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Extended Abstract 

Summary 

At the beginning of the 21st century one of the new problems reported in the world sports sector 

was match-fixing. Every year, a large number of collusions are reported in domestic 

competitions or world competitions under the supervision of the committees or world 

federations, and this can have many consequences. 

Introduction 

Match-fixing is ranked the third in corruption in sports, which can be defined as a deceptive act 

or action in order to determine the outcome of a match before it is carried out. Collusion can 

have many consequences for the players, referees, coaches, league managers, fans, and 

supporters (Peurela, 2013). Match-fixing in sport can also have other definitions if it can affect 

a course or outcome of a sporting event in order to gain an advantage for one person or for the 

others (individuals or institutions) and eliminate all or part of the uncertainty in the length of a 

competition (Moriconi, 2016). Carrying out research works that can lead to the aggregation and 

analysis of the opinions of different experts will probably lead to a reduction in the decision-

making time of club managers in order to combat this phenomenon for a fair athlete benefit 

from sports and maintain the sanctity of clean sports. Therefore, the main question will be 

answered in the two axes of contexts and strategies so that what components are effective on 

the formation of collusion in sports. After identifying these components, the main question is 

the strategies available to combat collusion or reduce the opportunity to create it. 

Methodology and Approach 

This research work was a qualitative one in terms of the strategy type, and the grounded theory 

was used in terms of the research method. The participants in this work included the 

knowledgeable people, managers, coaches and athletes, psychologists, sociologists, and sports 

science professors who were familiar with the issue of corruption, and 18 people were selected 

non-randomly and by snowballs. The research tool was semi-structured interviews; before the 

interviews and at the first stage of the work, by studying the research background and collecting 

the library information, some existing cases were identified. After the interviews, the findings 
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were analyzed using the contextual method. In this way, after conducting and editing the 

interviews, different views were coded and classified in the same conceptual groups and then 

analyzed qualitatively. 

Result and Conclusion  

The results obtained showed that the legal, economic, public pressure, prejudice, athlete morale, 

control, professionalism, and social and sports nature were among the factors associated with 

match-fixing. The strategies including the financial management reform, education, 

transparency, structuring, and social organization were also identified. The strategies could be 

examined at three levels: individual, organizational, and extra-organizational. At the extra-

organizational level, the social organizing strategies were considered; at the organizational 

level, education, transparency, financial management, and structuring; and finally, at the 

individual level, retraining could be emphasized. An athlete or professional coach should first 

help reduce deviant situations in the sport by promoting the ethical professionalism. Also the 

structure of sports clubs and leagues should limit the possibility and opportunity of collusion 

by creating the transparent financial structures and emergence of the Islamic and Iranian 

cultures.  
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 مقدمه 

امروزه رفتار نادرست یا غیرقانونی از سوی افراد دارای قدرت، فساد تعریف شده است، عالوه بر این بانک جهانی و سازمان شفافیت 

اند. ورزش نیز به عنوان یکی از تعریف کرده یمنافع شخص کسب یبرا یدولت اراتیختاده از ااستفسوءالملل نیز فساد را بین

دار نموده نیت ورزش را خدشهای که فساد در برخی موارد حسن، به گونهاستهای مهم در جوامع امروزی درگیر فساد پدیده

 ی و هر نوعرقانونیغ ی،راخالقیحرکت غ هر گونهاز  ستعبارت افساد در ورزش (. 2017 و همکاران، 2، کیهل2018، 1)کاستااست 

را  یشتریب یهاگروه ایکند  فیخود تحر یجلو بردن اهداف ماد یرا برا یورزش کردیرو کی جهیعمأل، نت ،که تالش کند یتیفعال

نشود،  یریکه از گسترش فساد در ورزش جلوگ یدر صورت ،است یهیبد(. 2009، 3گورسیدهد ) شرکت تیگونه فعال نیدر ا

رقابت سالم و جوانمردانه،  یعنیدر ورزش، نقض فلسفه ورزش  یدارهیبه سلطه سرما توانیدارد که از جمله م یدر پ یعواقب

 زهیو کاهش انگ یساالر ستهیر در ورزش، نقض شایو افراد درگ یورزش یهارشته ،یورزش یهالطمه به شهرت و آوازه سازمان

اشاره ی مال تیاز دست رفتن حما جهیو در نت یونیزیتلو نندگانیگران و برفتن هواداران، تماشا کارکنان و ورزشکاران، از دست

( فساد در ورزش را 2005) 4گاینینمچنانچه  .انواع مختلفی از فساد در ورزش شناسایی شده است (.2012)نجفی کلوری،  کرد

افراد  یقانون ریو اعمال غ ماتیتصم ،شامل یتیریفساد مدو ت رقاب جهیو فساد در مورد نت یتبان ،شاملی فساد رقابته به دو دست

یکی از آنها است که به معنی تصمیم و یا قرار گذاشتن دو یا چند نفر  5که تبانی ی تقسیم بندی نموده استو مسئوالن ورزش

که  د قرار داشته استتبانی در رتبه سوم تکرار مفاس( از آنجا که 2014)جمشیدی و همکاران، است برای انجام فعلی خالف 

تواند پیامدهای متعددی تبانی می. نیز تعریف گرددمسابقه قبل از انجام آن  جهینت نییتع یبرا یاکارانهبیعمل فر ایاقدام توان می

می همچنین تبانی در ورزش ؛ (2013، 6باشد )پیورال داشته حامیانبرای بازیکنان، داوران، مربیان، مدیران لیگ ها، هواداران و 

 آوردن دست به منظور به ورزشی رویداد نتیجه یا دوره تواند تاثیر بر یک. چنانچه میهای دیگری نیز باشد، دارای تعریفتواند

، 7رقابت باشد )ماریکونی یک طول در قطعیت عدم از بخشی یا تمام حذف و( موسسات یا افراد) دیگران برای یا و خود برای مزیت

های اولیه در مصر و یونان باستان مشاهده شده و سپس در دوران جدید در دهد که نمونهان می(. تاریخچه تبانی نش2016

در واقع یکی از معضالت جدید در بخش  21ولی درآغاز قرن  ،(2018، 8استرالیا مجددا ظهور پیدا کرد )هیوجانگلستان، امریکا و 

ها در مسابقات داخلی کشورهای مطرح و یا مسابقات جهانی تبانی ، چنانچه هر ساله تعداد زیادی ازورزش دنیا مجددا تبانی بود

تواند تبعات زیادی به همراه تبانی در ورزش می. (2015، 9شود )هیلش میهای جهانی گزارها و یا فدراسیونزیر نظر کمیته

 می تضعیف را مسابقات چگییکپار مسابقات، تبانی در که چنانچه بیشتر نهادهای سیاسی و ورزشی اذعان دارند .داشته باشد

 ورزشی مالی تجهیزات تامین همچنین پدیده این. بردمی بین از را آن اقتصادی نقش و آن با مرتبط های ارزش ورزش، روح کند،

زند به صنعت ورزش لطمه می عمومی منافع و مالی حامیان بالقوه، گذاران سرمایه دادن دست از دلیل کند و بهمی تهدید را

نماید که یکی ختالل اساسی را در ورزش ایجاد میدو ا ،(. همچنین تبانی که با روح ورزش در تضاد است2011اروپا،  )اتحادیه

ها گزارشات زیادی رسانه هر ساله( در واقع 2015، 10ی کاهش محبوبیت ورزش است )چاپلتدیگراخالل در عدم قطعیت نتایج و 

های اخیر شده است )هابرفیلد هایی جهت مبارزه با آن در سالهیاتبه تشکیل که منجر  کنندمیافشا  ورزشبه خصوص در حوزه 
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8. Huggins 
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ها جهت بهبود هایی از خود دولتهای غیر مجاز و نیز کمیتهبندیها در قالب مبارزه با تبانی، شرطاین انجمن(. 2013، 1و شاهیل

خواستار  ،2007ر سال مپیک در اولین گام دکمیته بین المللی ال (.2015، 2اسپانس و الفرفضای ورزش تشکیل شده است )

که در  های سازمان یافته با تبانی شدللی کریکت شد که این سرآغار مبارزهبررسی اظهارات ریاست مبارزه با فساد انجمن بین الم

 ،ی مانندحتی در کشورهای کمونیست (.2016، 3با پنج ماده ساده قانون بازی جوانمردانه به تصویب رسید )چاپلت 2011سال 

 داوران ،هاباشگاه بازیکنان، ،که شاملهای ذینفعان فساد در ورزش بروز کرد ای شدن ورزش زنجیرهجمهوری خلق چین با حرفه

 هایارزش و هنجارها گرایی، تغییرمصرف ای،آزاد حرفه بازار از روزافزون عدم آگاهی همچنین ؛بودند حاکم مقامات ویژه به و

باعث  عوامل زیادی. (2018، و همکاران 4)هوانگ است شده روند این ادامه به منجر چین ایورزش حرفه در را ذینفعان اجتماعی

( در بررسی علل تبانی در فوتبال لهستان در رویکردی جامعه 2018) 5ها به تبانی است، چنانچه لشسوق ورزشکاران و یا باشگاه

های کمونیستی در این کشور بود. در واقع وی تمایل به تبانی را پیشینهگی اشاره داشت که ناشی از شناسانه به ترومای فرهن

البته تبانی همیشه مرتبط با اهداف مالی تواند در قالب ورزش نیز بروز نماید. داند که مین فرهنگ یک جامعه میذهنیتی در بط

است و  اشاره کرده 2012تون زنان المپیک ( به موضوع تبانی در بدمین2018) 6چنانچه بلیر ،مانند قمار و یا شرط بندی نیست

به این امر صحه گذاشته است که این مورد فراتر از تبانی در راستای شرط بندی و قمار بوده است و نشان دادند که عالوه بر 

که تقریباً اما باید گفت ز در امر دقت شود؛ بررسی پیشینه تبانی در مسابقات و مدارک و اسناد آن باید به بعد جنسیت زنان نی

ن، مدیران باشگاه ها، بازیکنان سابق، داوراافراد مختلف شامل، بازیکنان تیم ای ازتواند از طریق شبکهها معموال میدست کاری

و  9(.  البته المونت2009 8، هیل2013 7ها صورت پذیرد )پیورالها و حتی عوامل تیم پزشکی تیمها، کارگزاریها، مدیران تیم

باشند. های ساخت سیگار و الکل میاند که از جمله شرکتبا قمار در تبانی ها اشاره کرده مرتبط( به موسسات 2011همکاران )

هایی در ورزش به دیده تردید نگاه کرد تا آثار حضور آنان موجباب های مالی چنین شرکتنین آنها دریافتند که باید حمایتهمچ

 ،توانند در این این دخیل باشندمختلف تعداد افراد مختلفی نیز میهای در ورزش؛ همچنین آسیب به بدنه ورزش گرددکمترین 

 و دفاعی خط بازیکنان بانان، دروازه اکثراً چند هر ،دارند مشارکت تبانی در مستقیم توانندمی بازیکن 7 تا 5 بین فوتبال درچنانچه 

المللی موسسات شرط بندی غیر مجاز و موسسات بین به توانمی زنی خارجی عوامل از (.2008 ،)هیل افتاد خواهند دام این در حمله

فرهنگ کشورها نیز (. 2009، هیل 2016 ،10فعال درجرایم سازمان یافته خارج از بخش ورزش را با ورزش اشاره کرد )موریکونی

به عنوان تالش و قولی چنانچه در چین عامل دوستی  ،کندخود گاهی به عنوان خط قرمز و یا محرک در ایجاد تبانی عمل می

، نیاز مالی و سه مولفه اعتماد به شبکه خود ساختهعالوه بر این  (2017برای کمک به یکدیگر در هر حال است )لی،  ،است

و همکاران،  11تواند بسیاری از بازیکنان را تبانی در مسابقات ترغیب نماید )لوکسقانونی بازیکنان با یکدیگر میتعامالت غیر 

های  متفاوت و گوناگونی برای مقابله با ورزش پاک و جلوگیری از تبانی راهها برای غلبه بر حال با توجه به تالشهر به  (.2016

( یکی از این موارد را آگاهی دادن توسط 2016ارائه شده است، چنانچه موریکونی )تبانی توسط نهادهای سیاسی و ورزشی 

( نیز 2017) 12ل و اسپانیا این آموزش ها مثمر ثمر نبوده است. ناوی و برویرش پرتغادر ورز ،آموزش ها دانست و البته اذعان کرد

                                                           
1. Haberfeld and Sheehan 

2. Spapens and Olfers 

3  .  Chappelet 

4. Huang 

5. Lash 
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9. Lamont 
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11. lux 

12. Nowy and Breuer 
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های سازی درآمدها و نیز بهبود ظرفیت پیشنهاد دادند که متنوعبه تحلیل جامعه شناسی و اقتصادی پدیده تبانی پرداختند و 

( مجددًا به لزوم نهادینه 2019) 1ریکونی و آلمدیاساختاری اجتماعی بتواند در کاهش تبانی در ورزش کمک نماید. در ادامه مو

 2وارفهمچنین  ؛داندموثر میهای شفافیت را از راهبردهای شدن آموزش مقابله با تبانی در ورزش اشاره و توجه به سازمان

های یتدارد که سطح فساد در کشورهای مختلف به موارد مختلفی بستگی دارد که میزان دموکراسی، شفافاذعان  ( 2016)

( 2019) 3دهد. وزنیاکهای ضد فساد را پیشنهاد میو راهبردهایی مانند کمپین استها مالیاتی و قوانین دقیق چند مورد از آن

های نظارتی در فوتبال به عنوان یکی از عوامل ایجاد فساد و تبانی در فوتبال اشاره داشته است. هوانگ و نیز به کاهش حساسیت

 حد از بیش قانون، نقش الزام از جمله نقش ،اندنی در فوتبال چین اشاره داشتهامل متعدد ایجاد تباعو به ،(2018همکاران )

  مربیان. و بازیکنان داوران، عدم حفاظت از ها وباشگاه گیری تصمیم فرآیندهای و مبهم چین، مالکیت بالفوت اتحادیه مسئوالن

اند که گاهی از ورزش پایه تهمانی در بسط تبانی در ورزش چین اشاره داش( نیز به نقش مافیای ساز2020و همکاران ) 4تزینگ

 ،های کالن بررسی نمودندققان دالیل رواج تبانی را در بخشچند برخی محبه انحرافات ورزشی در چین توسعه داده است. هر 

هار بخش سازمان محور، رابطه ( در مطالعه خود به تقسیم بندی تبانی در ورزش شامل چ2019و همکاران ) 5چنانچه، پارک

تواند و شخصی بازیکنان نیز میهای مالی ر وضعیت و فرهنگ هر جامعه موقعیتوه بمحور، پایدار و هدف محور اشاره نمود. عال

( نیز طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که بیشتر بازیکنان 2007و همکاران ) 6بالدسونبر تمایل به تبانی موثر باشد چنانچه 

اما  ،گیرندهای آمریکا به دلیل درآمدهای کم و وضعیت اقتصادی ضعیف در معرض فساد و تبانی قرار میتبال در دانشگاهبسک

گردد بلکه گاهی سود ناعادالنه اقتصادی در طی مسابقات که نصیب ورزشکار می ،اقتصادی ورزشکار فسادزا نیست شه ضعفهمی

و  8در همین راستا هاون(. 2014، 7تیلینا و چتکوورزشکار به تبانی تلقی گردد )اکویتواند به عنوان یکی از دالیل سوق نیز می

حاشیه ورزش اشاره کرده است که های شرط بندی در ( نیز به رابطه نزدیک احتمال تبانی ورزشکاران و بنگاه2019همکاران )

شوند، تبانی مین به علل اخالقی گوناگونی درگیر آنها دریافتند که مسابقات گوناگونین همچ ؛تواند این امر را توسعه دهدمی

در  (2014در ایران نیز رزاقی ) تنوع و متناسب با آن مسابقه نیز برای مقابله با آن استفاده گردد.های مبنابراین باید استراتژی

های کارکنان و رهنگی، ویژگیبررسی فساد اداری در فوتبال به ابعاد مؤثر بر فساد اداری در فوتبال به عوامل اقتصادی، عوامل ف

های پیشگیری از جمله اصالح ساختار شیوه یهین در یک الگوی مفهومی به اراهمچن ؛قوانین و مقررات به ترتیب اولویت اشاره کرد

 از راهکارهایاداری، اصالح ساختار اقتصادی، بهبود فرهنگ عمومی، تقویت وجدان کاری، اصالح قوانین و مقررات را بیان کرد. 

( طی تحقیقی با عنوان رسانه و فساد در 2009) 9نومراتوچنانچه  ،ها اشاره داشتتوان به حضور و تالش رسانهبانی میمبارزه با ت

کید بر ورزش فوتبال آمریکایی پرداخت. با أورزش به بررسی نقش رسانه در فرآیند انتشار، نگهداری و کاهش فساد در ورزش با ت

تواند که چگونه رسانه هم میادهای صورت گرفته و منابع آکادمیک موجود، این تحقیق روشن ساخت بررسی چندین نمونه از فس

همچنین نقش هر دو نقش شرایط اقتصادی و ویژگی  ؛فساد در ورزش عمل کند هکنندبه عنوان دشمن و هم به عنوان تسهیل

های فردی بیشترین و ویژگی است و شرایط اقتصادی را ( مورد بررسی قرار گرفته2015آرا و همکاران )های فردی در تحقیق رزم

همچنین نشان دادند که راهکارهای اقتصادی، مدیریتی،  ؛اندز و گسترش فساد اداری گزارش دادهرین تاثیر را در بروکارکنان کمت

به هر حال با توجه به فرهنگی و سیاسی به ترتیب بر کنترل و کاهش فساد اداری در ادارات ورزش و امور جوانان نقش دارند. 

                                                           
1. Moriconi and Almeida 

2. Warf    

3. Woźniak, 

4. Tzeng 

5. park 

6. Baldson   

7. Aquilina and Chetcuti 

8. Hoeven 

9. Numerato  
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 ینگ،استفاده از دوپ و داوران أیمقاومت در برابر ر یروزی،به پ یدنرس یبا داور برا یتبانرفتارها و گزارشات تبانی در ورزش که 

 ؛باید تحقیق جامعی در این انجام گردد ،رسدبنظر می( 2002خبیری، در فوتبال کشور شده است ) یجرا یاخالقیراز مسائل غ

تواند آثار روحی مخربی داشته باشد که جامعه شناسانه و کاهش حسن نیت میبانی در ورزش عالوه بر مضرات وجود ت همچنین

بر مدیران ورزش است که با شناسایی علل ایجاد به تعیین راهکارهای مناسب با فرهنگ و سطح ورزش کشور بپردازند که این 

که بتواند منجر به تجمیع و تحلیل نظرات عالوه براین انجام تحقیقی . استرها تحقیق در پی شناسایی این عوامل و راهکا

جهت مبارزه با این پدیده گردد، تا بتواند ها کارشناسان مختلف گردد، احتماالً منجر به کاهش زمان تصمیم گیری مدیران باشگاه

بنابراین سوال اصلی تحقیق  ؛باشد د داشتها در خوهر دو مقوله منفعت عادالنه ورزشکار از ورزش و نیز حفظ حرمت ورزش پاک ر

هایی بر شکل گیری عنصر تبانی در ورزش ایران موثر بدین گونه که چه مولفه ؛در دو محور بسترها و راهبردها انجام خواهد شد

 . استن ها سوال اصلی راهبردهایی مبارزه با تبانی و یا کاهش فرصت ایجاد آاست. سپس بعد از شناسایی این مولفه

 شناسیروش

پژوهش کیفی . استفاده شد گرندد تئوری از تحقیق، اجرای نظر روش از است و کیفی پژوهش راهبرد، نوع نظر از پژوهش این

مشارکت  کند.ها و غیره استفاده میها، مستندات، مشاهدههای حاصله از مصاحبههای اجتماعی، از دادهبرای درک و تبیین پدیده

 علوم ورزشی و ورزشکاران، روانشناسان، جامعه شناسان و اساتید مدیران، مربیانافراد آگاه به موضوع،  ،تحقیق شامل کنندگان

تحقیق مصاحبه نیمه  ابزارانتخاب شدند. گلوله برفی  نفر به صورت غیر تصادفی و 18که  تندشفساد آشنایی دا سئلهکه با م بودند

ای، آوری اطالعات کتابخانهو جمع از طریق مطالعه پیشینه تحقیقول پژوهش قبل از مصاحبه و در مرحله اساختار یافته بود که 

 ،گرفت قرار مدنظر هاداده آوریجمع هاولی ابزار و مصاحبه عنوان سؤاالت به موارد شناسایی شده .دشی یشناسابرخی موارد موجود 

 ها ارسال نمود.آگاه، راهنمای مصاحبه برای آن سپس راهنمای مصاحبه تدوین و محقق قبل از انجام مصاحبه با هریک از نخبگان

دقیقه به طول  20ولی به طور میانگین  ،بود متفاوتمانند فرصت ناکافی مشارکت کننده  به علل گوناگونی هامصاحبه زمان مدت

است. پس از  بوده به صورت حضوری و یا تلفنیپژوهشگر و شونده مصاحبه توافق مورد محل در مکان مصاحبه همچنین ؛انجامید

 و ویرایش اجرا از پس که صورت این به. زمینه محور انجام شدبا استفاده از روش  هایافته لیتحلو  هیتجزانجام مصاحبه، 

شدند. کدگذاری  تحلیل کیفی به صورت سپس و بندیطبقه و کدگذاری یکسان، مفهومی هایگروه در مختلف، نظرات هامصاحبه

با استناد به  ی ومحور یکدگذار ندیمرحله بعد فرآ زمحوری و انتخابی انجام شد. در نهایت پس ا در این تحقیق به صورت باز و

 پاسخ ییرواجهت  شد. ی انجامانتخاب یکدگذار ندیانجام شده، فرآ یباز و محور یکدگذار ندیعوامل به دست آمده و فرآ لیتحل

 نسنجید لحااو در  هـک تـسا یزـچی نهما ،ستآن ا سیربر و همشاهد لحادر  گرـهشوپژ هـک یچیز یاآ که ستا السؤ ینا به

از روش  ونیـکن تحقیقدر (. 2017اشاره دارد )رضایی، هش وپژ یهایافته یپذیرارتکر هگستر به پایاییو ست آن ا یگیر ازهندو ا

روش  با مصاحبه پایایی محاسبه ایبر. ستا هشد دهستفاا گرفته ماـنجا یهامصاحبه پایایی محاسبه ایبر موضوعیدرون  فقاتو

 رهمکا انعنو به اــت شد ستاخودر عضو هیات علمی رشته مدیریت ورزشییک از  ،(بیاارز) ارذـکدگدو  موضوعیدرون  فقاتو

. شدداده  لنتقاا نیشاا به هامصاحبهاری کدگذ جهت زمال یهاتکنیکو  هازشموآ ؛کند کترمشا هشوپژدر  (ارهش )کدگذوپژ

 معد" انعنو اـب رمشابهـغی یکدهاو  "فقاتو" انعنو با ،هستند مشابه هم رـنفدو  نظردر  که کدهایی ،هابهمصاحاز  امکد هردر 

درون  فقاتو صدو در دهرـک اریکدگذرا  مصاحبه سه ادتعد ،هشوپژ رهمکا ینا اههمر به محقق سپس. شوندمی مشخص "فقاتو

  :شد محاسبه یرز رابطهاز  دهستفاا با ودرمی رکا به تحلیل پایایی شاخص انعنو هـب هـک وعیـموض

100  %× 
 2 ×تعداد توافقات 

 درصد توافق درون موضوعی = 
 تعداد کل داده ها
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همچنین باید اشاره کرد که  ؛ندربرخوردا درصد 84پایایی مناسب  ازها مصاحبهدهد، نشان می 1ل وچنانچه نتایج مندرج در جد

 در نظر یت آنانحالو ص دقتمهارت،  دیبا زیخود محققان هستند؛ پس در اعتبار آنان ن یریگاندازه لهیوس ،یفیک قاتیدر تحق

افراد نمونه را از طیف مربیان، کارشناسان، مدیران و متخصصان  ،سعی کرد مقبولیتمحقق جهت . (2002)پاتن،  گرفته شود

ی و غیر تکراری مطالب سعی بر ها و استخراج حداکثربا مرور متعدد مصاحبهتربیت بدنی انتخاب نماید و جهت قابلیت انتقال از 

شوندگان و لحاظ کردن این با توجه به تخصص و جایگاه سازمانی هریک از مصاحبه ،اجرای این توصیه شد. همچنین سعی شد

ایج امر محقق همچنین جهت تأیید پذیری نت ؛ها افزایش داده شودموضوع در انتخاب آنها، احتمال انتقال مفاهیم به سایر محیط

های اجازه دار را از طریق دستگاه ضبط صدا حفظ نموده و همچنین به صورت نوشتاری هش را مکتوب و مصاحبهتمام روند پژو

  مکتوب گردید. نکات مهم

 نتایج بررسی پایایی دو کدگذار .1 جدول

 صد(آزمون )در پایایی باز تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان مصاحبه ردیف

1 C5 36 16 4 88 

2 T9 25 9 7 72 

3 S12 22 10 2 90 

 84 13 35 83 کل

 هایافته

 گزارش شده است. 2های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان پرداخته شد که نتایج آن در جدول در ابتدا به بررسی ویژگی

  کنندگانهای مشارکتویژگی 2 جدول

اختار که نتایح کد گذاری باز و محوری حاصل از مصاحبه نیمه س ته شدپرداخبسترهای تبانی در ورزش ایران به شناسایی  سپس

 . دشومشاهده می 3یافته در جدول 

 کد گذاری باز و محوری بسترهای موثر بر تبانی در ورزش ایران .3جدول 

 تم مقوله کدهای اولیه

  حساسیت زایی تبانی در ورزش کشور های مرتبط باگزارشمیزان  .1

 

 

 قانونی

 های اثبات شده در ورزشها به تبانینهوجه رسامیزان ت .2

 آستانه توجه مدیران قضایی به موارد تبانی  .3

 تخصص قضایی پیگیری قانونی در خصوص شایعات مرتبط با تبانی  میزان احتمال .4

 میزان پیچیدگی تبانی در ورزش  .5

 وجود کارشناسان قضایی آشنا به ورزش .6

 تخصص تحصیالت تعداد سمت

 فوتبال، والیبال و کشتی کارشناسی ارشد 4 کارورزش

 فوتبال، والیبال کارشناسی 3 ورزشکار

 هندبالفوتبال،  کارشناسی 3 مربی

 فوتسال کارشناسی ارشد 1 مدیر باشگاه

 مدیریت ورزشی، جامعه شناسی، روان شناسی دکتری 7 کارشناس آگاه
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 تم مقوله کدهای اولیه

 منابع آگاه های ورزشیمالیاتی در باشگاه وجود افراد متخصص به امور .7

 در خصوص امور مالی باشگاهمدیریت  تقویت و بودن کارآمد .8

  امنیت مالی منابع انسانی بازیکنان حاضر در ورزش  مالی مسایل .9

 

 

 

 

 اقتصادی

 درآمدهای مالی پایدار ورزشکاران و مربیان  .10

 های ورزشیهای مالی مربیان باشگاهدرگیری .11

 ناشی از تبانی پول میزان دسترسی به کسب  .12

 وضعیت تورم و قدرت خرید  .13

 هامدیریت مالی باشگاه ها در اداره آنتوان مالی باشگاه .14

 های ورزشیهمیزان شفافیت مالی باشگا .15

 ها نوع ساختار خصوصی و یا دولتی باشگاه .16

 آنهانوع حامیان مالی ورزشکارا یا باشگاه و وضعیت اقتصادی  .17

 مشاغل کاذب  ورزشافرادی خارج از گود حضور  .18

 دالالن غیر رسمی در حاشیه  .19

 ورزشهای شرط بندی در حاشیه ایجاد کانون .20

 ورزشمیزان درآمدهای باال از کنار  .21

  تحریک درونی یا ورزشکاران هاتیمبر مدیران  میزان تحریک .22

 

 عمومیفشار 

 مسابقهنده برگذارکن ولینئسم یاتوسط بازیکنان دیگر  تحریک .23

 تحریک بیرونی مسابقهارکننده زولین برگئتوسط مسیا فشار  تحریک .24

 از تیم د خارجافراتوسط  تحریک یا فشار .25

 اعمال تهدید           نسبت به بازیکنان خشونتاعمال تهدید به وجود  .26

 خانواده اعضای تهدید به خشونت نسبت به وجود  .27

 های قبل ورزشکار یا مربیفساد تهدید به افشای .28

  تیمگرایی اهمیت حفظ محبوبیت ورزشکار .29

 

 تعصب گرایی

 داشتن احساس آرامش در تیم .30

 حساس بودن )غیرت داشتن( نسبت به تیم .31

 هاترس دستگیری احتمال .32

  ایتهدید آینده حرفه .33

 از جریمه نقدی و تحریم بلند مدتترس  .34

  نفسیات و بدون فکر عمل کردن ا مربیانمیزان هیجان ورزشکاران ی .35

 

 

 

 

 

 روحیه فردی

 

 

 

 

 طمع بازیکنان، مربیان و یا مدیران باشگاه .36

 عزت نفس مدیران یا بازیکنان فوتبال .37

 حسن وظیفه  پست بازیکن در تیم  .38

 میزان ساعت حضور بازیکن در هر مسابقه  .39

 درک پیشینه و اصالت تیم فوتبال .40

 تیم  ضور بازیکن درمیزان سنوان ح .41

 شخصیت تمایل بازیکنان و یا مربیان به ثروت اندوزی .42

 بودن و پایبندی به اصول شخصی قدصا .43

 میزان تحمل شکست ورزشکاران یا مربیان .44

 مربیعزت نفس ورزشکار یا  .45

 اعتقادات شرعی در خصوص تبانی .46

 شهرت طلبی میل به ستاره شدن در ورزش   .47

 ورزشکارانشهرت در بین میزان ترجیح  .48

 میل ورزشکار به نفوذ در همه حوزه های اجتماع .49

 کنترل سازمانی های درونی در ساختار ورزشنظارت .50
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 تم مقوله کدهای اولیه

  تبانیهای قانونی در ایجادد وجود روزنه .51

 

 

 کنترل

 نظارت بر بازی جوانمردانه .52

 های مالیاتی در کشورمیزان شفافیت .53

 کنترل اجتماعی ی اجتماعیرویکرد سوت زنهای مبتنی بر امکان نظارت .54

 های مردم نهاد عدالت خواه وجود سازمان .55

 کنترل دینی وجود بازیکنان و مربیان با اعتقادات مذهبی .56

 رعایت اصول شرعی توسط مدیران  .57

 برحذر داشتن مذهب از فساد .58

 مسئوالن و کارشناسان میزان پایبندی به اصول ارزشی  .59

  برنامه مداری کنانشخصی بازی داشتن اصول .60
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شان داد ک صاحبه ن صل از م شامل نتایج حا سترهای ایجاد تبانی  ست که در قالب مولفهد ک 88ه ب شده ا سایی  های حقوقی شنا

سانی، مدیریت مالی باشگاه، مشاغل کاذب(، فشار  )حساسیت زایی، تخصص گرایی، منابع آگاه(، اقتصادی )امنیت مالی منابع ان

ــب گرایی )تمرکز زیاد، ترس ــن روح ها(،)تحریک درونی، تحریک بیرونی و تهدید(، تعص ــیات، حس ــکار )نفس وظیفه، یات ورزش

ای گری )اصولگرایی، آگاهی حقوقی(، نترل اجتماعی، کنترل دین (، حرفهشخصیت، شهرت طلبی(، نظارت )کنترل سازمانی، ک
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 در ادامهنتیجه گرایی، تیم زدگی، نوع ورزش، امید( طبقه بندی شدند. (، ذات ورزش )اجتماعی )نابرابری، فساد زایی، سو گیری

شنا سایی و حیطه سایی راهبردهای مقابلهجهت  شنا ساختار یافته به  صاحبه نیمه  ستفاده از م بندی این با تبانی در ورزش با ا

 گزارش شده است. 4 ها توسط نخبگان اقدام شد که در جدولشاخص

  کد گذاری باز و محوری راهبردهای مبارزه با تبانی در ورزش .4جدول 

 تم مقوله کد

 انسانیعادالنه به منابع ی هادستمزد

 نظام پرداخت

 

 

 مدیریت مالی

 پرداخت به موقع دستمزد

 های نقدیپرداخت به موقع پاداش

 تنوع بخشیدن به درآمدهای ورزشکاران 

 بهبود وضعیت بیمه و بازنشستگی
 رفاه

 احترام در محیط کاررعایت شرایط کار بهتر و ایجاد 

 قمار در ورزشها و درباره  شرط بندی دادنآگاهی 
 های تبانیجنبه

 

 تبانی در مسابقه  های اتفاق افتادنروشبازیکنان از  کردن آگاه آموزش 

 در مسابقه   خطر تبانی اطالعات در موردداشتن 
 عواقب  تبانی

 آگاهی از نتایج و عواقب تبانی در ورزش

  های بازیکنان در باشگاهشفافیت درآمد

 شفافیت درونی

 

 

 شفافیت

 شفافیت در قراردادهای ورزشکاران

 ها های مالی در باشگاهبهره گیری از اتوماسیون

 های مردم نهاد تقویت سازمان

 شفافیت بیرونی
 های مالیاتی ورزشکاران و مربیانایجاد شفافیت

 قراردادهای حامیان مالیایجاد شفافیت در 

 هاادهای بین باشگاهشفافیت در قرارد

 های مالی در ورزشهای مبارزه با فسادایجاد کارگروه
 فرآیند محوری

 

 ایجاد روندهای شفاف در بطن ساختار باشگاه ساختار سازی

 بهبود وضعیت نظام اطالعاتی در ساختار و بدنه ورزش

 ساختارهای سنتی به مدرن و برخطتبدیل  مدرن سازی

 هاناسان خبره در راس امور فدراسیونرشبهره گیری از کا

 تالش در جهت باال بردن عزت نفس منابع انسانی

 خود سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی سامان دهی

 توسعه اخالق مداری در ورزش

 توسعه فرهنگ پهلوانی در ورزش 

 جهت شناساندن انحرافات ورزشیها در بهره گیری از رسانه

 تابج و تبعات تبانی در ورزش شناساندن ن فرهنگ سازی

 ارایه تصویر مناسب از آینده تبانی کنندگان در ورزش

 های گوناگونیجاد توازن در توجه و توسعه ورزشا

 بسط عدالت
 اصالح ساختارهای توزیع ثروت در جامعه 

 های ورزشیازوکارهای بهبود عدالت در پرداختایجاد س

 های گوناگونهای مالیاتی در ورزشاختردایجاد عدالت در میزان پ

 نگاه یکسان به تمام جغرافیای کشور 

 قانون گرایی

 آینده منابع انسانیایجاد و بهبود عدالت معنوی در حمایت از حال و 

 وجود قوانین و مقررات تنبیهی و سخت گیرانه برای افراد تبانی کننده

 هاآنها در حمایت از فوتبالیست های قوی بیشتر و تواناییوجود اتحادیه

 کاهش ابهامات حقوقی در تبانی

 حمایتیایجاد قوانین پیشگیرانه و 
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 د ورزشوجوم هایو شکاف نیازهابه روز رسانی قوانین مطابق با 

الب اصالح کد شناسایی شد که در ق 39سپس محقق به شناسایی کدهای مربوز به راهبرد پرداخت که در نهایت بعد بررسی 

های تبانی، عواقب تبانی(، شفاف سازی )شفافیت درونی، شفافیت بیرونی(، دهی )جنبهمدیریت مالی )نظام پرداخت و رفاه(، آگاهی

ساختار سازی )فرآیند محوری، مدرن سازی(، ارتقای اجتماع )خود سازی، فرهنگ سازی، بسط عدالت و قانون گرایی( طبقه 

 بندی شدند. 

 
 ح راهبردهای مبارزه با تبانی در ورزشسطو .1شکل 

شان می 1شکل  سازمانی و دهد که در ن سطح فردی،  سه  سازمانینهایت این راهبردها در  سی می فرا شند قابل برر که در با

سازمانی راهبردهای  شفافیت، مدیریت مالی و سامان دهی اجتماعی مدنظر قرار میسطح فرا سازمانی آموزش،  سطح  گیرد، در 

توان سه سطح برای بسترهای تبانی مچنین میه ؛سازی و در نهایت در سطح فردی نیز آموزش مجدد مورد تاکید استساختار 

 ارایه شده است. 2در ورزش ارایه داد که در شکل 

ای ت و تعصب گرایی، ذات ورزش و حرفهفشار عمومی، کنترل، اجتماعی، قانونی و اقتصادی در سطح کالن اس 2مطابق شکل 

 به روحیه فردی هر ورزشکار دارد. گردد و در نهایت سطح فردی که بستگی در سطح ورزش طبقه بندی می ییگرا

 
 بسترهای تبانی در ورزش ایران .2 شکل
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 گیریبحث و نتیجه

این تحقیق در پی شناسایی مشکالت و انحرافات در ورزش توسط منابع انسانی مشغول به آن شامل مجموعه باشگاه از جمله 

های حقوقی )حساسیت راهبردها پرداخت. نتایج نشان داد که مولفهنی بود که در این راستا به شناسایی علل وقوع و پیشنهاد تبا

زایی، تخصص گرایی، منابع آگاه(، اقتصادی )امنیت مالی منابع انسانی، مدیریت مالی باشگاه، مشاغل کاذب(، فشار )تحریک 

حسن وظیفه، شخصیت، شهرت ها(، روحیات ورزشکار )نفسیات، گرایی )تمرکز زیاد، ترس درونی، تحریک بیرونی و تهدید(، تعصب

ای گری )اصولگرایی، آگاهی حقوقی(، اجتماعی )نابرابری، نترل اجتماعی، کنترل دین (، حرفهطلبی(، نظارت )کنترل سازمانی، ک

 ید( از عوامل مرتبط با ایجاد تبانی هستند.نتیجه گرایی، تیم زدگی، نوع ورزش، ام(، ذات ورزش )فساد زایی، سو گیری

چرا که کاهش حساسیت  ؛( همخوانی دارد2012(، نجفی و همکاران )2019مرتبط با مولفه حقوقی با نتایج وزنیاک ) نتایج تحقیق 

. جهت استنی ای و یا قضایی احتمااًل منجر به گرایش بیشتر نیروی انسانی شاغل در ورزش به تبااز طرق مختلف اعم از رسانه

چنانچه قانون گرایی که از راهبردهای  ،تواند به بهبود اوضاع کمک نمایدای میانهجلوگیری از این آسیب راهبردهای فرهنگی و رس

گیری، تصمیم قانون، در فرآیندهای ( به نقش2018هوانگ و همکاران )چنانچه  .کنداین رویکرد را تقویت می ،شناسایی شده است

در واقع عالوه بر  اند.ها از جمله افشای تبانی اشاره نمودهبرابر آسیبمربیان در  و بازیکنان داوران، حفاظت از یتی وابهامات مالک

چرا که نبود آن عاملی  ؛تواند در بسیاری از موارد به کاهش موارد فساد زاد در ورزش منجر گرددنیز می نیناقو کیفیت، کمیت

 ( به قانون استخدامی نیز اشاره2004اشنایدر )در این راستا  همچنین ؛(2012)نجفی،  جهت رخنه فساد در حوزه ورزش است

تواند ورزش را به معظالت بعدی دچار نماید. های استخدامی میهای اصلی و شایستگیداشته است که عدم توجه به مولفه

پیشنهاد بنابراین ی المپیک را راهگشا دانست، ( نیز وضع قوانین ورزشی ضد فساد توسط مدیران کمیته بین الملل2008ماینینگ )

های موجود در حوزه قانون ها و منابع انسانی به بررسی گپها، باشگاهد با همفکری وزارت ورزش و جوانان، فدراسیونشومی

 شود. پرداخته و با شناسایی قوانین الزم و حمایتی یا اصالح آن به بهبود و کاهش گرایش به تبانی در ورزش پرداخته 

، موریکونی (2007) 1بالدسون و همکارانقتصادی منابع انسانی اشاره دارد که با نتایج چنانچه همچنین نتایج تحقیق به مسایل ا

تواند زمینه ساز سوق آنان های مالی ورزشکاران یا مربیان می( همسو بود. در واقع طیف زیادی از ضعف2009( و هیل )2016)

موسسات بین المللی فعال درجرایم سازمان یافته خارج از بندی غیر مجاز و موسسات شرط یدایشپهمچنین  ؛به تبانی باشد

(. پس از آنجا که ایجاد و یا 2009، هیل 2016کند )موریکونی بخش ورزش به ایجاد وضعیت سوق دهنده به تبانی کمک می

(. 2019 ،رانهاون و همکاد بسترساز تبانی گردد )توانوجود این موسسات عمدتاً غیرقانونی در فضای ورزش قهرمانی خود می

تهدیدی است که حتی در کشورهای دیگر با رویکردی فراملی به  است،مبارزه با این گونه موسسات که در کشور ایران غیر مجاز 

تی داخل، خارج و بنابراین حذف و مبارزه با توسعه و یا ایجاد چنین موسسا ؛( (2016و همکاران،  2لستراآن پرداخته شده است )

دهی منابع آگاهیکه با بهره گیری از راهبردهای حد زیادی راه را بر تبانی خواهد بست. در این راستا است یا فضای مجازی تا 

د. از دیگر کرتوان این بسترهای انحراف را محدود ج از حوزه ورزش و قانون مداری میانسانی داخل ورزش و یا ذینفعان در خار

فشارهای درونی و بیرونی است که کمتر مصداقی در مطالعات وجود داشت و  ،سوق دادهکه منابع انسانی را به تبانی هایی مولفه

فدای عدالت و ورزش جوانمردانه شاید ناشی از بکارگیری افراد سیاسی در ورزش ایران باشد که گاهاً مصلحت و روابط سیاسی را 

ت که نتایج ورزشی را به دلخواه تغییر دهد و یا در ا توانسته و یا تالش نموده اسهکنند. در این راستا گاهی برخی سیاستمی

شود بنابراین پیشنهاد می ؛(2013، 3کایلیهای لیبرالی در برابر مافیای ورزش ایستادگی نموده است )برخی موارد برخی سیاست

 اد زا در ورزش کمک گردد.  های فسهای صحیح مدیر گزینی در ورزش به کاهش فعالیتکه با انتخاب روش

                                                           
1. Baldson  

2. Lastra  

3. cayli 
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ن اآرا و همکار لفه تعصب گرایی و روحیات ورزشکاران نیز از دیگر مولفه شناسایی شده در این تحقیق بود که که با نتایج رزممو

تواند پتانسیل کاهش و یا افزایش انحراف ورزشی از جمله تبانی های فردی منابع انسانی می( همسو بود. در واقع ویژگی2015)

ای حائز اهمیت تبدیل شده است و درهم آمیختگی فزاینده توجه بیش از حد ورزش با تجارت به مولفهتلقی گردد. باید گفت که 

ای از مفسران و اندیشمندان در سراسر دنیا شده است. ورزش و تجارت موضوع بحث و تفسیرهای فراوانی در میان طیف گسترده

ستمرا صلی در واقع در این دیدگاه حفظ و ا شی ر نابرابری کارکرد ا شدن به فرامو ست، برخی منتقدان تجاری  ورزش تجاری ا

ــاره میارزش ــدن اش ای کنند. در واقع در این رویکرد ورزش بین المللی و مدرن پدیدههای آماتوری ورزش در جریان تجاری ش

ای شدن ورزش، ا حرفه(. ب2007د دارد )رحمتی، داران امپریالیست پیونای مستقیم با منافع سرمایهامپریالیستی است و به گونه

شینی تبدیل می شکار به ما ست، هر چه ورزشورز شغول ا سوی حرفهشود که فقط به انجام وظیفه م شدن به پیش ایها به  تر 

به میان  یابد و اینجاست که سخن از ورزش بدون اخالقد و روح ماشینی آن رشد میشواز ابعاد اخالقی آنان کاسته می ،روندمی

سامی شده ن معتقدند که حرفه(. هر چند برخی محققا2016مهر،  آید. )پار صه  شهرت و درآمد خال ای گرایی ورزش مدرن در 

های اولیه ورزش در حال از میان دهنده این امر است که آرمانبنابراین تجاری شدن ورزش در جهان نشان ؛(1980است )میلر، 

از  ،شودتوان به این امر نیز نسبت داد که پیشنهاد میتبانی را می پدیدار شده است که پدیدهرفتن است و جنبه ضد ورزشی آن 

راهبردهای توسعه خودسازی و از طرفی فرهنگ سازی بهره نمود. توسعه فرهنگ پهلوان پروری و نیز بهبود سبک زندگی ایرانی 

ها و های ســالم در باشــگاهیجاد محیطتبانی محفوظ نگه دارد. اتواند تا حدودی منابع انســانی را از افتادن در ورطه اســالمی می

های درونی و ریق رسانه، الگوهای مناسب و مشوقتواند از طهای اخالقی و اسالمی میترویج سبک زندگی محلی براساس آرمان

ــد ــدههمچنین از دیگر مولفه ؛بیرونی تاثیر گذار باش ــایی ش ــناس چانگ ه با نتایج چی.نگ های اجتماعی بود کنابرابری ،های ش

تواند فرد را به می ،گیردها که طیف وســـیعی را در برمیهمســـو بود. در واقع این نابرابری (2019( و پارک و همکاران )2008)

سوق دهد. هر چ سیتی و قومیتی نسمت انحرافات  صادی، مذهبی، جن ضعیت نابرابری اجتماعی را در چند حیطه اقت د بهبود و

سط داد ستخدامی )گواما در رابطه با  ،میتوان ب شده 2011رزی، دتبانی بهبود درآمد و عدالت ا سایی  شنا ( که با تبانی و راهبرد 

ها با همچنین نظارت ؛ها کمک نمایدتواند به کاهش شمار تبانی، میارتقای اجتماع از طریق بسط عدالت سنخیت بیشتری دارد

سا و یوآریانتایج  سو بود( ه2016) 2وارف( و 2016) 1نو شورهای مختلف به موارد اذعان  چرا که  ،م ساد در ک سطح ف شت که  دا

شفافیت سی،  ستگی دارد که میزان دموکرا ستا دیده بانمختلفی ب شفافیت و های مالیاتی و قوانین دقیق دارد و در این را های 

 توان پیشنهاد داد. اد را راهی برای مبارزه با آن میضدفس

ورزش به ( همخوانی داشــت. 1997) (، والرند و همکاران2009تایج تحقیق بود که با نتایج تاج بخش )از دیگر نذات ورزش نیز  

ـــر و کار دارندعنوان پدیده ورزش فوایدی همچون تأثیرات و عالوه بر آن  ای اجتماعی که اکثر قریب به اتفاق جامعه با آن س

تاج بخش، نظم، ارزش شخصی و شایستگی اجتماعی را بردارد )از فعالیتی ممثبت رشد و بلوغ، افزایش آمادگی جسمانی ناشی 

ها و لدین، معلمان و مربیان باید فرصــتوا برای آموزش رعایت مقررات و قراردادهای اجتماعی ،(. ورزش موقعیتی اســت2009

ها ا به راحتی به آنمثل راســتی ر های اخالقیعی مثل همکاری، کار گروهی و ارزشهای اجتماهایی فراهم کنند که ارزشبرنامه

هر ورزشــکار، مربی و تماشــاچی تحت شــرایط برد و باخت، به دیگری احترام گذاشــته صــادق،  ،رودبیاموزند. بنابراین انتظار می

شد سئولیت پذیر و جوانمرد با ستهمچنین  ؛م شدن فقط مهمترین چیز نی صله گرفتن که  پیروز این گفته مثال خوبی برای فا

رکت در شود و به این ترتیب پاداش ذاتی مشابه طوری که مقصد جایگزین سفر می ،م پیروز شدن استالقی از مفهوتوسعه اخ

بلکه معیار  ،شودها هدف مشارکت ورزشکار و مربی میشود و در این صورت نه تنها بردن بازی تنورزش کمرنگ شده یا نفی می

                                                           
1. Nwosu and Ugwuerua  
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شد. این طرز تلقی، آموزش  ضاوت نیز تلقی خواهد  شوار میا اخالقی افرادق شی را د زیرا گرایش به  ؛سازدز طریق فعالیت ورز

ست )این فعالیترقابت و پیروزی الزمه  ی و بردخواهی و ادیدگاه تجاری ورزش حرفه هر حال هب (.2007سجادی و مرادیان، ها

ضافه محرکموفقیت طلبی بازی سیهای مالی و انتظارات عمومی های بین المللی به ا ست که ب شده ا شورها نه موجب  اری از ک

ــکاران ــالمت ورزش ــول اخالقی نیز پایب ،اهمیتی ندهند تنها به س ــیاری از اص ــان ندهند. در این رابطه بلکه حتی به بس ندی نش

و است های انسانی د که نشانه نفی ارزشکرچون دوپینگ، خشونت و یا کم شدن پوشش ورزشی اشاره  توان به بروز مسائلیمی

  شود.ها مییین ها از گردونه رقابتو آحذف اعتقادات  عثبا

های ای اخالق مدارانه به کاهش موقعیتای در ابتدا باید با توجه به ارتقای روحیات حرفهدر نهایت یک ورزشـــکار یا مربی حرفه

ختارهای های تبانی را با ایجاد ساهای ورزشی باید امکان و فرصتهمچنین ساختار باشگاه و لیگ ؛انحراف در ورزش کمک نماید

ها و ساختارهای جامعه است که ها و ارزشهای اسالمی و ایرانی محدود نماید. در ادامه این فرهنگشفاف مالی و نوسعه فرهنگ

ضدتبانی ارج دهد تا به تدریج باید به رویک سعه رد  سالمتی و تو شتر  شد بی سن اعتماد جامعه منجر و باعث ر ورزش پاک به ح

 جتماع گردد. ا
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