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 به نام خدا

 

 

 
 (RFPسند انتظار پژوهش )

 :شناسه

 تاریخ:

 شماره:

 

 و سیاستها تدوین و کشور ورزش در اخالقی و مالی فساد وقوع علل شناسی آسیب به فارسیطرح عنوان 

 آن کنترل و مقابله سازوکارهای

 Etiology of Ethical and Financial Causes of Corruption in Sport and Developing به انگلیسی طرح عنوان

Preventive and Controlling Policy and Mechanisms  

 

 ای از آنچه که باید انجام، بررسی یا تعیین شود()توضیح روشن، صریح و خالصه تعریف پروژه .1

دگی آن در هر کشور متفااو   ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد، اما نوع، شکل، میزان و گسترفساد پدیده

است، همان طورکه نتایج و پیامدهای آن نیز بنابر نوع سازمان، وضعیت سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی تفاو  دارد. به طاور  

باعا    اخالقی دانست. فساد از هر نوعی که باشد، مانع رشاد و رقابات ساالم و   و اداری  ،توان شامل فساد مالی، سیاسیکلی فساد را می

شاود و  شود. هر کجا فساد ریشه بدواند، روز به روز بیشتر شده، مقابله با آن دشوارتر میها در جهت فقر و تبعیض میشدن تالشخنثی

. های دولتی شود تواند موجب ناکارآمدی سیاست سطح باالی فساد مالی میکند. تر در بطن جامعه نفوذ میهای آن هرروز عمیقریشه

تواناد   گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می دهد که فساد باع  کاهش سرمایه د نشان میتحقیقا  موجو

 .های زیرزمینی سوق دهد گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های سرمایه فعالیت

بروز فساد مالی و اخالقی است و در بخشهای مختلفی از جمله حاوزه   ترین چالشهای امروزی نظام اداری و اجتماعی ایران،میکی از مه

نیسات و مختصا    موضوع جدیدی ورزش مصادیقی دال بر بروز و شیوع انواع فساد مالی و اخالقی وجود دارد. البته فساد در ورزش 

رسد. همچنین در این دوران مواردی از میهای المپیک اولین موارد ثبت شده فساد در ورزش به اولین دورهورزش ایران نیز نمی باشد. 

  فساد در مدیریت ورزش و در بین برگزار کنندگان مسابقا  ورزشی به ثبت رسیده است.

حجم مبادال  و فرصات هاای   های اخیر، و در طی سال و حرفه ای شدن ورزش ک و بزرگچگیری سازمان های ورزشی کوبا شکل

آسایب پاذیر   گذاری اجتماعی و فرهنگی آن باع  شده است که ورزش باه عناوان یاک بساتر     مالی موجود در این حوزه و ابعاد و اثر

مبارزه با فساد به در نتیجه عرصه ورزش، نیازمند توجه و مدیریت موثر فساد می باشد. در این راستا، . باشدفساد مالی و اخالقی نسبت به 

این و کنترل و تبیین فساد در ورزش و ثانیاً شناسایی عوامل موثر بر بروز شرط اجرای دوگام اساسی قابل انجام خواهد بود. اوالً تعریف 

. در نتیجه در پژوهش حاضر انتظار باشد هر اقدامی در این زمینه مستلزم شناخت کافی از ماهیت، علل و پیامدهای آن می بنابراینپدیده. 

 و مقابله سازوکارهای و سیاستها و تحلیل قرار گرفته و مورد آسیب شناسی کشور ورزش در اخالقی و مالی فساد وقوع عللمی رود 

 آن تدوین گردد. کنترل

 

گاه رتبیت بد نی و علوم ورزشیژپوهش  
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 شوند، همراه با تعریف مختصر از هر کدام(هایی که به نوعی به پروژه مربوط میها و واژه)اشاره به کلیدواژه های اصلی و محوریواژه .2

 تدانو  يو   موي  شودد مي نقض يا شكسته چه كه آن و است نقض كردن يا معني شكستن ي فساد بهكلمه (:Corruptionفساد)

 باش . اداري مقررات يا اجتماعي و، اخالقي رفتار يشيده

هر ندع تصرّف غير قاندني در امدال دولتي و سدء اسوتااده ا  مدقعيتوت و اسوتااده غيور      :(Financial Corruption)مالی فساد

ه عبارت خالصه، فساد مالي، سودء  . بات مالي، فساد مالي اطالق مي شددمكانقاندني ا  اختيارات و ق رت در جهت استااده ا  ا

 .استااده ا  مقام و مدقعيت دولتي )عمدمي( براي كسب منافع شخصي است

هر گدنه رفتار، گاتار و يا عملكردي خوار  ا  عورف و ار شوهاي رفيرفتوه شو ه يو         :(ethical Corruption)فساد اخالقی

 شدد.عريف ميفساد اخالقي تجامعه، 
 های مشابه داخلی و خارجی()اشاره مختصر به سوابق پروژه سوابق پروژه .3

-( تحقيقي را در جهت مطالعه عدامل مدثر بر برو  و گسترش فسواد اداري و ادرا  شو ه و روش  8811گددر ي ) -

ن داده اسوت كوه ا    رژوهش نشوا اين هاي ور شي ايران انجام داده است. نتايج حاصل ا  هاي كنترل آن در سا مان

هواي  گانه مختلف به ترتيب وضعيت اقتصوادي كاركنوان، ويژگوي هواي فرهناوي جامعوه، ويژگوي       رنج بين عدامل 

 سا ماني، كميت و كيات قدانين در برو  و گسترش فساد اداري در سا مانهاي ور شي ايران نقش دارن . 

 جمهدري فدتبال ف راسيدن در اداري فساد برو  بر مؤثر ( تحقيقي را در جهت شناسايي عدامل8838نجاي كلدري ) -

نشان داد كه عدامل فرهناي بيشترين نقش را در بورو  و گسوترش   اين رژوهش نتايج ايران انجام داده ان .   اسالمي

فساد اداري دارن  و در بين روش هاي مختلف كنترل فساد اداري نيز خصدصي سا ي به عنودان مهوت تورين روش    

 ست.ا كنترل شناخته ش 

هاي مهت در ريشايري ا  برو  فساد اداري ررداخته است كه نتيجتوا،،  اي به بررسي روش( در مقاله8818ميرجاللي ) -

-كاهش مراحل انجام كار، كاهش مراجعات و ارتباطات ارباب رجدع و ايجاد سيستت كنترلي براي نظوارت را مهوت  

 دان .ها در جهت ريشايري ا  برو  فساد اداري ميحلترين راه

انجوام داده اسوت. در ايون روژوهش ضومن بررسوي و        ( تحقيقي را با عندان فساد در ور ش استراليا5182بريكنل ) -

هايي اقتضايي براي جلدگيري ا  وقدع فساد در ور ش ارائوه  آسيب شناسي وضعيت فساد در ور ش استراليا، روش

 ش ه است.

به بررسي « ر ور ش: ي  طرح كلي ا  مااهيت جامعه شناختيرسانه و فساد د»( طي تحقيق با عندان 5113ندمراتد ) -

نقش رسانه در فراين  انتشار، ناه اري و كاهش فساد در ور ش با تاكي  بر ور ش فدتبال آمريكايي ررداخته است. 

با بررسي چن ين نمدنه ا  فسادهاي صدرت گرفته و منابع آكادمي  مدجدد، اين تحقيق روشن مي سا د كه چادنه 

 ه هت مي تدان  به عندان دشمن و هت به عندان تسهيل كنن ه فساد در ور ش عمل نماي .رسان

ها به ( رژوهشي را با مدضدع فساد در بسكتبال دانشااهي انجام دادن . در اين تحقيق آن5112بال سدن و همكاران ) -

هواي  دهن  كه به دليل درآم يل ميان  را با يكناني تشكاين نتيجه رسي ن  كه بيشتر با يكناني كه مرتكب فساد ش ه

 رايين در رايان فصل ا  وضيت اقتصادي خدبي برخدردار نيستن .

-هاي تلديزيدني و يا شوركت ( در تحقيقي به بررسي استااده غير قاندني و فساد آميز بعضي شبكه5112م  كلدي) -

ريشبرد اه اف شخصي ررداخته و بور   ( برايهاي ور شي)مانن  كميته بين المللي المپي هاي تجاري ا  نام سا مان

 لزوم وضع مقررات و قدانين در جلدگيري ا  اين امر تاكي  دارد.
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 اهداف کلی و جرئی پروژه .4

 هدف کلی: 

 آن کنترل و مقابله سازوکارهای و سیاستها تدوین و کشور ورزش در اخالقی و مالی فساد وقوع علل شناسی آسیب

 اهداف جزئی:

 ایران انواع فسادهای مالی در ورزش مفهومی و عملیاتی تبیینتعریف، طبقه بندی و  -

 ایران انواع فسادهای اخالقی در ورزش مفهومی و عملیاتی تعریف، طبقه بندی و تبیین -

 ورزش ایرانوقوع فساد مالی در امدهای یو پشناسایی علل  -

 در ورزش ایران اخالقیوقوع فساد و پیامدهای شناسایی علل  -

 رب کشورهای منتخب در مدیریت و کنترل فساد مالی و اخالقیمطالعه تطبیقی تجا -

 شناسایی سازوکارها و روشهای مقابله با فساد مالی -

 شناسایی سازوکارها و روشهای مقابله با فساد اخالقی -

 ری اطالعات(آو)اشاره به گستردگی پروژه در ابعاد سازمانی، مکانی، زمانی و دامنة منابع جمع قلمروی سازمانی، مکانی و زمانی .5

 آن کنترل و مقابله سازوکارهای و سیاستها تدوین و کشور ورزش در اخالقی و مالی فساد وقوع علل شناسی آسیباین پژوهش به 

سایر بخشهای باشگاه های ورزشی و ، تیم ها، گروه ها ،و نهادها، افراد سازمانهادر ورزش کشور ایران خواهد پرداخت و تمامی 

 در بر می گیرد.مرتبط با ورزش را 

 ها و تجارب مورد نیاز برای اجرای پروژهتخصص .6

 دارای دانش و تجربه در انجام پژوهش و اجرای طرح های پژوهشی -

 دارای سابقه پژوهش در حوزه فساد در ورزش -

 برخورداری از یک تیم پژوهشی منسجم -

 نجام پروژه(ها و . . . برای ا)اشاره به ابزارها، امکانات، حمایت ابزارهای پروژه .7

 حمایت از هزینه های انجام پژوهش )پرسنلی، هزینه های مصرفی، مسافر  و...( -

 گردآوری داده ها جهتمعرفی پژوهشگران به سازمان های ذی ربط و تسهیل در  -

 تایج پروژه(ای ننامهدادهای مختلف عملی، اجرایی، مستندسازی و آیین)اشاره به برون ها و مستندات نهاییها، کاربستخروجی .8

 شناسایی مهم ترین علل وقوع فساد مالی و اخالقی در ورزش -

 تدوین راهکارهای مقابله با فساد مالی و اخالقی در ورزش -

 کشوردر قالب کتابچه، دستورالعمل یا راهنمای مدیریت فساد در ورزش جمع بندی علل وقوع و راهکارهای مقابله  -

 های خارجی و خارجیمانانتظارات پروژه در موضوع پیوند با ساز .9

 این پژوهش به ایجاد عزم و انسجام بین سازمانی در جهت مقابله و کنترل فساد در ورزش کمک خواهد نمود.

 

 مالحظات اساسی )اقدامات مورد انتظار( در انجام پروژه .11

 یریت فساد اداری در ورزش است. تاکید اصلی این پژوهش بر تحلیل و بررسی کیفی و اکتشافی عوامل و پیامدها و سازوکارهای مد
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 سازی و درآمدزایی برای پژوهشگاه()اشاره به دستاوردهای تجاری سازی و درآمدزاییتجاری .11

 با موضوع علل، پی آمدها و شیوه های کنترل فساد در ورزشبرگزاری کارگاه های آموزشی  -

 اداریمدیریت موثر فساد مشاوره سازمانها و نهادهای مختلف ورزشی در جهت  -

 پیش بینی زمان و هزینة انجام پروژه .12

 بیش از دو سال  بین یک تا دوسال  کمتر از یکسال
 

 

 

 


