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چکیده
هدف پژوهش حاضر تاثیر سالمت اجتماعی برر کنتررل فسراد ادارر در اداره کرز ورزش و
جوانان استان فارس بود .پژوهش از لحاظ هردف کراربردر و جامعره آمرارر ایرح تح یر همره
کارکنان اداره ورزش و جوانان فارس که تعداد  551نفر است ،که با توجه به پاییح بودن حجرم
نمونه نمونه آمارر به صورت تمام شمار به دست آمد که در ح ی ت نمونه برابر با جامعه اسرت.
ابزار جمع آورر دادهها پرسشنامه استاندارد سنجش سرالمت اجتمراعی کییرز ( )3114و و بررار
اندازهگیرر کنترل فسراد ادارر از پرسشرنامه مح ر سرااته اسرتفاده شرد .روایری پرسشرنامه برا
استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی از ضریب پایایی آلفار کرونباخ مورد بررسی
قرار گرفت .برار تجریه و تحلیز دادهها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برا اسرتفاده از نررم
افزار  spssو از رویکرد معرادتت سرااتارر بره وسریله نررمافرزار  AMOSاسرتفاده شرد .نترای
پژوهش نشان داد سالمت اجتماعی با ضریب همبستگی  1/737با کنترل فساد در اداره ورزش و
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جوانان فارس رابطه مست یم و مثبتی وجود دارد .نتای معادتت سااتارر نشان داد کره سرالمت
اجتماعی با م دار ضریب مسریر  1/32و نسربت بحرانری ( 1/353 )CRبرر کنتررل فسراد در اداره
ورزش و جوانان فارس تاثیر دارد .امید است نتای ایح تح ی مورد توجه مسئوتن قرار گیرد.
واژههای کلیدی :سالمت اجتماعی ،فساد ،ورکنترل ،اداره کز ورزش و جوانان.
مقدمه
امروزه سالمت ،یکی از موضوع عار بسیار مهمی اسح که اندیشمندان بسیارر از کشرورهرا
به آن میپردازند (کولیر5335 ،5؛ اوانز و استودارت5331 ،3؛ دوباس .)5335 ،2سالمت به معنار
داشتح درجه باتیی از بهزیستی جسمی ،روانی و اجتمراعی اسرت و در هرر فرهنگری ،برر معنرا و
مفهم ویژه ار دتلت دارد (افشانی .)373،5234 ،سررمای اجتمراعی ،موضروعی بریح رشرته ار
است که ن ش آن تسهیز ارتباطات انسانی در جامعره اسرت .ایرح سررمایه از دیربراز در روابر
اجتماعی و کنشهار مردم وجود داشته که امروزه با رویکرد علمری بره آن توجره شرده اسرت
(موسور .)311 ،5234 ،سالمت اجتماعی عبارت از توانائی انجام مروثر و کارآمرد ن رشهرار
اجتماعی بدون آسیب رساندن به دیگران بوده و شامز ابعراد انسرجام ،4پرذیرش ،1سهمداشرت،6
انطباق 7و شکوفایی اجتماعی 3است .فرد سالم از نظر اجتماعی زمانی عملکررد اروبی دارد کره
اجتماع را به صورت یک مجموعهر معنادار ،قابز فهرم و دارار نیروهرار برال وه بررار رشرد و
شکوفایی بداند؛ احساس کند که متعل به گرروههرار اجتمراعی اسرت و ارود را در اجتمراع و
پیشرفت آن شریک بداند (کییز .)3114 ،3منظرور از انسرجام اجتمراعی ارزیرابی فررد از کیفیرت
روابطش در جامعه و گروههار اجتماعی است .پذیرش اجتماعی به ادراک و پرذیرش دیگرران
به عنوان افرادر مهربان و قابز اعتماد اطالق میشود .مراد از سهمداشت اجتماعی ایح است کره
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تا چه میزان فرد احساس میکند که آنچه انجرام مریدهرد در نظرر اجتمراع ارزشرمند و در رفراه
عمومی موثر است .انطباق اجتماعی ،درک کیفیت ،سازماندهی و عملکرد دنیار اجتماعی فررد
است .فرد سالم از نظر اجتماعی سعی دارد تا در امور دنیار اطراف اود بیشتر بداند .شرکوفایی
اجتماعی نیز به معنار ارزیابی توان بال وه و سیر تکامز اجتماع است و باور به ایحکه اجتمراع در
حال یک تکامز تدریجی است و توانمندرهار بال وهار برار تحول مثبرت دارد.از ایرح جهرت
سالمت اجتماعی طیف مثبتی از ارزیابی تجارب فرد در جامعه را در بر میگیرد (کییرز.)3112 ،
یکی از عواملی که به طور گسترده با میزان سالمت اجتماعی افراد در ارتباط است ،فسراد ادارر
میباشد که با کاهش آن سالمت اجتماعی افراد جامعه نیز افزایش مرییابرد .لری ( )3152معت رد
است فساد مسألهار است که در هم دورانها گریبانگیر دستگاهها و سرازمانهرا بروده اسرت و
هست اندیش بسیارر از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیز داده است .به طور کلی ،فساد به
فرهنگ کشورها ارتباط ندارد و کشورر با شرای فرهنگی بات هم میتواند درگیرر فسراد شرود
(لی ،3152 ،5ص .)337 .فساد ادارر به عنوان پدیدهار عام و جهانی در تمام ابعاد زندگی انسان
نفوذ کرده است و هر روز به شکزهار متنوعی اود را بر ما تحمیز مریکنرد (طال رانی:5232 ،
 .)326در فرهنگ وبستر 3فساد به عنوان رفتار نادرسرت یرا ریرر قرانونی بره ویرژه از سرور افرراد
دارار قدرت تعریف شده است (ملک محمدر .)523 :5233 ،بانک جهانی 2و سازمان شفافیت
بیح الملرز ، 4فسراد را سروا اسرتفاده از ااتیرارات دولتری بررار کسرب منرافع ش صری مریدانرد
(حیرردرر .)561 :5232 ،فسرراد پدیرردهار پیچیررده و چنررد وجهرری اسررت و اشررکال ،عوامررز و
کارکردهایی متنوع در زمینههار م تلف دارد .پدیده فساد ،از یک عمز کوچک االف قانون
گرفته تا عملکرد نادرست یک نظام سیاسی و اقتصادر در سطح ملی را شامز میشود (حسرنی،
 .)33 :5235بانک جهانی عواملی همانند سیاستهار اقتصرادر ،سرطح پراییح آمروزش ،جامعره
مدنی توسعه نیافته و پاسخ گویی ضعیف نهادهار دولتی را عوامرز برروز فسراد ادارر مریدانرد
(زاهدر .)21 :5233 ،بانک جهانی ،فساد را به مثابه "بزرگتریح مانع بررار توسرعه اقتصرادر و
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اجتماعی" قلمداد میکند .فساد با زیر پا گذاشتح تساور ح وق افراد در برابر قانون 5و تضرعیف
شالوده نهادر که رشد اقتصادر وابسته به آن است ،مرانع توسرعه مریشرود .فسراد یرک مشرکز
جدر است که بر تمام ب شهار جامعه تاثیرگذار است (زاهردر .)23 :5233 ،فسراد ب شری از
مسائلی است که همهر سازمانها از جمله سازمانهار ورزشی در دوره عمر اود ناگریز تجربه
میکنند .فساد در ورزش موضوع تازه ار نیست .اولیح موارد ثبت شده فساد در ورزش به اولیح
دورههار المپیک میرسد (گودرزر .)23 :5231 ،مرور زمانی فساد انجام شرده و ثبرت رسریده
در ورزش  3نکته را در مورد فساد در ورزش نشان میدهد :ابتدا اینکه در ورزشهار رقابتی ،با
گذشررت زمرران داوران و مسررئوتن ورزشرری برره صررورت مکرررر در فسرراد درگیررر مرریشرروند و
ورزشکاران کمتر از آنها درگیر ایح مسائز هستند .دوم اینکه تمایرز عجیرب بره فسراد ادارر و
سازمانی ورزش ،اصوصا در سالهار اایر را میتوان در بیح مدیران و کارکنران سرازمان هرا و
فدراسیونهار ورزشی مشاهده نمود (بافیرما .)3114،نمونههایی از فساد ادارر را کم و بیش می
توان در هر سازمانی مشاهده کرد .سازمان هار ورزشی نیز جزا همیح سرازمان هرا هسرتند کره برا
توجه به ن ش و مسئولیت مهمی که در امر توسع ورزش و تأمیح سالمت مرردم دارنرد ،ضررر و
زیان ناشی از فساد ادارر می تواند تأثیر عمی ترر بر آنها داشته باشد .فساد ادارر در ورزش بره
عنوان یکی از شااه هار مهرم فسراد در ورزش و مرانعی برزرگ سرد راه کرارایی و اثرر ب شری
سازمان ورزشی است (صفرر .)3 :5237 ،در سالمت اجتماعی و فسراد ادارر چنردیح پرژوهش
انجام شده است ولی متاسفانه پژوهشی که ایح دو متغییر را همزمان بررسی کند وجود نردارد بره
همیح دلیز پیشرینه متغییرهرا را جردا از هرم برسری مریکنریم .دانیرز ماسرح و همکراران ()3116
تح ی ی در کمیت بیح المللی المپیک به عنوان سازمان بزرگ ورزشی انجام دادند .ور ذکر مری
کند ،هنگامی که فساد مالی و ادارر در میان اعضار ایح سازمان مش ص مری شرود و رسرانههرا
همگی توجه اود را بر ایح مطلب متمرکز می کنند ،حامیان مالی از ایح مسأله نگران می شروند
که بد نامی کمیت بیح المللی المپیک می تواند دامح آنها را نیرز بگیررد کره ایرح امرر در کراهش
حمایت ایح حامیان از جنبش المپیک و در نتیجه ایجاد ضرر و زیانهایی برار کمیت بیح المللی
المپیک و جنبش المپیک ،بسیار مؤثر است .نتای ایح تح ی بیان می دارد که اصرال کمیرت و
1 Rule of law
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کیفیت قوانیح و م ررات کمیت بیح المللی المپیک ،در پیشگیرر از بروز فسراد در بریح اعضرار
ایح نهاد بیح المللی در ایح کمیته اصال شود .ور تاکید می کند باید کمیتههایی مست ز ،بررار
شناات و از بیح بردن عوامز فساد در کمیت بیح المللی المپیک تشکیز شود .حرال ایرح امرر در
فدراسیون فوتبال نیز به عنوان یک سازمان ورزشی در کشورمان می تواند اتفاق بیفتد ،چه بسا با
بدنامی ایح سازمان در امر فساد ،سرمایه گذاررهار داالی و اارجی را چه اود سازمان و چره
در ب شهار تابعه بسیار کاهش میدهد که بی شک ایح امر در روند پیشرفت فوتبرال و ورزش
کشور الز ایجاد اواهد (ماسح .)3116 ،بالدسون و همکاران ( )3117نیز طی تح ی ری بره ایرح
نتیجه رسیدند که بیشتر بازیکنان بسکتبال در دانشرگاههرار آمریکرا بره دلیرز درآمردهار کرم و
وضعیت اقتصادر ضعیف در معرض فساد و تبانی قرار میگیرند .نومراتو ( )3113طری تح ی ری
با عنوان «رسانه و فساد در ورزش :یک طر کلی از مفاهیم جامعره شرنااتی» بره بررسری ن رش
رسانه در فرایند انتشار ،نگهدارر و کاهش فساد در ورزش با تاکید بر ورزش فوتبال آمریکرایی
پرداات .با بررسی چندیح نمونه از فسادهار صرورت گرفتره و منرابع آکادمیرک موجرود ،ایرح
تحی روشح می سازد که چگونه رسانه هم می تواند بره عنروان دشرمح و هرم بره عنروان تسرهیز
کنندة فساد در ورزش عمز کند .بلوم )3113( 5در پژوهشی با عنوان فساد در ورزش بیران کررد
که برار جلوگیرر از فساد در انت راب مکران بررار مسراب ات المپیرک و رویردادهار ورزشری
بایستی پیمان نامههار صداقت و راستی بکار برد که برار انت اب شرهرها و کشرورهار میزبران.
در بازرهار زمستانی المپیک  3153میتواند به کار رود .همچنریح کشرور میزبران یرورو 3156
جهررت پیشررگیرر از فسرراد در ریر گیرررر انت رراب شررود .و اقرردامات تزم برررار نظررارت بررر
سرمایههار دولتی از جمله سرمایههار به کرار رفتره ،در ارتبراط برا پررو ههرار سراات و سراز،
روندهار تصمیم گیرر و جریان سرمایه انجام گیررد .گورسری ( )3113در پژوهشری برا عنروان
مفهوم فساد در رقابتهار ورزشی المپیک زمستانی در سال  3113آمریکا اظهرار داشرت و سره
نوع فساد را در المپیک در بیح ورزشکاران و رؤسا و مسئولیح یافرت کره بره ترتیرب عبارتنرد از:
.5دوپینگ.3 ،تبانی .2 ،اصال امتیازات و دستکارر در نتیجه مسراب ات .برروک  3و همکراران
1 Bloom
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( )3152در تح ی اود اعالم نمودند کره فسراد در ورزش در سراسرر دنیرا وجرود دارنرد .آنهرا
همچنیح اعالم نمودند فساد ادارر در رشتههار م تلف از جمله فوتبال ،کریکت ،اسب سوارر
و ...بیشتر دیده میشود .در زمین سالمت اجتماعی ،پژوهشهار متعددر انجام گرفته است.

گرروزن )3155( 5ارتبراط سررمای اجتمراعی و سرالمت را در کشرورهار اروپرایی بررسری
کردند و نشان دادند بیح ابعاد سرمای اجتماعی و سالمت ،رابطه وجود دارد .گیلبررت)3113( 3
مطالعره ار برا عنروان فراتحلیرز سررمای اجتمراعی و سرالمت انجرام داد و نشران داد رابطره ار
ضعیف ،اما مثبت بیح سرمای اجتماعی و سالمت وجود دارد .پیپ )3117( 2در پژوهشی طولی
در چیح نشان دادند سرمای اجتماعی ،رابط مثبتی با سالمت روانی و جسرمانی دارد .پورتینگرا

4

( )3116در مطالعهار بر  33کشور اروپایی به ایح نتیجره دسرت یافرت کره اعتمراد اجتمراعی و
مشارکت مدنی در سطح فردر ،رابط مثبتی با سالمتی دارد .بره اعت راد کراواچی )3114( 1نیرز
سرمای اجتماعی و شااصهار آن مانند عضویت در سازمانها ،اعتماد اجتمراعی و مشرارکت
مدنی ،با وضعیت بهتر سالمت روانی در ارتباط است.

در ایح راستا پژوهش حاضر در پی پاس گویی به سواتت زیر است :آیا سالمت اجتمراعی
در کنترل فساد در سازمانهار ورزشی تاثیر دارند؟
روش پژوهش
ایررح پررژوهش از احرراظ هرردف ،یررک پررژوهش کرراربردر و از بعررد جمررع آورر اطالعررات،
مطالعهار توصیفی و از نوع پیمایشی است .جامعه آمارر ایح تح ی همه کارکنران اداره ورزش
و جوانان فارس که مطاب با گزارشهار ایح اداره تعداد  551نفر است ،کره برا توجره بره پراییح
بودن حجم نمونه نمونه آمارر به صورت تمام شمار به دست آمد که در ح ی ت نمونه برابرر برا
جامعه است .در ایح پژوهش از سه پرسشنامه ،یک پرسشنامه مش صات فرردر (سرح ،وضرعیت
تاهز ،ساب ه بازر در تیم و ، )....دو پرسشنامه سنجش سرالمت اجتمراعی کییرز ( )3114اسرتفاده
1 Groezen
2 Gilbert
3 Yip
4 Poortinga
5 Kawachi
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گردید؛ و برار اندازه گیرر کنترل فساد ادارر از پرسشنامه مح

سااته اسرتفاده شرد .پرسرش

نامه بر اساس م یاس  1ارزشی لیکرت تنظیم گردیده و شامز  1طیف (ایلی کم ،کم ،متوسر ،
زیاد ،ایلی زیاد) است .برار اطمینان از روایی صورر و محتوایی سرواتت ،از نظررات چنردیح
نفر از اساتیدکه در زمینه فساد ادارر ت صص داشتند استفاده شد .همچنیح اعتبرار سرازه پرسرش
نامه مذکور نیز توس آزمون بارتلت و آزمون آزمون کفایرت نمونره برردارر کیرزر -مری یرر-
5

الکیح مورد تایید قرار گرفت و نهایتاً پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفار کرونبراخ (a=1/73

سالمت اجتماعی و برار روشهار کنترل فساد  )a=1/74بدسرت آمرد کره نشران بیرانگر سرطح
قابز قبولی از هماهنگی درونی ابزار پژوهش است .برار تجزیه و تحلیز آمارر یافتهها از روش
آمارر توصیفی (شااصهار فراوانی ،میانگیح ،انحرا معیار) و در ب ش آمار اسرتباطی (تحلیرز
عامز اکتشافی ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیز مسیر) استفاده گردید.
یافتههای تحقیق
ابتدا برار بررسی اینکه آیا حجم نمون انت اب شده برار تحلیز عاملی کرافی اسرت یرا نره؟
آزمون کفایت نمونه بردارر کیزر -می یر -الکیح انجام شد .همچنریح بررار ایرح کره مشر ص
شود که همبستگی بیح مواد آزمرون در جامعره برابرر صرفر نیسرت ،از آزمرون کرویرت بارتلرت
استفاده شد .نتای در جدول  5گزارش شده است.
جدول  -1نتایج آزمونهای کفایت حجم نمونه گیری برای انجام تحلیل عاملی
تاثیر سالمت اجتماعی

کنترل فساد

شااص 1/KMO 667

شااص 1/KMO 861

آزمون بار تلت

سطح معنادارر=1/115

آزمون بارتلت

سطح
معنادارر=1/115

ت ریبی از آماره کار دو=

درجه آزادر=

ت ریبی از آماره کار دو=

درجه

5765/944

372

4342/524

آزادر=315

1 Kaiser Meyer Olkin Measure
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اندازة  KMOباید بیشتر از  1/6باشد .در پژوهش حاضر اندازة آن بررار سرالمت اجتمراعی
 1/667و برار کنترل فساد  1/365است که میزان قابز قبولی است ،آزمون بارتلت نشان میدهد
نتای سطح معنا دارر ایح آزمون هر چ در کوچکتر باشد نشان دهنده ایرح اسرت کره دادههرا
توان تشکیز عامز را دارند در ایح پژوهش نتیجه ایح آزمون در سطح معنا دارر ( )P<1/15معنا
دار است .بنابرایح با ایح توضیح مش ص شد که انجام تحلیز عاملی برار دادههار ایح پرژوهش
مناسب است.
برار آزمودن فرضیهها ،ابتدا بیح هر دو متغییر به دلیز کیفی برودن م یراس سرنجش دادههرا،
آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و سپ

با روش مدل سازر معادتت سااتارر با

کمک نرم افزار  amos18رابطه علی آنها آزموده مریشرود .جردول  3ضررایب همبسرتگی بریح
متغییرهار تح ی آنها را نشان میدهد.
جدول  -2ضرایب همبستگی بین متغییرها و ابعاد آنها
متغییرها

ضریب همبستگی

سطح معنادارر

سالمت اجتماعی و کنترل فساد

1/737

1/115

بیح شکوفایی اجتماعی و کنترل فساد

1/636

1/115

بیح همبستگی اجتماعی و کنترل فساد

1/164

1/115

مشارکت اجتماعی و کنترل فساد

1/623

1/115

پذیرش اجتماعی و کنترل فساد

1/753

1/115

با توجه به وجود رابطه مثبت و معنادار بیح تمامی متغییرها و ابعاد آنها ،حال به بررسی رابطره
علی آنها اواهیم پرداات شکز زیر مدل سااتارر را با در نظر گرفتح تاثیر و شدت رابطه بریح
متغییرها نشان میدهد:
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شکل شماره  -1مدل نهایی تحقیق

همانطور که در شکز شماره یک نشان داده شده است ،شدت تاثیر متغییرر مسرت ز سرالمت
اجتماعی بر متغییر وابسرته کنتررل فسراد 1/32 ،اسرت .شرااصهرار بررازش ،یکری از مهمترریح
مراحز مدل سازر معادلههار سااتارر است و ایح معیار نشان میدهرد کره ایرا مردل بازنمرایی
شده توس دادهها ،مدل اندازه گیرر پژوهش را تائید میکند یا ایر .شااص بررازش مردل در
جدول  2نشان داده شده است.
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جدول شماره  -3شاخصهای برازش کلی مدل مفهومی و پژوهش
گروه بندر
شااصها

نام شااص
سطح زیر پوشش کار

شااصهار
برازش مطل

اسکور
شااص نیکویی پرازش
شااص نیکویی برازش
اصال شده
شااص برازش م تصد
هنجار شده

شااصهار

ریشه میانگیح مربعات

برازش م تصد

اطار برآورد
کار اسکور بهنجار شده
به درجه آزادر

ااتصار

مدل اولیه

X2

531/37

GFI

1/32

برازش قابز قبول
بزرگ تر از 1
درصد
GFI> 90%

AGFI

1/36

PNFI

1/33

RMSEA

1/114

RMSEA<10%

CMIN/df

3/53

م دار بیح 5تا 2

AGFI>90%

باتتر از 11
درصد

عالوه بر شااصهار برازش کلی مدل ،شااصهار برازش جزئی مدل نیز در مردل سرازر
معادتت سااتارر برسی میشوند .در شااصهار برازش جزئی همه روابر تعریرف شرده در
مدل آزموده میشود .چنانچه زیر پوشش آماره آزمون (ستون  )pکمتر از  1درصد باشرد رابطره
تعریف شده در مدل سازر معادتت سااتارر معنادار است.عالمت ستاره در ایح جدول شماره
 ،2بیانگر آن است که سطح پوشش ،نزدیک به صفر درصد است .جدول  4نشران دهنرده نترای
تحلیز فرضیههار اصلی و فرعی برار معنادارر است:
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جدول  -4برآورد استاندارد مدل
فرضیه
سالمت اجتماعی و کنترل
فساد
شکوفایی اجتماعی و
کنترل فساد
همبستگی اجتماعی و
کنترل فساد
مشارکت اجتماعی و کنترل
فساد
پذیرش اجتماعی و کنترل
فساد

EST

S.E

C.R

P-value

نتیجه فرضیه

1/37

1/31

1/353

***

تأیید

1/35

1/34

1/767

***

تأیید

1/72

1/52

4/217

***

تأیید

1/63

1/51

4/376

***

تأیید

1/63

1/54

4/414

***

تأیید

بحث و نتیجه گیری
در ایح تح ی به بررسی تاثیر سالمت اجتماعی بر کنترل فساد پردااته شده اسرت ،چررا کره
سرالمت اجتمرراعی کارکنرران سررازمانهررا یکرری از ابزارهررار اساسرری و مهررم در کنترررل فسرراد در
سازمانهار ورزشی بشمار میرود و با توجره بره کارکردهرار سرالمت اجتمراعی مریتوانرد ،از
تشدید فساد در ورزش کشور پیشگیرر نماید .نتای همبستگی بیح سرالمت اجتمراعی و کنتررل
فساد در سازمانهار ورزشی نشان میدهد بیح ایح دو متغیر رابطه مثبرت و مسرت یم وجرود دارد.
ایح یافته با تح ی ات کییز و شاپیرو (، )3114بلوم ( ، )3113ماسرح ( ، )3116برروک

(، )3152

گررروزن ( )3155پیررپ ( )3117و کرراواچی ( )3114برروده اسررت .از آنجررا کرره ارت رراا سررالمت
اجتماعی ،بیش از پیش ،بر پیشرگیرر متمرکرز اسرت ،مریتروان انتظرار داشرت برا ت ویرت ابعراد
اجتماعی سالمت در کنار سایر ابعاد آن ،بسترهار تزم را برار افزایش نشاط ،وفراق اجتمراعی،
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تعامز اجتماعی ،رضایت از زندگی ،مسئولیت پذیرر اجتمراعی ،مشرارکت اجتمراعی ،افرزایش
کارآمدر ،کاهش آسیبهار اجتماعی و جررایم ،کراهش هزینرههرا ،ت ویرت هویرت فرهنگری و
کاهش فساد ادارر را در هر جامعه ار فراهم نموده و توجه به ابعراد اجتمراعی سرالمت کمرک
اواهد کرد تا افراد از نظر اجتماعی ،جامعه ار سالم شکز دهند .بدون شک سالمت اجتمراعی
یکرری از شررااصهررایی کرره مرریتوانررد در ت ویررت و توسررعه اجتمرراعی کمررک کرررده و کرراهش
بیماررها ر اجتمراعی از جملره فسراد ادارر را بره دنبرال اواهرد داشرت .از آنجرا کره فسراد در
سازمان هار ورزشی مانعی برزگ در سد راه کارایی و اثر ب شری ورزش اسرت .لرذا برا کنتررل
فساد در سازمانهار ورزشی از طری توسعه سالمت اجتماعی افراد میتروان از شریوع حرواد
تلخ و تاسف بارر در سازمانهار ورزشی جلوگیرر نمود.
در ایررح تح یر مولفررههررار سررالمت اجتمرراعی در  4بعررد :شررکوفایی اجتمرراعی ،همبسررتگی
اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی بر کنترل فساد بررسی شده است .نترای نشران
میدهد بیح مولفه شکوفایی اجتماعی و کنترل فساد رابطه معنادار مسرت یم و مثبتری وجرود دارد.
شکوفایی اجتماعی نیز به معنار ارزیابی توان بال وه و سیر تکامز اجتماع است و باور به ایرحکره
اجتماع در حال یک تکامز تدریجی است و توانمندرهار بال وهار برار تحرول مثبرت دارد.از
ایح جهت سالمت اجتماعی طیف مثبتی از ارزیرابی تجرارب فررد در جامعره را در برر مریگیررد
(کییررز و شرراپیرو 3114 ،و کییررز و ماجیررار )3112 ،و ن ررش گسررترده ار بررر کنترررل فسرراد در
سازمانهار ورزشی را ایفا میکنند .ایح یافته همسو با تح ی ات کییز و شراپیرو ( ، )3114ماسرح
( ، )3116برررک

( )3152و پیررپ ( )3117و کرراواچی ( )3114برروده اسررت .لطیفیرران ()5271

میگوید :در کشور انگلستان برار مدیران دولت در سرطح محلری کتابچره ار بره نرام ،کردملی
رفتار دولت هار محلی تهیه شده است .ایح کتابچره راهنمرا کره در ااتیرار مردیران محلری قررار
میگیرد به آن ها انواع گوناگون فساد ادارر را آموزش میدهرد ترا از ایرح طریر بتواننرد فسراد
ادارر را کنترل نمایند .مودودر ( )5235نیر بیان میدارد ،در جامعه ار که مردم آن بر وجردان
کارر تاکید دارند ،رعایت ح و نوبت را محترم میشمارند ،قانون را امرر م دس مریداننرد و
ااالقیات در میان آنان نفوذ زیادر براوردار است .قطعا بروز فسراد از جانرب هرکسری گنراهی
ناب شودنی تل ی میشود و همه مردم اعم از شهروندان معمولی و یرا همکراران کارمنرد مفسرد،
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عضو فعال سیستم تظارتی شده و هزینه انجام فساد را بررار مفسردان براتتر مریبرنرد .مرودودر
همچنیح بیان میدارد زمینه اجتماعی و فرهنگی یک جامعه نیز از جمله مهترریح عوامرز کراهش
یا افزایش فساد ادارر است (احمدر.)5233،
همچنیح نتای نشان داد بیح مولفه همبستگی اجتماعی و کنترل فساد در سازمان هار ورزشی
رابطه معنادار وجود دارد.همبستگی اجتماعی در سازمانهار ورزشی میتواند اعتمراد ،هنجارهرا
و شبکههار که میتوانند با تسهیز اقدامات هماهنگ کرارایی سرازمان را بهبرود ب شرد و فسراد
ادارر را که نتیحه عدم تفکیک در امرور اصوصری از امرور عمرومی در جامعره رخ میدهرد ،را
کاهش دهد .کارکنان با داشتح همبستگی اجتمراعی مریتوانرد بره گونره ار بریح ایرح دو حروزه
تفکیک قرار دهند و ایح موضوع موجب کاهش بحران در سازمانها گردد .ایح یافتره همسرو برا
تح ی ات شاپیرو (، )3114بروک

( ، )3152گروزن ( )3155پیپ ( )3117و کراواچی ()3114

است.
همچنیح نتای همبستگی نشان داد بیح پذیرش اجتماعی و کنترل فساد رابطره معنرادار وجرود
دارد .پذیرش اجتماعی ،فرد ،اجتماع و مردم را با همه ن صها و جنبرههرار مثبرت و منفری براور
دارد و میپذیرد (کییز و شاپیرو .)3114 ،افرادر که به دیگران اعتماد میکنند و باور دارند کره
مردم مهربان هستند و دیدگاههار مطلروبتر از ماهیرت بشرر ارایره مریدهنرد .پرذیرش اجتمراعی،
همتار پذیرش اود است .افرادر که احساس اوبی نسربت بره ش صریت ارو دارد از سرالمت
روانرری ارروبی براوردارنررد (رف .)5333 ،ایررح دیرردگاه ن ررش چشررمگیرر در کنترررل فسرراد در
سازمانهار ورزشی دارد ،زیرا کسانی که نگرش بهترر نسربت بره ارود داشرته ،ارود را عضرو
مهمی از اجتماع دانسته و تصور میکننرد چیزهرار ارزشرمندر بررار عرضره بره جامعره دارنرد؛
احساس عالقهمندر به جامعه دارند (افجه )5233 ،احساس میکنند قادرند سرنوشت ارویش را
در دست داشته و به مدد توان بال وه اود ،میتوانند با چالشهار زندگی اجتماعی روبرو شوند
و با آنها م ابله نمایند و عملکرد بهترر در جامعه داشرته باشرند .پرذیرش اجتمراعی کره یکری از
مولفههار سالمت اجتماعی تاثیر بسزایی در کنترل فساد دارد و زمینه ساز رشد و بالندگی ،اود
باورر ،اعتماد بنف

و کاهش انرزوار اجتمراعی افرراد در جامعره اسرت .برا آمروزش مناسرب و

ت ویت فرهنگ سازمانی م ابله با فساد مریتروان ظرفیرت پرذیرش اجتمراعی افرراد در جامعره را
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افزایش داد ،البته ایح آموزشها باید متناسب با ظرفیتهار اجتماعی افراد داشته باشد .ایح یافتره
با تح ی ات شاپیرو (، )3114بلوم ( ، )3113ماسرح ( ،)3116برروک

( ،)3152گرروزن ()3155

پیررپ ( )3117و کرراواچی ( )3114اسررت .همچنرریح نتررای همبسررتگی نشرران داد برریح مشررارکت
اجتماعی و کنترل فساد رابطه معنادارر وجود دارد.
شفافیت در ارتباط با ارایه و دریافت اطالعات مشارکت مردم را برار کنتررل فسراد افرزایش
میدهد .رسانه هار جمعی با اطالع رسانی دقی در زمینه فساد ادارر میتوانند موجب مشارکت
مردم در جهت کنترل فساد گردد .مشارکت موثر مردم در فرآیند تصمیم گیرر در یک فضرار
شفاف ،اعتماد عمومی به دولت را افزایش داده است .برار موثر بودن مشارکت و شفاف برودن
فضا نیاز به داشتح آگاهی و اطالعات است تا مردم آگاهانه در فرآیند تصمیم گیررر مشرارکت
نمایند .ایح یافته همسو با تح ی ات زیر اسرت :یکری از راهبردهرار بانرک جهرانی در مبرارزه برا
فساد ،جلب مشارکت مردم اسرت از نظرر ایرح نهراد مشرارکت مرردم فسراد را کراهش مریدهرد
(احمدر .)5233 ،در سند پایانی کنفران

صد فساد در دوربان آفری ار جنروبی آمرده اسرت":

کلیه اقشار مردمی باید در مبارزه با فسراد جردر و هوشریار باشرند و اراده سیاسری تزم را بررار
مبارزه با آن کسب کنند بدون مشارکت شرهروندان و دولتهرا نمریتروان اطالحرات ارود را در
عرصه مبارزه فساد ادارر و اقتصادر به ثمر رساند (احمدر.)5233 ،
تررح و همکرراران ( )3111دریافتنررد کرره فنرراورر اطالعررات بررا حمایررت از فراینررد مشررارکت
شهروندر میتواند پاس گویی دولت را ت ویت کند به ایح دلیز که ارایه ادمات دولتری یرک
نوع انحصار قدرت محسوب میشرود  ،لرذا برا مشرارکت هرر چره بیشرتر شرهروندان را در زمینره
کاهش فساد دولتی فرآهم میکند .ساسنا ( )3111نشان میدهد کره مشرارکت مرردم عرالوه برر
ایجاد مشاهده و نظارت بر اجرار سیاستها ،امکان مشارکت در فرآیندهار سیاستگذارر دولتری
را نیز فراهم میسازد (شریفی رنایی.)5233 ،
همانگونه که نتای نشان داد سالمت اجتماعی ن ش بسزایی در کنترل فساد در سرازمانهرار
ورزشی دارد .و بیح مولفههار سالمت اجتماعی چون شکوفایی اجتماعی ،همبستگی اجتمراعی،
مشارکت اجتماعی و پرذیرش اجتمراعی برا کنتررل فسراد در اداره کرز ورزش و جوانران اسرتان
فارس ارتباط معنادارر وجود دارد .بدون شک ت ویت و توسعه شااصهار سرالمت اجتمراعی
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در هر جامعه ار ،کاهش بار بیماررهار اجتماعی از جمله فساد ادارر را به دنبال ارود اواهرد
داشت ،و سااتارهار و منرابع اجتمراعی ،فرصرتهرا و توانراییهرار افرراد در هنگرام مواجره برا
چالشهار زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهند .از آنجا که فرد سالم از نظرر اجتمراعی
زمانی عملکرد اوبی دارد که اجتماع را به صورت یک مجموعه ر معنادار ،قابز فهرم و دارار
نیروهار بال وه برار رشد و شکوفایی بداند ،احساس کند که متعل به گروههار اجتماعی است
و اود را در اجتماع و پیشرفت آن شریک بداند (کییز .)3114 ،بنرابرایح سرالمت اجتمراعی بره
چگونگی ارتباط فرد با دیگران در جامعه میپردازد و در ایح پژوهش به ایح مهم توجه شرد کره
سالمت اجتماعی میتواند تاثیر مثبتی بر کاهش فساد ادارر داشته باشد .لذا برا اسرتفاده از فنرون
قانونگذارر و مدیریتی و در جهت براورد قانونی -علمی شاهد کنتررل فسراد ادارر در جامعره
گردیم .فواید کنترل فساد ورزش و آگاهی ب شی در مرورد پیامردهار فسراد کره شرامز :دچرار
شدن به بیمارر هار م تلف رشوه ،ااتالس و رانت اوارر که آمارهار نگران کننده ار را در
ایح مورد هر ساله منتشر میشود ،ارایه کند .دانش افزایی نسبت به فساد منجر به تغییر در نگررش
افراد نسبت به فساد ادارر منجر اواهد شد .مدیران ورزش و مسوتن وزارت ورزش باید توجه
داشته باشند که ایجاد یک نهاد نظارتی و با استفاده از رسرانههرار جمعری بره عنروان یرک ابرزار
نظارتی مست ز در مبارزه فساد در ادرات و سازمانهار ورزشی گام بردارنرد .همچنریح برا ارت را
شفافیت فعالیتهار ادارر ،در کاهش فساد ن ش بسیار موثرر ایفا میکند؛ چرا که افرزایش در
شررفافیت رویررههررا سرربب افررزایش مشررارکت شررهروندان و اطمینرران از ح وقشرران در نحرروه اداره
سازمانهار ورزشی میگردد.
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