقتصادی با انداز  ،دهد نشان میشمارة هشت  جدول    مندرج در  گونه که نتایجهمان

ده اثر را در بین انواع متغیرهای مؤثر در ایجاد فساد در ورزش به خود اختصاص دا  ةبیشترین انداز

مؤثرترین متغیر ایجادکننده در این زمینه   ،توان گفت که طبق نتایج فراتحلیل حاضرنابراین میب  است؛

اثر را   هایت کمترین اندازه های فردی، فرهنگی، قوانین و مقررا عامل اقتصادی است و عوامل ویژگی

  حداقل  فراتحلیل،  روش  ها معنادار نیست. دراثر آن  های در بین انواع متغیرهای مؤثر دارند و اندازه

، 2018  کاظمی،  و  بخشنده)  است  مطالعهپنج    فرضیه،  یک  آزمون  معناداری  برای  الزم  مطالعات  تعداد

 مورد  پنج   حداقل   هاآن  مستقل  متغیر  که  هاییفرضیه  برای  فرعی   هایفراتحلیل گروه  بنابراین؛  (183

  شده  مطرح  مطالعه  دو  گر فقط درمداخله  و  ایزمینه  ی،علّ  مستقل  متغیرهای  چون  و  شد   انجام  ،بود

عامل مستقل بررسی   3۹اثر    ةانداز  درمجموع،یعنی    ؛ نشدند  وارد  فرعی  هایگروه  فراتحلیل  در  ، بودند

 عامل در فرایند فراتحلیل وارد نشد. شش شد و 
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استفاده   1ایمن از خطای کالسیک روزنتال  Nله سوگیری انتشار از روش  ئهمچنین برای بررسی مس

شده )با میانگین اثر برابر با صفر( یعنی تعداد  ایمن از خطای روزنتال، تعداد مطالعات گم  Nشد. آزمون  

 ة که باید به تحلیل اضافه شود تا از لحاظ آماری یک اندازدهد نشان میید فرضیه صفر را ؤممطالعات 

(. نتیجه 54،  2014زاده و حسن نانگیر،  اثر کلی غیرمعنادار به دست آید و نتیجه را تغییر دهد )قربانی

 ارائه شده است.شمارة نُه حاصل از این روش در جدول 

 
 ایمن از خطای کالسیک روزنتال N نتایج آزمون -9جدول  

Table 9- Rosenthal's Fail-Safe N Test Results 

 شاخص 
Index 

 مقدار 
Value 

 شده برای مطالعات مشاهده Zمقدار 

Z Value for Observed Studies 
27.80 

 شده برای مطالعات مشاهده pمقدار 

P Value for Observed Studies 
0.0001 

 آلفا 

Alpha 
0.05 

 دامنه

Domain 
2 

 برای آلفا  Zمقدار 

Z Value for Alpha 
1.96 

 شده تعداد مطالعات مشاهده

Number of Studies Observed 
45 

 رساند را به آلفا می  Pای که مقدار  شدهتعداد مطالعات گم

Number of Missing Studies that Bring the Value of P to Alpha 
9013 

 

شده وجود داشته باشد که سطح گم  ۀمطالع  ۹013دهد که باید  ایمن از خطا نشان می  Nنتایج آزمون  

پژوهش    12)  شدهتر از تعداد مطالعات مشاهدهین عدد خیلی بزرگازآنجاکه ا   .تجاوز کند   05/0آلفا از  

یید  أ انتشار تله سوگیری  ئدهنده دقت و نبود خطای انتشار است و مسنشان  ،امل مستقل( استع   45با  

بررسی )شکل سمت راست( و دقت نتایج   ،های بررسی خطای انتشار. همچنین یکی از روششودنمی

 
1. Rosenthal's Fail-safe N test 
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شکل مطالعات  نمودار قیفی  شمارة یکاست. در شکل    1)شکل سمت چپ( از طریق نمودار فانل یا قیفی 

 ارائه شده است.

    

    
 نتایجخطای استاندارد انتشار و دقت نمودار قیفی  -1 شکل

Figure 1- Funnel Plot of Diffusion Standard Error and Precision 

 
1. Funnel plot 
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، دهنده نبود خطای انتشار است. در هر دو نمودار نشان،  شکلتقارن نسبی در دو شکل نمودار قیفی

مطالعات  گیرند و  تر در باالی نمودار و اطراف اندازه اثر ترکیبی قرار میبزرگ  ۀمطالعات دارای حجم نمون

اغلب مطالعات    ، شودگونه که مشاهده میگیرند. همانتر در پایین نمودار قرار میبا حجم اندازه کوچک

در قسمت باالی نمودار قرار   ،بع آن مقدار خطای معیار کمترتدلیل داشتن حجم نمونه بیشتر و بههب

ود تورش انتشار، از روش اکتشاف  شود. با توجه به احتمال وجسوگیری انتشار رد می  ۀلئاند و مسگرفته

. نتایج این روش نشان داد  کردندابداع    2که دوال و تویدی استفاده شد    1حساسیت چینش و تکمیل

.  نادیده گرفته نشده استای  مطالعه  ،که تحت مدل اثرات تصادفی در قسمت چپ و راست نمودار قیفی

  ۹4/0  با  شده برای هر دو قسمت برابرشده و محاسبهاثر مشاهده  ةانداز  ،افزاربا توجه به خروجی نرم

 شود. سوگیری انتشار رد میۀ لئاست و مس

 

 گیریبحث و نتیجه 
  طور معناداری به  شده از سوی پژوهشگران،بررسیطورکلی عوامل  نتایج پژوهش حاکی از آن است که به

بروز فساد در سازمان بودندهبر  مؤثر  اثر محاسبه   ای ورزشی  اندازه  از  و  استفاده  با  اثرات شده  مدل 

ارزیابی میبندی کوهن  که میزان تأثیر براساس طبقه   بود  ۹4/0تصادفی،   نتایج  شود.  در حد بزرگ 

بیشترین اندازه اثر را در بین انواع متغیرهای    51/1  عامل اقتصادی با اندازه اثر  نشان داد   پژوهش حاضر

توان گفت طبق نتایج فراتحلیل بنابراین می  است؛  زش به خود اختصاص دادهمؤثر در ایجاد فساد در ور

ایجادکننده فساد در سازمان  ،حاضر اقتصادی است. فساد  ،های ورزشیمؤثرترین متغیر    مالی  عامل 

  شدید  بیماری  عنوانبه  غالباً مالی  فساد  از.  است  شخصی  سود  و  منافع  تأمین  برای  موجود  قوانین  نقض

  از  و  دیگر  سازمان  به  سازمان  یک  از  رحمانهبی  که  ایدز  یا  سرطان  نظیر  ایبیماری  ؛شودمی  برده  نام

  فروپاشی   به  تا  بردی م  تحلیل  را  موجود  نهادهای  تمام  کهطوری به  ؛کندمی  سرایت  دیگر  نهاد  به  نهاد  یک

  های پیشرفت  راه  در   موانع  ترینمهم  از  یکی   درستیبه  مالی  فساد  رواج.  شودمنجر    حاکم   سیاسی  سیستم

  باالی   سطح.  است  شده   برشمرده  آفریقایی،  و   آسیایی  کشورهای  در  مثالعنوان به  اقتصادی،  آمیزموفقیت

  فساد   که  دندهمی  نشان  هاپژوهش.  شود  دولتی  هایسیاست  مدیآناکار  موجب  تواندمی  مالی  فساد

  تواندمی  مالی   فساد.  شد  خواهد  اقتصادی  رشد  کاهش  درنتیجه  و  گذاریسرمایه  کاهش   موجب

  سوق   زیرزمینی  های فعالیت  و   ا هرانت   سویبه  آن  مولد  شکل  از  را  اقتصادی  و  گذاریسرمایه  های فعالیت

 
1. Trim–and- Fill 

2. Duval and Tweedie 
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  از  یکی   فراگیر  و   گسترده   فساد .  شود  مافیا   مانند   وحشتناک  یهای سازمان  ایجاد   موجب  همچنین  و   دهد 

 رو   را  اقتصادی  توسعه  و  رشد  روند  تواندمی  حاکمیت  ضعیف  عملکرد  و  است  حاکمیت  ضعف  هاینشانه

   (.2008 فر و شفیعی، محنت) برد تحلیل به

  است  ممکن.  باشد  خفیانهم  یا   آشکارا  است  ممکن  که  دارد  وجود  اقتصادی  فساد   از  مختلفی   هایشکل

  و  مشتری  ،صورت  هر  در.  بگیرد  صورت   کینه  روی  از  یا   شخصی  منافع  کسب  هدف   با   اقتصادی   فساد

  واژگون   را  آزاد  بازار  و  نشاند فرومی  را  رقابت  فساد.  دنپردازمی  را  اقتصادی  فساد  هزینه  کنندهمصرف

  و  اختالس  برداری،کاله  رشوه،  توان بهازجمله می  که  دارد  مختلفی  هایشکل  اقتصادی  فساد.  کند می

پیامدهای اقتصادی  تواند عوارض و (. شیوع فساد مالی در کشور می2014  )رحیمیان،  کرد رانت اشاره  

آثار منفی فساد مالی بر تخصیص صحیح منابع    - 1ند از :  ابسیاری را به همراه داشته باشد که عبارت

  ،آثار منفی فساد مالی بر کارایی اقتصادی  -3  ،آثار منفی فساد مالی بر توزیع صحیح درآمدها  -2  ،مالی 

شدن حقوق  پایمال-6  ،منابع کمیاب  تخصیص نادرست -5  ،آثار منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی  -4

متعددی در    های. پژوهش(2017  منصوری، حسینی قمی و مصلحتی، )شدن از مجازات  معاف-7  ،افراد

توان میکه  اند شدهاقتصادی کارکنان و احتمال بروز فساد انجام  معشیتی و بین وضعیترابطۀ زمینه 

و احتمال بروز    کارکنان  بین وضعیت اقتصادی  هاآن.  اشاره کرد(  1۹۹7)  1به پژوهش ریچکهم و ودر 

تر باشد،  های ورزشی نامطلوبهرچه وضعیت اقتصادی کارکنان سازمان .داری یافتندافساد رابطه معن

آن در  اداری  فساد  بروز  میاحتمال  افزایش  و همکاران،    صفری)  ابد یها  و    ؛ 200۹جعفرلو  گودرزی 

تناسب میان رشد تورم و افزایش  نبود  (  2001)  2کواه  .  (2015آرا و همکاران،  رزم  ؛2011همکاران،  

مهم از  را  سازمانحقوق  در  فساد  سطح  افزایش  علل  میترین  کوتسوگیانیس درهر  . داندها  و    ، 

بر اهمیت عوامل اقتصادی در وقوع و رشد  نیز    (1۹۹6)  4نادیم و ساهای   و  (2007)  3کوریستون مک

در   تأکید  سازمانفساد  دولتی  قبیلها  پژوهش  بیشتر  . کردندهای  و  مطالعات    از  حسینی  خداداد 

اقتصادی در وقوع    (2007پور )رفیعو    (2004سرشت )فرخ،  (2001نژاد )فرهادی اهمیت عوامل  بر 

توان اظهار های پژوهش مییافتهتبیین  . در  اندهای دولتی کشور اشاره کردهفساد اداری در سازمان

سازمان  که  کرد کارکنان  اقتصادی  ورزشیوضعیت  بیش  های  مباید  گیرددنظر  ازپیش  چراکه    ؛قرار 

نیروی خود را صرف خدمت به سازمان کنند که سازمان  کارکنان در صورتی می  نیز توانند وقت و 

 
1.  Rijckeghem & Weder 

2. Quah 
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را در طور مبه آنان  نیازهای  با هزینه  تقابل  تأمین کندارتباط  های  هزینه  نشدنمینأتو    های زندگی 

آن کارکنان،  میزندگی  قرار  اقتصادی  فساد  درمعرض  را  میها  پیشنهاد  مدیران دهد.  که  شود 

  ؛های کاری خود قرار دهند های ورزشی رسیدگی به مشکالت اقتصادی کارکنان را جزو اولویتسازمان

افزایش روحیه آنان   اقتصادی کارکنان باعث  افزایش    و این امر  شودمیچراکه حل مشکالت  به  نیز 

با افزایش حقوق و مزایای سالیانه متناسب با    فسادو    شدخواهد  منجر  وری کارکنان در سازمان  بهره

 تورم جامعه رفع خواهد شد. 

  .بود  پژوهش  در  فساد  کنترل  بر  اثرگذار  عامل  دومین،  334/1  اثر  ةانداز  با  عوامل  سایر  همچنین

  میان یک  که  است  قراردادی  پاری،س. بروناستسپاری و تعهد سازمانی کارکنان جزو این عوامل  برون

 قرار   که  یندیافر  یا   کار  عملیات،  وظیفه،  از  بخشی  تا  شودمی  بسته  )ب(   شرکت  یک  سازمان )الف( و

 انجام   شرکت )ب(  آن  توسط  مشخصی  زمان  مدت  در  شود،  سازمان )الف( انجام  کارکنان  توسط  است

سازمان    درون  توانندمی،  شوند  انجام  دیگری  گروه  توسط  است  قرار  که  سپاریبرون  یندهایافر  .شود

 که   است  ضروری  منابع  کمبود  سپاری،برون  دالیل  تریناصلی   از  یکی  .شوند  انجام  آن  از  بیرون  یا  )الف(

 برای )  دارند  کار  دادنانجام   برای  کافی  دانش  که  کارمندانی  کمبود:  باشد   موارد  این  شامل  تواندمی

  کارهای   بعضی  .باشد  داشته  کار  دادنانجام  برای  کافی   تجربه  که  کاری  نیروی  کمبود  و(  مهندسان  ،مثال

 کارهای   بر  بیشتری  تمرکز  بتوانند  مدیران  شودمی  باعث  امر  این.  شوندمی  سپاریبرون   همیشه  جانبی

  وکارکسب  برای  که  کنند   کارهایی  صرفرا    زیادی  منابع  اینکه  جایبهها  . درواقع، آنباشند  داشته  اصلی

  ،مثالعنوانبهکنند؛  می  سپاریبرون  ، شودنمی  مربوط   وکارکسب  اصلی   هسته  به   اما   ،دارد  ضرورت

 سپاری برون  ،دارد  تخصص  امنیتی  امور  در  که  شرکتی  به  را  اشامنیتی  عملیات  که  بزرگی  بیمارستان

داشته باشد:   همراهواند مزایای زیر را به  تسپاری میبرون .(2011)مهرگان، سالمی و خواجه، کند می

 کنترل   - 4  ، باالسری  هایهزینه  کاهش  -3  ، هاهزینه  در  وییجصرفه  - 2  ، اصلی   هایفعالیت  بر  تمرکز  -1

؛ البته داخلی  کارمندان  پرورش  -7  ،خطر  مدیریت  و  دوام   -6  ، کار  نیروی  پذیریانعطاف  - 5  ، عملیاتی

 ، پنهان  های هزینه  - 2  ،مدیریتی   کنترل  دادنازدست  -1ند از:  اسپاری معایبی نیز دارد که عبارتبرون

 یک  مالی  توان به  شما کارخوردن گره  - 5 ،کیفیت مشکالت  - 4 ،شرکت اسرار و  امنیت برای خطر -3

های  صورت برون سپاری با سازمان(. کارکنانی که به2004  منفی )ربیعی،   اثرات  و  بد   ذهنیت  -6  ،شرکت

همچنین تعهد  .دنشو اداری فساد بروز باعث توانندمی ،کنند های ورزشی کار میدیگر ازجمله سازمان

  که   سازمان  و  فرد   بین  روانی  پیوند  از  است  عبارت  سازمانی   . تعهد استسازمانی جزو عوامل این گروه  

  سازمانی  تعهد .  است  وفادار  خود  سازمان  به  و   گذاردمی  احترام  سازمان  هایارزش  به  فرد  میان  این  در
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  آن   سازمانی  تعهد  با  برخورد  شیوه ترینکردن. معمولیدرونی  و  همانندشدن  پذیرفتن،:  دارد  مرحله  سه

 شیوه،   این  براساس.  گیرندمی  نظر  در  سازمان  به  عاطفی  وابستگی  نوعی  را  سازمانی   تعهد  که  است

  آن  با  و  دارد  مشارکت  سازمان  در  گیرد،می  سازمان  از  را  خود  هویت  است،  متعهد  شدتبه  که  فردی

 پورتر   (.200۹حقیقت منفرد، اوسط حضرتی و میرزازاده،  )برد  می  لذت  آن  در  عضویت  از  و  آمیزددرمی

 تعریف  سازمان  در  درگیرشدن  و  سازمان  هایارزش   پذیرش  را  سازمانی  تعهد  (2014)  همکاران  و

  سازمان  ایهارزش  پذیرش  و   کار  دادنادامه  برای  تمایل   انگیزه،   را  آن  گیریاندازه  معیارهای  و   کنند می

  .(2015حمیدی و بخشنده، به نقل از دانند )می

 کارمندان   مانند،می  باقی  سازمان  در  کارمندان  مدت  چه  که  کندمی  تعیین  سازمانی  تعهد  ازآنجاکه

 -1  :است  زیر  شرح  به سازمانی  تعهد  مزایای  از  برخی.  شوندمحسوب می  سازمان  هر  هایدارایی  متعهد

  نداز،اچشم  اهداف،  سازمان،   به  هاآن.  دارند  زیاد   وریبهره  متعهد  کارمندان  :کارمندان  زیاد  وری  بهره

  دهند، می  نشان  را  وریبهره  از  باالیی  سطح  تنهانه  کارمندان  این.  دارند  اعتقاد  رهبری  تیم   و  مأموریت

 غیبت   -2  ،دارند  را  احساس  همین  نیز  هاآن  تیم  اعضای  و  همکاران  که  کنندمی  حاصل  اطمینان  بلکه

  بود  خواهد  تفاوتبی  کمتر  سازمان  در  خود  تعهدات  به  باانگیزه  و  متعهد کارمند دهد: یکمی  کاهش   را

  محل  به  رفتن  منتظر  مشتاقانه  متعهد  کارمندان.  کرد  نخواهد  خالی  شانه  شدهمحول  وظایف  زیر  از  و

ۀ درج  کارمندان  -3،  هستند  سازمانی   اهداف  به  کمک  و   ها پروژه  به  کمک  کارها،  کردنتکمیل  خود،  کار

 خوب   نیز  ها آن  موفقیت  و   شوندمی  گذاریسرمایه  سازمان  در  شدتبه  فداکار  کارمندان  یک: ازآنجاکه

 افزایش   در  توجهیدرخور    طوربه  اهآن.  کنندمی  عمل  عالی  تیم  در  کار  و  همکاری  در  هاآن   است،

  اعتقاد  خود  سازمان  به  متعهد  و  فداکار   قوی: کارمندان  طرفداران  -4،  بود  خواهند  مؤثر  تیم  وریبهره

 قوی   طرفداران  و   نامعتقد  ها آن .  هستند  خود  کارفرمایان  از  مثبتی  و   مؤثر  مدافعان  روازاین  ؛دارند

(.  2017 تبار،نیک و زاده، عرببود )اصغری خواهند خود کارفرمای های سیاست و خدمات محصوالت،

کارکنانی که  بیشتر  خواهد شد.  منجر  ها  به بروز فساد اقتصادی در سازمان  کموجود کارکنان با تعهد  

ها مشغول به کار هستند، به لحاظ نداشتن امنیت شغلی و  صورت قراردادی و پیمانی در سازمانبه

قرادادی و پیمانی کارکنان    های مستعد فساد اقتصادی در سازمان هستند. استخدام  کم،تعهد سازمانی  

  ، رسمی  کارمندان با   مقایسه  در   کم  حقوق   - 2  ، شغلی  امنیت  نداشتن  -1معایب متعددی دارد ازجمله:  

 مشخص   زمان  مدت  -5  ،قرارداد  در  مشخص  مرخصی  -4  ، بازنشستگی  ۀبیم  خدمات  نداشتن  -3

لطفی،  و  )نجفی  بنابراین( 2017  همکاری  می  ؛  از فساد در سازمانپیشنهاد  جلوگیری  برای  ها  شود 
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های ورزشی، استخدام کارکنان متعهد و رسمی با ضوابط استخدامی شفاف و روشن  ازجمله سازمان

 ها قرار گیرد. در برنامه کارگزینی سازمان

انداز  با  عامل سازمانی  بروز فساد در سازمان  061/1اثر    ة همچنین  بر  تأثیرگذار  عامل  های  سومین 

از قبیل سازوکارهای   شود.ورزشی محسوب می پاداش کارآمد  مواردی  وجود    ، کنترل مناسب، نظام 

  در  قانون  در  مندرج  اجرایی  هاینامهآیین  نشدن، تدوینبودن قوانینهای غیررسمی، کلی و مبهمشبکه 

  برای  اجرایی  ضمانت  نبود  دولتی،نیمه  و   دولتی   سساتؤم  و   هاشرکت  ضعیتو  بودنمبهم  مقرر،  موعد

  نشدنرعایت  اصالحات،دادن  انجام  در  فساد  با  مبارزه  اداره  در  الزم  هماهنگینبود    فساد،  با  مبارزه

  در  ضعف   ،دولت  دخالت  نظارت  حیطه  گستردگی  و  اداری  تمرکز  مدیران،  انتصاب  در  ساالریشایسته 

  و  استانداردها   بودننمشخصهمچنین    و   مدنی   نهادهای   و   دیگر   قوای  توسط  دولت  عملکرد  بر  نظارت

می  دالیلیاز    مردم  به  دولتی  خدمات  ارائه  هایروش که  تربیتهستند  سازمان  بدنی،  توانند 

 گودرزی های ورزشی را درمعرض خطر فساد اداری قرار دهند ) های ورزشی و سایر سازمانفدراسیون 

موضوع نظام پرداخت در  ،رسد در وهله اول. در مطالعه عوامل سازمانی به نظر می(2011 همکاران، و

های شغلی و ها از اهمیت بسزایی برخوردار باشد و تبعیض در پرداخت حقوق، توزیع فرصتسازمان

نتایج  مده با  آدستهارتقای بین کارکنان، تشویق و تنبیه به کمترین مقدار برسد. از این نظر، نتایج ب

گودرزی و همکاران )   ،(2008)  2(، سلیم و بونتیس2008)  1مطالعات پژوهشگرانی از قبیل اسکانالن

و همکاران    (، صفری2011 نجفی(200۹)جعفرلو   ،  ( و همکاران  و همکاران 2012کلوری  رزاقی   ،)

های دولتی،  سازمانهمخوانی دارد. همچنین نحوه نظارت در ( 2018و شفیعی و همکاران ) ( 2015)

چراکه ضعف در   ؛نگام باید بازبینی شودهکردن بستر کنترل و نظارت دقیق، مستمر و به از نظر فراهم

زمینه  فعالاین  به  توجه  با  رسانهها  و  مدنی  نهادهای  )مردم،  عمومی  نظارت  سیستم  و  نبودن  ها( 

نبودن در نبودن مجازات و قاطعموقعشده و بهم انجامینبودن شدت مجازات متخلفان با جرامتناسب

(.  2011کند )عظیمی و همکاران،  اجرای آن، زمینه عقالیی را برای ارتکاب فساد ادرای مالی فراهم می

دیگر  اداری  ترین مهم  از  یکی  فساد  بروز  در  مؤثر  سازمانی    به  شهروندان  اعتمادی بی  در  که  عوامل 

 هایعرصه در  آن  فقدان   چراکه  ؛است  ساالریشایسته  به   یتوجهبی  دارد،   ریشه  مدیران برخی مدیریت

 پیشبرد   در  درازمدت  در  را  منصب  صاحبان  ناکامی  قضایی،   و   فرهنگی  سیاسی،   اقتصادی،   اجتماعی،

  انسانی   نیروی  طرفی  از  .رودمی  الؤس  زیر  کامالً شایستگی  و  استحقاق   معانی و  دارد  دنبال  به  ها فعالیت

 
1. Scanlan 

2. Seleim & Bontis 
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  به  ،نشود  داده  بها  اششایستگی  به  کهصورتیرد  و  ودشمی  محسوب  اداری  نظام  عامل   تریناساسی

  قلمداد  ساالریرابطه  برمبتنی  و   عدالتبی  را  خصوصی  و   دولتی   هایسازمان  و   رسدنمی  خودباوری

  و  کشوری  هایمنصب  هرچند  مدیریتی  های منصب   از  بسیاری  در  حاضر  حال  در  که موضوعی؛  کند می

 که  افرادی  مدیآناکار  با  اداری  نظام  و  است  داده  ضابطه  به  را  خود  جای  رابطه  و  وجود دارد  باالمقام

 خویشاوندی   روابط  برپایه  تنها  و  سست  یابدنه  با  را ندارند،  الزم  هوش  و  تحصیل،  تجربه،  کافی  تخصص

  ساالر،شایسته   سیستم  در  (. افراد2014آرزمجو،  بدرآبادی و    حبیبی  فر،پورود )نقیرمی  پیش  دوستانه  و

 ای گسترده هایزمینه توانندمی  معیارها  این. شوندمی اورید شایستگی از متغیری معیارهای براساس

گیرند.    بر  در  را  خاص  زمینه  در  دانش  تا   عمومی   استعداد  از  و   اخالق   به  پایبندی   تا  گرفته  هوش  از

 باعث   درنتیجه  شود؛می  زیاد  تغییرات  و  دگرگونی  باعث  اداری  هایسیستم  در  ساالریشایسته   حاکمیت

اجتماعی،    عدالت  و آثار و پیامدهایی از قبیل تأمین   شودمی  کشورها  توسعه  و   انسانی   سرمایه  ارتقای

  سرمایه  سازمان و توسعه  وریبهره  مدیران، افزایش   تحرک  نوآوری،  و  خالقیت  پویایی،  انگیزش،  افزایش

های ورزشی  ود در سازمانش(. پیشنهاد می2016می و مالمیر،  قاس  زاده،انسانی را به همراه دارد )حاجی

کشور جلوگیری شود و انتصاب    مدیریتی  بدنه  به  نامتخصص  و  ناآگاه  افراد  ورود  و  ساالریرابطه   از  کشور

 ساالری و مهارت آنان صورت بگیرد.  ساس شایستهاکارکنان بر

در این پژوهش    مقررات و  قوانین  فرهنگی،   و   که عوامل فردی  بودهمچنین نتایج پژوهش حاکی از آن  

با عوامل اقتصادی،  مقایسه  در    ،کم دارند  دار نبودند و هرچند این عوامل بر بروز فساد تأثیرافراتحلیل معن

های  عدد در سازمانمت  هایسپاری، تعهد و عوامل سازمانی اهمیت کمتری دارند. نتایج پژوهشبرون

توان  های ورزشی تأثیر  ندارد که میورزشی حاکی از آن است که عوامل فردی بر بروز فساد در سازمان

  و   (2001)  نژادفرهادی  و  حسینی  (، خداداد200۹صفری جعفرلو و همکاران )  هایبه نتایج پژوهش

( وجود  (1۹۹6هوانگ  کرد.    سازمان  کارکنان  در  تیمی  کار  و  ورزشی  خصوصیات  و  روحیه  اشاره 

رسد این خود دلیلی  به نظر می  کند و ها مجزا میسازمان  دیگر  از  را  آن  که  است  عاملی  بدنیتربیت

عوامل فردی را در    ،های غیرورزشی انجام گرفته استکه در سازمان  هاییاست که برخالف پژوهش

های  ویژگی(  1۹۹6نتایج پژوهش هوانگ )براساس  . همچنین  داندبروز و گسترش فساد اداری مؤثر نمی

ا  هآل در سازمانکیفیت و غیرایدهبی  وجود بوروکراسی  ولی  یست،فرهنگی در بروز فساد تأثیرگذار ن 

سازمان میازجمله  ورزشی کشور  آن  های  و  دهد  افزایش  سازمان  در  را  فرهنگی  عوامل  نقش  تواند 

( 200۹)  همکاران  و  جعفرلو  (. همچنین صفری1۹۹8نزی،  )تاکند  سازمان را برای وقوع فساد مستعدتر  

  رعایت   به  کارکناننبودن  پایبند   خویشاوندساالری،   درجه  که  رسیدند  نتیجه  این  به  خود  پژوهش  در
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 توانند می  بالقوه  ورتصبه  که  هستند  عواملی  از  جامعه  فرهنگ  در  گریزیقانون  و  شرعی  موازین

  ( بین سه متغیر اجتماعی2007پور ) همچنانکه رفیع ؛آورند   فراهم   کارکنان  بین  در   را  فساد  هایزمینه 

دست  ه  ب  را  بروز فساد در ایران رابطه معناداری  با   پایبندی مذهبی و نبود  فردگرایی    ، هاتغییر ارزش 

، خداداد حسینی و فرهادی  (2005مینیگ )،  ( 2006)و همکاران    نوسیم  های پژوهشآورد. همچنین  

در بروز فساد اداری تأکید    قوانین و مقرراتبر نقش    (1۹۹6هوانگ )و    (1۹۹8تانزی )،  (2001)  نژاد

ناآشنابودن  ،  کمیت و پیچیدگی قوانین و مقررات سازمان  زیادبودنعواملی مانند ضعف کیفی،    .اندکرده

فزایش  های ورزشی از عوامل مهم اا و وظایف کارمندان سازمانهشرح شغل  و  رجوع با این قوانینارباب

ذکر است که کمیت و کیفیت قوانین و مقررات در   شایان.  هستند  احتمال فساد اداری در سازمان

ازجمله   مطالعات  از  )یمهای  پژوهشبسیاری  همکاران  و  م(  2006سون  )یو  در (  2005نیگ  که 

باید توجه . ها ذکر شده استا در این سازمانزترین عامل فساد، مهماندهای ورزشی انجام شدهسازمان

اثرداشت که معنادار عوامل فرهنگی و قوانین و مقررات بر بروز فساد در این پژوهش، شاید    نبودن 

توان این موضوع را علت تعداد کم حجم آماری در مطالعات واردشده به فرایند فراتحلیل باشد و میبه

سه با عوامل دیگر کمتر  چنین تفسیر کرد که قدرت تأثیرگذاری این متغیرها بر بروز فساد در مقای

شاید بهترین روش برای مهار شیوع فساد، شناسایی عوامل بروز آن و درنظرگرفتن راهکارهای  است.  

اقدامی می  ،نظارتی است-کنترلی نگری و قاطعیت اجرایی اندیشی، جامعبا همهمراه    بایداما چنین 

به    اهردرعمل  سایر عوامل بروز فساد،  به عبارت دیگر، توجه به عامل فسادآور و پرهیز از    ؛انجام شود

برد نخواهد  به  ؛ جایی  دارد،  کثیرالوجه  ماهیتی  اداری که  فساد  پدیده  با  باید  صورت سیستمی بلکه 

بالفاصله درصدد رفع    و  زنندشیوع آن دامن می  هکه ب  را شناسایی کرد  و تمامی عواملی  کردبرخورد  

 . ها برآمدآن 

 

 تشکر و قدردانی 

 . شودپژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی تشکر و قدردانی میاز معاونت  
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