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 چکیده

 آنهای كنترر   بر بروز و گسترش فساد اداری و ادراك شده و روش مؤثرمطالعه عوامل هدف از پژوهش حاضر، 

باشد. این پژوهش، توصيفي و از نوع پيمایشي است كه به شكل ميداني به اجررا  زشي ایران ميهای وردر سازمان

گيرد. جامعه آمراری  بندی تحقيق بر حسب هدف در دسته تحقيقات كاربردی جای مياست و در دسته آمدهدر 

هرای ورزشري و   بردني، فدراسريون  مورد نظر در این تحقيق را تمامي كاركنان سرازمان مركر ی سرازمان تربيرت    

در انجام این تحقيرق   باشد.نفر از افراد جامعه مي 925است و نمونه برابر با  ( تشكيل داده579ورزشكاران نخبه)

محقرق   از طریق مطالعات اسنادی، مباني نظری مرتبط با موضوع جمع آوری شده و ني  با استفاده از پرسشرنامه 

، در این پرژوهش اقدام گردید.  آنمون موضوع تحقيق و فرضيات پيرا آماریجامعه  به دریافت اطالعات از ساخته

موضروع ایرن    های الزم در زمينره كه تمامي این افراد از تخصصروایي پرسشنامه توسط اساتيد مدیریت ورزشي 

 تائيرد ای اصالحات و تعدیل، مرورد  های تحقيق برخوردار بودند، پس از پارهو روش آمارپژوهش و همچنين علم 

نفر از افراد جامعه صورت گرفت و  03جهت تعيين پایایي اب ار تحقيق، یك مطالعه مقدماتي بر روی  فت.قرار گر

كه مؤیرد همراهن ي درونري     آمدبدست  =68/3αضریب پایایي پرسشنامه  به وسيله روش آماری آلفای كرونباخ

-های جمعيت شناختي پاسخيباشد؛ بخش او ، ویژگبخش مي 4دارای  ،تحقيقاین پرسشنامه اب ار تحقيق بود. 

عامل وضعيت اقتصادی كاركنان، ویژگي های  9دهندگان را مورد سنجش قرار مي دهد. بخش دوم، مي ان نقش 

سازماني، ویژگي های فردی كاركنان، ویژگي های فرهن ي، كميت و كيفيت قوانين را در بروز و گسترش فسراد  

شيوه كنترلي فساد اداری افر ایش حقروك كاركنران، قروانين و      53اداری را ارزیابي مي نماید. بخش سوم، شامل 

مقررات كارامد، آزادی رسانه ها، آشنایي ارباب رجوع با قوانين، سيسرتم هرای مرالي كارآمرد، خصوصري سرازی،       

دهرد. بررای تج یره و تحليرل     تشدید مجازاتها و بخش چهارم، مي ان فساد ادراك شده را مورد سنجش قرار مري 

توصيفي و استنباطي استفاده شده است. در بخش نخست، برای تج یه و تحليل  آمارهای از روش هایافته آماری

های ميان ين، فراواني، فراواني نسبي، انحرراف اسرتاندارد و... بره صرورت جرداو  توزیرع       ها از آمارهتوصيفي داده

 آزمرون بره منظرور   هرا و  طي یافتره فراواني و نمودارها استفاده گردید. در بخش دوم برای تج یه و تحليل استنبا

 كروسكا  واليس آزمونبندی فریدمن و ، رتبهای دوجمله های: كلموگروف اسميرنف، تحقيق از آزمون هایيهفرض

 بهره گرفته شد.



گانه مختلف به ترتيب وضعيت اقتصادی كاركنان، ویژگي  9نتایج حاصل از پژوهش نشان داد كه از بين عوامل 

كميت و كيفت قوانين در بروز و گسترش فساد اداری در سازمانهای های سازماني، ویژگي های فرهن ي جامعه،

بر كنتر  فساد  مؤثرگانه 53ورزشي ایران نقش دارند. همچنين یافته های پژوهش نشان داد كه از بين عوامل 

آنها از بيشترین به اداری تمامي آنها در كنتر  فساد اداری در سازمانهای ورزشي نقش دارندو به ترتيب نقش 

جلوگيری از فساد استخدامي، برقراری سيستم های ، اف ایش حقوك كاركنان سازمان كمترین عبارت است از:

، آشنایي ارباب رجوع با قوانين و مقررات، سياست زدایي از آمدكنتر  مالي كارآمد، تدوین قوانين و مقررات كار 

با فساد اداری در سازمان، آموزش كاركنان در رابطه با فساد اداری،  نظام اداری، ایجاد نهادی مستقل برای مبارزه

 مؤثرگانه  9مي ان هر یك از عوامل  .هاتشدید و اف ایش مجازاتگری در سازمان(، سازی )كاهش تصدیخصوصي

بر بروز و گسنرس و هچنين هر یك از روشهای كنتر  در سازمان تربيت بدني، فدراسيون های ورزشي و 

. مي ان فساد ادراك شده در سازمانهای آمدران ني  مورد مقایسه قرار گرفت كه نتایج متفاوتي بدست ورزشكا

 . آمد% بدست 94ورزشي 

بر بروز و گسترش فساد اداری  مؤثربندی عوامل در نهایت، نتایج این تحقيق از یك طرف موجب شناسایي و رتبه

رزشي ایران گردید و از طرف دی ر مي ان اهميت هرر یرك از   و مي ان نقش هر یك از این عوامل در سازمانهای و

هرای  ایرران، فدراسريون   بدني جمهوری اسالميهای كنتر  فساد اداری را از دیدگاه كاركنان سازمان تربيتروش

هرای  تواند مدیران و سياست گذاران سازمانهای تحقيق حاضر ميورزشي و ورزشكاران نخبه ارزیابي نمود. یافته

گيری جهت كنتر  و جلوگيری از بروز و گسترش فساد اداری و ایجراد  ری ی و تصميمكشور را در برنامه ورزشي

 سازماني مملو از سالمت اداری در راستای اعتالی ورزش كشور یاری رساند.
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