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چکیده
هدف این پژوهش طراحی الگوی شناسایی مؤلفههای فساد در فوتبال ایران بود .پژوهش ازنوع
توصیفی و کاربردی بود که بهصورت آمیخته ،به روشهای کیفی و کمی انجام شد .ابتدا با روش
کتابخانهای ،مرور پیشینه و اسناد مرتبط و نیز مصاحبۀ نیمهساختاریافته با نخبگان ،پرسشنامۀ
محققساختهای با  46سؤال طراحی شد که سه سطح را ،سطح کالن با پنج متغیر ،سطح میانی با
چهار متغیر و سطح خرد با چهار متغیر ،بررسی میکرد .جامعۀ آماری صاحبنفعان فوتبال بودند و
نمونهها بهصورت غیرتصادفی و دردسترس انتخاب شدند که تعداد  109پرسشنامه جمعآوری شد.
دادهها با استفاده از نرمافزارهای اس.پی.اس.اس نسخۀ  19و اسمارت پی.ال.اس تجزیهوتحلیل
شدند .یافتهها نشان داد که متغیرهای مدیریتی– اداری و آموزشی– تربیتی بیشترین تأثیر را در
همۀ ابعاد داشتند .همچنین ،باالترین رتبۀ شکلهای فساد از دیدگاه بازیکنان ،مربیان ،داوران،
کادر فنی و مدیریتی و اصحاب رسانه ،تبانی و از دیدگاه اعضای آکادمی فوتبال تحصیل مال
ازطریق نامشروع بود .با توجه به برازش مطلوب مدل مفهومی فساد ،اثرگذاری متغیرهای کالن بر
فساد ،زیاد و تأثیر ابعاد میانی و خرد باوجود بعد کالن بسیار ضعیف گزارش شد .با توجه به
زیادبودن شدت ضرایب اثر عوامل کالن در پژوهش ،میتوان گفت این بعد نقش زیادی در بروز
فساد یا بهعکس در پیشگیری از آن دارد و میتواند مقدم بر سایر ابعاد در کانون توجه مبارزه با
فساد در فوتبال قرار گیرد.
واژگان کلیدی :فساد ،فوتبال ایران ،سطح کالن ،سطح میانی ،سطح خرد
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مقدمه
امروزه ،صنعت ورزش توانسته است با جذب بسیاری از مردم جوامع با رویکرهای متنوع به رشد و
بلوغ مناسبی دست یابد .یکی از رشتههای جذاب و پرطرفدار ورزشی در کشور ما فوتبال است.
بحران فساد در فوتبال کشور بسیار وسیع و پیچیده شده است و مدیریت بحران در این زمینه
نیازمند شناخت همهجانبه از نهاد فوتبال در جامعه است .با ورود بیضابطة سرمایة عمومی کشور به
این رشتة ورزشی و افزایش درآمد فوتبالیستها نسبت به دیگر اقشار مردم و افزایشنداشتن سطح
کیفی بازیها و درپی آن نتایج ضعیف و اخبار منتشرشده از حواشی تیمها و بازیکنان اعم از تبانی
تیمها ،مربیان ،داوران و پرداختهای غیرمتعارف باشگاهها به بازیکنان و رفتارهای غیراخالقی روی
داده شده در خارج و داخل زمین فوتبال ازسوی برخی از بازیکنان و رسانهایشدن این موارد،
حساسیت افکار عمومی نسبت به این ناهنجاریها زیاد شده است؛ بنابراین ،ضرورت بررسی علمی
پدیدۀ فساد در فوتبال بیشازپیش آشکار شده است .وجود این مسائل در فوتبال ایران با توجه به
انعکاس اجتماعی آن ازطریق رسانهها موج منفی بزرگی ایجاد کرده است که درحالحاضر،
درخواست مردم و بیشتر اهالی فوتبال ،زدودن چهرۀ فساد از فوتبال ایران است.
مانند هر صنعت پرسودی ،فساد در الیههای زیرین ورزش و ازجمله فوتبال نیز رخنه کرده است .در
همین زمینه ژاگ روگه 1بیان کرد که بهطور قاطع ،اگر جهان ورزش چشم خود را روی شرطبندی
در مسابقات ببندد و ارتباط مناسبی با شرکتهای شرطبندی و دولتها نداشته باشد ،مسابقات
بهصورت حیلهگرانه در آینده برگزار خواهند شد (فرست .)2012 ،2با توجه به تنوع زیاد فعالیتها
درزمینة ورزش ،تنوع موارد زیادی از فساد را نیز میتوان مشاهده کرد و برای بهدستآوردن نتیجة
مطلوب بهدنبال فسادهای مختلف باید بود (گورس و چادویک2010 ،3؛ بنفونیس 4و همکاران،
 .)2012تعریف فساد در ورزش نیز دشوار است؛ زیرا ،با اینکه این ورزش بینالمللی است ،اما در
برخی موارد فعالیتهایی که بهعنوان فساد در ورزش تلقی میشوند ،بستگی به نوع ساختار جامعة
بررسیکننده دارند؛ برای مثال ،برای میزبانی جام جهانی فوتبال در سال  2006در آلمان ،این کشور
اقدام به تنظیم مالی سودآور در بازی دوستانه بین بایرن مونیخ و تیمهایی از تایلند ،تونس ،ترینیداد
و مالت کرد که جایزۀ این مسابقات ازیکسو ،سودآور و ازسویدیگر ،فسادآور بود (مایینگ.)2008 ،5
گورس و چادویک ( )2010در تعریف فساد در ورزش بیان کردند که فساد در ورزش شامل هرگونه
1. Jacques Rogge
2. Forrest
3. Gorse & Chadwick
4. Boniface
5. Maennig

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

41

فعالیت غیرقانونی یا غیراخالقی است که بهصورت عمدی نتیجة مسابقه ورزشی را به سود یک یا
گروهی منحرف سازد .بدیهی است اگر از گسترش فساد در سازمانهای ورزشی جلوگیری نشود،
عواقبی درپی دارد که از آن جمله میتوان به سلطة سرمایهداری در ورزش ،نقص فلسفة ورزش؛
یعنی رقابت سالم و جوانمردانه ،لطمه به شهرت و آوازۀ سازمانهای ورزشی ،رشتههای ورزشی و
افراد درگیر در ورزش ،نقض شایستهساالری و کاهش انگیزۀ کارکنان سازمانهای ورزشی و
ورزشکاران نوپا ،ازدسترفتن هواداران ،تماشاگران و بینندگان تلویزیونی و درنتیجه ،ازدسترفتن
حمایت حامیان مالی و مقامات شهری اشاره کرد (مایینگ .)2005 ،به عقیدۀ وارف ،)2016( 1سطح
فساد در کشورهای مختلف به موارد مختلفی بستگی دارد که میزان دموکراسی ،شفافیتهای مالیاتی
و قوانین دقیق چند مورد از آنها است و همچنین ،سطح و میزان انحراف و فساد در ورزش بستگی
اساسی به سطح و میزان انحراف در جامعه دارد .این انحرافات میتوانند شامل مواردی مانند تقلب،
تبانی ،اختالس ،استعمال موادمخدر ،دوپینگ ،شرطبندی ،نژادپرستی و وندالیسم باشد (قاسمی،
ذواالکتاف و علی وند.)1388 ،
به گفتة رئیس کمیتة نظارت ،بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ ،در فوتبال ایران نیز کارگزاران فیفا و
مدیر برنامههای بازیکنان برخی از موارد تبانی را گزارش و پیگیری کردهاند .2دوپینگ ورزشکاران و
فوتبالیستها در ایران موضوع تازهای نیست؛ اما مبارزۀ جدی با این مقوله در کشور ما قریب به 10
سال است که آغاز شده و با حرفهایشدن لیگ برتر فوتبال کشور کمیتة ضد دوپینگ نیز در
فدراسیون فوتبال کار خود را آغاز کرد .از همان فصل  1374-75که پرسپولیس به سرمربیگری
استانکو پاپلکوویچ کروات در جام باشگاههای آسیا شرکت کرد و در این بازیها و آزمایشهایی که
زیرنظر  AFCبرگزار گردید جواب آزمایش دوپینگ دو بازیکن این تیم اعالم شد ،زنگ خطر برای
فوتبال ایران بهصدا درآمد .3با توجه به پژوهشهای انجامشده درزمینة فساد در ورزش میتوان به
پژوهش خبیری ( )1383اشاره کرد که در بخشی از گزارش طرح پژوهشی خود مسائل غیراخالقی
رایج در فوتبال کشور را مانند تبانی با داور برای رسیدن به پیروزی ،مقاومت دربرابر رأی داوران و
استفاده از دوپینگ گزارش کرده است .همچنین ،مطالعة نجفی کلوری و همکاران ( )1391که به
بررسی عوامل مؤثر در بروز فساد اداری در فدراسیون فوتبال پرداخته بودند و نشان دادند که عوامل
فرهنگی بیشترین نقش را در بروز و گسترش فساد اداری دارند و دربین روشهای مختلف کنترل
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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فساد اداری نیز خصوصیسازی بهعنوان مهمترین روش کنترل شناخته شده است .نتایج مطالعة
رزاقی ،رمضانینژاد و مهرابی ( )1393که به بررسی فساد اداری در فوتبال پرداخته بود ،ابعاد مؤثر در
فساد اداری در فوتبال را بهترتیب اولویت ،عوامل اقتصادی ،عوامل فرهنگی ،ویژگیهای کارکنان و
قوانین و مقررات ذکر کرد و همچنین ،رزمآرا ،یکتایار ،نظرویسی و عبدی ( )1394بیان کردند که از
دیدگاه کارکنان و مدیران ادارههای ورزشوجوانان استان کردستان ،شرایط اقتصادی بیشترین و
ویژگیهای فردی کارکنان کمترین تأثیر را در بروز و گسترش فساد اداری دارند .فرست ( )2012در
پژوهش خود با عنوان «تهدید فوتبال با فساد شرطبندی» به افزایش روزافزون تغییرات معادالت
بازیهای فوتبال برای افزایش نقدینگی در شرطبندیها در اروپا و بهویژه در آسیا اشاره کرده است.
هنن )2015( 1به بررسی چالشها و شفافیت فساد در این فدراسیونهای ورزشی پرداخت و برای
کاهش فساد ،تمرکز بر راههایی برای جلوگیری از تخلف در آینده ،تشویق اعمال افشای اسرار و
مجازات فساد و نظارت عدۀ بیشتری را پیشنهاد کرد .تیگو )2016( 2فیفا را بهعنوان تسهیلکننده
در ایجاد تقلب و فسادهای سازمانیافته بیان کرد و ورزش تجارتی ازجمله فوتبال را کاتالیزوری برای
وقوع اعمال دارای فساد میداند .نوسا و یوآریا )2016( 3در مطالعة خود تمرکز بر چالش فساد در
فدراسیون فوتبال نیجریه کرده بودند و پیشنهاد دادند برای جلوگیری از فساد ،وضعیت سابق
کمیسیون باید ترمیم شود و هر کسی که مرتکب جرمی مالی شود ،باید جریمة اقدامات خود را
پرداخت کند و باید ساختار امنیتی و مستمر برای نظارت این امور ایجاد شود .به عقیدۀ دی
سانتس ،)2016( 4از ورزش بهعنوان یک راه برای بهبود فرهنگی و آموزش مردم میتوان برای
کاهش سوء رفتارها و فساد استفاده کرد .همچنین ،وارن )2015( 5در کتاب خود به بررسی اجمالی
انحراف ،دوپینگ و رسواییهای نخبگان ورزشی پرداخته است و مسترس )2015( 6نیز به بررسی
دقیقتر نوع خاص فساد در ورزش ازجمله دوپینگ ،تبانی و تجزیهوتحلیل و کنترل این نوع از فساد
پرداخته است .با نگاه اجمالی به پژوهشهای انجامشده میتوان بیان کرد که همة مطالعات داخلی
به بررسی فساد اداری در سازمانهای ورزشی و سازمان فوتبال پرداختهاند که این شکاف بزرگ برای
بررسی فساد در فوتبال است و همچنین ،پژوهشهای خارجی نیز بیشتر به بررسی فساد در
فدراسیونهای ملی و بین المللی یا مورد خاصی از فساد اشاره کردهاند و ضعف در شناسایی
مؤلفههای مؤثر در بروز فساد بسیار مشاهده میشود .کمتر پژوهشی بهصورت جامع همة موارد خرد،
1. Henne
2. Teague
3. Nwosu & Ugwuerua
4. De Sanctis
5. Warren
6. Masters
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میانی و کالن را درنظر گرفته و با توجه به همة مطالعات مربوط به فسادهای داخلی و خارجی و با
بررسی اسناد ،مدارک و سایت مرتبط با فوتبال سعی شد پژوهشگر چهارچوب جامعی از پدیدۀ فساد
ارائه دهد که برای ادامة مطالعاتی از این دست به پژوهشگران کمک شود .ازآنجاییکه از فوتبال
بهعنوان موتور محرک ورزش یاد میشود ،توجه به مقولة فساد و کجروی در این رشته ضروری
بهنظر میرسد (نجفی کلوری ،گودرزی ،فراهانی و بیدهندی اسماعیلی .)1391 ،ابراهیم ،کومی و
یبواه )2015( 1مبارزه با فساد را ازطریق شناسایی موارد فسادزا مقدم بر تدوین راهبردهای هر
سازمان میدانند؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت مبارزه با فساد و درراستای سالمسازی محیط رقابتی،
برقراری عدالت و تحقق آرمانهای متعالی فوتبال در هر کشوری ،این پژوهش به بررسی مؤلفههای
مؤثر در بروز فساد در فوتبال ایران پرداخت .با توجه به نقاط قوت و ضعف در پژوهشهای انجامشده،
روش پژوهش ،جامعه و پروتکل متناسب با وضعیت باشگاههای لیگ حرفهای فوتبال ،برای شناسایی
مؤلفههای فساد در همة سطوح کالن ،میانی و خرد شاخصهای فسادآور درقالب یک کار سیستمی
بررسی شدهاند .افزونبراین ،با توجه به اسناد و مدارک ،پژوهشهای داخلی و خارجی درمورد فساد
در ورزش و ازجمله فساد در فوتبال و همچنین ،با توجه به مصاحبة نیمهساختاریافته با صاحبنفعان
فوتبال و نخبگان در مدیریت ورزشی و صاحبنفعان در حوزۀ فوتبال ،الگو و مدل مفهومی پدیدۀ
فساد در فوتبال ایران طراحی شد.

شکل  -1مدل مفهومی مؤلفههای مؤثر در بروز فساد در فوتبال ایران
1. Ibrahim, Kumi, Yeboah
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنوع پژوهشهای کاربردی است و ازنوع مطالعات آمیخته 1است که برای جمعآوری
دادهها از روش پژوهش توصیفی ازنوع پیمایشی استفاده گردیده است .این پژوهش در دو بخش
کیفی 2و کمی 3انجام شده است .در بخش کیفی ،عالوهبر مطالعة مقاالت علمی متعدد مرتبط با
موضوع پژوهش و مصاحبه با اساتید مدیریت و جامعهشناسی ورزش ،فهرستی از مرتبطترین و
شناختهشدهترین متغیرهای مطرح درزمینة فساد در ورزش و باشگاههای جهان و کشور که بیشترین
تکرار و تأکید را در مقاالت داشتند ،تهیه شد .پس از دریافت نظر کارشناسی اساتید رشتة مدیریت
ورزشی و افراد متخصص در حوزۀ فوتبال ،برای جمعآوری دادهها پرسشنامة پژوهش طراحی شد.
سعی شده است در تدوین پرسشنامه ،شرایط فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی ایران مدنظر قرار گیرد.
در بخش کمی (ساخت پرسشنامه) نیز روش مطالعه ازنوع پیمایشی است و اطالعات حاصل از
پرسشنامههای تکمیلشده با بهرهگیری از نرمافزار اس.پی.اس.اس .4و نرمافزار مدلسازی حداقل
مجذورات جزئی (پی.ال.اس ) 5نسخة دوم ،تجزیهوتحلیل آماری شد.
با توجه به ماهیت پژوهش حاضر ،مناسبترین افراد برای پاسخگویی به پرسشنامة پژوهش
صاحبنفعان در سطوح مختلف صنعت فوتبال و افراد آشنا به علم فوتبال بودند و نمونة آماری
بهصورت گزینشی و دردسترس انتخاب شد .برایناساس ،پرسشنامة نهایی به دو صورت چاپی و
الکترونیک که پیوند 6آن برای راحتی پاسخدهی نمونهها بهصورت پیوندی در ایمیل ،فضای مجازی
(تلگرام ،واتسآپ و غیره) ،میان نمونههای آماری توزیع شد .پس از حذف پرسشنامههای ناقص،
دادههای  109پرسشنامة کامل در تجزیهوتحلیل استفاده شدند .برای تعیین روایی محتوایی،7
پرسشنامههای پژوهش بین  16نفر از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی توزیع شدند.
پس از توزیع و برگشتدادن پرسشنامهها ،نظرها و پیشنهادها برای اصالح ادبی ابزار ،دراختیار یکی
از اساتید ادبیات فارسی قرار گرفت و گویهها مطابق با فرهنگ و متناسب با نمونة پژوهش شد؛
بنابراین ،پرسشنامة نهایی با این ویژگیها شامل  46سؤال ،سه سطح ،سطح کالن با پنج متغیر،
سطح میانی با چهار متغیر و سطح خرد با چهار متغیر ،شش لیکرت که با توجه به طیف لیکرت از
بسیار مخالفم تا بسیار موافقم (بسیار کم = یک ،کم = دو ،نسبتا کم = سه ،نسبتاً زیاد = چهار،
زیاد = پنج ،بسیار زیاد = شش) بود ،تأیید شد .همچنین ،برای سنجش روایی از روایی همگرا و
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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روایی واگرا از نرمافزار پی.ال.اس بهره گرفته شد و برای برازش پایایی از پایایی ترکیبی استفاده شد
که برتری این معیار نسبت به آلفایکرونباخ این است که پایایی متغیرها نه بهصورت مطلق ،بلکه با
توجه به همبستگی متغیرها با یکدیگر محاسبه میشود .درنتیجه برای سنجش بهتر پایایی استفاده
شد.
نتایج
 -1توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندههای پژوهش

در پژوهش حاضر ،بیشترین درصد فراوانی افراد پاسخدهنده ،سنین  31تا  40سال به تعداد  53نفر
و با درصد فراوانی  48/63بودند .تحصیالت پاسخدهندگان بین دیپلم تا دکتری بود که تحصیالت
کارشناسی بیشترین درصد فراوانی را به مقدار  43/1درصد تشکیل داد .ازحیث سابقة پاسخدهنده
ها ،سابقة  11-15سال بیشترین سابقه ،به تعداد  46نفر و درصد فراوانی  42/20را بهخود اختصاص
داد.
در جدول شمارۀ یک مشخص شده است که بیشترین تعداد پاسخدهندگان را بهترتیب بازیکنان،
مربیان ،داوران ،اصحاب رسانه ،کادر فنی و آکادمی فوتبال تشکیل دادند .در این جدول همچنین
توزیع درصد فراوانی سمت افراد پاسخ دهندۀ پژوهش نیز مشخص شده است.
جدول  -1توزیع درصد فراوانی سمت افراد پاسخدهنده در حوزة فوتبال
گروه نمونه

بازیکنان

مربیان

داوران

کادر فنی و مدیریتی

اصحاب رسانه

آکادمی فوتبال

تعداد
درصد

37
33/9

21
19/3

14
12/8

13
11/9

14
12/8

10
9/2

 -2یافتههای بخش استنباطی پژوهش

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

1. Fitness Model
2. Measurement Model
3. Structural Model
4. All Model
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مدل اندازهگیری ،بارهای عاملی ،1پایایی( 2آلفای کرونباخ 3و پایایی ترکیبی )4و روایی( 5همگرا 6و
واگرا )7بررسی میشوند.
در جدول شمارۀ دو ،همة سؤالها دارای ضرایب بارهای عاملی بیشتر از  0/4می باشند که
نشاندهندۀ مناسببودن این معیار است (هولند.)1999 ،8
جدول  -2بارهای عاملی متغیرها و شاخصهای کلی پژوهش
عوامل

ضریب
مسیر

اقتصادی

0/779

اجتماعی

0/700

عوامل کالن

سیاسی

0/677

فرهنگی

0/636

بین المللی

0/436

شاخص
عدم ثبات اقتصادی و رشد بیرویة تورم در کشور
تحریمهای اقتصادی واردشده بر کشور
وجود باندهای اقتصادی در کشور
تغییر هنجارهای فرهنگی در جامعه
ارجحیت رابطه بر ضابطه در جامعه
تضعیف حرمت اجتماعی و بیاعتمادی در جامعه
نفوذ سیاسیون در ورزش
وجود ارتباطات سیاسی غیرمتعارف و انحراف و
تخطی از هنجارهای رسمی و مدون
تغییر ارزشها و تعهدات و ضعف وجدان کاری
خاموشی وجدان عمومی (کاهش حساسیت
دربرابر بروز فساد)
رواج فرهنگ قانونگریزی در جامعه
وجود فساد در سازمانهای بینالمللی ورزشی
ازجمله فیفا و AFC
سوءاستفاده از سرمایههای فدراسیونها (اختالس
و غیره)

ضریب بار
عاملی

میانگین

انحراف
استاندارد

0/66
0/83
0/74
0/607
0/750
0/750
0/742

5/14
5/21
5/13
4/54
5/10
4/69
5/42

0/73
0/82
0/96
0/85
0/92
0/89
0/71

0/861

5/23

0/91

0/638

4/47

1/06

0/612

4/53

0/94

0/843

4/84

0/90

0/734

4/88

0/93

0/918

4/81

0/85

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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ادامه جدول  -2بارهای عاملی متغیرها و شاخصهای کلی پژوهش
عوامل

ضریب
مسیر

شاخص

قانونی -حقوقی

0/837

سازمانی

ساختاری-

0/814

عوامل میانی

مدیریتی -اداری

0/849

ارتباطی

رسانهای -

0/765

فردی

عوامل خرد

آموزشی  -تربیتی

0/849

0/772

ضریب بار عاملی
وجود منشور اخالقی غیرشفاف وگاهی
دوگانه
ضعف کیفی قوانین و مقررات
فدراسیون و باشگاهها
فقدان امنیت شغلی در ورزش
نظام تنبیه و پاداش ناکارآمد
فعالنبودن اتحادیة بازیکنان و داوران
سوءاستفاده از منابع دولتی
تخصیصدادهشده
وجود افراد غیرمتخصص در مدیریت
باشگاهها
حقوق و دستمزد نامتعارف بازیکنان و
داوران و اعضای باشگاه
تأمین عمدۀ منابع مالی باشگاهها
ازطریق دولت
وجود تعصبات قومی و تیمی رسانة
ملی

میانگین
0/818

انحراف
استاندارد
4/20

عوامل
1/04

0/860

4/41

1/01

0/806
0/691
0/717

4/78
4/40
4/53

1/07
1/05
1/06

0/700

4/44

1/03

0/806

4/78

0/94

0/626

4/77

1/18

0/713

4/46

1/03

0/788

4/17

0/91

وابستهبودن رسانهها به منابع سیاسی

0/767

4/48

1/04

زیادشدن رسانههای زرد

0/686

4/76

0/96

نظام آموزش غیراثربخش در این حوزه
عدم آگاهی از مواد نیروزا و عواقب
استفاده آن
لیدرهای غیرمتخصص و آموزشندیده

0/691

4/39

1/17

0/729

4/32

1/08

0/745

4/68

0/95

0/709

4/66

0/94

0/599

3/88

1/19

0/800

4/72

1/01

0/738

4/79

0/97

عدم رشد بازیکنان در فرایند
استعدادیابی در مدارس فوتبال
محیط رشد و سطح خانواده
عدم امنیت مالی در ورزشکاران و
داوران
عدم اطمینان از درآمد دوران
بازنشستگی بازیکنان و داوران
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ادامه جدول  -2بارهای عاملی متغیرها و شاخصهای کلی پژوهش
عوامل

ضریب

شاخص

مسیر

رفتاری

0/693

عوامل خرد
اخالقی

0/473

شکل های فساد

-

ضریب بار عاملی

میانگین

انحراف
استاندارد

عوامل

پایینبودن سطح سواد بازیکنان
هرگونه نمایش غیرمتعارف بازیکنان که
به رفتارهای اجتماعی جامعه لطمه زند
ضعف روحیة حرفهایگری ستارههای
فوتبال
میل به ستارهسازی در فوتیال
ضعف اخالقیات
بیتوجهی ورزشکاران به فعالیتهای
فرهنگی و اخالقی
عدم پایبندی به موازین اخالقی

0/826

4/22

1/14

0/769

4/30

1/03

0/668

4/56

0/94

0/531
0/826

4/41
4/88

1/12
0/84

0/751

4/65

0/86

0/464

4/99

0/84

تبانی

0/559

مصرف الکل و روابط نامشروع

0/597
0/807

4/89
4/24

1/01
1/09

3/94

1/25

678

4/10

1/08

0/606

4/40

1/01

دوپینگ و مصرف مواد مخدر
توجه به خرافهگرایی
تحصیل مال از طریق نامشروع
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شکل  -2بارهای عاملی و درجۀ معناداری مؤلفههای مؤثر در بروز فساد
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برای تأیید پایایی ابزار اندازهگیری از پایایی ترکیبی استفاده شد .ازآنجاییکه معیار آلفای کرونباخ
معیاری سنتی برای تعیین پایایی متغیرها است ،روش حداقل مربعات جزئی (پی.ال.اس) معیار
نوینتری را نسبت به آلفای کرونباخ بهنام پایایی ترکیبی بهکار میبرد .برتری این معیار نسبت به
آلفایکرونباخ این است که پایایی متغیرها نه بهصورت مطلق ،بلکه با توجه به همبستگی متغیرها با
یکدیگر محاسبه میشود؛ درنتیجه ،برای سنجش بهتر پایایی هر دوی این معیارها بهکار برده
میشوند .اگر مقدار پایایی ترکیبی برای هر متغیر بیشتر از  0/7شود ،نشاندهندۀ پایداری درونی
مناسب برای مدلهای اندازهگیری است و مقدار کمتر از  0/7نبود پایایی را نشان میدهد .پس از
دریافت نظرهای متخصصان (روایی محتوا) ،روایی همگرا و روایی واگرا در جدول شمارۀ سه آورده
شدهاند.
جدول  -3پایایی ترکیبی و پایایی همگرا
متغییرهای پژوهش
فساد
اخالقی
رفتاری
فردی
آموزشی -تربیتی
بعد خرد
رسانهای -ارتباطی
مدیریتی -اداری
ساختاری -سازمانی
قانونی -حقوقی
بعد میانی
بینالمللی
فرهنگی
سیاسی
اجتماعی
اقتصادی
بعد کالن

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

0/828
0/731
0/797
0/758
0/811
0/776
0/792
0/806
0/780
0/824
0/578
0/929
0/908
0/941
0/905
0/941
0/776

0/497
0/595
0/558
0/690
0/567
0/411
0/560
0/510
0/543
0/700
0/432
0/690
0/498
0/647
0/490
0/554
0/464
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* در نرمافزار پی.ال.اس هنگامیکه متغیر از نوع دوم باشد ،احتمال بروز خطا در محاسبة مقادیر
وجود دارد؛ بنابراین ،پژوهشگر مقادیر پایایی ترکیبی و پایایی همگرا را در مرحلة دوم به روش
دستی محاسبه کرد.

براساس نتایج بهدستآمده در جدول شمارۀ چهار ،میزان رابطة یک سازه با شاخصهایش در مقایسة
رابطة آن سازه با سایر سازهها آورده شده است .درصورتی روایی واگرا قابلقبول است که میزان جذر
پایایی همگرا (مقادیر قرارگرفته روی قطر اصلی) برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن
سازه و سازههای دیگر در مدل باشد.
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جدول  -4روایی واگرا ،ماتریس فورنل و الرکر
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در مدل ساختاری ،معیارهای ضرایب معنادار 1و ضریب تعیین 2و ضریب قدرت پیشبینی 3و
میانگین مقادیراشتراکی هر سازه 4بررسی میشوند .اولین و ابتدایی ترین معیار برای سنجش رابطة
بین سازهها در مدل (بخش ساختاری) ،ضرایب معناداری است .درصورتیکه مقدار این اعداد بیشتر
از  1/96شود ،نشاندهندۀ درستی رابطة بین سازهها و در سطح اطمینان  %95است .در شکل شمارۀ
دو ،مقادیر مربوط به ضرایب معنادار ارائه شده است .همچنین ،در جداول شمارۀ پنج و شمارۀ شش
مقادیر بیانشده مشخص شدهاند.
جدول  -5برازش مدل درونی (مقدار معناداری)
ضرایب معناداری

عوامل

عوامل کالن
عوامل میانی
عوامل خرد

اقتصادی ← عوامل کالن
اجتماعی ← عوامل کالن
سیاسی ← عوامل کالن
فرهنگی ← عوامل کالن
بینالمللی ← عوامل کالن
عوامل کالن ← فساد

14/868
5/697
10/720
9/749
3/423
3/179

قانونی -حقوقی ← عوامل میانی
ساختاری -سازمانی ← عوامل میانی
مدیریتی -اداری ← عوامل میانی
رسانهای  -ارتباطی ← عوامل میانی
عوامل میانی ← فساد

17/043
14/543
23/448
15/624
1/448

آموزشی -تربیتی ← عوامل خرد

20/043

فردی ← عوامل خرد
رفتاری ← عوامل خرد
اخالقی← عوامل خرد
عوامل خرد ← فساد

13/556
10/420
4/880
1/532

1. T-Values
2. R Squares or R2
)3. Q2 (Stone- Geisser Criterion
4. Communality
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جدول  -6نتایج برازش مدل درونی
ضریب تعیین

ضریب قدرت پیشبینی

میانگین مقادیر اشتراك هر سازه

متغیرهای پژوهش
فساد

0/16

0/07

0/49

اخالقی

0/22

0/32

0/48

رفتاری

0/48

0/211

0/51

فردی

0/59

0/327

0/75

آموزشی -تربیتی

0/72

0/331

0/51

بعد خرد

0/36

0/09

رسانهای -ارتباطی

0/58

0/32

0/56

مدیریتی -اداری

0/72

0/366

0/51

ساختاری -سازمانی

0/66

0/35

0/54

قانونی -حقوقی

0/70

0/56

0/70

بعد میانی

0/03

0/012

بینالمللی

0/18

0/12

0/69

فرهنگی

0/42

0/18

0/49

سیاسی

0/45

0/29

0/64

اجتماعی

0/49

0/22

0/49

اقتصادی

0/60

0/33

0/55

برای این شاخص برازش ،مقدار  0/25 ،0/01و  0/36که بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی
معرفی شده است و با توجه به برازش کلی مدل نهایی که بیشتر از  0/36است ،برازش کلی مدل
درحد «خیلی قوی» تأیید میشود.
در جدول شمارۀ هفت ،نتایج ضرایب مسیر و سطح معناداری مدل پژوهش آورده شدهاند.
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جدول  -7نتایج ضرایب مسیر و سطح معناداری مدل پژوهش
مسیر

ضریب مسیر

معناداری (آمارة تی)

نتایج

0/371
0/183
0/181

3/179
1/448
1/532

تأیید اثرگذاری رابطه
رد اثرگذاری رابطه
رد اثرگذاری رابطه

عوامل کالن بر فساد
عوامل میانی بر فساد
عوامل خرد بر فساد

جدول  -8رتبهبندی شکلهای فساد از دیدگاه صاحبنفعان با استفاده از آزمون فریدمن
آکادمی

اصحاب

کادر فنی و

فوتبال

رسانه

مدیریتی

تبانی

3/55

3/46

3/65

4/07

مصرف الکل و روابط نامشروع

2/10

3/14

2/92

2/11

2/86

دوپینگ و مصرف موادمخدر

3/30

2/64

3/31

2/64

2/52

2/93

رواج خرافهگرایی ازجمله سحر و جادو

2/00

2/14

2/38

2/82

2/38

2/66

4/05

3/36

2/73

3/36

3/07

3/09

شکلهای فساد

بهدستآوردن مال ازطریق نامشروع
(رشوه ،شرطبندی ،جعل سند و گواهینامه)

داوران

مربیان

بازیکنها

4/17

3/82
2/49
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جدول -10رتبهبندی شکلهای فساد براساس سابقۀ صاحبنفعان

جدول  -9رتبهبندی شکلهای فساد براساس سن صاحبنفعان
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بحث ونتیجهگیری
گزارش کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی نشان داد که بحران فساد در فوتبال کشور بسیار
وسیع و پیچیده است و مدیریت بحران در این زمینه نیازمند شناخت همهجانبة نهاد فوتبال در
جامعه است .هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفههای مؤثر در بروز فساد در فوتبال ایران در
سطوح کالن ،میانی و خرد ،با درنظرگرفتن شکلهای فساد رایج در فوتبال بود که براساس نتایج،
مدل طراحیشده از برازش مطلوبی برخوردار است .رویکرد لحاظشده در این مطالعه مبتنی بر
پیشفرض جریان فساد از محیط خارجی به محیط داخلی بود .زمانی این مسئله اهمیت اصلی خود
را نشان میدهد که براساس گزارشهای مختلف از انواع فساد در جامعه ،سطح کالن اثر زیادی دارد.
مطالعات قبلی عمدتاً رویکرد تخصصی در بررسی عوامل اثرگذار بر فساد نداشتهاند .این مطالعه
تالش کرد با شناسایی عوامل و مسیرهای فساد در سطوح مختلف ورزش فوتبال ،بخشی از خأل
موجود در دانش قبلی را برطرف کند .بهطورکلی ،نتایج این پژوهش ازلحاظ متغیرهای شناساییشده
و روابط تأییدهشدۀ بین آنها با پژوهشهای قبلی همخوانی دارد .یافتهها نشان داد که بعد کالن
تببینکنندۀ بروز فساد در فوتبال است .با توجه به یافتهها ،رشد تورم در محیط اقتصادی بر
فسادهای سازمانهای آن جامعه نیز تأثیرگذار هستند (رزاقی و همکاران .)1393 ،دراینراستا،
مایینگ ( )2005عوامل اقتصادی را تأثیرگذار بر فسادهایی ازجمله رشوه و تبانی و غیره بیان کرده
است .با توجه به نبود ثبات اقتصادی در ایران و وجود تورم و تحریمهایی که امروزه بر جامعه وارد
شده است ،رابطة معناداری بین اقتصاد و بروز فساد وجود دارد؛ زیرا ،این عوامل و فشارهای اقتصادی
زمینة بروز فساد را بهوجود میآورند .با توجه به اینکه بازیکنان و مربیان ،داوران و همة افراد
صاحبنفع در فوتبال ،زمانیکه فقدان امنیت مالی را درحال و در دوران بازنشستگی احساس کنند،
باوجود اقتصاد بیثبات و ضعف اخالق در این افراد ،میل به فساد و خالف افزایش مییابد و پیامد آن
فسادهایی ازجمله رشا و ارتشا ،جعل اسناد و تحصیل پول ازطریق نامشروع و غیره خواهد بود.
بااینوجود ،پیشنهاد میشود در برنامة پرداختها تناسب بین پرداخت و تورم درنظر گرفته شود.
نفوذ سیاسیون بدون سابقة مرتبط با فوتبال و مدیریت ورزشی موجب دورشدن ورزش فوتبال از
اهداف اصلی و حرفهای خود میشوند .درواقع ،میتوان گفت یکی دیگر از دالیل مهم ایجاد فساد در
فوتبال ایران استفاده از چهرههای سیاسی بدون سابقة ورزشی و بهویژه سابقة فوتبالی و ناتوان
ازحیث مدیریتی ،در رأس فدراسیون فوتبال یا باشگاههای کشور است (گزارش اصل  .)90پیشنهاد
میشود نظارت هرچهبیشتری بر ارتباطات با افراد سیاسی و لحاظ شایستهساالری در جذب مدیران
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متخصص در پستهای سازمانی مرتبط با حوزۀ فوتبال انجام شود .محیط اجتماعی و فرهنگی از
عوامل کالن و متغیرهای تأثیرگذار است .به نظر کیمویو ،)2007( 1رشوهدادن دربین مقامات و
ارتباطات غیررسمی و تأثیر محیط اجتماعی و وجود خویشاوندساالری باعث فساد میشوند .با توجه
به نتایج پیشنهاد میشود اصالح رفتارها و ایجاد فرهنگ درست در سازمانها و ادارههای ورزشی
انجام شوند و نیز الگوهای درستی برای اشاعة فرهنگ درست ورزش و اصول اول ورزش جوانمردی و
پهلوانی در جامعه ایجاد شوند.
نتایج پژوهش تأثیرگذاری ضعیف سطوح میانی بر فساد را نشان میدهد که شاید تأثیرگذاری ضعیف
بهسبب قدرت تأثیر بعد کالن بر فساد در مقایسه با عوامل میانی و خرد باشد .بعد مدیریتی -اداری
که حوزههای مختلفی را در زیرمجموعة خود دارد ،یکی از متغیرهای بسیار تأثیرگذار بر فساد در بعد
میانی است .براساس نتایج پژوهش نوسا و یوآریا ( ،)2016برای بهحداقلرساندن فساد یا کاهش
فساد در فدراسیونهای فوتبال ،یکی از طرحها یا روشهایی که باید بهکار گرفته شود ،بازسازی
مسئولیت پاسخگویی و کمک به ا فزایش اعتماد است که این راهبرد روانی باید جایگزین مجموعهای
از ارزشهای عملیاتی شود .همچنین ،هنن ( )2015در یافتههای پژوهش خود تمرکز بر راههایی
برای جلوگیری از تخلف در آینده ،تشویق به افشای اسرار و مجازات متخلف و نظارت افراد بیشتری
را پیشنهاد کرد که همه از متغیرهای مدیریتی -اداری هستند و با نتایج پژوهش همخوانی دارند.
از متغیرهای تأثیرگذار بر بعد میانی ،متغیر قانونی– حقوقی است؛ بهصورتیکه بین )2016( 2بیان
کرد تازمانیکه مسئوالن فیفا بدون مجازات و صرف ًا با عنوان تغییر اصالحات روند خود را ادامه دهند،
خطر فساد همچنان ادامه خواهد یافت؛ هرچند روند اصالح طوالنی خواهد بود .افزونبراین ،هنن
( )2015نظارت و کنترل بیشتر و برنامهریزی برای ایجاد قوانین و مقررات روشن در برخورد با
متخلفات در فدراسیون را مطرح کرد .ماسن و تیبالت و میسینر )2006( 3اصالح کمیت و کیفیت
قوانین و مقررات کمیتة بینالمللی المپیک را در پیشگیری از بروز فساد بین اعضای این نهاد
بینالمللی بیان کرد .همچنین ،بر تشکیل کمیتههای مستقل برای شناخت و ازبینبردن عوامل فساد
در کمیتة بینالمللی المپیک تأکید کرد .ورود چهرههایی بدون هیچگونه سابقة مدیریتی و فوتبالی و
نیز نداشتن آگاهی از جزئیات و فضای این ورزش ،سبب انتصابات نادرست و عملکرد ناصحیح مالی
بهویژه عقد قراردادهای غیرواقعی و ظاهری ،اما درحقیقت ،قراردادهای میلیاردی و سوءاستفادههای
مختلف شده است که نتیجة آن حیف و میل سرمایة عمومی کشور است .افزونبراین ،مهمترین
عامل بهفسادکشاندن فوتبال ،استفاده از بودجههای هنگفت دولتی و شبهدولتی و نبود نظارت بر
1. Kimuyu
2. Bean
3. Mason, Thibault & Misener
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هزینهکرد آن است .همچنین ،وجود منشور اخالقی غیرشفاف و گاهی دوگانه که بهسبب
اظهارنظرهای شخصی و سلیقهای برخی افراد ،اصالحات بهگونهای اصولی بیان نشدهاند و نیز نبود
نظارت و بازرسی بر کیفیت و اجرای صحیح و سالم قوانین که در آییننامههای اخالقی و رفتاری
بهتصویب میرسند ،از زمینههای بروز فساد در فوتبال هستند (گزارش کمیسیون اصل .)90
با توجه به یافتههای پژوهش مشخص شد که عوامل خرد نیز تأثیرگذاری ضعیفی بر بروز فساد در
مقایسه با عوامل کالن و حتی در مقایسه با عوامل میانی دارند؛ هرچند متغیر آموزشی -تربیتی
بهعنوان یکی از متغیرهای مهم با بار عاملی زیاد ،در رتبة دوم بار عاملی کل متغیرهای پرسشنامه و
نیز در رتبة اول تأثیرگذاری در بعد خرد قرار دارد .این یافته با یافتههای مطالعات همخوانی دارد؛
ازجمله پژوهش دیسانتس ( )2016آموزش عمومی مردم و آموزش ارزشها ،پژوهش چیونگ و
چانگ ) 2008( 1آموزش افراد یک جامعه (مانند افراد یک سازمان) در رابطه با کاهش فساد و
پژوهش هالیک و پواسیون )2006( 2ضعف ساختار تصمیمگیری و مدیریتی نظام آموزشی و فقدان
سیستم مستقل تضمین کیفیت و اطالعرسانی ضعیف به عموم را عوامل مؤثر بر بروز فساد معرفی
کردهاند .عالوهبراین ،سازمان بازرسی کل کشور ( )1386نظام ناکارآمد و غیراثربخش آموزشی و
ضعف نظام آموزشی را از عوامل و زمینهسازهای بروز فساد بیان کردهاند .پژوهشهای کمی درمورد
این متغیر مهم در بروز فساد انجام شدهاند و حتی کمسیون اصل  90دربارۀ این متغیر پژوهشهایی
انجام نداده است؛ اما بهسبب اهمیت این متغیر باید به این مهم توجه بیشتری داشت .بخش
استعدادیابی نیز در این حوزه قرار گرفته است و آموزشی اصولی همة موارد و قوانین و حتی
آمادهشدن برای ورود به مرحلة حرفهای و قهرمانی در این بخش صورت میگیرد که این خود ،به
کاهش فسادهایی کمک میکند که از نبود آگاهی و آمادگی برای ورود به این مرحله بهوجود
میآیند؛ درنتیجه ،میتوان پیشنهاد کرد که مدیران ،مربیان ،باریکنان و رسانه برای کاهش فساد
برخاسته از این متغیرها ،باید درجهت افزایش آگاهی و آموزش مستمر صاحبنفعان فوتبال و حتی
عموم مردم درخصوص برنامهها و دستاوردهای مقابله با فساد ،نظارت بر مراحل استعدادیابی و روند
رشد بازیکنان در این مسیر و نیز آموزش اصول اخالقی ورزش بهعنوان پیششرط ورود به هر
ورزشی ،اقدامات و برنامهریزیهای عملیاتی انجام دهند .ازآنجاییکه از آموزش بهعنوان زیرساخت
توسعه نام برده شده است ،آموزش درزمینة کاهش فساد در فوتبال میتواند با توجه به سطوح مدل

1. Cheung & Chan
2. Hallack & Poisson
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مفهومی انجام شود که در سطح خرد ،بازیکنان ،مربیان و داوران میتوانند جامعة هدف آموزش
درزمینة آشنایی با قوانین و شناساندن خطوط قرمز باشند .در سطوح میانی نیز مدیران باشگاهها،
کانونهای هواداری وکارکنان میتوانند جامعة هدف آموزش قرار گیرند و در سطح کالن نیز مدیران
سازمانهای ورزشی و فدراسیون میتوانند جامعة هدف آموزش قرار گیرند که در هرم آموزش
کاهش فساد در شکل مشارۀ سه مشاهده میشود:

شکل  -3هرم پیشنهادی برگرفته از مدل مفهومی و یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج حاصل از آزمون فریدمن ،اولویتبندیهای مؤلفههای فساد از دیدگاه گروههای
صاحبنفع بدینصورت است:
بازیکنان :از دیدگاه این گروه ،باالترین متغیر ،متغیر آموزشی -تربیتی و با فاصلة نزدیکی ،متغیر
مدیریتی -اداری در رتبة دوم است و نیز پایینترین ،متغیر تأثیرگذار قانونی -حقوقی است.
بهطورکلی ،بیشترین فساد در فوتبال از نگاه بازیکنان بهترتیب تبانی ،بهدستآوردن مال ازطریق
نامشروع (رشوه ،شرطبندی ،جعل اسناد و غیره) ،دوپینگ و مصرف موادمخدر ،مصرف الکل و روابط
نامشروع ،رواج خرافهگرایی ازجمله سحر و جادو است که با توجه به سن بازیکنان ،در سنین 20-30
سال تبانی و دوپینگ و در سنین  31-40سال تبانی و بهدستآوردن مال ازطریق نامشروع رتبههای
باالتری داشتند .با توجه به سابقة فوتبالی در بازیکنان و از نگاه آنان 5-10 ،سال تبانی و دوپینگ،
 15-11سال تبانی و مصرف الکل و روابط نامشروع 16-20 ،سال تبانی و بهدستآوردن مال ازطریق
نامشروع (رشوه و شرطبندی و غیره) بود .با توجه به نتایج میتوان گفت که در هر سن و سابقه در
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ورزش ،تبانی از باالترین فسادها از نگاه بازیکنان است که فساد در فوتبال ایران را افزایش میدهد.
کارشناسان ،فوتبالیستها و مربیان فوتبال معتقدند که تبانی در بسیاری از بازیها بهخصوص
بازیهای پایانی لیگ بین تیمهای در کورس قهرمانی یا تیمهای درحالسقوط در لیگ یک در
مرحلة صعود تیمها به لیگهای باالتر انجام میشود .تبانی بین برخی از مسئوالن میانی ،مدیران و
کارکنان وقت فدراسیون با بازیکنان و مدیران تیمها ،بین داوران و مدیران تیمها و بازیکنان اتفاق
میافتد (کمسیون اصل  .)90حتی تبانی در سطوح بینالمللی نیز بر سر میزبانی مسابقات روی
میدهد .فیفا در نهاد خود چنین فسادی دارد؛ بنابراین ،با توجه به سرخوردگی عمومی پدیدارشدن
این فساد در فدراسیونهای کشورها و باشگاهها ازجمله ایران ،بروز فسادها در این سازمانها اتفاق
دور از ذهنی نیست .با توجه به یافتهها ،بازیکنان با سنین پایینتر و با سابقة کمتر ،فساد بعدی را
دوپینگ و بازیکنان با سنین باالتر و سابقة بیشتر ،تحصیل مال ازطریق نامشروع چون رشوه و
شرطبندی را بیان کردهاند.
مصرف ،توصیه ،تشویق ،تجویز و آسانی استفاده از هرگونه مادۀ نیروزای داخلی یا خارجی که باعث
برتری ورزشکاران درمقابل حریف یا حریفان بهصورت ناعادالنه یا کاذب شود ،دوپینگ بهحساب
میآید .مسترس )2015( 1نیز به بررسی دقیقتر نوع خاص فساد در ورزش از جمله دوپینگ ،تبانی
پرداخته است و دوپینگ و تبانی را از مهمترین فسادهای امروز فوتبال بیان میکند .همچنین،
دایمانت و دویچر )2015( 2در پژوهش خود درمورد فساد به مورد خاص دوپینگ پرداختهاند و آن را
یکی از فسادهای رایج در ورزشها بیان کردهاند .با توجه به همة موارد ،نظارت همهجانبة فدراسیون
و کمیتة رسیدگی به تخلفات اخالق حرفهای در فوتبال بر لیگ باید بیشتر و با استمرار بیشتری
انجام شود.
دربین مربیان ،بهطورکلی رتبهبندی فساد بهصورت زیر است :تبانی ،تحصیل مال ازطریق نامشروع
(رشوه ،شرطبندی ،جعل سند و گواهینامه) ،مصرف الکل و روابط نامشروع ،دوپینگ و موادمخدر و
در انتها ،رواج خرافهگری که با توجه به سن ،دیدگاه مربیان درمورد فساد رایج در فوتبال در سنین
 50-20سال تبانی ،تحصیل مال ازطریق نامشروع و دوپینگ و در سنین  50سال به باال ،همة
مربیان تبانی و تحصیل مال ازطریق نامشروع را تقریباً یکسان درنظر گرفتهاند .همچنین براساس
سابقه ،در همة سوابق تبانی نیز در باالترین رتبه قرار دارد و بعد از آن رشوه و تنها درمحدودۀ سابقة
1. Masters
2. Dimant & Deutscher

62

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،47فروردین و اردیبهشت 1397

 30-26سال ،بعد از تبانی ،دوپینگ فساد رایج معرفی شده است .مربیان نیز دیدگاهی چون
بازیکنان درمورد باالترین نوع فساد در فوتبال ایران دارند .تبانی دربین مربیان نیز وجود دارد و حتی
اگر بشنویم تبانی برای از زیرسؤالبردن یک تیم ،بازیکن یا حتی مربی است ،نباید تعجب کرد .کادر
فنی و مدیریتی نیز تبانی و سپس ،مشروبات الکلی ،دوپینگ و بعد از این فسادها ،فساد ازطریق
رشوه ،جعل اسناد و گواهی و شرطبندی را بیان کردهاند .داوران نیز درزمینة فساد موجود در فوتبال
ایران ،تبانی و تحصیل مال ازطریق نامشروع را باالترین فسادها بیان کردهاند.
درنظر اصحاب رسانه و اعضای آکادمی فوتبال نیز رتبهبندی فساد یکسان اشت و البته تنها تفاوت با
گروههای بازیکنان ،مربی و داوران در رتبة دوم است که دوپینگ میباشد .امروزه ،توجه بیشتر برای
بهدستآوردن سود بیشتر به فوتبال تجاری و شبکههای شرطبندی ورزشی آنالین است که بهعنوان
ابزارهای جدید برای تبانی هستند .با توجه به ارزشها و اصول دینی و اخالقی ما شرطبندی یک امر
خالف شرع و دین شناخته میشود؛ درحالیکه بیشتر فسادها در کشورهایی غیر از ایران ازطریق
کمپانیهای شرطبندی انجام میشود و بهتازگی نیز در ایران این رسم با عنوانهای پیشبینیهایی
که ساده انگاشته میشوند ،صورت میگیرند .بههرروی ،با توجه به نتایج درجهت کاهش فساد
موجود در فوتبال ،اجرای راهبردهای مبارزه با فساد ضروری بهنظر میرسد.
در این پژوهش ،با توجه به مدل پیشنهادی و نتایج ،در سطوح مختلف پیشنهادهایی درراستای
کاهش فساد در فوتبال ایران ارائه میشوند:
در سطح کالن ،ترویج فرهنگ روح جوانمردی و تقبیح قانونگریزی در جامعه و اجرای سیاست
کاهش شکاف طبقاتی فرهنگی و اقتصادی؛
در سطح میانی ،تأسیس کمیتة ضدفساد خارج از مجموعة فوتبال ،تصحیح روند حاکم بر انتخابات
رئیس فدراسیون براساس شایستگی و کفایت ،شفافیت و رفع ابهامات در منشورهای اخالقی و
آییننامة انضباطی ،آشنایی رسانهها با مکاتب و فلسفة فوتبال برای تحلیلهای دقیقتر و رعایت
اخالق توسط رسانه و تشویق افشاگریهای جوانمردانه در رسانهها؛
در سطح خرد ،تأسیس آکادمی های منسجم برای آشناکردن بازیکنان از آغاز کودکی با قوانین،
بیمهکردن بازیکنان و مربیان درقبال میزان ساعات یا فصول بازی ،آموزش داوران ،بازیکنان و مربیان
برای آشنایی با مصداقهای فساد و تبانی و نیز آگاهی درمورد مصرف مواد نیروزا.
در انتها پیشنهاد میشود با توجه به اینکه در این پژوهش تنها به شناسایی مؤلفههای فساد در
فوتبال پرداخته شد ،پژوهش وسیعتری درزمینة فساد در ورزش ایران انجام شود تا بهتر بتوان به
اصالح و کاهش زمینههای بروز فساد پرداخت .همچنین ،با توجه به تفاوتهای فرهنگی و حقوقی
پیشنهاد میشود مطالعهای تطبیقی دربارۀ فساد در ورزش انجام شود و برای تدوین بهتر راهبردهای
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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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