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 چکیده

ها از طریق گر بروز فساد در صنعت فوتبال ایران بود. گردآوری داده  ای و مداخلههدف پژوهش حاضر، کاوش عوامل زمینه 

ساختاریافته با متخصصان اجرایی، مصاحبه عمیق و نیمه 18بررسی اسناد و مصاحبۀ حضوری صورت گرفت. پس از انجام 

های کلی پس  های فرعی و مقولهها، مقولهعلمی و پژوهشی ورزش کشور و رشتۀ فوتبال، اشباع نظری حاصل شد و نشان       

ای )بسییترسییاز  و  ها عوامل زمینهج شیید. پس از تحلیل یافتهاز تکمیل فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشییی اسییتخرا

افزایی تعهدی، عدم تعامل و هماخالقی، بیها، بیگر )تأثیرگذار  شییناسییایی شییدند. بر اسییاا همی  یافته عوامل مداخله

ای  هعوامل زمینهای مربوط به عنوان مقولۀ محوری شناسایی شد. یافته   سازمانی و فراهم نبودن محیط حقوقی و قانونی به 

وانی ، قمفهوم کلی حاصل از کدگذاری گزینشی همچون شکاف     7مقولۀ فرعی حاصل از کدگذاری محوری در   25بیانگر 

گیری، ضییعم قوانی  نقل و انتقا،ت، فقدان معیارهای ها، تضییعیم مجامت تصییمیمنامناسییر رسییانه انگیزۀ مالی، کارکرد

مقولۀ فرعی حاصل از   7گر )تأثیرگذار  نیز در های عوامل مداخلهی شدند. یافته بندرفتاری و شفاف نبودن فرایندها دسته  

گی  مفهوم کلی از کدگذاری گزینشیییی تداخل وفایم، عدم ارادۀ فسیییاد سیییتیزی و عدم هماهن 3کدگذاری محوری در 

و،ن در پیشگیری از وقوع   تواند به مسئ ای و تأثیرگذار بروز فساد می وامل زمینهعطور کلی شناسایی   بندی شدند. به طبقه

 فساد و بهبود سالمت سازمانی فوتبال کمک بسیاری کند.
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 مقدمه 

است. در واقت  1در عصر حاضر، یکی از موانت موجود بر سر راه توسعۀ اقتصادی کشورها، فساد اداری

اند که دستیابی به اکثریت اهداف توسعه، منوط به کاهش المللی تأکید فراوان کردهمنتقدان و نهادهای بی 

به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است و در « فسد». کلمۀ فساد از ریشۀ  1)فساد است 

شود که به معنای شکست  و نقض مطرح می 3و ریشۀ ،تی  رومپرر 2عنوان کوراپش زبان انگلیسی به

. بانک  2)تواند قوانی  و مقررات با قواعد اداری باشد شود، میکردن است و چیزی که شکسته می

  فساد را سوءاستفاده از قدرت عمومی برای 2003) 6 ، آشفورث و آناند2000) 5 ، تریسم 1998)4جهانی

های متعددی شکنیهای گوناگونی دارد و قانون. فساد اداری، شکل 3-5)دانند کسر منافت شخصی می

در قالر معضالت و تری  فساد اداری شود. رایج های مختلم دولت، شامل میرا در زمینۀ فعالیت

، 12، اخاذی11 گرایی بازی )تبعیض، پارتی10، اختالا9، رشوه8جویی، رانت7هایی همچون تبانیناهنجاری

های گوناگونی شود که عوامل و زمینهیافته پدیدار میصورت فردی، گروهی و سازمانو نظایر آن به 13تقلر

 . 6 ،7)صورت بالقوه و بالفعل شوند توانند موجر پیدایش، گسترش و ترویج فساد بهوجود دارند که می

فساد پدیدۀ ناهنجار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که امروزه گریبانگیر ورزش نیز شده است. 

رسد. همچنی  در ای  دوران مواردی می 14های المپیکشده فساد در ورزش به اولی  دورهاولی  موارد ثبت

 گیریشکلبا  و در بی  برگزارکنندگان مسابقات ورزشی به ثبت رسیده است. 15از فساد در مدیریت ورزش

ها و منابت آنها در اخیر، و اهمیتی که ای  سازمان هایسالک و بزرگ، در چهای ورزشی کوسازمان

مهم فساد در ورزش، مانعی  هایشاخهیکی از  عنوانبهش ورزشی دارند، فساد اداری در ورز هایسیاست

                                                           
1 . Administrative corruption 

2 . Corruption 

3 . rumpere 

4 . World Bank 

5 . Treisman 

6 . Ashforth & Anand 

7 . Match-Fixing 

8 . Rent-Seeking 

9 . Bribery 

10. Embezzlement 

11. Favoritism 

12. Extortion 

13. Fraud 

14. Olympic 

15. Sport management 
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 گیرندگانو تصمیممدیران  ست و ای  خود دلیلی است کههاای  سازمان اثربخشیسد راه کارایی و  و بزرگ

 ، فساد ورزشی 2011) 1گروا و چادویک . 8) ندکنتا با ای  معضل مبارزه  داردرا بر آن ها سازمانای  

را هر عمل غیرقانونی و غیراخالقی که در تالش برای تحریم نتیجۀ یک مسابقه ورزشی باشد، تعریم 

دلیل فشار   بیان کردند که فساد در ورزش ممک  است به2008و همکاران ) 2. آشفورث 7)کنند می

رقابتی، استقرار فرهنگ فساد آمیز، بروکراسی پیچیده و احتمال کم بودن مجازات و تنبیهات موجر بروز 

 محسوب کشورها اغلر در ورزش تری محبوب و پرطرفدارتری  فوتبال . امروزه، 9)د در ورزش شود فسا

 . در 10)اند داده قرار خود ملی ورزش ردیم در را آن جهان، کشورهای از بسیاری آنجا که شود. تامی

 ایفوتبال حرفه کهطوریبه است؛ آمده وجودبه ورزشی رشتۀ ای  در زیادی تغییرات اخیر، هایسال

 انتقال و برای نقل د،ری میلیونچند دادوستدهای نیست. گذشته دوران با بل قیااقا اخیر، هایسال

 هایباشگاه با آرم کا،ها و وسایل خریدوفروش کالن، بسیار هایسرمایه با مالی حامیان وجود بازیکنان،

 محل از کالن کسر درآمدهای زمی ، اطراف تبلیغات برای د،ری میلیون 100 چند هایمعامله ای،حرفه

 همگی دیگر، موارد بورا و بسیاری بازار فهرست در هاباشگاه گرفت  قرار مسابقات، تلویزیونی پخش حق

که آشکار است طورهمان . 10)اند ایفا کرده کشورها از بسیاری در فوتبال اقتصادی توسعۀ در بسزایی نقش

ی  غفلت از جمله فساد، بداخالقی ترکوچکۀ آن است که دهندنشانسهم و ارزش صنعت ورزش در دنیا 

 . 7)آورد بار مییری را بهناپذجبراندمات و ناهنجاری در ای  صنعت، ص

بتی، دلیل فشار رقا  بیان داشتند که فساد در ورزش ممک  است به2008و همکاران ) 3آشفورث

استقرار فرهنگ فسادآمیز، بروکراسی پیچیده و احتمال کم بودن مجازات و تنبیهات موجر بروز فساد در 

یز برانگچالشزش از مباحث مهم و کند که موضوع فساد در ور ، عنوان می2012) 4اسالتر . 9)ورزش باشد 

)مشتریان  است. وی  کنندگانمصرفای و های رسانهگذاری توسط حامیان مالی، سازمانبرای سرمایه

کند که اگر فساد در ورزش کم باشد، عالقه و رغبت ای  سه گروه برای حضور و همچنی  بیان می

در  چراکهمایلی برای حضور در ورزش ندارند؛ ت صورت ی اشمار است، در غیر گذاری در ورزش بیسرمایه

میلیارد د،ر بوده است که حدود  3/145برآورد شده که کل درآمد حاصل از ورزش در دنیا  2015سال 

                                                           
1. Gorse & Chadwick 

2. Ashforth  

3. Ashforth et al 

4. Slater 
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 ، 2003) 1. وستربیک و اسمیت 11)دلیل مشارکت حامیان مالی در ورزش بوده است درصد آن به 8/28

انگیز بودن ورزش، عدم اطمینان از نتیجه است. ای  عدم یجانهاعتقاد داشتند یکی از اصول اساسی 

انگیز بودن آن است که تمامی بازیکنان تمام تالش خود را برای پیروزی و یجانهقطعیت از نتیجه عامل 

 . 12) گیرندکار میغلبه بر حریم به

های سازمانی، عوامل اقتصادی، فرهنگی،  ، در پژوهشی دریافتند که ویژگی1393رزاقی و همکاران )

تبال داشتند ترتیر بیشتری  تأثیر را در بروز فساد در فوهای فردی کارکنان و قوانی  و مقررات بهویژگی

های ورزشی به ای  نتیجه رسیدند  ، در پژوهش خود در سازمان1391. نجفی کلوری و همکاران ) 13)

. گودرزی و همکاران  14)که عوامل فرهنگی بیشتری  نقش را در بروز و گسترش فساد اداری دارند 

 ترتیربه مختلم، گانۀپنج بی  عوامل از ایران دریافتند که ورزشی هایسازمان   در پژوهشی در1390)

 در قوانی  کیفت و کمیت های سازمانی،ویژگی ه،جامع فرهنگی هایویژگی کارکنان، اقتصادی وضعیت

 ، در پژوهش خود 2015) 2. مسترز 15)نقش دارند  ایران ورزشی هایسازمان در اداری فساد رشد و وقوع

اد اشاره دارد که نوع پرداخت که شامل نوع، فعالیت، بخش و مکان رخداد فس 3TASPبا استفاده از مدل

های فسادآمیز مربوط به رفتار تماشاچیان، خواری، تبانی، دوپینگ و .... اشاره دارد. فعالیتفساد به رشوه

ها و نوع رشتۀ دهد، شامل سطح بازیانتصاب پرسنل و رفتار داور دارد. بخشی که فساد در آن رخ می

  بازی و هم در خارج از زمی  بازی نتایج رخ دهد. تواند در داخل زمیورزشی و مکان بروز فساد هم می

خواری جهت تری  مصادیق فساد در ورزش را تبانی در نتیجۀ بازی، دوپینگ، رشوهوی همچنی  مهم

  در پژوهش خود دریافت که 2000تریسم  ) . 16)بندی کرد کسر میزبانی رویدادهای بزرگ و شرط

تری  عوامل است که با بروز فساد ارتباط پیچیدگی قوانی ، آشنا نبودن با قوانی  و کمبود قوانی  از مهم

سا،ری، دخالت دولت،   اشاره کردند که تفاوت دستمزد، فقدان شایسته2007و همکاران ) 4. بریور 4)دارد 

ای در جامعه، فقدان فرهنگ و هنجارهای اجتماعی مطلوب، مماشات با فساد، سلیقهپایی  بودن دموکراسی 

طلبی مالی مداری و منفعتوپاگیر بودن قوانی  برای ورود بخش خصوصی، عدم اخالقبودن قوانی  و دست

  در پژوهش خود به 2008)5کالم رابل و .  17)تری  د،یل فساد اداری در کشورهای آسیایی استمهم

                                                           
1. Westerbeek & Smith 

2. Masters 

3. Type, Activity, Sector, Place 

4. Brewer  

5. Rabl & Kühlmann 
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تری  گرایی از مهمکاری و روحیۀ مصرف ای  نتیجه رسیدند که میزان خطرپذیری کارکنان، عدم تعهد

  دریافتند که اختالف طبقاتی 2008) 1. چانگ و چ  18)های فردی در بروز فساد اداری است ویژگی

 2. نوگارا 19)ها منجر شود تواند به افزایش بروز فساد در سازمانزیاد و عدم کار گروهی )فردگرایی  می

گریزی و   در پژوهش خود نشان داد که پایبند نبودن افراد جامعه به موازی  اخالقی، قانون2009)

  در بررسی فساد 2011) 3جنینگ.  20)تری  عوامل فرهنگی اثرگذار بر بروز فساد هستند بازی مهمپارتی

  به ای  نتیجه FIFA  و فدراسیون جهانی فوتبال )IOCالمللی المپیک )های ورزشی کمیتۀ بی در سازمان

رسید که عدم شفافیت و پاسخگویی در قبال عملکرد و فرایندهای اجرایی خود موجر بروز فساد در 

 . 21)اند سازمان خود شده

یز برای برانگلشچاکند که موضوع فساد در ورزش از مباحث مهم و  ، عنوان می2012) 4اسالتر

)مشتریان  است. وی همچنی   کنندگانمصرفای و های رسانهگذاری توسط حامیان مالی، سازمانسرمایه

گذاری در کند که اگر فساد در ورزش کم باشد، عالقه و رغبت ای  سه گروه برای حضور و سرمایهبیان می

برآورد  2015در سال  چراکهرزش ندارند؛ تمایلی برای حضور در و صورت ی اشمار است، در غیر ورزش بی

درصد آن  8/28میلیارد د،ر بوده است که حدود  3/145شده که کل درآمد حاصل از ورزش در دنیا 

  2011  و گروا )2008و همکاران ) 5. پینتو 11)دلیل مشارکت حامیان مالی در ورزش بوده است به

  OCI) 7  و سازمان با افراد فاسدCO) 6بندی اشکال فساد سازمانی، به دو دسته سازمان فاسددر طبقه

های غالر، نخبگان سیاسی و اشاره دارند. در پدیدۀ سازمان فاسد، کلیۀ اعضای سازمان اعم از ائتالف

دهند. های اجرایی در سازمان اعمال فساد را چه در جهت اهداف فردی و چه اهداف سازمانی انجام میتیم

خصوص منتها افراد سازمان به اما در سازمان افراد فاسد، ماهیت سازمان مشکلی برای ارتکاب فساد ندارد،

  کلیۀ فسادهای 2012) 8ر. ایچ 7 ،22)تر )عملیاتی  در اعمال فساد مشارکت دارند های سطوح پایی رده

: پرداخت پول و 9. فساد بر طبق قانون1کند: بندی میها را در چهار دسته طبقهداده در سازماناداری رخ

                                                           
1. Cheung & Chan 

2. Nogara 

3. Jennings 

4. Slater 

5. Pinto  

6. corrupt organization 

7. organization of corrupt individuals 

8. Eicher 

9. according to rule 
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: رفتارهایی برای دور زدن قوانی  1. فساد علیه قانون2برانگیز است؛ تسهیالت در چارچوب قانون و چالش

. فساد 4در جهت اقدامات به نفت سازمان باشد؛ : نوعی فساد که 2. فساد کارکردی3و مقررات؛ 

  اشاره 2001) 4. باسکالگیا 23)هایی که در جهت اقدام به ضرر سازمان باشد : فعالیت3غیرکارکردی

شامل رشوه و اختالا  5ها وجود دارد که فساد اداریند که دو نوع فساد اداری و عملیاتی در سازمانکمی

شامل د،لی و اخاذی است که  6گیرد و فساد عملیاتیو ... است که اغلر توسط مدیران رده با، انجام می

 . 24)گیرد توسط مدیران رده پایی  سازمان انجام می

که برای بیان طوریی دارد، بهاالعادهفوقشک فوتبال اهمیت های مختلم ورزشی، بیدر میان رشته

 ، بیان داشتند 2011) 7کوچان و گودییراهمیت فوتبال در جوامت کنونی نیازی به بیان آمار و ارقام نیست؛ 

یدوفروش بازیکنان، عقد قرارداد با حامیان خرکه وجود مبالغ هنگفت از سرمایه در فوتبال امروز جهت 

های ورزشی، درآمدزایی کالن تبلیغات محیطی، حق پخش تلویزیونی، یدوفروش تیم و باشگاهخرمالی و 

فرصت زیادی را برای کسر سودآوری فراهم  تنهانهها استادیوم وسازساختفروشی روز مسابقه و بلیت

که موجر متمایز شدن ای  رشته از سایر   25)ناپذیر کرده است کند، بلکه بروز فساد را نیز اجتنابمی

گیری مقامات فیفا از کشورهای متقاضی کسر میزبانی جام جهانی، رشوه چراکهاست،  ها شدهورزش

ی فوتبال، تبانی با حامیان مالی توسط مقامات فیفا و فروش غیرقانونی هایبازبندی دست داشت  در شرط

است. حتی کسانی که به  تخلفاتی از بخش، سازمانجهانی توسط مدیران ای   جامهای های رقابتبلیت

کنند. در حال حاضر اند، اهمیت ای  رشتۀ ورزشی را در ابعاد مختلم، انکار نمیعالقهتفاوت و بیفوتبال بی

شود و رؤسای ها یاد میورزش  یترهیپرحاشتری  و یکی از پرطرفدارتری ، پربیننده عنوانبهاز فوتبال 

و قدرتمند سیاسی قرار دارند. تعطیلی  بانفوذتبال در ردۀ افراد ای و جهانی فوهای کشوری، قارهفدراسیون

مردم در حی  برگزاری  وکارکسرجلسات مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلم و تعطیلی 

، حاکی از اهمیت فراوان الملل یبمسابقات حساا فوتبال و استفادۀ ابزاری از فوتبال در عرصۀ سیاست 

 هایرفتارکجها در فوتبال موجر بروز رو باید توجه داشت که دارا بودن ای  ویژگیای ای  ورزش است. از

                                                           
1. against the rule 

2. functional corruption 

3. dysfunctional corruption 

4. Buscaglia 

5. Administrative corruption 

6. Operational corruption 

7. Kochan & Goodyear 
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های جوان در مدارا فوتبال، یی در ای  رشته شده است؛اخاذی از والدی  فوتبالیستهایطلبمنفعتو 

ن، دوپینگ و بازی در انتخاب بازیکناگری غیرقانونی در نقل و انتقا،ت مربیان و بازیکنان، پارتیواسطه

ای تر، جعل اسناد دولتی مانند کارت پایان خدمت و بروز رفتارهای غیرحرفههای پایی تبانی در لیگ

بازیکنان )پوشش نامناسر، مصرف مشروبات الکلی و ... ، ای  رشته را دچار مشکالت جدی کرده است 

(26 . 

راوان کرد که با عنایت به تأکیدات ف خواهد نکته کفایت ای  ذکر پژوهش، موضوع اهمیت در خصوص

بر کنترل و های رهبری معظم انقالب مبنیخصوص نگرانیمسئو،ن نظام جمهوری اسالمی ایران و به

ه در مراسم کردن فساد اداری و مالی، و همچنی  تأکید ریاست محترم جمهوری دورۀ یازدهم ک ک شهیر

یه، بر قضائتحلیم خود در محضر نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی و با حضور ریاست محترم قوۀ 

ناسر مقابله با پدیدۀ . شایان ذکر است برای دستیابی به راهکارهای م 27)اند مبارزه با فساد تأکید کرده

یح و اثربخش ررسی شود تا بتوان براساا آنها به راهکارهای صحفساد در گام اول علل بروز ای  پدیده ب

روی های پیشلشبا عنایت به نکات برجستۀ مذکور در مسائل و چا مقابله دست یافت و آنها را اجرایی کرد.

های قابل اعتمادی دربارۀ خصوص در رشتۀ ورزشی فوتبال، باید گفت که دادهصنعت ورزش کشور و به

نجش فساد مختلم از جمله ورزش در ایران وجود ندارد و هنوز دانش کافی برای س هایفساد در بخش

رو باید استد،ل کنیم که سنجش دقیق فساد و مصادیق آن در در داخل کشور ایجاد نشده است. ازای 

به عمق آن استفاده  های کیفی جهت پی بردنها همچون مصاحبه و روشتری  روشایران باید از کلی

گر بروز فساد در صنعت فوتبال ای و مداخلهابرای  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل زمینهکرد. بن

 ایران بود. 

 

 شناسی پژوهشروش

صورت که ابتدا از طریق مطالعات )گرندد تئوری  بود. بدی  1یابیپژوهش حاضر، کیفی و از نوع نظریۀ زمینه

ها، اسناد، جراید و ...  فهرستی از عوامل مؤثر با موضوع پژوهش شناسایی ای )مطالعۀ مقا،ت، کتابکتابخانه

ها مدنظر قرار گرفت، سپس عنوان سؤا،ت مصاحبه و ابزار اولیۀ گردآوری دادهشد. فهرست مقدماتی به

نظران آگاه، راهنمای مصاحبه تدوی  شد و پژوهشگر قبل از انجام مصاحبه با هر یک از صاحرراهنمای 

                                                           
1. Grounded Theory 
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ساختارمند با های کیفی عمیق و نیمهمصاحبه را برای آنان ارسال کرد. در مرحلۀ بعد، مصاحبه

ت، های کیفی پژوهش افرادی بودند که سابقۀ مدیریعمل آمد. نمونهنظران از موضوع پژوهش، بهصاحر

های طو،نی دارا بودند و احاطه و شناخت کاملی بازیگری، مربیگری و اجرایی را در فوتبال کشور برای سال

ای ها با توجه به موقعیت و شناخت و احاطهاز محیط فوتبال کشور داشتند. لذا با نظر تیم پژوهش نمونه

از تماا برای هماهنگی جهت  بندی شدند که برخی از آنان پسکه به موضوع پژوهش داشتند، اولویت

ها شد. شایان ذکر مصاحبۀ حضوری از مصاحبه انصراف دادند که پژوهشگر مجبور به انتخاب سایر نمونه

نیز  1برداری، از دستگاه ویژۀ ضبط صدابر نکتهها، عالوهمنظور ثبت اطالعات حاصل از مصاحبهاست که به

در پژوهش است،  2موضوع پژوهش جزء موضوعات حساادلیل مسائل اخالقی، و اینکه استفاده شد. به

شوندگان اجازه گرفته بود. مدت زمان پژوهشگر قبل از شروع هر مصاحبه، برای ضبط مصاحبه از مصاحبه

شونده و پژوهشگر بود. مراحل پردازش ها متفاوت و مکان مصاحبه در مکان مورد توافق مصاحبهمصاحبه

آوری کنندگان، جمتاند از: انتخاب شرکتدرپی عبارتی نه لزوماً پیها در پنج مرحلۀ اساسی ولیافته

. سپس با استفاده از  28)ها و ارائۀ راهبردهای اجرایی وتحلیل یافتهها، تجزیهسازی یافتهها، منظمداده

های کیفی انجام گرفت. ای  پژوهش پس از انجام برفی مصاحبهگیری هدفمند و به شکل گلولهروش نمونه

بار مصاحبه شد  محقق به اشباع نظری رسید که  2ها نفر )با یکی از نمونه 17مصاحبه با  18

نفر از  1نفر از مربیان،  3نفر از مدیران وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال،  5امل شوندگان شمصاحبه

نفر از اصحاب  2نفر از بازیکنان که یکی از آنان بازنشسته بود،  2نفر از داوران،  2مدیران عامل باشگاه، 

پژوهش حاضر  نظران حوزۀ فوتبال بودند که حاضر به انجام مصاحبه و مشارکت درنفر از صاحر 2رسانه و 

 آن در که است ایمرحلهادامه یافت. اشباع نظری  3ها تا حد کفایت یا اشباع نظریشدند. انجام مصاحبه

 . گوبا و 36) است شده تأیید و برقرار هامقوله بی  روابط و نیاید پدید مقوله خصوص در جدیدی هایداده

صورت ای که با دقت هدایت شده و در آن انتخاب نمونه به  عنوان کردند در مطالعه1994) 4لینکل 

کننده به نقطۀ اشباع رسید و احتما،ً ای  تعداد شرکت 12توان با حدود تکاملی و تعاقبی بوده است، می

 .  29)نخواهد شد  20بیشتر از 

                                                           
1. Voice recording 

2. Sensitive topics 
3. Theorical saturation 

4. Guba & Lincoln 
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و  «2پذیریانتقال»، «1مقبولیت» هایواژه از روایی، و باراعت واژۀ جایبه کیفی پژوهشگران

 که است شده کیفی پیشنهاد پژوهش مقبولیت افزایش برای هاییروش کنند.می استفاده «3تأییدپذیری»

 ای  تمامی شد سعی پژوهش ای  در های متعدد.روش و متعدد گرانتحلیل متعدد، دادۀ منابت از: اندعبارت

 و هاسایر گروه به شدهحاصل نتایج پذیریتعمیم بیانگر پژوهش، نتایج پذیریشود. انتقال رعایت موارد

 مطالر، غیرتکراری و استخراج حداکثری و هامصاحبه متعدد مرور با پژوهش ای  در مشابه است. هایمحیط

 سایر که کندپیدا می تحقق هنگامی کیفی پژوهش نتایج شد. تأییدپذیری توصیه ای  اجرای بر سعی

 تا کنند دنبال را پژوهشگر توسط گرفتهانجام اقدامات و پژوهش مسیر روشنی،به پژوهشگران بتوانند

 ای  در بیان کند. گزارش در را طی پژوهش خود تصمیمات مسیر و پژوهش روند تمام دقیقاً پژوهشگر،

 .بود آن بر سعی نیز پژوهش

های وتحلیل دادهمنظور تجزیهبنیاد در ای  پژوهش، بهدادهبا توجه به استفاده از روش کیفی نظریۀ 

استفاده  ،7و گزینشی 6محوری ،5باز مرحلۀ سه شامل 4سیستماتیک کدگذاری ها از فرایندحاصل از مصاحبه

 هایایده و گذاریعالمت زنده کدهای استفاده با شدهپیاده هایمصاحبه مت  باز، کدگذاری طی درشد. 

که در حوزۀ فساد در صنعت فوتبال از نظر  بود هاییعبارت و هاکلمه شامل مفاهیم د.ش شناخته تکراری

 هیچ وقتی اشباع، به رسیدن تا شده تکرا مفاهیم بررسی و کدگذاریشد. های پژوهش منعکس مینمونه

 ای  محوری کدگذاری بعد مرحلۀ در. کرد پیدا ادامه ،یافت خام هایداده در تواننمی جدیدی موضوع

 در. شدند بندیطبقه پیامدها و راهبردها گر،ای، مداخلهزمینه علّی، شرایط کلی، هایمقوله قالر در مفاهیم

 .  30)دهد آنها ارائه می پا،یش و هامقوله سازیکپارچهی ۀنحو پژوهش، فرایند از بیانی ۀنظری انتخابی، کدگذاری

 

 های پژوهشیافته

نفر بود  17شوندگان کیفی های پژوهش نشان داد که تعداد مصاحبههای دموگرافیک نمونهنتایج ویژگی

درصد  5/23سال هر کدام با  40تا  36سال و  55تا  51درصد  بودند. ردۀ سنی  100که کلیۀ آنان مرد )

                                                           
1. Credibility 

2. Transferability 

3. Dependability 

4. Coding systematic 

5. Open coding 

6. Axial coding 

7. Selective coding 
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 3درصد ) 6/17ام با سال هر کد 60تا  56سال و  45تا  41نفر  دارای بیشتری  فراوانی و ردۀ سنی  4)

نفر ، فراوانی و 1درصد ) 8/5سال هر کدام با  75تا  71سال و 70تا  66سال،  35تا  31نفر  و ردۀ سنی 

 1درصد ) 8/5دادند. به لحاظ سطح تحصیالت، کاردانی با های کیفی را تشکیل میدرصد ردۀ سنی نمونه

 3درصد ) 6/17نفر ، دکتری با  8درصد ) 47ا نفر ، کارشناسی ارشد ب 4درصد ) 5/23نفر ، کارشناسی با 

نفر   7درصد ) 17/41نفر دارای تحصیالت عالی حوزوی بودند. همچنی  به لحاظ رشتۀ تحصیلی  1نفر  و 

های متفاوت بودند که در ها در رشتهها در رشتۀ مدیریت ورزشی مدرک داشتند و سایر نمونهاز نمونه

 41/29ی  به لحاظ سابقۀ کاری در حوزۀ ورزش و رشتۀ فوتبال جدول فوق نشان داده شده است. همچن

سال سابقه داشتند و میزان  20تا  16نفر  بی   4درصد ) 52/23سال و  25تا  21نفر  بی   5درصد )

نفر  بیشتری  فراوانی را به  3درصد ) 64/17سال سابقه هر کدام با  30سال و بیشتر از  30تا  26سابقۀ 

نفر  وزارت ورزش و فدراسیون  5درصد ) 41/29های پژوهش حوزۀ فعالیت نمونه خود اختصاص دادند.

نظران، اصحاب رسانه، نفر  صاحر 2درصد ) 76/11نفر  مربیان فوتبال کشور،  3درصد ) 64/17فوتبال، 

های لیگ برتر نفر  را مدیر عامل باشگاه 1درصد ) 88/5دادند و بازیکنان و داوران هر کدام تشکیل می

 استفاده با ای بروز فساد در صنعت فوتبال ایرانپژوهش عوامل زمینه هاییافته شد. وتبال کشور شامل میف

 نتایج که شد شناسایی هامصاحبه انجام از پس و حی  فرایند کدگذاری، نیز و همزمان تحلیل از

 شده است.  ارائه 1تفکیک در جدول  به های باز، محوری و گزینشیکدگذاری

بروز فساد در صنعت فوتبال ایران با استفاده از گر های کیفی عوامل مداخلهیافته 2در جدول 

 شده است. تفکیک ارائه به های باز، محوری و گزینشیکدگذاری

 
 ای بروز فساد در صنعت فوتبال ايرانعوامل زمینه باز و محوری گزينشی، کدگذاری. 1جدول 

 های کلیمقوله

 )مفاهیم(

 های فرعیمقوله

 ها()مؤلفه

 هاابعاد و ويژگی

 ها()گويه

 .شکاف قوانین1

 .قوانین درونی1

 روزآمد نبودن قوانی 

 تمرّد و خأل قانونی

 از قانون سوءاستفادهگریزی و قانون

 ای قانوناجرای سلیقه

 تغییرات مداوم قوانی 

 . قوانین عمومی2
 فقدان نظام بانکی کارامد

 مالیاتی کارامدفقدان نظام 

 . قوانین بین المللی3
 توجهی به قوانی  فیفابی

 سندسازی جعلی مالی و تجاری
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 ای بروز فساد در صنعت فوتبال ايرانعوامل زمینه باز و محوری گزينشی، کدگذاری. 1جدول ادامۀ 

 های کلیمقوله

 )مفاهیم(

 های فرعیمقوله

 ها()مؤلفه

 هاابعاد و ويژگی

 ها()گويه

 .انتفاع دوطرفه1 -

 برداری سیاسی از ورزشبهره

 خواری از قدرت سیاسیونرانت

 سازیعدم تمایل به خصوصی

 یمال ةزیانگ.2

 . فساد مالی1

 ییشوپول

 اختالا

 خواریرانت

 د،لی 

 فقر مالی بازیکنان

 آورعقد قراردادهای زیان

 توجهی به معیشت داوران بی

 تبانی

 اخاذی

 رشوه

 قراردادهایرواقعی بودن غ

 طلبی. منفعت2

 برداری اقتصادیبهره

 یطلبشهرت

 یطلبقدرت

 ایجاد پایگاه اجتماعی

 عدم تعصر بازیکنان به باشگاه

 ی مدیرانپرستمقام

 ارتباط مربیان و بازیکنان به باندهای قدرت

 .فقدان فرايند استعداديابی1 
 عدم استراتژی و خودرو بودن سیستم استعدادیابی

 یاستعدادپرورفقدان قوانی  
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 ای بروز فساد در صنعت فوتبال ايرانعوامل زمینه باز و محوری گزينشی، کدگذاری. 1جدول ادامۀ 

 های کلیمقوله

 )مفاهیم(

 های فرعیمقوله

 ها()مؤلفه

 هاابعاد و ويژگی

 ها()گويه

 ها.رسانه3

 . عدم تعهد شغلی1

 هاتیمارتباط عاطفی و جانبدارانه از 

 هاعدم توانایی مالی رسانه

 ای با تخلفاتبرخورد کلیشه

 وارونه نشان دادن تخلفات

 ها از فوتبالخواهی رسانهجویی و سهمرانت

 از بی  رفت  نقش نظارتی

 فقدان انگیزۀ کمک

. درآمدزايی 2

 نامشروع

 بیشتر درآمدکسر 

 جذب مخاطر بیشتر

.عدم حمايت و 3

 پشتیبانی

 قوۀ قضاییهعدم حمایت 

 مردانعدم اهمیت رسانه توسط دولت

 هامنزوی شدن رسانه

 از بی  رفت  روحیه پرسشگری

 . نحوة اداره 4
 فقدان مالکان آشنا و متخصص به ورزش

 نتایج، مالک ارزیابی مدیران

 کثرت اصحاب رسانه در فوتبال

. عدم 5

 رسانیاطالع
 عدم انعکاا اخبار

 ترا از افشاسازی حقایق

.مجامع 4

 گیریتصمیم

 . عدم قانونگذاری1

 هابودجه و هزینه موقتبهعدم تصویر 

 نبود دبیرخانۀ مجمت عمومی

 فقدان کمیتۀ وضعیت بازیکنان

 قاعده بودن دستمزد بازیکنانبی

 های تخصصی مجمتفقدان کمیته

 فقدان سیستم کارگزاری

 داریفقدان طرح جامت باشگاه

. فقدان نظارت و 2

 ارزيابی 

 نقش منفعالنه و تأثیرگذار هیئت رئیسه

 توجهی به پیامدهای تصمیمات در مدیرانبی

 کفایتی اعضاءفرمالیته بودن مجمت و بی

 عدم ارزیابی عملکرد

 . کنترل ناصحیح3

 نبود مجمت باهوش و متخصص

 عدمنبودبازرا مستقل و قانونی

 عدم جامعیت مجمت

 هاایجاد نشدن اتاق ممیّزی صالحیت
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 ای بروز فساد در صنعت فوتبال ايرانعوامل زمینه باز و محوری گزينشی، کدگذاری. 1جدول ادامۀ 

 های کلیمقوله

 )مفاهیم(

 های فرعیمقوله

 ها()مؤلفه

 هاابعاد و ويژگی

 ها()گويه

 .نقل و انتقا،ت5

 گری. واسطه1

 انتقا،ت تابت سیستم د،لی

 کیفیتجو،ن بازیکنان بی

 زمان نقل و انتقا،تزیاد بودن 

 تخریر ذه  مدیران در نقل و انتقا،ت

 . عدم پایبندی2

 بازیکنان مدتکوتاهقرارداد 

 عدم احساا تعلق به باشگاه

 یی مداوم بازیکنانجاجابه

 عدم دریافت کامل مطالبات بازیکنان

 . عدم شناخت 3
 ناآشنایی به فرایند جذب بازیک 

 خارجیبررسی نکردن شرایط بازیکنان 

 .معیارهای رفتاری6

 مداری. فقدان اخالق1

 عدم رعايت بازی جوانمردانه مالی

 چاپلوسی ماهرانه و خالقیت مخرب برای حفظ سمت

 کتمان تخلفات از افکار عمومی

 هااحساس تعلق مسئوالن به برخی باشگاه

 عدم صداقت و پاکدستی مديران

 از ناآشنايی مديران سوءاستفاده

 عدالتی. بی2

 احساس امنیت متخلفان

 انحصاری شدن نیمکت مربیگری

 يشی در صدور احکاماندمصلحت

 رانتی بودن انتصاب مديران

 عدم تناسب جرم با مجازات

 رشد نامتناسب دستمزد ارکان فوتبال

 یت فرایندهاشفاف.7

 . نارسایی اقتصادی1

 های مالیابهامات مالی و عدم حسابرسی صورت

 یراسپانسر شفقدان سیستم 

 فقدان منابت درآمدی پایدار

 کیفیتقیمت با،ی بازیکنان بی

 . موانت حقوقی3
 عدم پرداخت حق پخش فوتبال 

 ضعم محیط حقوقی فوتبال

 .فقدان آموزش و آگاهی4

 سازی مالی و فرهنگی بازیکنانعدم فرفیت

 توجهی به تجارب پیشکسوتانبی

 عدول نهادهای فرهنگی

 قانونی.عدم بازدارندگی 1

 عدم ضمانت اجرایی احکام

 کارامد نبودن رک  قضایی 

 آستانۀ تحمل با، نسبت به تخلفات مدیران
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 بروز فساد در صنعت فوتبال ايران گرمداخلهعوامل  باز و محوری گزينشی، کدگذاری. 2جدول 
 های کلیمقوله

 )مفاهیم(
 های فرعیمقوله

 ها()مؤلفه
 هاابعاد و ويژگی

 ها()گويه

تداخل  .1

 وظايف

 . درونی1

 دخالت ارکان ورزش در کار یکدیگر

 عدم نظارت مؤثر و کارکردی

 44های اصل عدم تحقق سیاست

 عدم پیروی از اسناد با،دستی

 . بیرونی2

 های قدرتاعمال نفوذ از سوی کانون

 توانایی سیاسیون در جذب منابت مالی

 سازی سیاسیون برای آیندهموقعیت

خدمت  عنوانبهعدم اعتقاد حاکمیت به فوتبال 

 اجتماعی

.عدم ارادة 2

 فسادستیزی

 . فردی1
 هافساد رسانه

 یفیتفاقد کاخاذی از بازیکنان 

 . سازمانی2
 عدم امنیت رسانه

 عدم جدیت قوۀ قضاییه

 یت نداشت  فوتبالاولو

 . ناهماهنگی3
 سازمانی. بین1

 ربطیذهای افزایی دستگاهعدم هم

 پذیری رسانهعدم مسئولیت

 سازیفقدان تجربۀ مثبت خصوصی

 سازمانی. درون2
 عدم تعامل مطلوب ارکان فوتبال

 عدم انسجام و وحدت رویۀ ارکان فوتبال

 .کمبود قوانین1 
 توجهی مجلس به قانونگذاریبی

 عدم تصویر بودجۀ ،زم

 ها از فوتبالۀ سایر سازمانسوءاستفاد

 

صورت بنیاد عوامل بروز و بازدارندۀ فساد در صنعت فوتبال آورده شده است. بدی مدل داده 1در شکل 

گریزی مدیران و عدم احساا اخالقی افراد فوتبال، مسئولیتکه مقولۀ محوری عوامل بروز فساد بی

حقوقی و قانونی افزایی بی  سازمانی جهت پیشگیری از فساد و فقدان محیط مسئولیت، عدم تعامل و هم

 گر، راهبردها و پیامدها در مدل زیر ارائه شده است. ای، مداخلههای علّی، زمینهمناسر بود و سایر مقوله
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 گر بروز فساد در صنعت فوتبال ايرانای و مداخله. شناسايی عوامل زمینه1شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه

المللی از جمله عوامل توجهی به قوانی  بی نتایج نشان داد که شکاف و نقص قوانی  درونی، عمومی و بی

های پژوهش اذعان داشتند قوانی  در حوزۀ ورزش بسیار ناقص و نیازمند ساز بروز فساد بود. نمونهزمینه

صورت یکسان برای ناقص نیز بهبر ای  بیان داشتند اگر همی  قوانی  تولید و تصویر قانون است. عالوه

تواند از بروز بسیاری از تخلفات پیشگیری کند. همچنی  در بحث همه ارکان فوتبال اجرا شود، خود می

المللی با توجه به اینکه ساختار اقتصادی فوتبال کشور اکنون دولتی )عدم دریافت حق پخش، قوانی  بی 

های فوتبال دلیل اینکه شرایط تیم  جهانی فوتبال و آسیاست، بهرایت، استادیوم و ...  و مغایر با قوانیکپی
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سازی شود که ای  خود مرزی هموار و میسر شود، باید سندسازی و پروندههای برونایرانی در رقابت

دنبال دارد. ناکارامدی و پاسخگو نبودن قوانی  متناسر با تخلفات فوتبالی، فقدان پیدایش فساد را به

رای دریافت مطالبات فوتبال از حق پخش تلویزیونی توسط مجلس شورای اسالمی از جمله قانونگذاری ب

نامۀ مدون برای ورود بازیکنان خارجی موارد است. عدم اجرای صحیح قانون سقم قراردادها، فقدان آیی 

ی پرطرفدار هابه فوتبال کشور، پایبند نبودن باشگاه در پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان، مراعات تیم

کارگیری ای بودن آنان است، بهدر اعالم احکام انضباطی آنان که ناشی از فشارهای بیرونی و سلیقه

فرایندهای نامتعارف و خارج از قوانی  در مذاکره و جذب بازیکنانی که تحت قرارداد با باشگاهی دیگرند و 

خلی بود. همچنی  در بحث قوانی  عمومی فقدان ضمانت اجرایی قوانی ، از جمله عوامل مشکالت قوانی  دا

های بانکی افراد است که  بحث فرار مالیاتی و کسر درآمدهای نامشروع مطرح بود، چراکه کثرت حساب

کند. همچنی  در حوزۀ نظام مالیاتی یکی از طلبی و سودجویی مالی فراهم میزمینه را برای منفعت

ادهایی است که بازیکنان و مربیان آن را از باشگاه دریافت تری  مشکالت، پرداخت مالیات برای قراردمهم

کاری و فساد پنهان در عقد قرارداد ایجاد کند. در بحث تواند زمینه را برای پنهاناند که ای  خود مینکرده

حساب مطالبات مربیان و بازیکنان و توجهی به قوانی  فیفا در خصوص تسویهالمللی، بیقوانی  بی 

المللی و های بی ی در خصوص مباحث مالی و تجاری جهت کسر مجوز حضور در رقابتسازپرونده

  پیچیدگی قوانی ، ناآشنایی با قوانی  2000ای بروز فساد بود. تریسم  )مرزی از جمله د،یل زمینهبرون

تری  عوامل ای اجراشدن قوانی  را از جمله مهم  سلیقه2007و همکاران ) 1و بریور  30)کمبود قوانی   و

های قوانی    با، بودن کمیت1393  و رازقی و همکاران )2006و همکاران ) 2. مایسون 17)دانند فساد می

 .  13 ،31)عنوان کردند  ساز فسادهای ورزشی از جمله عوامل مهم زمینهو مقررات را در سازمان

ساز بروز فساد در صنعت فوتبال بود؛ اقدام به فرار مالیاتی از همچنی  انگیزۀ مالی از عوامل زمینه

گری غیرمجاز در نقل و انتقال بازیک ، فقر مالی بازیکنان طریق انعقاد قراردادهای مخفی و صوری، واسطه

و شأن اجتماعی داوران توجهی به معیشت و حقوق شود، بیتر که موجر تبانی میهای پایی در لیگ

تر، سودجویی از اعتماد مشتریان و هنرجویان مدارا فوتبال و عقد قراردادهای های پایی ویژه در لیگبه

طلبی زیرمیزی بازیکنان و مربیان جهت فرار مالیاتی و دور زدن سقم قراردادها از جمله موارد بود. منفعت

ود؛ شاید بتوان گفت که بسیاری از مدیران با هدف پاک و ساز بارکان فوتبال یکی دیگر از عوامل زمینه

                                                           
1. Brewer  

2. Mason  
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ال، کسر گذارند، چراکه سوءاستفاده از منابت مالی سرگردان فوتبنیّات سالم پا به عرصۀ فوتبال نمی

ای فوتبال است، چراکه شهرت و قدرتی که فرد در موقعیت اجتماعی یا سیاسی از بُرد تبلیغاتی و رسانه

های دیگر ناممک  است. همچنی  تواند کسر کند، در موقعیتطریق فوتبال میمدت زمان کوتاهی از 

مدت با بازیکنان که احساا تعلق را در آنها کاهش دهد که ای  خود بستر وقوع وجود قراردادهای کوتاه

های دهد. همچنی  حضور مداوم و باثبات برخی مدیران، مربیان و بازیکنان در تیمتخلفات را افزایش می

طلبی ختلم از وجود فساد ساختارمند در صنعت فوتبال حکایت داشت که در نهایت محصول منفعتم

طلبی مالی و   که منفعت2015  و مسترز )2007ارکان آن است. ای  یافته با نتایج بریور و همکاران )

طور کلی وجود منابت . به 16 ،17)های مهم افراد برای فساد عنوان کردند، همسوست تبانی را از انگیزه

کالن مالی در فوتبال و فقدان قوانی  جامت و نداشت  ضمانت اجرایی مقررات و سوءاستفادۀ سایر مراجت 

صالحیت برای حضور در فوتبال تحریک شوند تا بتوانند از شود تا افراد بیها از فوتبال سبر میو سازمان

 صنعت )تبلیغاتی، سیاسی، مالی و ...  در جهت امیال و منافت شخصی استفاده کنند. منابت ای  

از جمله عوامل دیگر، فقدان فرایندهای استعدادیابی مانند نبود برنامۀ مدون جهت کشم و پرورش 

های استعدادپرور استعدادهای فوتبالی، نبود سیستم جامت برای رشد استعدادها و عدم حمایت از باشگاه

در زمینۀ دریافت حق رشد بازیک  و نقص قوانی  نظام وفیفه در ای  زمینه است. باید گفت که تمک  

نظران عامل جذب افراد فاقد شایستگی در فوتبال کشور مالی و داشت  روابط غیراخالقی از دید صاحر

فوتبال )مانند های است. همچنی  به اعتقاد محقق، سودآوری نامطلوب در بحث استعدادیابی در باشگاه

مدت پرورش استعدادها با توجه به آستانۀ تحمل حق رشد و پرورش بازیکنان  و وجود فرایند طو،نی

مدت هستند، از جمله د،یل عدم فرایند گرا در بازۀ زمانی کوتاهپایی  مدیران که بیشتر آنان نتیجه

م تدوی  راهبرد مؤثر تعامل بی  نظران عداستعدادیابی صحیح و اصولی در فوتبال بود. همچنی  صاحر

مربیان خارجی حاضر در فوتبال را هم در ای  امر دخیل دانستند، چراکه اعتقاد داشتند ناهمخوانی نگرش 

دهندۀ استعدادها )مربیان های مربیان ردۀ ملی )وجود مربی پرتغالی  با مربیان باشگاهی و پرورشبرنامه

تواند ای  فرایند را در صنعت فوتبال کشور مختل سازد. میکروات  با دو سبک متفاوت استعدادیابی 

های   جلوگیری از فساد استخدامی را راهی برای کنترل فساد در سازمان1390گودرزی و همکاران )

سا،ری را از جمله د،یل بروز فساد عنوان کردند   و فقدان شایسته2007ورزشی و بریور و همکاران )

 که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.   15 ،17)
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های فعال ساز بروز فساد ناکارامدی، برخی رسانههای پژوهش نشان داد که یکی از عوامل زمینهیافته

شوندگان برخالف سایر کشورهای باید اذعاگفت از دید مصاحبه در حوزۀ صنعت فوتبال هستند.

نه نیست و دچار گوها در اولویت نخست توجه حاکمیت قرار دارند، اما در کشور ما ای یافته، رسانهتوسعه

رو نظارتی بر فعالیت های آن حاکمیت قرار دارند. ازای دلیل افشاسازی ضعمتوجهی از طرف حاکمیت بهبی

های بدون هویت و فقدان انگیزه و هدف مشخص شود، که پیامد آن ازدیاد رسانهو نحوۀ کارکرد آنان نمی

اند که ای  خود را به نقش اجرایی تغییر دادهویژه در حوزۀ ورزش است که خیلی از آنان نقش نظارتی به

های ورزشی از عدم تعهد شغلی برخی رسانه خود زمینۀ استفادۀ نامشروع را از ای  ابزار فراهم آورده است.

ها، تغییر نقش نظارتی های خاص، عدم تمک  مالی رسانهجمله طرفداری و احساا تعلق آنان به باشگاه

ی، سوءاستفاده از محیط آلودۀ فوتبال در جهت منفعت شخصی، نبود اهداف های اجرایها به نقشرسانه

کیفیت و فاقد نمایی و تبلیغات بیش از حد از بازیکنان بیسازنده در جهت کمک به توسعۀ فوتبال، بزرگ

خواهی از ارکان فوتبال برای تخریر یا تبلیغ برای آنان، از جملۀ ای  موارد بود. همچنی  صالحیت، باج

هاست که برای تأمی  ای  منابت برای جذب سازی درآمد ناکافی رسانهتری  عوامل زمینهی از مهمیک

بر ای ، یکی دیگر از اند. عالوهمخاطر بیشتر مجبور به تخریر یا حمایت غیرمتعهدانه و غیرمسئو،نه

تگاه قضایی از تری  مواردی که کارکرد اصلی رسانه در جامعۀ ورزش تضعیم شده، نبود حمایت دسمهم

طور جدی با آنان برخورد تری  شکوائیه علیه آنان بهای است که با کوچکهای رسانهها و نظارتفعالیت

ها در صنعت فوتبال های ورزشی، کثرت رسانهشود. از سوی دیگر، فقدان مدیران متخصص در رسانهمی

ستند، از جمله د،یل نامطلوب بودن نحوۀ ای برای خود متصور نیگونه هدف و برنامهکه برخی از آنان هیچ

تر های پایی ویژه در لیگرسانی و رخدادهای مسابقات فوتبال بهادارۀ آنان بود. از دیگر نتایج، عدم اطالع

شد. ها بود که مانت از انجام درست وفایم آنان میدر کشور و ترا از برخورد شدید قوۀ قضاییه با رسانه

تواند می که هستند نیروهایی مؤثرتری  از مستقل و های جسوررسانه کند کهمی   عنوان1998) 1جانستون

های  ، در پژوهش خود بیان کردند که رسانه1395. زارع و همکاران ) 32)از بروز فساد جلوگیری کند 

های جمعی با ارتقای جمعی ارتباط مستقیم و مثبتی با کنترل فساد در ورزش فوتبال دارند و رسانه

ها ، چراکه افزایش شفافیت رویه 33) کنندمیشفافیت فعالیت، در کاهش فساد نقش بسیار مؤثری ایفا 

شود. های ورزشی میسبر افزایش مشارکت شهروندان و اطمینان از حقوقشان در نحوۀ ادارۀ سازمان

                                                           
1. Johnston 
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توانند های جمعی در سه مؤلفۀ شفافیت، سرعت و استقالل می ، بیان کرد که رسانه1391گیوریان )

 1. اسکات 34)های دولتی عمل کنند های کلیدی در کنترل فساد اداری در سازمانن شاخصعنوابه

دهند و ای  به بخشی به جامعه سطح دانش آنها را افزایش میها با آگاهی ، بیان کرد که رسانه2013)

صورت های ورزشی اگر بهرو رسانهشود. ازای تغییر در نگرش افراد نسبت به فساد را در ورزش منجر می

در زمینۀ فساد ورزشی کارشناسی تهیه شوند، موجر جذب مشارکت و ارتقای آگاهی و عملکرد مخاطبان 

 .  35)گردند می

نظران ضعم مجمت عمومی ساز بروز فساد در صنعت فوتبال از دیدگاه صاحراز دیگر نتایج زمینه

ود، چراکه اری صحیح، نظارت و ارزیابی و کنترل بر صنعت فوتبال کشور بفدراسیون فوتبال در قانونگذ

رای رسیدگی فقدان دبیرخانۀ مجمت جهت پیگیری امور مربوطه، نبود کمیتۀ وضت بازیکنان در فدراسیون ب

های مند نبودن دستمزد بازیکنان بدون معیار و ضوابط مشخص، فقدان کمیتهبه وضعیت بازیکنان، نظام

داری های رسمی فوتبال و نبود طرح جامت باشگاهمند نبودن کارگزاریمجمت عمومی، ضابطه تخصصی در

توجهی ارکان فوتبال ای مؤثر در بروز فساد، بیدر صنعت فوتبال از جملۀ موارد بود. از دیگر عوامل زمینه

های به پیامدهای تصمیمات مدیران و عدم تخصص اعضای مجمت فدراسیون که اغلر رؤسای هیأت

 اند، بود. استانی

ساز همچنی  فقدان کنترل صحیح مجمت بر عملکرد مدیران فدراسیون نیز از جمله دیگر د،یل زمینه

تری  تری  و قویعنوان جامتتوان گفت مجمت عمومی فدراسیون فوتبال بهطور کلی میفساد بود. به

ایفا کند. ناآگاهی اعضای مجمت از مسائل  تواند نقش خود راخوبی نمیتشکیالت در فدراسیون فوتبال به

تر دلیل عدم تخصص ،زم آنان، عدم تناسر حق رأی به نسبت جامعۀ فعال در فوتبال و کمرنگفوتبال به

عنوان متولیان اصلی فوتبال در کشور در تصمیمات و پیروی متعصبانه و جناحی و ها بهشدن نقش باشگاه

ساز تری  رک  ساختار فوتبال بود که زمینهوجر ناکارامدی مهمبدون مطالعه از تصمیمات مطروحه، م

ها را در کنترل  ، مشارکت افراد جامعه به نظارت بر عملکرد افراد و سازمان2007) 2بروز فساد بود. اولک 

  نیز پایی  بودن دموکراسی در جامعه را از عوامل بروز 2007. بریور و همکاران ) 36)داند فساد مؤثر می

های تخصصی   نیز ایجاد کمیته2006). مایسون و همکاران  17)فساد در کشورهای آسیایی عنوان کرد 

تری  د،یل بروز فساد . از مهم 31)های ورزشی ضروری دانست مستقل را برای شناسایی فساد در سازمان

                                                           
1. Scott 

2. Olken 
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ها و فرایندهای جذب بازیک  است که سبر فهور افراد قا،ت ناآشنایی مدیران با کانالدر نقل و انت

های کیفی پژوهش اشاره شود. همچنی  یکی دیگر از مواردی که نمونهمسئولیت )د،ل  در فوتبال میبی

ها د،ل ازحدمدت بودن زمان نقل و انتقال بازیکنان است که موجر مانور و جو،ن بیشداشتند، طو،نی

شود؛ همچنی  اشاره های فوتبال میکیفیت برای یافت  کسر بهتری  نوع قرارداد با باشگاهو بازیکنان بی

مدت بودن قراردادهای بازیکنان نیز از عوامل مهم بروز فساد است که موجر ایجاد حس داشتند که کوتاه

گیری را در آنان افزایش جمله تبانی و رشوهبرد و مصادیق فساد از تعلق و تعصر را در بازیکنان از بی  می

 دهد. می

های فوتبال کشور بود ساز بروز فساد، معیارهای رفتارهای مدیران و باشگاهیکی دیگر از عوامل زمینه

های با های دارای تمک  مالی با باشگاهکه از جملۀ ای  عوامل عدم رعایت رفتار جوانمردانۀ مالی بی  تیم

عدالتی در صدور احکام انضباطی، ییرات خالقانۀ اساسنامه برای حفظ سمت مدیران، بیبودجۀ محدود، تغ

گونه دغدغه، انحصاری شدن حضور احساا امنیت متخلفان و تداوم مستمر آنان در فوتبال بدون هیچ

گیری در برخورد با اندیشی و سوء تصمیمهای فوتبال، مصلحتهای باشگاهتعدادی مربیان در نیمکت

 فساد کهزمانی توان گفتطور کلی میبهها از جمله موارد معیارهای رفتاری در ارکان فوتبال بود. اکیناپ

 ابتدایی هنجارهای از تخلم آن در که گیردمی شکل خاصی اخالقی جوّ یابد،می گسترش اداری در ورزش

اداری  مقام و شغل از سوءاستفاده امکان دیگر، سوی از .آیددرمی شدهپذیرفته صورت هنجاریبه اخالقی

به  براساا خصوصی منافت و امتیازات دست آوردنبه و «قانون چارچوب»در  توسط افراد فاقد صالحیت

 کرده اطمینان و مصونیت احساا مجازاتی هر گونه از مقامات اداری شود کهمی سبر «قانونی» اصطالح

 توسط مجازات و گرفتاری احتمال از را متنفذ، آنها هایگروه با ارتباطات و پول داشت  که باشند مطمئ  و

 2 ، عدم پایبندی افراد جامعه به موازی  اخالقی؛ رابل و کالم 2009) 1نوگاراداد.  خواهد نجات قانون

 ، فقدان فرهنگ و هنجارهای اجتماعی مطلوب و 2007 ، عدم تعهد کاری؛ بریور و همکاران )2008)

های کاری از عوامل اثرگذار بر فساد عنوان کردند که با یافته  ، فقدان وجدان1393رازقی و همکاران )

عدالتی   اذعان کردند که ادراک بی2006و همکاران ) 3بارون.  17 ،18 ،20)پژوهش حاضر همخوانی دارد 

 .  37)شود ای و تعاملی موجر بروز فسادهای پنهان مانند دزدی و تخریر اموال میهای رویهدر مؤلفه

                                                           
1. Nogara 

2. Rabl & Kühlmann 

3. Baron  
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لی همچون شفاف های لیگ بود که در عوامهای اقتصادی فوتبال و باشگاهاز دیگر نتایج بحث نارسایی

های مالی، مشخص نبودن منابت درآمدزایی، عدم استقرار سیستم اسپانسرشیر در صنعت نبودن صورت

گذاران، عدم پایداری مداوم منابت درآمدزایی بود. همچنی  دلیل عدم انگیزۀ ،زم توسط سرمایهفوتبال به

های ها، نداشت  ایدهدراسیون در باشگاهفقدان فرایند مدیریت اداری مطلوب مانند دوشغله بودن کارکنان ف

خالقانۀ مدیران باشگاه جهت توسعه )روزمرگی ، ضعم محیط حقوقی فوتبال برای حمایت از مطالبات 

ها، توجهی به عملکرد مدیران در عزل و نصرها، بیفوتبال، مشخص نبودن وضعیت مالکیت برخی باشگاه

ها، فقدان وحدت گیریمربیان و بازیکنان و ... در تصمیم عدم ایفای نقش نهادهای صنفی از جمله کانون

نامۀ نقل و انتقا،ت برای جلوگیری از تخلفات از رویه و تعامل بی  ارکان فدراسیون، فقدان تصویر آیی 

  دریافتند که فقدان یکپارچگی و ساختار مناسر از جمله 2012) 1بروکز، لی و کیمجملۀ موارد بود. 

  در بررسی 2011) 2جنینگ.  38)در فوتبال کره بوده است  2011و فساد تا سال  عوامل وجود تبانی

  به ای  FIFA  و فدراسیون جهانی فوتبال )IOCالمللی المپیک )های ورزشی کمیتۀ بی فساد در سازمان

های ورزشی دنیا هستند، ولی تری  و بانفوذتری  سازماننتیجه رسید از آنجا که ای  دو سازمان از بزرگ

شفاف نبودن و عدم پاسخگویی در قبال عملکرد و فرایندهای اجرایی خود موجر بروز فساد در سازمان 

 . 21)اند خود شده

همچنی  آستانۀ تحمل با،ی مسئو،ن حاکمیتی در زمینۀ تخلفات در صنعت فوتبال را نسبت به 

توجهی و ناکارامدی ارکان قضایی در برخورد با تخلفات فوتبالی، بر ای ، بیدهد، عالوهها نشان میسایر حوزه

ای بودن احکام انضباطی از جمله عوامل عدم ضمانت اجرایی احکام و قوانی ، تساهل و تسامح و سلیقه

  وجود 1395ساز بروز فساد بود که از عدم بازدارندگی قانونی در فوتبال حکایت داشت. زارع )زمینه

  نیز تشدید و 1390ها و گودرزی و همکاران )های کنترل و نظارتی مناسر در درون باشگاهمکانیسم

توان می.  15 ،33)های ورزشی عنوان کردند فساد در سازمانها را از جمله عوامل بروز افزایش مجازات

داده های قضایی و نظارتی حاکمیتی آستانۀ تحمل با،یی نسبت به تخلفات و فسادهای رخگفت که دستگاه

های آنان جهت نظارت و بررسی آید که جزو اولویتنظر میدهند و  بهدر صنعت ورزش از خود نشان می

 قاطت قانونی و سریت، ساز بروز فساد شود، چراکه اگر برخوردتواند زمینهآید که ای  خود میشمار نمیبه

 شماربه آن به اعتناییبی یا جامعه هنجارهای و قوانی  از عبور مصداق که های موجود در فوتبالناپاکی با

                                                           
1. Brooks, Lee & Kim  

2. Jennings 
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 بوده مصمم و جدی مفاسد، مصادیق با مبارزه در که کنند منتقل کلیۀ ارکان فوتبال به را پیام ای  رودمی

 فساد گونه نیست، چراکه وجودپذیرند؛ که در حال حاضر ای نمی زمینه ای  در نیز را سفارشی گونههیچ و

 و مردم احترام و رفت  اعتماد جایگاه فوتبال، بدبینی و دست اجتماعی اعتبار کاهش موجر آن استمرار و

 شود. حکومتی نسبت به صنعت فوتبال می نهادهای

گر بروز فساد در صنعت فوتبال ایران بود که یکی دیگر از اهداف ای  پژوهش، شناسایی عوامل مداخله

دراسیون فوتبال، ناتوانی در ایجاد راهکاری جهت تداخل وفایم و نحوۀ نظارت وزارت ورزش بر امور ف

سازی های خصوصینظارت بر عملکرد مدیران فوتبال توسط وزارت ورزش، عدم توفیق در اجرای سیاست

در ورزش کشور و عدم پیروی مطلوب فدراسیون فوتبال از سیاستگذاری وزارت ورزش و جوانان، از جمله 

نی  تالش سیاسیون و دارای رانت قدرت جهت حضور در فوتبال، شمار آمد. همچتداخل وفایم درونی به

برداری سیاسی و داشت  نگرش سرگرمی و تفریح به فوتبال و توانایی سیاسیون در جذب منابت مالی، بهره

عنوان یک مسئولیت اجتماعی، از جمله نه یک صنعت در نزد سیاسیون و نادیده گرفت  صنعت فوتبال به

های دلیل وجود برخورد قهری دستگاهها در افشاسازی حقایق بهد. عدم امنیت رسانهعوامل بروز فساد بو

قضایی با آنان، نبود جدیت در ارکان قضایی و انضباطی در برخورد با مفاسد، فقدان اهمیت فوتبال برای 

د. در بحث ای از جمله عوامل مربوط به عدم مبارزه با فساد در سطح سازمانی بودولتمردان با نگاه توسعه

عدم هماهنگی، عدم تعامالت سازندۀ فراسازمانی در مبارزه با فساد و نادیده گرفته شدن وفایم نهادهای 

  1395  و زارع و همکاران )2014) 1های نصیمفرهنگی از جمله عوامل فساد بود. ای  نتایج با یافته

موقت و زدایی از نظام اداری، نظارت و بازرسی به  سیاست1392. ابزری و فغانی ) 33 ،39)همخوانی دارد 

ها به پاسخگویی را از عوامل مقابله با فساد بیان های سیاسی و ملزم کردن دستگاهیتبهبود و جلر حما

رسد که نوع نظارت و کنترل وزارت ورزش بر عملکرد فدراسیون فوتبال از طریق نظر می. به 40)کردند 

گذاری در ای  صنعت، منت حضور های استانی، تسهیل و ترغیر بخش خصوصی به حضور در سرمایههیأت

موقت پیشکسوتان و توجه ویژه و بهافراد غیرمتخصص و سیاسی در فوتبال و ایجاد انگیزه در متخصصان و 

ها در افشاسازی حقایق ها و حمایت از رسانهقانونیهای نظارتی و قضایی در برخورد با تخلفات و بیدستگاه

تواند در جهت کمک به پیشگیری و بروز فساد در صنعت فوتبال و سازماندهی آنان از مواردی است که می

 ثمربخش باشد. 

                                                           
1. Nassif 
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فوتبال ویژه های حاصل از مصاحبه با خبرگان ای  حوزۀ صنعت ورزش و بهیافته طور کلی، نتایج وبه

های مختلم کشور است که ها و بخشنشان داد که فساد موجود در فوتبال، جزئی از فساد کلی در حوزه

ی  ای و همچنها به اخبار و وقایت ای  حوزه و بُرد تبلیغاتی و رسانهعلت دسترسی راحت و آزاد رسانهبه

شود که ای  فساد ازپیش نمایان میای که افراد جامعه به ای  صنعت دارند، شاید بیشمحبوبیت و عالقه

ها مسئو،ن دلسوز و مردم شده است. سازمانی موجر بروز دغدغه و نگرانیسازمانی و برونبه د،یل درون

ه بحث فساد در ورزش ای  بررسی ای  معضل در ورزش لبنان، به ای  نتیجه رسید ک  در 2014نصیم )

های سیاسی، ای که اگر در سایر بخشگونهشدت تحت تأثیر نظام سیاسی ای  کشور است؛ بهکشور به

رو . ازای  39)شود اجتماعی، فرهنگی و ... فساد وجود داشته باشد، ورزش هم دچار ای  معضل می

تنها مفید ندانستند، بلکه ای  افراد با سوء تدبیر تخصص و سیاستمدار را نهنظران حضور افراد بیصاحر

اند، بنابرای  تدوی  قوانی  جامت و کامل، فعال در تصمیمات ضربات مهلکی را به ای  صنعت وارد کرده

های گیری فوتبال مانند مجمت عمومی و هیأت رئیسه، سازماندهی مناسر رسانهکردن مجامت تصمیم

حساا نمودن دستگاه قضایی به بروز تخلفات در فوتبال، ایجاد مکانیسم هزینه فایده برای کنترل  ورزشی،

نامۀ نقل و وری بیشتر و کوتاه شدن دست سودجویان از منابت مالی فوتبال، تصویر آیی ها و بهرههزینه

با فساد، از جمله انتقا،ت و مشخص شدن وفایم کلیۀ نهادهای فرهنگی، قضایی و انضباطی در مقابله 

 گر را در بروز فساد به کمتری  سطح خود برساند. ای و مداخلهتواند تأثیر عوامل زمینهمواردی بود که می
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