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طراحی مدل ارتباط پیشران های فناوری اطلاعات بر فساد اداری به عنوان 

 در سازمان ورزش و جوانان نمود بی اخلاقی
 

 2، دکتر اسماعیل شریفیان*1، دکتر کوروش قهرمان تبریزی1علیرضا راهبر 

 اسلامی، کرمان، ایران گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد .1

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانگروه مدیریت ورزشی،  .2
 (90/01/09، تاریخ پذیرش:  90/09/09تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

گریبانگیر همهه کوهورها  اپیدمی است که در سراسر دنیا 1طاعون فساد
می باشد و به عنوان یکی از مهم تهری  ددددهه ههان کنهونی هام هه 

همهه  درسهرطان امهروزه فسهاد ماننهد یه  (   1اسهت   بوده و  ههانی
وههود فسهاد در هام هه ایهران و در  ( 2  کهرده اسهت  سازمان ها رخنه

سازمان ها و ادارات واق یتی دیر قابل انکار است و از طرفهی مبهارزه بها 
بها قهدمت فساد مسأله ان است  مافیان فساد ضرورن به نظر می رسد 

ر پیچیدگی ،ماهیت ،شکل و علل بهروز نن افهدوده هر روز ب کهههانی، 
 (  3می شود  

 
 

 
ویهران  به م نی شکسهت  و RUMPEREفرانسون  واژه فساد کلمه
ه م نهی نهابود به فسهاد کلمه فرهنگ لغت نکسهوورد در کردن می باشد

ز نظهر ( ا4 می باشهد  فریب دادنو منحرف کردن فرد از وظیوه  ،کردن
است که به منافع عمومی لطمه می زند و به عملیاتی فساد ف الیت هایی 

( در سال ههان 5  شخصی صورت می گیرد سود منظور کسب منو ت و
پدیده فساد عمده توهه ههانیان را بهه خهود  1991اخیر، به ویژه از دهه 
سهازمان  م ضل اهتناب ناپذیر در تمام ادوار(  فساد 6هلب کرده است   

  (2بوده است   ها 
 
 
 

 چکیده
اصلاح ساختارهان سازمان ، در هداره سوم، سازمان هان ورزشی با استواده از سیستم هان هوشمند ، اتوماسیون ادارن بران زمینه: 

هلوگیرن از تخلوات ادارن و خدمات رسانی بهتر ، فناورن هان اطلاعاتی را بکار گرفته اند  هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط پیوران 
 و ارایه مدل بود   هنوب شرق ایرانهان فناورن اطلاعات بر فساد ادارن در ادارات ورزش و هوانان 

همبستگی بود  هام ه نمارن پژوهش شامل تمامی مدیران ، م اونان و کارشناسان ادارات ورزش و  –توصیوی  : روش تحقیق حاضرروش

نور به  144نور بوده است  نمونه گیرن به روش تصادفی خوشه ان چند مرحله ان انجام گرفت  و  251هوانان هنوب شرق ایران به ت داد 

بران تجدیه و تحلیل داده  .ده ها پرسونامه فناورن اطلاعات و پرسونامه فساد ادارن بوده استعنوان نمونه انتخاب شدند  ابدار گردنورن دا
اسمیرنف( استواده  -ها از روش هان نمار توصیوی و نمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون  گام به گام و ازمون کولموگروف

 شد 

، شواف ( =p≤  ،69/1 r 111/1 هان فناورن اطلاعات ؛ بکارگیرن فناورن اطلاعاتنتایج تحقیق نوان می دهد که بی  شاخص  یافته ها:

و نمره کل  (=P  ،01/1-r ≥ 111/1 ، اطلاع رسانی در سازمان( P ≤  ،99/1-=  r 111/1 ، پاسخگویی(P≤  ،99/1-=  r 111/1 سازن 

 دارد /  99در سطح ه م کوس و م نی دارن با کاهش فساد ادارن رابط( =P≤  ،69/1-r 111/1 بکارگیرن فناورن اطلاعات 

، فناورن اطلاعات ابدار مدیریتی مهمی ههت استواده از اطلاعات به منظور  با توهه به نتایج دست نمده از تحقیق حاضرنتیجه گیری: 

راستان سلامت سازمانی و برنامه ریدن ،تصمیم گیرن درست ،هدایت و رهبرن ،نظارت و کنترل به منظور اهران صحیح قوانی  و مقررات در 
 کاهش کج رفتارن هان ناشی از فساد ادارن می باشد 

 

 فناورن اطلاعات ،بی اخلاقی، فساد ادارن، ادارات ورزش و هوانان: کلید واژگان

 

 
 
 

 
 

 
 

 Kourosh3795@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نوانی الکترونیکی: 
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در هام ه عامل اصلی فساد در  2دن بنیان هان اخلاقیبی ش  سست ش
 مثبتی تأثیر، 3اخلاقی لوهصا ههب دهت ه مدهعنن هام ه قلمداد می شود   

از  برخی همچنههی   دارد   ادارن داهههفس شترهههگسو  تسهیل وع،شر بر
هام ه نیازمند  ،بران مبارزه با فساد ادارن ههک دهندار داهعتقا صاحبنظران

 (  9است   4یق و اصیل از ارزش هان اخلاقیمجموعه ان عم
زندگی  مختلف عرصه هان در اخلاقی ارزشهان و اخلاق  نقش به توهه

از اهمیهت بسهدایی  همهواره بهه ویهژه ف الیهت ههان سهازمانی و ادارن
 می اخلاق مدیریت برنامه ی  ایجاد با ها سازمان  برخوردار بوده است 

 بهه اخلهاق برنامه ههان کنند  یریتمد کار محیط در را توانند اخلاقیات

 اخلهاقی عملکهرد نشوته،  شرایط بتوانند در تا می کنند کم  سازمانها

 و فساد ادارن را به حداقل برسهانند چهرا کهه ریوه   کند حوظ را خود

 و اخلاق در باید را کارکنان و مدیران هان ف الیت و رفتارها از بسیارن
  ( 0کرد   وهو هست ارزشهان اخلاقی

ساد ادارن، مانند هر پدیده اهتماعی و اقتصادن دیگهرن بهه عوامهل و ف
ل یفرنیندهان پیچیده بسیارن بستگی دارد که طیف گسترده ان از مسها

روانی، اهتماعی، سیاسی ، اقتصادن ،ادارن ، مدیریتی و عوامهل فهردن 
همچنی  مسایل حقوقی مانند ان طاف پذیرن   وگروهی را در برمی گیرد

و توصیه هان نمرانه، دیهدگاه ههان دیهوان سهالارن، نادیهده در قوانی  
گرفت  قهوانی  ادارن، عهدم شهوافیت در وظهایف واسهتانداردها، فقهدان 

از   نظارت بر عملکردها ،دستکارن در اسناد و مدارك و دیره مهی باشهد
سون دیگر بی توههی به شایستگی نیرون انسانی و باند می تواند حس 

حقوق افراد بازن و گروه گرایی مدیران ارشهد محق بودن و ضایع شدن 
را در کارمندان نادیده گرفته تا به کارهان خلاف از قبیل رشوه خوارن و 
اختلاس دست بدنند  البته منظور از فساد ادارن، فسهاد فراگیهر در میهان 
کارگداران دولتی است که موهب زیهان ههان اهتمهاعی و یها تضه یف 

یجه نهایی نن توزیع نامناسهب امکانهات نهادهان موهود می گردد که نت
 عمومی و مصادره اموال عمومی بران استواده هان شخصی مهی باشهد

 9)  
 انهدازه به قدمتی نن توس ه و رشد، تکوی  و نیست نوینی پدیده فساد،

  پدیده فساد در نهادها دارد و ها سازمان تاریخ و انسانی تاریخ اهتماعات
می خورد  شاخص هان فساد نوهان مهی  نظام ادارن ایران نید به چوم

دهد که در ایران فساد ادارن و مالی درتمامی اشکال نن ازهملهه رشهوه 
،قاچاق،پارتی بازن 9، احتکار6، رانت، باند بازن، پورسانت، اختلاس5خوارن

فساد ادارن به هر گونه ف ل یا ترك (  5از سابقه طولانی برخوردار است 
د که عالما و عامدا، بر خلاف قهوانی  و شوف ل مستخدم دولت اطلاق می

اسهتواده مسهتقیم یها دیهر  مقررات ادارن مربوط به وظایف خود، با سوء
مستقیم از هایگاه و اقتدار شغلی و سازمانی بران کسب منافع شخصی و 

نه  نظر می رسد،ه ب  (11  گروهی و یا اشخاص ثالث صورت گرفته باشد
بلکه امروزه از  از بی  نرفتهاز نن  تنها فساد وکجرون هان رفتارن ناشی

وکنتهرل تبدیل شده حرفه ان و مافیان خطرناکی  سب  سنتی به شکل
 (  11  نن نید موکل تر شده است

یکی از حوزه هایی که با فساد به عنوان ی  چهالش عمهده روبروسهت 
اولههی  مههوارد ثبههت شههده فسههاد در ورزش در بههی    (12ورزش اسههت  

نندگان مسابقات مسابقات المپی  دیده شده است ورزشکاران و برگدار ک
نلمان و کسهب  2116، دریافت رشوه بوسیله فیوا و تبانی در هام ههانی 

  نتهایج (13قطر نمونه هان از فساد در ورزش می باشهند  2122میدبانی
در خصوص بررسی عوامل موثر بر فساد ادارن  1300یافته هان صالح  

ورزشی منتخب کوور نوهان داد کهه از و کنترل نن در فدراسیون هان 
بی  عوامل شش گانه  موثر بر فساد ادارن بهه ترتیب،عوامهل اقتصهادن 
،عوامل سازمانی ،ویژگی هان فرهنگی،کمیت و کیویت قوانی  ورزشهی، 

 (  14ویژگی هان فردن کارکنان نقش مهمی به عهده دارند  
اصلی و هدا  در حال حاضر فساد مالی در سازمان هان ورزشی هدو بدنه

نودنی فساد ورزشی است  فساد در ورزش هان پرطرفدار به طور واضح 
ترن قابل مواهده است  فساد مالی هدف و پیکره اصهلی ورزش را کهه 
اخلاق می باشد هدف قرا داده است ، دلالی در ورزش به ی  شغل ثابت 

کم رنگ شهود  در ب ضهی شهرایط  0تبدیل و باعث شده شایسته سالارن
ردن بازیکنان شایسته و رون کار نمدن بازیکنان ضه یف نمونهه خط خو

ان از دلالی است همچنی  تبهانی در ورزش ضهربه مهلکهی را بهه بدنهه 
 (15  ورزش وارد کرده است

از اساسی تری   یعوامل مختلوی تأثیر دارد که یکفساد  پیوگیرن از در
ن اخیهر، در سهال هها( 16( مهی باشهد   9 فناورن اطلاعاتننها توهه به 

متوسل به اسهتواده  ،11سلامت سازمانیبسیارن از دولت ها بران افدایش 
از طریق حکمرانی فناورن اطلاعات  (19از فناورن هان نوی  شده اند   

 ولتهیدولت الکترونی  باعث دسترسی سریع تر ،کارنمدتر به اطلاعات د
مهی  فسهاد ادارن منظم باعث کاهشنظارت با سیستم همچنی  شده و 

هان نوی  بران هلوگیرن از فساد و تخلف گیرن از فناورنبهرهلذا   ودش
 ( 10   ضرورن است

با توهه خلاء سیستم هان نظارت اخلاقی و موکلات ناشی از ای  رون،  
از فساد که در سازمان هان ورزشهی محسهوس مهی باشهد، اسهتواده از 

( 19ت  فناورن هان نوی  در حوزه هان ورزشی ضرورتی انکارناپذیراسه
وزارت ورزش و هوانان ایران به عنوان متولی هام ه ورزشی کوهور بهه 
طههور اخههص و ادارات ورزش و هوانههان اسههتان ،فدراسههیون هههان 
ورزشی،کمیته المپی ،بطور عام قور گسترده ان از ورزشکاران، مدیران 
،کارکنان ،مربیان، داوران ،کارشناسان ،تماشاگران را شامل می شود کهه 

(رواج انقلهاب 21م در م رض تخلوات ورزشی قرار می گیرند  بطور مداو
اطلاعاتی در عرصه ورزشی نید باعث گسهترش اسهتراتژن ههان مهدرن 
درههت هلوگیرن از بروز تخلوات در سازمان هان ورزشی گردیده است 

( راه انههههدازن و  بکههههارگیرن سیسههههتم هههههان اطلاعههههاتی 21 
سهازمان  ت ودر ادارا ,MIS,KMS, ES,DSS,ESS, TPS,ماننهد

هههان ورزشههی بههه عنههوان ابههدارن مویههد در برنامههه ریههدن ،تصههمیم 
گیرن،سازماندهی به مدیران و بخهش ههان نظهارتی ،بازرسی،حراسهت 
کم  کرده تا از بروز مواسد در بخش ههان حسهابدارن، مهالی ، امهور 

  ( 19ادارن،کارگدینی،  هلوگیرن گردد  
رن اطلاعات و سیسهتم ههان با توهه به مدایان فراوان به کارگیرن فناو

اطلاعاتی بران سازمان هان ورزشی احتمالا با به کارگیرن ایه  ابدارهها، 
مدیران و مسئولان ورزشی در تحقق اهداف سازمانی موفق تهر خواهنهد 
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طراحی مدل ارتباط پیوهران ههان بود  بنابرای  پژوهش حاضر با هدف 
در  ز بهی اخلهاقی، فناورن اطلاعات بر فساد ادارن ، به عنوان نمهودن ا

سازمان ورزش و هوانان ، به عنوان یکی از متولیان اصلی ف الیت ههان 

ارایهه  1ورزشی در کوور، شکل گرفت  مدل موهومی پژوهش در نگاره 
 شده است 

 
 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش: 1نگاره 

 

 روش
هام هه ی است  همبستگ -تحقیق حاضر در زمره پژوهش هان توصیوی

نمارن تحقیق را مدیران ،کارشناسان و کارکنان ادارات ورزش و هوانهان 
در ای  نور بود   251هنوب شرق کوور توکیل می دهند  که ت داد ننها 

تحقیق از روش نمونه گیرن تصادفی خوشه ان چند مرحله ان اسهتواده 
افیایی شده است و ت داد نمونه با رعایت نسبت هم یت و پراکندگی هور

استان هان مورد نظر انتخاب شده است ، حجم نمونه بر اساس ههدول 
نور ت یی  شد   ویژگی هان هم یت شناختی گروه نمونهه  144مورگان 

 ارایه شده است   1در هدول 
ابههدار گههردنورن داده ههها پرسوههنامه ان دو بخوههی بههود  بخههش اول 

هنسیت  پرسونامه شامل موخصات فردن و عمومی کارکنان که شامل
،س ، ،میدان تحصیلات، سابقه  کار بود و بخش دوم پرسوهنامه شهامل 

سوال( و پرسش هایی دربهاره   20پرسش هایی درباره فناورن اطلاعات  
سوال( بوده اسهت  روایهی محتهوایی پرسوهنامه توسهط 31فساد ادارن  

پایهایی مهورد تاییهد قهرار گرفهت ، همچنهی  اساتید و کارشناسان خبره 
 برنورد گردید  92/1بر اساس نلوان کرونباخ  پرسونامه

بران تجدیه و تحلیل داده ها در مرحله اول با استواده از نمار توصیوی و 
سپس از نمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسهون ،اسهپیرم   ،ازمهون 
کلموگروف اسمیرنف ،رگرسیون گام به گام  و بران ت یی  سطح م نهی 

  س استواده شده استدارن از نرم افدار اس پی اس ا

 

 
 

 : ویژگی های جمعیتی گروه نمونه1جدول 

 درصد فراوانی سن

 12 10 سال 25-10

 3/49 91 سال  35-25

 3/35 53 سال  45-35

 3/5 0 سال 45بالاتر از 

 درصد فراوانی جنس

 3/99 116 مرد

 9/22 34 زن

 درصد فراوانی تحصیلات

 9/6 11 دکترن

 3/21 32 فوق لیسانس

 1/92 110 لیسانس

 درصد فراوانی سابقه خدمت

 9/21 31 سال  5تا 1

 3/33 51 سال 11-5

 9/26 41 سال 15-11

 3/13 21 سال 21-15

 6/1 9 سال 21بالاتر از 

 

 یافته ها
پیش فرض نرمال بودن فرضیات پژوهش با استواده از نزمون 

ارایه  2 بررسی شده است که نتایج نن در هدولاسمیرنوف -کولموگروف
 شده است 
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 اسمیرنوف –: نتایج آزمون کالموگروف 4جدول 

 
با توهه به اینکه سطح م نادارن متغیر فناورن اطلاعات، فساد ادارن و 
شاخص هان به کارگیرن فناورن اطلاعات   بکارگیرن فناورن اطلاعات، 

می باشد  15/1بیوتر از شواف سازن، پاسخگویی و اطلاع رسانی( 
مال ها داران توزی ی نرتوان بیان نمود که دادهبنابرای  با اطمینان می

توان از نزمون همبستگی پیرسون   لذا بران بررسی متغیرها میباشندمی
  و تحلیل رگرسیون  استواده کرد

فرضیه اول: بی  فناورن اطلاعات با کاهش فساد ادارن در ادارات ورزش 
 و هوانان هنوب شرق کوور رابطه م نی دارن وهود دارد 

 

ات با فناوری اطلاعهمبستگی بین ضریب نتایج  :4جدول

 کاهش فساد اداری
 
 
 
 

،  P  ≥111/1  نوان می دهد بی  فناورن اطلاعات 3نتایج هدول 

69/1r =- ) و م نادار در سطح   کوسرابطه م کاهش فساد ادارنبا

   /  اطمینان دارد 99

 

 عاتخطی )اینتر( برای پیش بینی کاهش فساد اداری از روی زیر متغیر فناوری اطلا نتایج رگرسیون: 2لدوج
سطح 

 معناداری

F(df) نیدورب 

 واتسون

میزان آر تعدیل  بتا تی 

 شده

ضریب 

 همبستگی

 متغیرپیش بین همبستگی

001/0 02/36 
 149،1) 

 فناورن اطلاعات  69/1 40/1 49/1 -69/1 -69/11 11/2

 
 

نوان داد که وقتی متغیر فناورن اطلاعات وارد م ادله شد  4نتایج هدول 
درصد واریانس را بران کاهش فساد ادارن تبیی  49/1توانست به میدان 

 دارن بنابر ای   بی  متغیر فناورن اطلاعات رابطه م کوس و م نی  کند

 111/1=  p  69/1و- Beta = )  با نمرات کاهش فساد ادارن وهود
ن م کوس و م نی دارن بران کاهش فساد بینی کننده داشت و  پیش

 ادارن است 
ص هان به کار گیرن فناورن اطلاعات  در سازمان  بی  شاخفرضیه دوم: 

فساد ادارن در ادارات ورزش وهوانان هنوب شرق کوور رابطه کاهش با 
 م نی دارن وهود دارد 

نوان می دهد که بی  شاخص هان فناورن اطلاعات ؛  5نتایج هدول

، شواف سازن ( =p≤  ،69/1 r 001/0 بکارگیرن فناورن اطلاعات

 001/0 P≤  ،99/1-=  r)001/0 ، پاسخگویی P ≤  ،99/1-=  r )

و نمره کل  (=P  ،01/1-r 0 ≥/001 ، اطلاع رسانی در سازمان

با کاهش فساد ( =P≤  ،69/1-r 001/0 بکارگیرن فناورن اطلاعات 
 دارد/  اطمینان 99در سطح ادارن رابطه م کوس و م نی دارن 

 

 

 

 

 
 

 

ه کار شاخص های بهمبستگی بین ضریب نتایج  :4جدول

 فساد اداریکاهش گیری فناوری اطلاعات  در سازمان  با 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 در رسانی اطلاع زیر مقیاس اول گام در که داد نوان 6 هدول نتایج
 را واریانس درصد 64/1 میدان به توانست و شد م ادله وارد سازمان
 شواف مقیاس زیر دوم گام در  کند تبیی  ادارن فساد کاهش بران
 شد م ادله وارد اطلاعات فناورن گیرن کار به مقیاس هان یرز از سازن

 ادارن فساد کاهش بران را واریانس درصد95/1 میدان به توانست و
 به مقیاس هان زیر از پاسخگویی مقیاس زیر سوم گام در  کند تبیی 
 میدان به توانست و شد م ادله وارد اطلاعات فناورن گیرن کار
  کند تبیی  ادارن فساد کاهش نبرا را  واریانس درصد90/1
 
  

 اسمیرنوف -آزمون کولوموگروف متغیرها 

(K-S) P 
 19/1 11/1 فناورن اطلاعات

 19/1 13/1 فساد ادارن

 16/1 14/1 بکارگیرن فناورن اطلاعات

 10/1 11/1 شواف سازن

 1/1 10/1 پاسخگویی

 10/1 11/1 اطلاع رسانی در سازمان
 متغیرها کاهش فساد اداری

Sig R 

 ناورن اطلاعات و ارتباطاتف -69/1 001/0

 

 متغیرها کاهش فساد اداری

Sig R 

 بکارگیرن فناورن اطلاعات -69/1 001/0

 11شواف سازن -99/1 001/0

 12پاسخگویی -99/1 001/0

 در سازمان 13اطلاع رسانی -01/1 001/0

 نمره کل بکارگیرن فناورن اطلاعات و ارتباطات -69/1 001/0
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 = -39/1 و p =111/1 سازمان در رسانی اطلاع مقیاس زیر بنابرای 

Beta )، 111/1  سازن شواف= p 36/1 و-= Beta )پاسخگویی و 

 111/1= p 25/1 و- = Beta )نمرات با دارنم نی و م کوس رابطه 

 دارن  نیم و م کوس نکننده بینی پیش لذا دارد ادارن فساد کاهش
  هستند ادارن فساد کاهش بران

 

گام به گام برای پیش بینی کاهش فساد اداری از روی زیر شاخص های به کار گیری فناوری  نتایج رگرسیون: 4دولج

 اطلاعات  در سازمان
Sig F(df) میزان آر  بتا تی

 تعدیل  شده

ضریب 

 همبستگی

 گام متغیرپیش بین همبستگی

111/1 20/26 
 149،1) 

 اول در سازمانرسانیاطلاع 01/1 64/1 64/1 -01/1 -41/16

 
111/1 

21/23 
 140،2) 

 دوم رسانی در سازماناطلاع 09/1 96/1 95/1 -49/1 -11/9

 شواف سازن  45/1 -41/0

111/1 69/19 
 149،3) 

 سوم رسانی در سازماناطلاع 00/1 90/1 90/1 -39/1 -44/6

  زن شواف سا -36/1 -43/6

 پاسخگویی -25/1 -19/4

 

 بحث 
نتایج تجدیه و تحلیل داده ها نوان داد کهه بهی  فنهاورن اطلاعهات بها 
کاهش فساد ادارن در ادارات ورزش و هوانان هنوب شرق کوور رابطهه 

و بر اساس نتایج موخص شد   م نی دارن وهود دارد  تایید فرض اول(
 49/1 د م ادله شد توانست به میدانکه وقتی متغیر فناورن اطلاعات وار

ای  نتایج با یافته   درصد واریانس را بران کاهش فساد ادارن تبیی  کند
هان حاصل از تحقیقات برخی پژوهوگران که م تقدند متغیر هان تاثیر 
گذارن فناورن اطلاعهات در خصهوص کهاهش فسهاد ادارن بهر مبنهان 

ن فناورن توسط کارکنهان اهمیت دادن به فناورن در سازمان و بکارگیر
، پاسخگو و نظارتی بر عملکرد کارکنهان 14منجر به سیستم هان کارنمد

کاربرد فناورن اطلاعات در ادارات ورزش و هوانهان، ارتقهاء خواهد شد و 
ورزش قهرمانی، موفقیت ورزشکاران در میادی  بی  المللی،تدوی  برنامه 

یی و اثربخوهی ریدن ههامع سهازماندهی ورزش کوهور، افهدایش کهارا
( و  همچنی  تایید فرض 25-22همسوست    ورزشکاران را بدنبال دارد 

اول تحقیق با یافته هان برخی پژوهوگران که اعتقاد دارند بها افهدایش 
دسترسهی و   شاخص هان توس ه فناورن اطلاعات و دو مولوه نن ی نی

خوانی فساد ادارن کاهش می یابد هم ( استواده از فناورن هان اطلاعات
البته نتایج پهژوهش حاضهر در رابطهه بها فهرض اول     (29و  26دارد  

با یافته هان برخی پژوهوگران کهه صهراحتا اعلهام نمهوده انهد تحقیق 
نه تنها باعث کاهش فساد  15فناورن اطلاعات و اهران دولت الکترونی 

نوده بلکه راه هان هدیدن را بران ارتکاب فساد ادارن باز می کنند در 
( که می تواند ناشی از توهاوت 29و  20  و همخوانی ندارد  ناقض استت

 در نمونه گیرن و کم بودن نمونه در پژوهش حاضر باشد  
 ههان شاخص بی  نتایج تجدیه و تحلیل فرضیه دوم نوان می دهد که

، پاسهخگویی،  شهواف اطلاعهات  فنهاورن اطلاعات؛  بکارگیرن فناورن
ن و نمره کل بکارگیرن فناورن اطلاعات( سازن، اطلاع رسانی در سازما

/  99در سهطح با کهاهش فسهاد ادارن رابطهه م کهوس و م نهی دارن 

یافته هان برخی پژوهش ها که دلایل  وهود دارد  ای  نتایج با  اطمینان 
مختلوی را بران بروز فساد ادارن اعلام کرده اند  از همله ض ف مدیران 

طلاعات و عدم نشنایی به تکنو لهوژن و کارکنان در بکار گیرن فناورن ا
هان نوی  اطلاعاتی ،ض ف در سیستم نظارت و کنترل ،ابههام و ضه ف 

 (  31و  29قوانی  ومقررات دست پا گیر ،فقر فرهنگی( همخوانی دارد  
در خصوص رابطه متغیر پاسخگویی ناشی از فناورن اطلاعهات بها فسهاد 

بدی  م نی کهه کهاربرد  فنهاورن  مواهده شد ادران رابطه م نی دارن 
اطلاعات باعث بهبود پاسخگویی مدیران و کارکنهان در ادارات ورزش و 
هوانان هنوب شرق کوور شده که با برخی محققان که م تقدند فناورن 
اطلاعات می تواند ازطریق مولوه هان  ارتقاء حکومت، بهبود روابط بی  

ی مقامهات دولتهی و کارکنان دولهت و شههروندان، افهدایش پاسهخگوی
همچنی  نظارت و کنترل رفتارهان فاسد کارکنان ادارن را کاهش دهد 

(  در خصوص رابطه متغیر شوافیت ناشهی از فنهاورن 31همخوانی دارد  
اطلاعات بر کاهش فساد ادارن در ادارات ورزش و هوانان هنوب شهرق 
 کوور رابطه م کوس و م نی دارن مواهده گردید کهه بها یافتهه ههان

منظر بسیارن از دولت هها  پژوهوگرانی که م تقدند فناورن اطلاعات از
به  عنوان ابدارن مناسب بران ترویج شوافیت و کاهش فساد می باشهد  

(   در خصههوص متغیههر شههاخص اطلههاع رسههانی و 32همخههوان اسههت  
دسترسی به اطلاعات بر کاهش فساد ادارن رابطه م کوس و م نی دارن 

فته هان برخی پژوهوگران که م تقدند بی  مولوهه که با یا مواهده شد
هان استراتژن فناورن اطلاعات، حقوق، قوانی  و مقهررات و زیرسهاخت 
هان فناورن اطلاعات ههت دسترسی بهتر و سری تر به اطلاعات و فساد 

 (  33ادارن رابطه م نی دارهود دارد همخوان است  
تهدابیرن در ورزش   با توهه به نتایج بدست نمهده پیوهنهاد مهی شهود 

صورت پذیرد تا شایستگی مدیران   از قبیل توانایی کار بها فنهاورن هها 
ههت نظارت و کنترل کارکنان زیهر دسهت ،  نگهاهی از مههارت ههان 
فناورن به منظور تسریع در پاسخگویی ، استواده از سیسهتم اتوماسهیون 
 در بخش هان حسابدارن و مالی،  بازرسی ،حراست هههت نظهارت بهر
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افدایش یابد و از طریق برگدارن دوره هها  تخلوات و خطاهان کارکنان( 
و کارگاه هان تخصصی نموزشی کهار بها فنهاورن هها و مههارت ههان 
تخصصی توس ه یابد  و برنامه ریدن هایی در حوزه هان مختلف ورزش 
کوور صورت پذیرد تا در زمینه نرم افدارها و سخت افدارها، ضم  بومی 

از نسخه هان ایرانی، قابلیت بهه روز  رسهانی داشهته و  سازن و حمایت
کارمندان و دست اندرکاران ورزش کوور کار با فناورن را اولویهت خهود 
قرار دهند تا کوورشهاهد سهازمان ههایی متخلهف و فسهاد زا در ورزش 

 نباشد 

 

 گیرینتیجه
فناورن اطلاعات به عنوان ی  زیهر سهاخت هدیهد توههه زیهادن را در 

ان ورزشی هلب کرده است  تقریبها ههر مسسسهه ان از یه  سازمان ه
شرکت نرم افدارن تا بدرگ تری  باشگاه ورزشی دنیا و حتهی فروشهگاه 

  (34 نیازمندند  ITهان کوچ ، به 
ابهدار  IT با توهه به نتایج دست نمده از تحلیل داده هان تحقیق حاضر

مدیریتی ههت استواده از اطلاعات به منظور برنامه ریدن ،تصمیم گیرن 
درست ،هدایت و رهبرن ،نظارت و کنتهرل بهه منظهور اههران صهحیح 
قوانی  و مقررات در راستان سلامت سازمانی و کاهش کج رفتارن هان 
ناشی از فساد ادارن می باشد درای  راستا بکار گیرن سیستم اتوماسیون 

ارات باعث شواف سازن گردیده و از انحرافات احتمهالی هلهوگیرن در اد
 حهذف اطلاعهاتی، مدرن هان تکنولوژن خواهد کرد  بنابرای  هایگدینی

 سازن اطلاعهات فرهنگ اطلاعات، بهبود سازن ،شواف سنتی هان ابدار
 سهطوح در ارتبهاطی مهارتههان به داشت  ،نیاز ورزشی هان سازمان در

 دولهت ارتباطات،توسه ه و اطلاعهات دموکراسی ازنس مدیریت، ،توانمند
 ههان بخش در عملکرد بر حکمرانی، نظارت سیستم الکترونی ، تقویت

امهرن  مدیریتی هان بخش و سایر کارگدینی ،ادارن، و حسابدارن مالی
ضرورن است نتیجه نن ارتقاء ورزش قهرمانی،موفقیهت ورزشهکاران در 

وکسب سکوهان برتر ،تدوی  برنامه میادی  بی  المللی ، بهبود رکوردها 
رید ن  هامع سازماندهی ورزش کوور ،افهدایش کهارایی و اثهر بخوهی 

 ورزشکاران می باشد
 

 های اخلاقیملاحظه
در ای  پژوهش ملاحظهه ههان اخلهاقی در زمینهه م رفهی منهابع مهورد 
استواده، اصل امانتدارن علمی و حق م نون نویسندگان رعایت گردیهده 

اخلاق علمی مانند رازدارن و رضایت نگاهانه مهورد توههه است و اصول 
 قرار گرفته است 

 

 هنام واژه
 Corruption.1 فساد

 Ethics foundations.2 بنیان هان اخلاقی
 Ethical principles.3 اصول اخلاقی

 Ethical Values.4 ارزش هان اخلاقی
 Bribery.5 رشوه خوارن

 Embezzlement.6 اختلاس
 Hoarding.7 احتکار

 Meritocracy.8 شایسته سالارن
 Inforation technology.9 فناورن اطلاعات
 Health of organization.10 سلامت سازمانی

 Clarification.11 شواف سازن
 Responsibility.12 پاسخگویی
 Notices.13 اطلاع رسانی

 Efficient system.14 سیستم هان کارنمد
 Electronic government.15 ترونی کدولت ال
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