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 چکیده

 ازنوع پژوهش بود. ایران فوتبال در فساد هایلفهمؤ شناسایی طراحی الگوی پژوهشهدف این 

 روش با ابتدا. شد انجام کمی و کیفی هایروش به آمیخته، صورتبه که بود کاربردی و توصیفی

 نامۀپرسش نخبگان، با ساختاریافتهنیمه مصاحبۀ نیز و مرتبط اسناد و پیشینه مرور ای،کتابخانه

 با میانیسطح  متغیر، پنج با کالنسطح  سطح را، سه که شد طراحی السؤ 46 با یاساختهمحقق

 و بودند فوتبال نفعانصاحب آماری جامعۀ. کردمی بررسی ،متغیر چهار با خردسطح  و متغیر چهار

. شد آوریجمع نامهپرسش 109 تعداد که شدند انتخاب دردسترس و غیرتصادفی صورتبه هانمونه

 وتحلیلتجزیهاس و اسمارت پی.ال. 19ی.اس.اس نسخۀ های اس.پافزارنرم از استفاده با هاداده

 دررا  ثیرتأ بیشترین تربیتی –آموزشی و اداری –مدیریتی متغیرهایکه  داد نشان هایافته. ندشد

داوران،  مربیان، بازیکنان، دیدگاه از فساد هایشکل رتبۀ باالترین ،همچنین. همۀ ابعاد داشتند

 مال تحصیل فوتبال آکادمی اعضای دیدگاه از تبانی و رسانه، اصحاب و مدیریتی و فنی کادر

 بر کالن متغیرهای اثرگذاری فساد، مفهومی مدل مطلوب برازش به توجه با. بود نامشروع ازطریق

 به توجه با. شد گزارش ضعیف بسیار کالن بعد باوجود خرد و میانی ابعاد ثیرتأ و زیاد ،فساد

 بروز در زیادی نقش بعد این گفت توانمی پژوهش، در کالن عوامل اثر ضرایب شدت نبودزیاد

 با مبارزه توجه کانون در ابعاد سایر بر مقدم تواندمی و ددار آن از پیشگیری در عکسبه یا فساد

 .دگیر قرار فوتبال در فساد

 

 خرد سطح میانی، سطح کالن، سطح ایران، فوتبال فساد،واژگان کلیدی: 

 
 

                                                      
  Email: shafieeshahram@gmail.com                                                   نویسندۀ مسئول* 
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 مقدمه
صنعت ورزش توانسته است با جذب بسیاری از مردم جوامع با رویکرهای متنوع به رشد و  ،امروزه

. های جذاب و پرطرفدار ورزشی در کشور ما فوتبال استیکی از رشتهبلوغ مناسبی دست یابد. 

ه در این زمین و مدیریت بحران شده استبحران فساد در فوتبال کشور بسیار وسیع و پیچیده 

عمومی کشور به  ةسرمای ةضابطل در جامعه است. با ورود بیجانبه از نهاد فوتبانیازمند شناخت همه

سطح  نداشتنافزایشا نسبت به دیگر اقشار مردم و هورزشی و افزایش درآمد فوتبالیست ةاین رشت

ن اعم از تبانی ها و بازیکنااز حواشی تیم شدهنتایج ضعیف و اخبار منتشر درپی آنها و کیفی بازی

 ویبازیکنان و رفتارهای غیراخالقی رها به های غیرمتعارف باشگاهها، مربیان، داوران و پرداختتیم

شدن این موارد، ایدر خارج و داخل زمین فوتبال ازسوی برخی از بازیکنان و رسانه شده داده

لمی ضرورت بررسی ع این،است؛ بنابر زیاد شدهها سبت به این ناهنجاریحساسیت افکار عمومی ن

با توجه به پیش آشکار شده است. وجود این مسائل در فوتبال ایران ازفساد در فوتبال بیش ۀپدید

حاضر، است که درحال کردهایجاد  بزرگیها موج منفی انعکاس اجتماعی آن ازطریق رسانه

 است.فساد از فوتبال ایران  ۀاهالی فوتبال، زدودن چهر بیشترخواست مردم و در

در رخنه کرده است.  یزن جمله فوتبالو از ورزش یرینز یهایهفساد در ال ی،سودت پرمانند هر صنع

 یبندشرط یاگر جهان ورزش چشم خود را رو ،طور قاطعکه به بیان کرد 1ژاگ روگه همین زمینه

ابقات ها نداشته باشد، مسو دولت یبندشرط یهابا شرکت یدر مسابقات ببندد و ارتباط مناسب

 هافعالیت زیاد تنوع به توجه (. با2012، 2فرست) ند شدبرگزار خواه یندهآ درگرانه یلهصورت حبه

 ةآوردن نتیجدستمشاهده کرد و برای به توانمی نیز را فساد از زیادی موارد تنوع ورزش، درزمینة

و همکاران،  4بنفونیس؛ 2010، 3س و چادویکرگو) باید بوددنبال فسادهای مختلف مطلوب به

اما در  ،است المللیینورزش باین که ینا با ،یراز است؛ دشوار یزفساد در ورزش ن یفتعر (.2012

 ةبه نوع ساختار جامع یشوند، بستگیم یعنوان فساد در ورزش تلقکه به هایییتموارد فعال یبرخ

کشور  یندر آلمان، ا 2006فوتبال در سال  یجام جهان یزبانیم یبرا برای مثال، ؛دنرکننده دایبررس

 ینیدادتونس، تر یلند،از تا ییهایمو ت یخمون یرنبا یندوستانه ب یسودآور در باز یمال یماقدام به تنظ

(. 8200 ،5یینگآور بود )مافساد دیگر،سویسودآور و از سو،یکمسابقات از ینا یزۀکه جا کردو مالت 

گونه فساد در ورزش شامل هر یان کردند کهبورزش  فساد در یفتعردر ( 2010) یکگورس و چادو

                                                      
1. Jacques Rogge 

2. Forrest 

3. Gorse & Chadwick  
4. Boniface  

5. Maennig 
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 یا یکرا به سود  یمسابقه ورزش یجةنت یصورت عمداست که به القیاخیرغ یا یقانونیرغ یتفعال

ی ورزشی جلوگیری نشود، هااز گسترش فساد در سازمان اگربدیهی است . منحرف سازد یگروه

 ؛داری در ورزش، نقص فلسفة ورزشبه سلطة سرمایه توانیپی دارد که از آن جمله معواقبی در

های ورزشی و های ورزشی، رشتهیعنی رقابت سالم و جوانمردانه، لطمه به شهرت و آوازۀ سازمان

های ورزشی و ساالری و کاهش انگیزۀ کارکنان سازمانشایسته نقضافراد درگیر در ورزش، 

رفتن ازدست ،نتیجهلویزیونی و دراگران و بینندگان ترفتن هواداران، تماشورزشکاران نوپا، ازدست

 سطح ،(2016) 1وارفبه عقیدۀ . (2005مایینگ، اشاره کرد ) حمایت حامیان مالی و مقامات شهری

 مالیاتی هایشفافیت دموکراسی، میزان که دارد بستگی مختلفی موارد به مختلف کشورهای در فساد

 یانحراف و فساد در ورزش بستگ یزانسطح و م ،و همچنین است هاآن از مورد چند دقیق قوانین و

مانند تقلب،  یشامل موارد ندنتوایانحرافات م ینانحراف در جامعه دارد. ا یزانبه سطح و م یاساس

، ی)قاسم باشد یسمو وندال ینژادپرست ی،بندشرط ینگ،مخدر، دوپاختالس، استعمال مواد ی،تبان

 .(1388، ذواالکتاف و علی وند

 وکارگزاران فیفا در فوتبال ایران نیز  ،ظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگن ةرئیس کمیت ةبه گفت

ران و . دوپینگ ورزشکا2اندکردهگزارش و پیگیری  را برخی از موارد تبانی های بازیکنانمدیر برنامه

 10جدی با این مقوله در کشور ما قریب به  ۀاما مبارز ؛ای نیستموضوع تازهها در ایران فوتبالیست

دوپینگ نیز در  ضد ةشدن لیگ برتر فوتبال کشور کمیتایال است که آغاز شده و با حرفهس

که پرسپولیس به سرمربیگری  1374-75فدراسیون فوتبال کار خود را آغاز کرد. از همان فصل 

هایی که ها و آزمایشین بازیهای آسیا شرکت کرد و در ااستانکو پاپلکوویچ کروات در جام باشگاه

د، زنگ خطر برای جواب آزمایش دوپینگ دو بازیکن این تیم اعالم ش گردید برگزار AFCنظر یرز

توان به شده درزمینة فساد در ورزش میهای انجامبا توجه به پژوهش .3صدا درآمدفوتبال ایران به

 یاخالقیرمسائل غخود  یاز گزارش طرح پژوهش یدر بخشکه  اشاره کرد (1383) یریخب پژوهش

 و داوران أیبرابر رمقاومت در یروزی،به پ یدنرس یبا داور برا یتبانرا مانند در فوتبال کشور  یجار

 که به( 1391و همکاران ) نجفی کلوریمطالعة  ،همچنینگزارش کرده است.  ینگاستفاده از دوپ

که عوامل  نشان دادند و ندپرداخته بودفوتبال  یوندر فدراس یر بروز فساد اداردثر ؤعوامل م یبررس

های مختلف کنترل بین روشش فساد اداری دارند و درگسترو ترین نقش را در بروز یشفرهنگی ب

                                                      
1 . Warf  

2. http://www.3nasl.com/contents/view/three-two-five-zero-one 

3. http://www.tabnak.ir/fa/news/228550 
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 ه است. نتایج مطالعةترین روش کنترل شناخته شدعنوان مهمسازی بهفساد اداری نیز خصوصی

ر د مؤثر دابعا ( که به بررسی فساد اداری در فوتبال پرداخته بود،1393) نژاد و مهرابی، رمضانیرزاقی

ای کارکنان و هعوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، ویژگی ،ترتیب اولویتبهفساد اداری در فوتبال را 

ز ( بیان کردند که ا1394)آرا، یکتایار، نظرویسی و عبدی ، رزمهمچنینذکر کرد و قوانین و مقررات 

شرایط اقتصادی بیشترین و  ،جوانان استان کردستانوورزش هایدیدگاه کارکنان و مدیران اداره

( در 2012) . فرستاداری دارندثیر را در بروز و گسترش فساد های فردی کارکنان کمترین تأویژگی

معادالت  ییراتافزون تغروز یشبه افزا «یبندفوتبال با فساد شرط یدتهد»خود با عنوان  پژوهش

 .است کردهاشاره  یادر آس ویژهبهوپا و ها در اریبنددر شرط ینگینقد یشافزا برایفوتبال  یهایباز

برای  و های ورزشی پرداختفدراسیون این در فساد شفافیت و هاچالش بررسی به( 2015) 1هنن

 و اسرار افشای اعمال تشویق آینده،در  تخلف از جلوگیری برای هاییراه بر تمرکز کاهش فساد،

کننده یلتسه عنوانفیفا را به( 2016) 2گویت .کرد پیشنهاد را بیشتری عدۀ نظارت و فساد مجازات

 یبرا یزوریکاتالی ازجمله فوتبال را و ورزش تجارت بیان کرد یافتههای سازمانتقلب و فساد یجاددر ا

تمرکز بر چالش فساد در  خود ةدر مطالع( 2016) 3داند. نوسا و یوآریامی دارای فسادع اعمال ووق

سابق  یتاز فساد، وضع یریجلوگ یبرا و پیشنهاد دادندند کرده بود یجریهفوتبال ن یونفدراس

اقدامات خود را  جریمة یدبا ،شود یمال یکه مرتکب جرم یشود و هر کس یمترم یدبا یسیونکم

 دی به عقیدۀ شود. یجاداامور  یننظارت ا برای یتی و مستمرساختار امنباید  د وپرداخت کن

 برای توانمی مردم آموزش و فرهنگی بهبود یبرا راه یک عنوانبه ورزش از ،(2016) 4سانتس

 یاجمال یبررسبه ( در کتاب خود 2015) 5وارن ،همچنین .کرد استفاده فساد و رفتارهاء سو کاهش

 یبه بررس یز( ن2015) 6مسترسو  پرداخته است ینخبگان ورزش یهاییو رسوا ینگدوپ ،انحراف

 نوع از فساد یناو کنترل  یلوتحلیهو تجز ینتبا ینگ،دوپجمله ش ازورز فساد در تر نوع خاصیقدق

ی داخل همة مطالعاتتوان بیان کرد که شده میهای انجامه است. با نگاه اجمالی به پژوهشپرداخت

رای اند که این شکاف بزرگ بی و سازمان فوتبال پرداختههای ورزشبه بررسی فساد اداری در سازمان

خارجی نیز بیشتر به بررسی فساد در  هایپژوهش ،و همچنین بررسی فساد در فوتبال است

اند و ضعف در شناسایی مورد خاصی از فساد اشاره کردهیا های ملی و بین المللی فدراسیون

صورت جامع همة موارد خرد، شود. کمتر پژوهشی بههای مؤثر در بروز فساد بسیار مشاهده میمؤلفه

                                                      
1. Henne 

2. Teague  

3. Nwosu   & Ugwuerua  

4. De Sanctis  

5. Warren  

6. Masters  
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های داخلی و خارجی و با مربوط به فساد همة مطالعاتگرفته و با توجه به نظر میانی و کالن را در

ی از پدیدۀ فساد جامع هارچوبچ مرتبط با فوتبال سعی شد پژوهشگر سایتمدارک و  بررسی اسناد،

که از فوتبال ازآنجایی .مطالعاتی از این دست به پژوهشگران کمک شود ارائه دهد که برای ادامة

 در این رشته ضروری رویکج و فساد مقولة به توجه ،دشویاد می عنوان موتور محرک ورزشبه

 و ومی، کابراهیم (.1391 ،، گودرزی، فراهانی و بیدهندی اسماعیلی)نجفی کلوری رسدمی نظربه

مقدم بر تدوین راهبردهای هر را ازطریق شناسایی موارد فسادزا ( مبارزه با فساد 2015) 1یبواه

 سازی محیط رقابتی،ی سالمراستابه اهمیت مبارزه با فساد و در جهبا تو ،بنابراین ؛دانندسازمان می

های کشوری، این پژوهش به بررسی مؤلفهلی فوتبال در هر های متعابرقراری عدالت و تحقق آرمان

شده، های انجامپژوهشدر ا توجه به نقاط قوت و ضعف ب ر بروز فساد در فوتبال ایران پرداخت.مؤثر د

برای شناسایی  ،ای فوتبالهای لیگ حرفهپروتکل متناسب با وضعیت باشگاه ، جامعه وروش پژوهش

الب یک کار سیستمی قهای فسادآور درمیانی و خرد شاخصسطوح کالن،  های فساد در همةمؤلفه

های داخلی و خارجی درمورد فساد ا توجه به اسناد و مدارک، پژوهشببراین، افزون. اندبررسی شده

نفعان ریافته با صاحبساختا، با توجه به مصاحبة نیمهه فساد در فوتبال و همچنینجملدر ورزش و از

 نفعان در حوزۀ فوتبال، الگو و مدل مفهومی پدیدۀال و نخبگان در مدیریت ورزشی و صاحبفوتب

 فساد در فوتبال ایران طراحی شد.
 

 
 ر بروز فساد در فوتبال ایرانهای مؤثر دمدل مفهومی مؤلفه -1شکل 

                                                      
1. Ibrahim, Kumi, Yeboah  

http://www.inderscience.com/dev/search/index.php?action=basic&wf=author&year1=1992&year2=2012&o=2&q=Muazu%20Ibrahim
http://www.inderscience.com/dev/search/index.php?action=basic&wf=author&year1=1992&year2=2012&o=2&q=%20Emmanuel%20Kumi
http://www.inderscience.com/dev/search/index.php?action=basic&wf=author&year1=1992&year2=2012&o=2&q=%20Thomas%20Yeboah
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 پژوهششناسی روش
 آوریجمعاست که برای  1آمیخته مطالعاتنوع و از دی استهای کاربرنوع پژوهشپژوهش حاضر از

است. این پژوهش در دو بخش  گردیدهنوع پیمایشی استفاده ها از روش پژوهش توصیفی ازداده
د مرتبط با مقاالت علمی متعد بر مطالعةانجام شده است. در بخش کیفی، عالوه 3و کمی 2کیفی

ترین و فهرستی از مرتبطزش، شناسی ورموضوع پژوهش و مصاحبه با اساتید مدیریت و جامعه
های جهان و کشور که بیشترین زمینة فساد در ورزش و باشگاهمتغیرهای مطرح در نیترشدهشناخته

رشتة مدیریت پس از دریافت نظر کارشناسی اساتید تکرار و تأکید را در مقاالت داشتند، تهیه شد. 
نامة پژوهش طراحی شد. پرسش هاآوری دادهجمع د متخصص در حوزۀ فوتبال، برایورزشی و افرا

مدنظر قرار گیرد. سیاسی ایران و اجتماعی  ، شرایط فرهنگی،نامهدر تدوین پرسشسعی شده است 
از  نوع پیمایشی است و اطالعات حاصلنامه( نیز روش مطالعه ازدر بخش کمی )ساخت پرسش

حداقل سازی افزار مدل. و نرم4اس.اس.پی.اسافزار گیری از نرمشده با بهرهمیلی تکهانامهپرسش
 آماری شد. لیتحلوتجزیهدوم،  نسخة 5(.اس الپی.) مجذورات جزئی

نامة پژوهش گویی به پرسشپاسخ ترین افراد برایپژوهش حاضر، مناسبماهیت به  با توجه
 آماری لم فوتبال بودند و نمونةتلف صنعت فوتبال و افراد آشنا به عدر سطوح مخ نفعانصاحب

به دو صورت چاپی و  نهایی نامةپرسش ،اساسانتخاب شد. برایندسترس صورت گزینشی و دربه
مجازی  در ایمیل، فضای صورت پیوندیها بهدهی نمونهبرای راحتی پاسخآن  6الکترونیک که پیوند

های ناقص، نامهپس از حذف پرسشهای آماری توزیع شد. ، میان نمونه(آپ و غیره)تلگرام، واتس
، 7برای تعیین روایی محتوایی. ندوتحلیل استفاده شدتجزیهکامل در  نامةپرسش 109های داده

ن دکتری مدیریت ورزشی توزیع شدند. نفر از اساتید و دانشجویا 16بین  های پژوهشنامهپرسش
اختیار یکی دها برای اصالح ادبی ابزار، درو پیشنها ها، نظرهانامهپرسش ندادپس از توزیع و برگشت

 ؛شدبا فرهنگ و متناسب با نمونة پژوهش ها مطابق از اساتید ادبیات فارسی قرار گرفت و گویه
کالن با پنج متغیر، سطح ال، سه سطح، سؤ 46شامل ها با این ویژگینامة نهایی پرسش ،بنابراین
از به طیف لیکرت که با توجه  سطح خرد با چهار متغیر، شش لیکرتچهار متغیر و میانی با سطح 

    ،چهار=  زیاد ، نسبتاًسه=  ، نسبتا کمدو=  ، کمیک=  بسیار مخالفم تا بسیار موافقم )بسیار کم
 و همگرا روایی از روایی برای سنجش یید شد. همچنین،بود، تأ( شش=  بسیار زیاد ،پنج=  زیاد

                                                      
1. Mixed Method Research 

2. Qualitative 

3. Quantitative  
4. Statistical Package for Social Science (SPSS) 

5. Partial Least Squares (PLS) 

6. Link 

7. Content Validity 
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 استفاده شد ترکیبی پایایی از پایایی برازش برای و شد اس بهره گرفته.ال.افزار پینرم از اگراو روایی
با  بلکه مطلق، صورتبه نه متغیرها پایایی که است این کرونباخآلفای به نسبت معیار این که برتری

 استفاده اییپای بهتر سنجش برای درنتیجه .شودمی محاسبه یکدیگر با متغیرها همبستگی به توجه
  .شد
 

 نتایج
 ی پژوهشهاکنندهشرکت یشناختتهای جمعیوصیف ویژگیت -1

نفر  53تعداد  سال به 40تا  31 سنین ،دهندهافراد پاسخانی درصد فراو در پژوهش حاضر، بیشترین
بود که تحصیالت  بین دیپلم تا دکتری دهندگانبودند. تحصیالت پاسخ 63/48 فراوانیدرصد با و 

دهنده پاسخ ازحیث سابقة تشکیل داد.درصد  1/43 مقدار اسی بیشترین درصد فراوانی را بهکارشن
خود اختصاص بهرا  20/42فراوانی  و درصدنفر  46تعداد به  بیشترین سابقه،سال  11-15، سابقة ها

 .داد
 ان،ترتیب بازیکندهندگان را بهاست که بیشترین تعداد پاسخمشخص شده شمارۀ یک  در جدول

در این جدول همچنین کادمی فوتبال تشکیل دادند. مربیان، داوران، اصحاب رسانه، کادر فنی و آ
 مشخص شده است. نیز توزیع درصد فراوانی سمت افراد پاسخ دهندۀ پژوهش

 
 دهنده در حوزة فوتبالتوزیع درصد فراوانی سمت افراد پاسخ -1جدول 

 نمونه گروه بازیکنان مربیان داوران یتیکادر فنی و مدیر اصحاب رسانه آکادمی فوتبال

 تعداد 37 21 14 13 14 10

2/9  8/12  9/11  8/12  3/19  9/33  درصد 

 

 پژوهشهای بخش استنباطی یافته -2

  برازش بررسی در. است شده ارائه( 4مدلکل و 3ساختاری ،2گیریاندازه) 1مدل برازش ،بخش این در

 

                                                      
1. Fitness Model 

2. Measurement Model 

3. Structural Model 

4. All Model 
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 و 6همگرا) 5یروای و( 4ترکیبی یپایای و 3کرونباخ آلفای) 2یپایای ،1عاملی بارهای گیری،اندازه مدل

 شوند.می بررسی( 7واگرا

 که می باشند 4/0 از بیشتر عاملی بارهای ضرایب دارای هاالهمة سؤ ،شمارۀ دو جدول در

  .(1999، 8هولند)است  معیار این بودنمناسب دهندۀنشان

 
 های کلی پژوهشبارهای عاملی متغیرها و شاخص -2جدول 

 عوامل
ضریب 

 مسیر
 شاخص

ضریب بار 

 عاملی
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

الن
 ک

ل
وام

ع
 

ی
اد

ص
اقت

 

779/0 

 73/0 14/5 66/0 کشورتورم در  یةرویو رشد بعدم ثبات اقتصادی 

 82/0 21/5 83/0 شده بر کشوروارد یاقتصاد یهاتحریم

 96/0 13/5 74/0 در کشور یاقتصاد یباندها وجود

ی
ماع

جت
ا

 

700/0 

 85/0 54/4 607/0 در جامعه یفرهنگ یهنجارها ییرتغ

 92/0 10/5 750/0 رابطه بر ضابطه در جامعه ارجحیت

 89/0 69/4 750/0 در جامعه یاعتمادیو ب یحرمت اجتماع تضعیف

ی
اس

سی
 

677/0 

 71/0 42/5 742/0 در ورزش یاسیوننفوذ س

و انحراف و  یرمتعارفغ یاسیارتباطات س وجود

 و مدون یرسم یاز هنجارها یتخط
861/0 23/5 91/0 

ی
نگ

ره
ف

 
636/0 

 06/1 47/4 638/0 ها و تعهدات و ضعف وجدان کاریتغییر ارزش

عمومی )کاهش حساسیت  خاموشی وجدان

 برابر بروز فساد(در
612/0 53/4 94/0 

 90/0 84/4 843/0 در جامعه یزیگررواج فرهنگ قانون
ی

ملل
ن ال

بی
 

436/0 

 یورزش یالمللینب یهاوجود فساد در سازمان

 AFC  و یفاازجمله ف
734/0 88/4 93/0 

)اختالس ها یونفدراس یهایهاستفاده از سرماسوء

 (غیره و
918/0 81/4 85/0 

 
 
 

                                                      
1. Loading 

2. Reliability 

3. Cronbach’s Alpha 

4. Composite Reliability 

5. Validity 

6. Divergent Validity 

7.  Discriminant Validity 
8. Holland 
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 های کلی پژوهشبارهای عاملی متغیرها و شاخص -2جدول ادامه 

 عوامل
ضریب 

 مسیر
 میانگین ضریب بار عاملی شاخص

انحراف 

 استاندارد
 عوامل

ی
یان

ل م
وام

ع
 

ی
نون

قا
- 

ی
وق

حق
 

837/0 

 گاهیشفاف ویرغ یوجود منشور اخالق

 دوگانه
818/0 20/4 04/1 

و مقررات  ینقوان یفیک ضعف

 هاو باشگاه یونفدراس
860/0 41/4 01/1 

ی
تار

اخ
س

- 

ی
مان

ساز
 

814/0 

 07/1 78/4 806/0 فقدان امنیت شغلی در ورزش

 05/1 40/4 691/0 پاداش ناکارآمد نظام تنبیه و

 06/1 53/4 717/0 بازیکنان و داوران نبودن اتحادیةفعال

ی 
ریت

دی
م

-
ی

دار
ا

 

849/0 

 یاده از منابع دولتاستفءسو

 شدهدادهیصتخص
700/0 44/4 03/1 

 یریتمتخصص در مدیرافراد غ وجود

 هاباشگاه
806/0 78/4 94/0 

و  یکنانو دستمزد نامتعارف باز حقوق

 باشگاه اعضایوران و دا
626/0 77/4 18/1 

ها باشگاه یمنابع مال ۀعمد مینتأ

 دولت یقطراز
713/0 46/4 03/1 

سان
ر

ه
ی 

ا
- 

ی
اط

رتب
ا

 
765/0 

 ةرسان یمیو ت یوجود تعصبات قوم

 یمل
788/0 17/4 91/0 

 04/1 48/4 767/0 یاسیها به منابع سبودن رسانهوابسته

 96/0 76/4 686/0 زرد یهاشدن رسانهزیاد
ل

وام
ع

 
رد

خ
 

ی 
زش

مو
آ

- 
ی

یت
ترب

 

849/0 

 17/1 39/4 691/0 بخش در این حوزهنظام آموزش غیراثر

زا و عواقب دم آگاهی از مواد نیروع

 استفاده آن
729/0 32/4 08/1 

 95/0 68/4 745/0 ندیدهلیدرهای غیرمتخصص و آموزش

یکنان در فرایند عدم رشد باز

 یابی در مدارس فوتبالاستعداد
709/0 66/4 94/0 

ی
رد

ف
 

772/0 

 19/1 88/3 599/0 محیط رشد و سطح خانواده

در ورزشکاران و عدم امنیت مالی 

 داوران
800/0 72/4 01/1 

عدم اطمینان از درآمد دوران 

 بازنشستگی بازیکنان و داوران
738/0 79/4 97/0 
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 های کلی پژوهشبارهای عاملی متغیرها و شاخص -2جدول ادامه 

 عوامل
ضریب 

 مسیر
 میانگین ضریب بار عاملی شاخص

انحراف 

 استاندارد
 عوامل

ل
وام

ع
 

رد
خ

 

ی
تار

رف
 

693/0 

 14/1 22/4 826/0 بودن سطح سواد بازیکنانپایین

هرگونه نمایش غیرمتعارف بازیکنان که 

 زندبه رفتارهای اجتماعی جامعه لطمه 
769/0 30/4 03/1 

های گری ستارهایضعف روحیة حرفه

 فوتبال
668/0 56/4 94/0 

 12/1 41/4 531/0 سازی در فوتیالمیل به ستاره

ی
الق

اخ
 

473/0 

 84/0 88/4 826/0 ضعف اخالقیات

های به فعالیت توجهی ورزشکارانبی

 فرهنگی و اخالقی
751/0 65/4 86/0 

 84/0 99/4 464/0 عدم پایبندی به موازین اخالقی

ل
شک

 
اد

س
ی ف

ها
 

- 

559/0 تبانی  89/4  01/1  

597/0 مصرف الکل و روابط نامشروع  24/4  09/1  

807/0 مخدر ادمو مصرف و دوپینگ  94/3  25/1  

10/4 678 گراییتوجه به خرافه  08/1  

606/0 تحصیل مال از طریق نامشروع  40/4  01/1  
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فساد بروز رد ثرمؤ هایلفهمؤ داریمعنا درجۀ و عاملی رهایبا -2شکل   
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 کرونباخ آلفای معیار کهازآنجایی شد. استفاده پایایی ترکیبی از گیریاندازه ابزار پایایی تأیید برای

 معیار اس(.ال.)پی جزئی روش حداقل مربعات ،است متغیرها پایایی تعیین برای سنتی یمعیار

 به نسبت معیار این برتری .بردمی کاربه ترکیبی پایایی نامبه کرونباخ لفایآ به نسبترا  ترینوین

 با متغیرها همبستگی به با توجه بلکه مطلق، صورتبه نه متغیرها پایایی که است این کرونباخآلفای

 برده کاربه معیارها دوی این هر پایایی بهتر سنجش برای ،درنتیجه شود؛می محاسبه یکدیگر

 درونی پایداری دهندۀنشان شود، 7/0از  بیشتر متغیر هر برای ترکیبی پایایی مقدار اگر .شوندمی

پس از  دهد.می نشان را پایایی نبود 7/0از  کمتر مقدار و است گیریاندازه هایمدل برای مناسب

ه دآورهمگرا و روایی واگرا در جدول شمارۀ سه ن )روایی محتوا(، روایی دریافت نظرهای متخصصا

 .اندشده

 
 پایایی ترکیبی و پایایی همگرا -3جدول 

 روایی همگرا ترکیبی پایایی متغییرهای پژوهش

828/0 فساد  497/0  

731/0 اخالقی  595/0  

797/0 رفتاری  558/0  

758/0 فردی  690/0  

811/0 تربیتی -آموزشی  567/0  

776/0 بعد خرد  411/0  

792/0 ارتباطی -ایرسانه  560/0  

806/0 اداری -مدیریتی  510/0  

780/0 سازمانی -ساختاری  543/0  

824/0 حقوقی -قانونی  700/0  

578/0 بعد میانی  432/0  

929/0 المللیبین  690/0  

908/0 فرهنگی  498/0  

941/0 سیاسی  647/0  

905/0 اجتماعی  490/0  

941/0 اقتصادی  554/0  

776/0 بعد کالن  464/0  
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، احتمال بروز خطا در محاسبة مقادیر وع دوم باشدکه متغیر از نهنگامی اس.ال.پیافزار در نرم *

به روش دوم  را در مرحلة پایایی همگراو  پایایی ترکیبیمقادیر پژوهشگر  ،بنابراین وجود دارد؛

 .دستی محاسبه کرد

 

 

 

 

 

 

 

 مقایسة در هایشصشاخ با سازه یک رابطة میزانشمارۀ چهار،  جدول در آمدهدستبه نتایج براساس

 جذر میزان که است قبولقابل واگرا رواییدرصورتی  .است شده وردهآ هاسازه سایر با سازه آن رابطة

 آن بین اشتراکی واریانس از بیشتر سازه هر برای( اصلی قطر روی قرارگرفته مقادیر) پایایی همگرا

  .باشد مدل در دیگر هایسازه و سازه
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و  3بینیو ضریب قدرت پیش 2نیضریب تعیو  1یب معناداراضرمعیارهای  ،در مدل ساختاری
 ةترین معیار برای سنجش رابطاییاولین و ابتد .شوندبررسی می 4میانگین مقادیراشتراکی هر سازه

شتر بیکه مقدار این اعداد درصورتی داری است.امعن ضرایبدر مدل )بخش ساختاری(، ها بین سازه
شمارۀ  است. در شکل %95ها و در سطح اطمینان بین سازه ةرابطدرستی  دهندۀشود، نشان 96/1از 
 شمارۀ پنج و شمارۀ شش در جداول ،همچنین .شده است ارائهیب معنادار اضرمقادیر مربوط به  دو،

 .اندشده مشخص شدهمقادیر بیان
 

 داری(درونی )مقدار معنا مدل برازش -5جدول 

داریمعنا ضرایب  عوامل  

868/14 عوامل کالن  ←اقتصادی     

الن
 ک

ل
وام

 ع

697/5 عوامل کالن  ←اجتماعی    

720/10 عوامل کالن  ←سیاسی    

749/9 عوامل کالن  ←فرهنگی    

423/3 عوامل کالن  ←المللی بین   

179/3 فساد  ←عوامل کالن     

043/17 عوامل میانی  ←حقوقی   -قانونی   

میا
ل 

وام
ع

ی
ن

 543/14 عوامل میانی  ←سازمانی  -ساختاری   

448/23 عوامل میانی  ←اداری  -مدیریتی   

624/15 عوامل میانی  ←ارتباطی  -ای رسانه   

448/1 فساد  ←عوامل میانی     

043/20 عوامل خرد  ←تربیتی  -آموزشی   

رد
 خ

ل
وام

556/13 ع عوامل خرد  ←فردی    

420/10 عوامل خرد  ←رفتاری    

880/4 عوامل خرد  ←اخالقی   

532/1 فساد  ←عوامل خرد     

 

 

 

                                                      
1. T-Values 

2. R Squares or R2 

3. Q2 (Stone- Geisser Criterion) 

4. Communality 
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 برازش مدل درونی یجنتا -6جدول 

سازه هر اشتراك مقادیر میانگین بینیضریب قدرت پیش ضریب تعیین متغیرهای پژوهش  

07/0 16/0 فساد  49/0 

 48/0 32/0 22/0 اخالقی

 51/0 211/0 48/0 رفتاری

 75/0 327/0 59/0 فردی

 51/0 331/0 72/0 تربیتی -موزشیآ

09/0 36/0 بعد خرد  
 

 56/0 32/0 58/0 ارتباطی -ایرسانه

 51/0 366/0 72/0 اداری -مدیریتی

 54/0 35/0 66/0 سازمانی -ساختاری

 70/0 56/0 70/0 حقوقی -قانونی

03/0 بعد میانی  012/0 
 

12/0 18/0 المللیبین  69/0 

 49/0 18/0 42/0 فرهنگی

 64/0 29/0 45/0 سیسیا

 49/0 22/0 49/0 اجتماعی

 55/0 33/0 60/0 اقتصادی

 

 

 قوی و متوسط ضعیف، مقادیر عنوانبه که 36/0و  25/0، 01/0 مقدار ،برازش شاخص این برای

، برازش کلی مدل است 36/0از  بیشتر نهایی که برازش کلی مدله به با توجو شده است  معرفی

 .شودمی أییدت «قوی خیلی»درحد 

 .اندضرایب مسیر و سطح معناداری مدل پژوهش آورده شده یجنتا در جدول شمارۀ هفت،
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 داری مدل پژوهشضرایب مسیر و سطح معنا یجنتا -7جدول 

 مسیر ضریب مسیر (تی ة)آمار یدارمعنا نتایج

 فسادبر  عوامل کالن 371/0 179/3 یید اثرگذاری رابطهتأ

 ادعوامل میانی بر فس 183/0 448/1 اثرگذاری رابطه رد

 عوامل خرد بر فساد 181/0 532/1 اثرگذاری رابطه رد

 
 با استفاده از آزمون فریدمن نفعانهای فساد از دیدگاه صاحببندی شکلهرتب -8جدول  

فساد هایشکل  
 یآکادم

 فوتبال

اصحاب 

 رسانه

و  یکادر فن

یریتیمد  
یانمرب داوران هایکنباز   

یتبان  55/3  46/3  65/3  07/4  17/4  82/3  

10/2 مصرف الکل و روابط نامشروع  14/3  92/2  11/2  86/2  49/2  

و مصرف موادمخدر دوپینگ   30/3  64/2  31/3  64/2  52/2  93/2  

ازجمله سحر و جادو ییگراخرافه رواج  00/2  14/2  38/2  82/2  38/2  66/2  

 نامشروع یقمال ازطر آوردندستبه
(نامهید و گواهجعل سن ی،بند)رشوه، شرط  

05/4  36/3  73/2  36/3  07/3  09/3  
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 گیریجهبحث ونتی
مجلس شورای اسالمی نشان داد که بحران فساد در فوتبال کشور بسیار  90گزارش کمیسیون اصل 

نهاد فوتبال در  ةجانبناخت همهدر این زمینه نیازمند ش وسیع و پیچیده است و مدیریت بحران

ر ر بروز فساد در فوتبال ایران دهای مؤثر داین پژوهش شناسایی مؤلفههدف اصلی جامعه است. 

براساس نتایج، ال بود که های فساد رایج در فوتبسطوح کالن، میانی و خرد، با درنظرگرفتن شکل

بر مبتنی در این مطالعه  شدهظمطلوبی برخوردار است. رویکرد لحا شده از برازشمدل طراحی

اهمیت اصلی خود خارجی به محیط داخلی بود. زمانی این مسئله فرض جریان فساد از محیط پیش

دارد. اثر زیادی ح کالن سط ،های مختلف از انواع فساد در جامعهدهد که براساس گزارشرا نشان می

اند. این مطالعه ر بر فساد نداشتهگذارویکرد تخصصی در بررسی عوامل اثر مطالعات قبلی عمدتاً

 ، بخشی از خألتالش کرد با شناسایی عوامل و مسیرهای فساد در سطوح مختلف ورزش فوتبال

شده ، نتایج این پژوهش ازلحاظ متغیرهای شناساییکلیطورموجود در دانش قبلی را برطرف کند. به

بعد کالن که ها نشان داد یافته دارد. خوانیهای قبلی همها با پژوهشبین آن شدۀو روابط تأییده

رشد تورم در محیط اقتصادی بر  ،هاتوجه به یافته . باکنندۀ بروز فساد در فوتبال استتببین

 ،راستا. دراین(1393، ند )رزاقی و همکارانهست گذارهای آن جامعه نیز تأثیرفسادهای سازمان

جمله رشوه و تبانی و غیره بیان کرده ( عوامل اقتصادی را تأثیرگذار بر فسادهایی از2005) مایینگ

ر جامعه وارد هایی که امروزه بثبات اقتصادی در ایران و وجود تورم و تحریم با توجه به نبود .است

رهای اقتصادی ین عوامل و فشاا ین اقتصاد و بروز فساد وجود دارد؛ زیرا،داری بشده است، رابطة معنا

بازیکنان و مربیان، داوران و همة افراد د. با توجه به اینکه نآوروجود میزمینة بروز فساد را به

، احساس کنندرا درحال و در دوران بازنشستگی امنیت مالی  که فقدان، زمانیدر فوتبال نفعصاحب

یابد و پیامد آن می الف افزایشمیل به فساد و خ ،در این افراد ثبات و ضعف اخالقباوجود اقتصاد بی

یق نامشروع و غیره خواهد بود. طررتشا، جعل اسناد و تحصیل پول ازو ا فسادهایی ازجمله رشا

 نظر گرفته شود. ها تناسب بین پرداخت و تورم دردر برنامة پرداختشود پیشنهاد می ،وجودبااین
از فوتبال شدن ورزش ی موجب دورو مدیریت ورزشبا فوتبال  مرتبط ةبدون سابق ونسیاسینفوذ 

مهم ایجاد فساد در  یکی دیگر از دالیلتوان گفت می ،واقعد. درنشومیای خود اهداف اصلی و حرفه

فوتبالی و ناتوان  ةویژه سابقورزشی و به ةهای سیاسی بدون سابقاستفاده از چهره فوتبال ایران

(. پیشنهاد 90است )گزارش اصل های کشور یا باشگاهس فدراسیون فوتبال أمدیریتی، در ر حیثاز

جذب مدیران ساالری در اد سیاسی و لحاظ شایستهبیشتری بر ارتباطات با افرشود نظارت هرچهمی
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اعی و فرهنگی از . محیط اجتمهای سازمانی مرتبط با حوزۀ فوتبال انجام شوددر پستمتخصص 

دادن دربین مقامات و رشوه ،(2007) 1کیمویوبه نظر . عوامل کالن و متغیرهای تأثیرگذار است

توجه د. با نشوندساالری باعث فساد میوثیر محیط اجتماعی و وجود خویشاارتباطات غیررسمی و تأ

ورزشی  هایها و ادارهاد فرهنگ درست در سازماناصالح رفتارها و ایجشود به نتایج پیشنهاد می

 گ درست ورزش و اصول اول ورزش جوانمردی وفرهن ی برای اشاعةدرست انجام شوند و نیز الگوهای

 پهلوانی در جامعه ایجاد شوند. 
دهد که شاید تأثیرگذاری ضعیف ثیرگذاری ضعیف سطوح میانی بر فساد را نشان مینتایج پژوهش تأ

 اداری -بعد مدیریتیثیر بعد کالن بر فساد در مقایسه با عوامل میانی و خرد باشد. سبب قدرت تأبه

ذار بر فساد در بعد گ، یکی از متغیرهای بسیار تأثیرخود دارد ی مختلفی را در زیرمجموعةهاکه حوزه

رساندن فساد یا کاهش حداقلبرای به، (2016نوسا و یوآریا )پژوهش نتایج براساس . میانی است

 بازسازی ،کار گرفته شودهایی که باید بهها یا روشهای فوتبال، یکی از طرحفساد در فدراسیون

ای مجموعه فزایش اعتماد است که این راهبرد روانی باید جایگزینگویی و کمک به امسئولیت پاسخ

هایی راه پژوهش خود تمرکز برهای در یافته( 2015) هنن ،همچنین. های عملیاتی شوداز ارزش

یشتری نظارت افراد به افشای اسرار و مجازات متخلف و آینده، تشویق بدر برای جلوگیری از تخلف 

 . خوانی دارندهمبا نتایج پژوهش هستند و داری ا -کرد که همه از متغیرهای مدیریتی را پیشنهاد

( بیان 2016) 2بین کهصورتیحقوقی است؛ به –متغیر قانونی ،ار بر بعد میانیثیرگذز متغیرهای تأا

 ،روند خود را ادامه دهندبا عنوان تغییر اصالحات  بدون مجازات و صرفاً  فایکه مسئوالن فیزمانتاکرد 

 هننبراین، . افزونهرچند روند اصالح طوالنی خواهد بود طر فساد همچنان ادامه خواهد یافت؛خ

ر برخورد با ریزی برای ایجاد قوانین و مقررات روشن دبرنامهترل بیشتر و ( نظارت و کن2015)

اصالح کمیت و کیفیت  (0620) 3تیبالت و میسینرماسن و متخلفات در فدراسیون را مطرح کرد. 

بین اعضای این نهاد اد در پیشگیری از بروز فسرا مپیک المللی القوانین و مقررات کمیتة بین

بردن عوامل فساد های مستقل برای شناخت و ازبینکمیتهتشکیل  بر بیان کرد. همچنین، المللیبین

 مدیریتی و فوتبالی و ةگونه سابقهیچبدون  ییهاچهره . ورودکردتأکید المللی المپیک در کمیتة بین

نادرست و عملکرد ناصحیح مالی  اباتصانتجزئیات و فضای این ورزش، سبب از  آگاهی نداشتن نیز

های تفادهاسقراردادهای میلیاردی و سوء ،حقیقتاما در ،ویژه عقد قراردادهای غیرواقعی و ظاهریبه

ترین مهم براین،افزون عمومی کشور است. ةآن حیف و میل سرمای ةمختلف شده است که نتیج

نظارت بر نبود دولتی و های هنگفت دولتی و شبهاز بودجه هکشاندن فوتبال، استفادفسادعامل به

                                                      
1. Kimuyu  

2. Bean  

3. Mason, Thibault & Misener 
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سبب شور اخالقی غیرشفاف و گاهی دوگانه که بهوجود من ،. همچنینکرد آن استهزینه

 و نیز نبود اندای اصولی بیان نشدههونگاصالحات به ،ای برخی افرادرهای شخصی و سلیقهنظاظهار

های اخالقی و رفتاری نامهجرای صحیح و سالم قوانین که در آیینبر کیفیت و انظارت و بازرسی 

 .(90سیون اصل یکمگزارش )ساد در فوتبال هستند ف های بروز، از زمینهدنرستصویب میبه

ثیرگذاری ضعیفی بر بروز فساد در تأهای پژوهش مشخص شد که عوامل خرد نیز وجه به یافتهبا ت

تربیتی  -ند متغیر آموزشیچهر ند؛مل کالن و حتی در مقایسه با عوامل میانی دارامقایسه با عو

نامه و دوم بار عاملی کل متغیرهای پرسش بار عاملی زیاد، در رتبةیکی از متغیرهای مهم با عنوان به

خوانی دارد؛ مطالعات همهای با یافتهدارد. این یافته ثیرگذاری در بعد خرد قرار نیز در رتبة اول تأ

چیونگ و پژوهش ها، آموزش عمومی مردم و آموزش ارزش (2016سانتس )دی ازجمله پژوهش

 د و( آموزش افراد یک جامعه )مانند افراد یک سازمان( در رابطه با کاهش فسا2008) 1چانگ

گیری و مدیریتی نظام آموزشی و فقدان متصمی ( ضعف ساختار2006) 2هالیک و پواسیونپژوهش 

ثر بر بروز فساد معرفی رسانی ضعیف به عموم را عوامل مؤسیستم مستقل تضمین کیفیت و اطالع

 بخش آموزشی و( نظام ناکارآمد و غیراثر1386ازمان بازرسی کل کشور )سبراین، عالوه .انددهکر

مورد های کمی دراند. پژوهشفساد بیان کردهروز ب هایسازعف نظام آموزشی را از عوامل و زمینهض

هایی دربارۀ این متغیر پژوهش 90اند و حتی کمسیون اصل مهم در بروز فساد انجام شده این متغیر

اهمیت این متغیر باید به این مهم توجه بیشتری داشت. بخش  سببانجام نداده است؛ اما به

آموزشی اصولی همة موارد و قوانین و حتی  و استعدادیابی نیز در این حوزه قرار گرفته است

 ، بهکه این خودگیرد در این بخش صورت می ای و قهرمانیشدن برای ورود به مرحلة حرفهآماده

وجود ه بهاین مرحل کند که از نبود آگاهی و آمادگی برای ورود بهکمک میکاهش فسادهایی 

 مربیان، باریکنان و رسانه برای کاهش فسادمدیران،  که توان پیشنهاد کرد، مینتیجهد؛ درنآیمی

فعان فوتبال و حتی نصاحبگاهی و آموزش مستمر آافزایش جهت برخاسته از این متغیرها، باید در

نظارت بر مراحل استعدادیابی و روند  ،های مقابله با فسادها و دستاوردخصوص برنامهدرعموم مردم 

شرط ورود به هر عنوان پیشول اخالقی ورزش بهمسیر و نیز آموزش اصازیکنان در این برشد 

ساخت عنوان زیرکه از آموزش بهییآنجاازهای عملیاتی انجام دهند. ریزیاقدامات و برنامه ،ورزشی

با توجه به سطوح مدل تواند فوتبال میدر کاهش فساد  شده است، آموزش درزمینة سعه نام بردهتو

                                                      
1. Cheung & Chan 

2. Hallack & Poisson 
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ند جامعة هدف آموزش توانمربیان و داوران میزیکنان، ی انجام شود که در سطح خرد، بامفهوم

ها، در سطوح میانی نیز مدیران باشگاه ند.آشنایی با قوانین و شناساندن خطوط قرمز باش درزمینة

هدف آموزش قرار گیرند و در سطح کالن نیز مدیران  توانند جامعةهواداری وکارکنان میهای کانون

ه در هرم آموزش ک ندهدف آموزش قرار گیر ند جامعةتوانمیهای ورزشی و فدراسیون سازمان

 شود:کاهش فساد در شکل مشارۀ سه مشاهده می

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 های پژوهشفته از مدل مفهومی و یافتههرم پیشنهادی برگر -3شکل 

 

 هایای فساد از دیدگاه گروهههای مؤلفهبندیاولویت ،نتایج حاصل از آزمون فریدمنبه با توجه 

 صورت است:بدین نفعصاحب

متغیر  ،تربیتی و با فاصلة نزدیکی -آموزشیمتغیر، متغیر  باالتریناز دیدگاه این گروه، بازیکنان: 

است. حقوقی  -متغیر تأثیرگذار قانونی ،ترینپایین اداری در رتبة دوم است و نیز -مدیریتی

طریق آوردن مال ازدسترتیب تبانی، بهتد در فوتبال از نگاه بازیکنان بهبیشترین فسا طورکلی،به

لکل و روابط مخدر، مصرف ابندی، جعل اسناد و غیره(، دوپینگ و مصرف مواد)رشوه، شرط نامشروع

 20-30، در سنین که با توجه به سن بازیکناناست جمله سحر و جادو گرایی ازنامشروع، رواج خرافه

های مشروع رتبهطریق ناآوردن مال ازدستو بهسال تبانی  31-40سنین سال تبانی و دوپینگ و در 

سال تبانی و دوپینگ،  5-10 ،فوتبالی در بازیکنان و از نگاه آنان باالتری داشتند. با توجه به سابقة

طریق آوردن مال ازدستسال تبانی و به 16-20نامشروع، سال تبانی و مصرف الکل و روابط  15-11

در هر سن و سابقه در که توان گفت توجه به نتایج می بود. با بندی و غیره()رشوه و شرط نامشروع
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دهد. ورزش، تبانی از باالترین فسادها از نگاه بازیکنان است که فساد در فوتبال ایران را افزایش می

خصوص ها بهتبانی در بسیاری از بازیکه معتقدند  ها و مربیان فوتبالکارشناسان، فوتبالیست

سقوط در لیگ یک در های درحالیا تیمهای در کورس قهرمانی بین تیمگ های پایانی لیبازی

برخی از مسئوالن میانی، مدیران و بین  تبانی. شودانجام می های باالترها به لیگصعود تیم ةمرحل

ها و بازیکنان اتفاق ها، بین داوران و مدیران تیمکارکنان وقت فدراسیون با بازیکنان و مدیران تیم

سر میزبانی مسابقات روی المللی نیز بر (. حتی تبانی در سطوح بین90)کمسیون اصل  تدافمی

ا توجه به سرخوردگی عمومی پدیدارشدن ب؛ بنابراین، داردفسادی  فیفا در نهاد خود چنیندهد. می

فاق ات هاها در این سازمانفساد بروز، جمله ایرانها ازهای کشورها و باشگاهاین فساد در فدراسیون

فساد بعدی را  ،کمتر تر و با سابقةکنان با سنین پایینبازی ها،دور از ذهنی نیست. با توجه به یافته

طریق نامشروع چون رشوه و ، تحصیل مال ازبیشتر قةدوپینگ و بازیکنان با سنین باالتر و ساب

 اند.بیان کردهرا بندی شرط

ارجی که باعث نیروزای داخلی یا خ ۀرگونه ماداستفاده از ه آسانی، توصیه، تشویق، تجویز و مصرف

حساب اعادالنه یا کاذب شود، دوپینگ بهصورت نبرتری ورزشکاران درمقابل حریف یا حریفان به

دوپینگ، تبانی  از جمله فساد در ورزشنوع خاص تر ( نیز به بررسی دقیق2015) 1مسترس آید.می

 ،همچنین کند.ادهای امروز فوتبال بیان میفس ترینپرداخته است و دوپینگ و تبانی را از مهم

و آن را اند به مورد خاص دوپینگ پرداخته مورد فساد( در پژوهش خود در2015) 2دایمانت و دویچر

فدراسیون  جانبةاند. با توجه به همة موارد، نظارت همهها بیان کردهرایج در ورزشیکی از فسادهای 

ر و با استمرار بیشتری یشتبر لیگ باید ب ای در فوتبالرفهرسیدگی به تخلفات اخالق ح ةکمیت و

  انجام شود.

طریق نامشروع ز: تبانی، تحصیل مال اصورت زیر استبندی فساد بهطورکلی رتبه، بهبین مربیاندر

مخدر و و روابط نامشروع، دوپینگ و مواد نامه(، مصرف الکلبندی، جعل سند و گواهیرشوه، شرط)

فوتبال در سنین  مورد فساد رایج در، دیدگاه مربیان درگری که با توجه به سنخرافه ، رواجدر انتها

همة سال به باال،  50در سنین  سال تبانی، تحصیل مال ازطریق نامشروع و دوپینگ و 50-20

براساس  همچنیناند. گرفتهنظر  یکسان درطریق نامشروع را تقریباًمربیان تبانی و تحصیل مال از

بعد از آن رشوه و تنها درمحدودۀ سابقة  سوابق تبانی نیز در باالترین رتبه قرار دارد و همة سابقه، در

                                                      
1. Masters  

2. Dimant & Deutscher 
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یان نیز دیدگاهی چون فساد رایج معرفی شده است. مرب، بعد از تبانی، دوپینگ سال 30-26

ی و حت بین مربیان نیز وجود دارددر فوتبال ایران دارند. تبانی درمورد باالترین نوع فساد بازیکنان در

تعجب کرد. کادر است، نباید یا حتی مربی بردن یک تیم، بازیکن اگر بشنویم تبانی برای از زیرسؤال

طریق ، فساد ازمشروبات الکلی، دوپینگ و بعد از این فسادها ،فنی و مدیریتی نیز تبانی و سپس

د در فوتبال فساد موجوداوران نیز درزمینة اند. را بیان کردهبندی رشوه، جعل اسناد و گواهی و شرط

 اند. طریق نامشروع را باالترین فسادها بیان کردهایران، تبانی و تحصیل مال از

ته تنها تفاوت با و الباشت یکسان دی فساد بناصحاب رسانه و اعضای آکادمی فوتبال نیز رتبهدرنظر 

مروزه، توجه بیشتر برای باشد. ااست که دوپینگ میدوم  های بازیکنان، مربی و داوران در رتبةگروه

وان عنشی آنالین است که بهبندی ورزهای شرطشبکه آوردن سود بیشتر به فوتبال تجاری ودستبه

یک امر بندی ی و اخالقی ما شرطها و اصول دین. با توجه به ارزشابزارهای جدید برای تبانی هستند

ر کشورهایی غیر از ایران ازطریق دها دکه بیشتر فسا؛ درحالیشودخالف شرع و دین شناخته می

هایی بینیهای پیشایران این رسم با عنوان تازگی نیز دربهو  شودبندی انجام میهای شرطکمپانی

جهت کاهش فساد به نتایج دربا توجه  هرروی،ند. بهگیرصورت می ،دنشوانگاشته می که ساده

  .رسدنظر میوری بهاجرای راهبردهای مبارزه با فساد ضر موجود در فوتبال،

راستای درهایی پیشنهاددر سطوح مختلف ، نتایج با توجه به مدل پیشنهادی ودر این پژوهش، 

 :شوندوتبال ایران ارائه میکاهش فساد در ف

اجرای سیاست گریزی در جامعه و ویج فرهنگ روح جوانمردی و تقبیح قانونتر در سطح کالن،

  ی؛هش شکاف طبقاتی فرهنگی و اقتصادکا

روند حاکم بر انتخابات فوتبال، تصحیح  ، تأسیس کمیتة ضدفساد خارج از مجموعةح میانیسطدر 

ت در منشورهای اخالقی و شایستگی و کفایت، شفافیت و رفع ابهامااساس بر رئیس فدراسیون

ت رعایتر و های دقیقتحلیل ها با مکاتب و فلسفة فوتبال برایآشنایی رسانه باطی،نامة انضآیین

 ها؛سانههای جوانمردانه در رتشویق افشاگریاخالق توسط رسانه و 

، کودکی با قوانینهای منسجم برای آشناکردن بازیکنان از آغاز تأسیس آکادمی در سطح خرد، 

زش داوران، بازیکنان و مربیان آموکردن بازیکنان و مربیان درقبال میزان ساعات یا فصول بازی، بیمه

 مورد مصرف مواد نیروزا.های فساد و تبانی و نیز آگاهی درصداقبا مآشنایی  برای

ساد در های فلفهود با توجه به اینکه در این پژوهش تنها به شناسایی مؤشدر انتها پیشنهاد می

به  تا بهتر بتوان ی درزمینة فساد در ورزش ایران انجام شودتروسیع فوتبال پرداخته شد، پژوهش

های فرهنگی و حقوقی ه تفاوتبا توجه ب ،همچنین .فساد پرداخت زوی برهااصالح و کاهش زمینه

راهبردهای تدوین بهتر  ای تطبیقی دربارۀ فساد در ورزش انجام شود و برایشود مطالعهپیشنهاد می
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سادزا در فوتبال ایران انجام ف مبارزه با فساد، پژوهشی عمیق درخصوص زمینه و ریشة هر مؤلفة

 گیرد.

 
 

 منابع
1. Bean, B. W. (2016). An interim essay on FIFA's world cup of corruption: The 

desperate need for international corporate governance standards at FIFA. ILSA 

Journal of International & Comparative Law, 22, 367- 77. 

2. Boniface, P., Lacarriere, S., Verschuuern, P., Tuaillon, A., Forrest, D.,         

Jean-Michel, L. & Wang, X. (2012). Sports betting and corruption:                   

How to preserve the integrity of sport. Available at: 

http://www.sportaccord.com/multimedia/docs/2012/02/2012_-IRIS_Etude_ 

Paris_ sportifs_et_corruption_-_ENG (Accessed 8 May 2016). 

3. Cheung, H. Y., & Chan, A. W. H. (2008). Corruption across countries: Impacts 

from education and cultural dimensions. The Social Science Journal, 661, 1-17. 

4. De Sanctis, F. M. (2016). Football: A call for transparency to curb corruption. 

Social Crimonol, 4(1), 2 – 10. 

5. Dimant, E., & Deutscher, C. (2015). The economics of corruption in sports: 

The special case of doping. Available at: Online at https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/60566/ (Accessed, 12 July 2016). 

6. Forrest, D. (2012). The threat to football from betting-related corruption. 

International Journal of Sport Finance, 7(2), 99-116. 

7. Ghasemi, V., Zohfaghari, V., & Alivand, A. N. (2008). Sociology sport. 

Sociologists. 47-65. (Persian) 

8. Gorse, S., & Chadwick, S. (2010). Conceptualizing corruption in sport: 

Implications for sponsorship programmers. The European Business Review, 

July/August, 40-5. 

9. Hallak, J., & Poisson, M. (2007). Corrupt schools, corrupt universities: What 

can be done? International Institute for Educational Planning, UNESCO. 

Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150259e.pdf 

(Accessed, 10 December 2015).  

10. Henne, K. (2015). Reforming global sport: Hybridity and the challenges of 

pursuing transparency. Law & Policy, 37(4), 324-49. 

11. Holland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management 

research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), 

195-204. 

12. Ibrahim, M., Kumi, E., & Yeboah, T. (2015). Greasing or sanding the wheels? 

Effect of corruption on economic growth in sub-Saharan Africa. African 

Journal of Economic and Sustainable Development, 4(2), 157-73. 

 



 1397، فروردین و اردیبهشت 47مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                           64 
 

13. Khabiri, M. (2003). Comparing the situation with the criteria of UEFA's 

professional football league clubs and clubs from the countries of Japan, South 

Korea, UAE and Turkey, reported the research project. Institute of Physical 

Education and Sport Sciences, Ministry of Science, Research and Technology. 

(Persian) 

14. Kimuyu, P. (2007). Corruption, firm growth and export propensity in Kenya. 

International Journal of Social Economics, 34(3), 197-206. 

15. Maennig, W. (2005). Corruption in international sports and sport management: 

Forms, tendencies, extent and countermeasures. European Sport Management 

Quarterly, 5(2), 187-225. 

16. Maennig, W. (2008). Corruption in international sports and how it may be 

combate. Working Papers0813, International Association of Sports Economists. 

North American Association of Sports Economists. Available at: 

https://ideas.repec.org/p/spe/wpaper/0813.html (Accessed  27 February 2016). 

17. Mason, D., Sthibault, B., & Misener, L. (2006). An agency theory perspective 

on corruption in sport: The case of the international Olympic Committee. 

Journal of Sport Management, 20, 52-73. 

18. Masters, A. (2015). Corruption in sport: From the playing field to the field of 

policy. Policy and Society, 34(2), 111-23. 

19. Najafi Kaloni, M., Goudarzi, M., Farahani, A., & Bidhendi Ismaili, H. (2012). 

Factors affecting the incidence of corruption in sport organizations (study of 

corruption in the Islamic Republic of Iran football federation). The Journal of 

Sport Management, 14, 109-22. (Persian). 

20. Nwosu, O. C., & Ugwuerua, E. (2016). Nigerian football federation, corruption 

and development of football in Nigeria. International Journal of Physical 

Education: Sports and Health, 3(1), 376-82. 

21. Razm Ara, T., Yktayar, M., Nzarvysy, H., & Abdi, S. (2015). Corruption in 

sport organizations: The factors influencing the emergence, spread ways of 

control. The First National Conference on Advances in Physical Education and 

Sports Science. International University of Chabahar, Iran. (Persian). 

22. Razzaghi, M. E., Ramezaninejad, R., & Mehrabi, G. (2015). A study of factors 

affecting administrative corruption in soccer. New Trends in Sport 

Management, 2(7), 41-52. (Persian). 

23. Teague, K. A. (2016). A critical insight into fraud and corruption, and its 

facilitators, in global sporting organizations in a Western European and North 

American context. Internet Journal of Criminology, 4(8), 10 – 48. 

24. Warf, B. (2016). Geographically uneven landscapes of Asian corruption. Asian 

Geographer, 33(1), 57-76. 

25. Warren, Ian. (2015). Crime, deviance and doping: Fallen sports stars, 

autobiography and the management of stigma. Current Issues in Criminal 

Justice, 27(2), 27-52. 

 
 

 

 

https://ideas.repec.org/s/spe/wpaper.html
http://ntsmj.issma.ir/files/site1/user_files_e2aa6e/admin-A-10-1-51-93157b7.pdf
http://ntsmj.issma.ir/files/site1/user_files_e2aa6e/admin-A-10-1-51-93157b7.pdf


 65                                                         شناسایی و تببین مؤلفه های موثر بر بروز فساد در فوتبال ایران
 

 

 

 استناد به مقاله

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shafiee. Sh., & Afrouzeh. H. (2018). Identifying and Determining the 

Factors Affecting the Incidence of Corruption in Iran`s Football. 

Sport Management Studies, 10(47), 39-66. (Persian).                     

Doi: 10.22089/smrj.2017.3307.1653 

 

 بروز رد ثرمؤ هایمؤلفه تببین و شناسایی(. 1397. )حکیمه، افروزه.، و مشهرا ،شفیعی

                  .66-39، (47)10، . مطالعات مدیریت ورزشیایران فوتبال در فساد

 smrj.2017.3307.1653/10.22089 :شناسة دیجیتال



Sport Management Studies, No 47, 2018                                                            8           

 
Identifying and Determining the Factors Affecting the 

Incidence of Corruption in Iran`S Football 

 
Sh. Shafiee1, H. Afrouzeh2  

 
1. Assistant Professor of Sport Management, University of Guilan* 

2. PhD. Student of Sport Management, University of Guilan 

 
Received: 2016/11/13              Accepted: 2017/01/21 

 

Abstract 
The aim of this study is designing the pattern to Identify and determine the factors 

of incidence of corruption in Iran football. This research is descriptive and used 

qualitative and quantitative methods in the mixed manner. At first, by library 

research we review the related literature and documents and design an initial 

questionnaire with 46 questions by a semi-structured interview with geniuses. By 

this questionnaire we try to investigate 3 levels, macro levels with 5 variables, 

meso level with 4 variables and micro level by 4 variables. The statistical 

population is football beneficiaries we collected data from 109 questionnaire and 

analyzed with using SPSS19 and SmartPLS2 software. The findings show that 

managerial-administrative variables and training-educational variables have the 

most effectiveness at all of dimensions. In addition, from the perspective of the 

players, coaches, technical and management staff, referees, the media and football 

academy members the highest rank in forms of corruption is making money 

illegally. Considering good fitness of the conceptual model of corruption, the 

effect of macro variables on corruption is most and it is reported that micro and 

meso variables have less effect on this subject. Due to the high impact of the 

coefficients of macro factors in research, it can be said that this dimension plays 

an effective role in leading to corruption or vise versa in preventing it. Football 

Federation and Olympic Committee should focus their attention on this dimension 

before considering others 
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