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با استفاده از  د کهوبهدف پژوهش حاضر، تدوین الگوي عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال به روش کیفی 

طریـق  هـا از   گـردآوري داده . هاي حاصل از پـژوهش انجـام پـذیرفت    پردازي برخاسته از داده الگوي نظریه

سـاختاریافته بـا متخصصـان و     و نیمـه  مصـاحبۀ عمیـق  18انجـام  با . بررسی اسناد و مصاحبه صورت گرفت

یـل فراینـد کدگـذاري    تکم از پـس هاي اصـلی   و مقوله شدنظران رشته فوتبال، اشباع نظري حاصل  صاحب

 )1998( ٥اي بر اساس مدل سیستماتیک استراوس و کـوربین  ها، مدل زمینه تکمیل یافته با واستخراج گردید 
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عی در تصمیمات از جمله راهبردهاي تقویت محیط حقوقی و قانونی، کنترل و نظارت و استفاده از خرد جم

تواند به بهبود و پاکی محیط فوتبال و در نتیجه توسـعه و پیشـرفت صـنعت فوتبـال      این پژوهش بود که می

  .کمک شایانی نماید

  

   داده بنیادنظریه  د وصنعت فوتبال، فساایران،  :واژگان کلیدي
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  مقدمه

ي مـدرن اجتمـاعی   هـا  هاي انسانی تا به امروز که شاهد ایجاد انواع نظام هگیري نخستین گرو از ابتداي شکل

اي مسئوالن اجرایـی بـوده   ه دهی و استمرار نظم و انضباط اجتماعی از مهمترین دغدغه هستیم، مسئله شکل

هـاي اجتمـاعی نیـز     شکل انحرافات و کـج رفتـاري   ،هاي اجتماعی ها و سازمان تر شده نظام با پیچیده. است

. نیز هستیم ١هاي مدنی شاهد بوجود آمدن انواع کج رفتاري ،گون شده و همگام با تغییرات محیط بیرونیدگر

هـاي سـازمانی و    ها جهت ارضاي نیاز افـراد، شـاهد ناهنجـاري    ها و اداره گیري انواع سازمان با شکل هامروز

؛ 2014، ٤؛ مویـو 2011، ٣روسگ(به مثابه شکل جدیدي از انحرافات اجتماعی هستیم  ٢اصطالحاً فساد اداري

   ).2014، ٦؛ کمپل و گوریتز2008، ٥سینزداك

فسـاد را سـوء اسـتفاده از نقـش     ) 2005(٧جان اسـتون . از فساد تعاریف متعدد و متنوعی ارائه گردیده است

، فساد را )2009( ٨کولینز و همکاران. داند برداري در جهت منافع شخصی می عمومی یا خصوصی براي بهره

 اشـاره دارد ) 2008( ٩النگ. ، معرفی می کندبه عملی ناسازگار که باعث تجاوز به حقوق دیگران شود اقدام

  . است پیگیري منافع فردي از طریق تخطی از قانون و انحراف منابع سازمانی جهت کسب سود شخصی که

میزان و گسـتردگی  اما نوع، شکل،  ،اي است که کم و بیش در کلیه کشورهاي جهان وجود داردفساد، پدیده

نتایج و پیامـدهاي آن نیـز بنـابر نـوع سـازمان، وضـعیت سیاسـی و         چرا که ؛آن در هر کشور متفاوت است

هـاي  هاي گونـاگونی دارد و قـانون شـکنی   فساد اداري، شکل. اقتصادي و سطح توسعه یافتگی تفاوت دارد

ترین فساد اداري در قالب معضـالت   جرای. شودهاي مختلف دولت، شامل میمتعددي را در رابطه با فعالیت

، ١٥، اخاذي١٤)گرایی تبعیض(بازي   ، پارتی١٣، اختالس١٢، رشوه١١جویی ، رانت١٠ی همچون تبانییها و ناهنجاري
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11 . Rent-Seeking 
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13 . Embezzlement 
14 . Favoritism 
15 . Extortion 
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هـاي   گـردد کـه عوامـل و زمینـه     صورت فردي، گروهی و سـازمان یافتـه پدیـدار مـی    ه و نظایر آن ب ١تقلب

ـ توانند موجب پید گوناگونی وجود دارند که می صـورت بـالقوه و بالفعـل    ه ایش و گسترش و ترویج فساد ب

فساد یک پدیده ناهنجار اجتماعی، سیاسی و اقتصادي است که امروزه  ).2011؛ گروس، 2014مویو، (شوند 

. رسـد می ٢هاي المپیک اولین موارد ثبت شده فساد در ورزش به اولین دوره. گریبانگیر ورزش نیز شده است

و در بین برگزار کنندگان مسابقات ورزشی بـه   ٣مواردي از فساد در مدیریت ورزشهمچنین در این دوران 

هاي اخیر و اهمیتـی کـه   ک و بزرگ، در طی سالچهاي ورزشی کو گیري سازمانبا شکل .ثبت رسیده است

    بـه عنـوان یکـی از    هـاي ورزشـی دارنـد، فسـاد اداري در ورزش     هـا در سیاسـت   ها و منابع آن این سازمان

باشـد و  میها  بخشی این سازمانسد راه کارایی و اثر است که در ورزش، مانعی بزرگ هاي مهم فسادخهشا

دارد تا با این معضـل مبـارزه   را بر آن می هااین سازمان و تصمیم گیرندگانمدیران  این خود دلیلی است که

اري بوسیله درآمدهاي نهفتـه  جهانی شدن صنعت ورزش، منجر به یک فرایند تج). 2005، ٤ماینینگ( نمایند

این درآمد نهفتـه منجـر   . و ورزشکاران شده است) سیاسیون(ن دولتی براي سهامداران، حامیان مالی، مسئوال

کسب سود و منفعـت بیشـتر، دچـار ارتکـاب     راي ن ببه این شده است که بسیاري از ورزشکاران و مسئوال

   ). 2015، ٥مسترز(فساد شوند 

اثرگذار  عامل و مهم صنعت یک عنوان به یافته توسعه کشورهاي در سالم تفریحات و ورزش حاضر حال در

الهـی و  (رود  مـی  شـمار  بـه  21 قـرن  در صنایع درآمدزاترین از یکی و است توجه مورد ملی اقتصاد رشد در

ات نقل و انتقاالت بازیکنان، صدور مربی، فروش بلیت، تبلیغـ ) 2000( ٦داویر و همکاران). 1388همکاران، 

هـا و جـذب حامیـان مـالی را از جملـه       بنـدي  میادین ورزشی، ایجاد امکانات و تأسیسات ورزشـی، شـرط  

طور که آشکار است سـهم و ارزش صـنعت ورزش    همان. کند دستاوردهاي صنعتی شدن ورزش عنوان می

صـنعت،  در دنیا نشان دهنده آن است که کوچکترین غفلت از جمله فساد، بداخالقی و ناهنجـاري در ایـن   

فسـاد ورزشـی را    )2011( ٧گروس و چادویـک ). 2011گروس، (آورد  صدمات جبران ناپذیري را به بار می

تعریـف   ،هر عمل غیرقانونی و غیراخالقی که در تالش براي تحریـف نتیجـه یـک مسـابقه ورزشـی باشـد      

                                                           
1 . Fraud 
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3.  Sport management 
4 . Maennig 
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6 . Dwyer et al  
7 . Gorse & Chadwick 
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ورزش امـروز جهـت   بیان داشتند که وجود مبالغ هنگفت از سـرمایه در   )2011( ١کوچان و گودییر. دنکن می

سـاخت   و هاي ورزشی خرید و فروش بازیکنان، عقد قرارداد با حامیان مالی و خرید و فروش تیم و باشگاه

سـاد را نیـز   کنـد، بلکـه بـروز ف    ها نه تنها فرصت زیادي را براي کسب سودآوري فراهم مـی  و ساز استادیوم

  .کند ناپذیر می اجتناب

گـذارد بـه ایـن     ها می ري که رسوایی در ورزش بر رفتار مصرف کنندهتأثی در تحلیل) 2005( ٢هاگز و شانک

اي بـر   که رسوایی رخ داده توسط ورزشکاران آماتور تأثیر بیشتري نسبت به ورزشکاران حرفه ندنتیجه رسید

در زمینـه   .گـذارد  در ورزش مـی ...) ورزشکاران، حامیان مالی، تماشـاگران و  (ها  عدم حضور مصرف کننده

کـه   نـد در پـژوهش خـود بیـان نمود    )1395(ارع و همکـاران  ز ،فسـاد  پیرامونصورت گرفته  هاي پژوهش

هـاي جمعـی بـا     هاي جمعی ارتباط مستقیم و مثبتی با کنترل فساد در ورزش فوتبـال دارنـد و رسـانه    رسانه

هـا   ویـه چرا که افزایش شـفافیت ر  -دنکن شفافیت فعالیت، در کاهش فساد نقش بسیار مؤثري ایفا می يارتقا

. گـردد  هـاي ورزشـی مـی    سبب افزایش مشارکت شهروندان و اطمینان از حقوقشان در نحـوه اداره سـازمان  

ها جهت کنترل فساد، برقراري سیستم  هاي کنترل و نظارتی مناسب در درون باشگاه وجود مکانیسم ،همچنین

قی بازیکنـان جـوان، پرداخـت بـه     هاي اخال کنترل مالی کارآمد براي ثبت قرارداد بازیکنان، توجه به آموزش

پـور و   قلـی . موقع حقوق بازیکنان را از جمله عوامل مؤثر در کنترل فسـاد در ورزش فوتبـال عنـوان نمـود    

تـرین  مهـم کـه   می پردازندهاي کنترل آن در تحقیق خود به تشریح فساد، علل بروز و راه) 1385(همکاران 

ها و عدم شایسته سـاالري  و   دولتی ایران را سطوح پرداختهاي عوامل داخلی بروز فساد اداري در سازمان

د نکنهمچنین بیان می. بر می شمارندترین عوامل خارجی فساد اداري را شفافیت و اثربخشی قوانین پر رنگ

نجفـی کلـوري و   . ها، آموزش و آگـاهی بخـش عمـومی اسـت    ترین روش پیشگیري از فساد رسانهکه مهم

بـه ایـن     "هـاي ورزشـی   بروز فساد در سازمان برعوامل مؤثر "خود با عنوان  در پژوهش )1391(همکاران 

هاي  و در بین روش ر بروز و گسترش فساد اداري دارندکه عوامل فرهنگی بیشترین نقش را د ندنتیجه رسید

رزاقـی و همکـاران   . می شودمهمترین روش کنترل شناخته سازي،  کنترل فساد اداري نیز خصوصیمختلف 

نبـود امنیـت شـغلی    (هاي سـازمانی   که ویژگی ندفساد اداري در فوتبال دریافت پیراموندر پژوهشی  )1393(

فقدان مزایاي جنبـی  (، عوامل اقتصادي )هاي غیررسمی وفقدان سازوکار کنترل مناسب کارکنان، وجود شبکه

                                                           
1 . Kochan & Goodyear 
2 . Hughe & Shank 
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و نـرخ رشـد حقـوق     کارکنان، احساس نابرابري اقتصادي با سایر اقشار جامعه، نبود تناسب بین رشد تورم

گریـزي در فرهنـگ جامعـه کارکنـان و      عدم پایبندي به موازین اخالقـی، قـانون  (فرهنگی عوامل  ،)کارکنان

پذیري کارکنان، فقدان وجدان کاري و وجود روحیه  ریسک(هاي فردي کارکنان  ، ویژگی)خویشاوندساالري

ین و مقررات و باال بودن کمیت قوانین و پیچیدگی قوانین، ضعف کیفی قوان(و قوانین و مقررات ) فردگرایی

در پـژوهش خـود بـا     )2015(مسـترز  . ا در بروز فساد در فوتبال داشتندبه ترتیب بیشترین تأثیر ر) مقررات

به تشریح انواع فراینـدهاي فسـاد بـا اسـتفاده از      ،"از زمین بازي تا میدان سیاست: فساد در ورزش"عنوان 

انـواع   و...) دوپینـگ و   خـواري، تبـانی،   رشوه(بروز فساد روش هاي  انواعپرداخت که شامل  ١TASPمدل

هاي بروز فسـاد   بخش، همچنین. هاي فسادانگیز مربوط به رفتارهاي تماشاچیان، پرسنل و داوران بود فعالیت

را ) داخل زمین بازي و خارج از زمـین بـازي  (بروز فساد هاي و مکان ) ها و نوع رشته ورزشی سطح بازي(

همچنین مهمترین مصادیق فسـاد در ورزش را تبـانی در نتیجـه بـازي،      ،وي. د مطالعه قرار داده بودمورنیز 

در ) 2014( ٢نصیف. بندي عنوان نمود خواري جهت کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ و شرط دوپینگ، رشوه

ایـن نتیجـه   بـه   ،که به بررسی این معضل در ورزش لبنان پرداخت "فساد در ورزش"تحقیق خود با عنوان 

اي کـه   رسید که بحث فساد در ورزش این کشور به شدت تحت تأثیر نظام سیاسی این کشور است؛ بگونـه 

فساد وجـود داشـته باشـد، ورزش هـم دچـار ایـن       ... هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  اگر در سایر بخش

کـاهش پـارتی بـازي و    آیا شفافیت باعـث  "در پژوهش خود با عنوان ) 2014( ٣زیت زویتز. شود معضل می

به این نتیجه رسید با توجه به تغییراتی که ، "شواهدي از داوري اصالحات در داوري اسکیت :شود فساد می

و خریـد رأي  ) تعصـب ملـی گرایـی   (ولی باز هم فساد پارتی بـازي   ،در قوانین داوري این رشته ایجاد شد

یـک  : علل فسـاد "با عنوان  یدر پژوهش )2000( ٤تریسمن. داوران پس از این اصالحات افزایش یافته است

اسـت  از مهمترین عـواملی  دریافت که پیچیدگی قوانین، عدم آشنایی با قوانین و کمبود قوانین  "مطالعه ملّی

: عوامل مؤثر در بروز فساد"پژوهش خود با عنوان  در) 2006( 5سلدادیو و هان. که با بروز فساد ارتباط دارد

دریافت که ناکارآمدي کنترل و نظارت، فقدان امنیت شغلی، وجـود روابـط    "دیدبررسی ادبیات و شواهد ج

                                                           
1 .Type, Activity, Sector, Place 
2. Nassif 
3 . Zitzewitz 
4 . Treisman 
5 . Seldadyo & Haan 
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) 2009( ١نوگارا .استغیررسمی و پایین بودن پاداش از مهمترین عوامل سازمانی در ایجاد فساد در سازمان 

نشـان داد کـه عـدم     "نقش رسانه در کنترل فساد؛ مطالعه موردي کشور اوگانـدا "در پژوهش خود با عنوان 

بازي مهمترین عوامل فرهنگی اثرگذار بر بـروز   گریزي و پارتی پایبندي افراد جامعه به موازین اخالقی، قانون

 عرصه در ورزش ترین محبوب و پرطرفدارترین فوتبال ورزش ،موجود شواهد گواه به امروزه،. هستندفساد 

 محسـوب  خـود  ملـی  ورزش یـف رد را در آن قـاره  پـنج  کشورهاي از بسیاري که جایی تا است المللی بین

 عنـوان  بـه  را فوتبال میلیونی، چند صد بینندگان از ها رقابت برخورداري و ها ورزشگاه بودن لبریز. نمایند می

 تغییرات ،ورزشی رشته این به تمایالت نسبت افزایش با همگام. است کرده معرفی جهان ورزش ترین مردمی

 بـه  کشـورها  بسیاري در اي فوتبال حرفه که جایی تا است آمده بوجود آن به مربوط امور و فوتبال در زیادي

و دي رونکـو و  ) 2012( ٢برایمـو و همکـاران   ).1388الهی و همکاران، (است  شده تبدیل عیار تمام صنعتی

بینـی بـودن،    هیجان انگیز بودن و غیـر قابـل پـیش    ه دلیلاشاره داشتند که ورزش فوتبال ب )2015( ٣الورگنا

همه افراد از این ورزش، فراگیربودن در همـه اقشـار و سـطوح جامعـه، وجـود منـابع مـالی        تجربه مستقیم 

ها از جایگاه  شمار نسبت به سایر ورزش اي بی هنگفت و تبدیل شدن آن به صنعت و همچنین پوشش رسانه

و سرگرمی ها و تغییر ساختار فوتبال از یک ورزش  لذا این ویژگی. ممتازي در بین مردم دنیا برخوردار است

برداري از آن در بین  اندازي جهت بهره به یک صنعت پیچیده در ساختار اجتماعی باعث شده است که دست

  . فساد و رسوایی در آن شود ایجادمقامات و افراد سودجو منجر به 

بخصوص در حوزه ورزش  -با سرازیر شدن حجم زیادي از منابع مالی به سوي ورزش 1380از اوایل دهه 

پـر   حضـور . ایـم  شاهد تغییراتی ساختاري،  بویژه در صنعت فوتبال کشور بـوده  کشور -اي ی و حرفهقهرمان

هاي ورزشـی   هاي ورزشی، حضور پررنگ رسانه ها و باشگاه گذاري در تیم شمار حامیان مالی جهت سرمایه

رقم زده اي را در این حوزه  جهت پوشش اخبار ورزش و همچنین حضور تماشاچیان ورزشی وضعیت ویژه

شـاهد   هـم اکنـون   ،مـردان سیاسـی   جذابیت فوتبال براي تمامی اقشار مـردم و حتـی دولـت    علیرغم .است

اخالقی،  کاهش معیارها و موازین. ایم ها و مشکالتی از جمله وجود فساد در این رشته ورزشی بوده یینارسا

به دلیـل عـدم   ) هاي ورزشی شگاهها و با هاي ورزشی، تیم فدراسیون(هاي ورزشی  کاهش منابع مالی سازمان

برداري از فوتبال در جهت منـافع   شفافیت و نظارت بر منابع مالی، دخالت و حضورافراد سیاسی جهت بهره

                                                           
1 . Nogara 
2 . Buraimo et al 
3 . Di Ronco & Lavorgna 
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، عدم تجربه و تخصص مدیران ورزش کشـور، نقـل و انتقـال ورزشـکار در     )حضور در انتخابات(شخصی 

ها، استفاده نامحدود و کنترل نشـده از   خت هزینهو هرج و مرج در پردا) داللی(ها بدون اصل شایستگی  تیم

هاي الزم جهت اداره سیستماتیک ورزش کشور، انتصـابی بـودن مـدیران     منابع مالی دولتی، عدم زیرساخت

گذاري  فوتبال و عدم آشنایی و تخصص این افراد از فضاي فوتبال و نحوه اداره آن و عدم امنیت در سرمایه

 البتـه . شـده اسـت  ) فوتبـال (ایـن معضـل در ورزش کشـور     ایجـاد باعـث  . ...در ورزش توسط حامیـان و  

جدي و کارسـاز نبـوده و عـزم و اراده     چنداناما گویا  ،با این فسادها صورت گرفته يقهر آمیز هايبرخورد

   ).1394گزارش اصل نود، (با این معضالت وجود نداشته است جدي جهت برخورد 

پـژوهش و بـا اسـتفاده از نظـرات       و پیشـینه  هاي برگرفتـه از آرا  آموزهآن است تا با اتکا بر این پژوهش بر 

بروز فساد در صنعت فوتبال کشـور   عوامل ،نظران و مدیران حوزه ورزش کشور و فدراسیون فوتبال صاحب

تدوین الگوي عوامل بـروز فسـاد در صـنعت فوتبـال کشـور بـا        ،پژوهشاین هدف اصلی  .را روشن سازد

  . اده بنیاد بوداستفاده از نظریۀ د

  پژوهششناسی  روش

ي درك و از پژوهش کیفـی بـرا  . بود) گرندد تئوري( ٢یابی و از نوع نظریۀزمینه ١روش پژوهش حاضر، کیفی

. شود استفاده می... ها و ها، مستندات، مشاهده هاي حاصل از مصاحبه دادهطریق از  هاي اجتماعی تبیین پدیده

بـه   بـود کـه  ....) مطالعه مقاالت، کتب، اسناد، جرایـد و (اي  کتابخانهمرحله اول پژوهش به صورت مطالعات 

در مرحلـه دوم، از  . هاي مـرتبط بـا فسـاد در صـنعت فوتبـال اختصـاص یافـت        توصیف و تحلیل پژوهش

ن آگاه براي یافتن و شناخت عوامـل بـروز   نظرا با نخبگان و صاحب ٤مندعمیق و نیمه ساختار ٣هاي مصاحبه

ها از آنها اسـتفاده شـد    ولی نه لزوماً متوالی که در مسیر پردازش یافته ،پنج مرحله اساسی .استفاده شدفساد 

ها و ایجاد نظریه  ها، تجزیه و تحلیل یافته ها، منظم سازي یافته ها، گردآوري داده انتخاب نمونه: از عبارت اند

  ). 1998استراوس  و کوربین، (یا الگو 

 دادند که شـامل می ی تشکیل نظران سه حوزه علمی، اجرایی و ورزش جامعه آماري پژوهش را کلیه صاحب

و اصـحاب   مربیان، بازیکنان، اعضاي هیئت علمی دانشگاه، داوران(نظران رشته فوتبال  کارشناسان و صاحب

                                                           
1 . Qualitative Research 
2 . Grounded theory 

3 . Interviews 
4 . Semi-structured 
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ها و فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش بودند که بنا به پیشـینه، تجـارب و سـوابق     و مدیران باشگاه) رسانه

فوتبـال کشـور    شـرایط این افراد به  -خصوص فوتبال انتخاب شدندباجرایی در حوزه ورزش و  مدیریتی و

 بـه صـورت  گیـري هدفمنـد    نمونـه در ادامـه بـراي انتخـاب نمونـه از روش     . داشـتند  کامل آگاهی و تسلّط

یفـی  ک هـاي  پـژوهش  در مـورد اسـتفاده  احتمالی غیرگیري  هاي نمونه که از طرح گردیداستفاده  ١برفی گلوله

گیري تـا جـایی    نمونه ،هاي خاص توسط پژوهشگر است این روش انتخاب آگاهانه نمونه از آن جا که.است

بـود و دیگـر اطالعـات مفهـومی     )اشباع نظـري (همان تکرار اطالعات قبلی  ،ادامه یافت که اطالعات جدید

ایـن پـژوهش   در ق محق. جدیدي که نیاز به کد جدید یا گسترش کدهاي موجود داشته باشد وجود نداشت

مصـاحبه   .به اشباع نظري رسـید ) بار مصاحبه شد 2ها  با یکی از نمونه(نفر  17مصاحبه با  18پس از انجام 

نفر از مربیان، ا نفر از مـدیران عامـل    3نفر از مدیران وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال،  5شوندگان شامل 

نفـر از   2از اصحاب رسانه و  فرن 2از آنان بازنشسته بود،  که یکینفر از بازیکنان  2نفر از داوران،  2باشگاه،

  . نظران حوزه فوتبال بودند صاحب

محقق کیفی ضمن . کمی متفاوت است پژوهشهاي  هاي کیفی با روش نحوه بررسی روایی و پایایی پژوهش

ی و مقایسـه  بررس. کند آوري شده را از طرق مختلف با یکدیگر مقایسه می هاي جمع حضور در عرصه، داده

احتمال کمی وجود دارد که دو نفر بتوانند به . کند ها، خود به تأیید و افزایش روایی آنها کمک می مکرر داده

بـه همـین دلیـل    . انتقـاد واردي بـه گرانـددتئوري نیسـت     ،با این حال عدم تکرارپذیري. نظریه واحد برسند

استفاده  4"تأییدپذیري"و  3"پذیري انتقال"، 2"بولیتمق"هاي  محققان کیفی بجاي واژه اعتبار و روایی از واژه

  . )2009، ٥پتینی و پارکر( ش گردید کلیه موارد رعایت گرددکنند که در این پژوهش تال می

 ،٧باز کدگذاري مرحله سه شامل ٦سیستماتیک کدگذاري فرآیند یک قالب درهاي کیفی  تجزیه و تحلیل داده

 با پژوهشگر باز، کدگذاري در. شود می الگو این ایجاد به منجر ٩گزینشی کدگذاريو ٨محوريکدگذاري  ،٧باز

 فراینـد  شـود،  مـی  نامیـده  "يمحور کدگذاري" که بعد مرحله در. پردازد می مفاهیم گذاري نام به باز ذهنی با

                                                           
1 . snowball sampling 
2 . Credibility 
3. Transferability 
4. Dependability 

5 . Pitney & Parker 
6 . Coding systematic 
7 . Open coding 
8 . Axial coding 
9 . Selective coding 



10 

 

. گیـرد  مـی  خود به گزیده شکلی و شود می خارج باز کامالً حالت از داده، در موجود مفاهیم به کد اختصاص

 مرحلـه،  ایـن  در. )1990اسـتراوس و کـوربین،   ( اسـت  گزینشی یا انتخابی کدگذاري شامل حله،مر سومین

 محـوري  کدگـذاري  الگـوي  در آمـده  دسـت  بـه  هاي مقوله میان رابطه درباره اي نظریه تکوین به پژوهشگر

 تحلیـل  از ادهاستف با نهایت، در. است نظریه بهبود و سازي یکپارچه فرآیند مرحله این حقیقت، در .دپرداز می

 روش، ایـن  در .دشـو  مـی  انجام ها یافته از گیري نتیجه و بندي دسته تلخیص، عمل ها، داده بنیادي پردازي داده

 و همزمـان  تحلیـل  و آوري جمـع  مستلزم و گیرد می شکل پژوهش خالل در برداري نمونه خاص تصمیمات

هـا یـا    مقولـه  "کفایت نظري"رداري نظري، ب معیار قضاوت در مورد زمان توقف نمونه .تهاس داده زنجیروار

شود که هیچ چیز در یک مقوله بـاقی نمانـده و بـه کفایـت      هاست؛ بدین معنی که اطمینان حاصل می نظریه

 الگوي معرفی ضمن ساختاریافته، نیمه هایی مصاحبه انجام با در این پژوهش، ).1393بازرگان، (رسیده است 

   . پرداخته شد نتایج استخراج و کدگذاري و سپس نمونه هاي گروه با مصاحبه انجام به نظر مورد

  ژوهشیافته هاي پ

 در قالـب هاي بخـش کیفـی پـژوهش     نمونه شناختی جمعیتهاي  توصیف مختصري از ویژگی 1 در جدول

داوران، بازیکنـان،  (جنسیت، سن، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی، سابقۀ فعالیـت و حـوزه فعالیـت آنـان     

) و فدراسـیون فوتبـال   نظران و مدیران ستادي وزارت ورزش عامل، اصحاب رسانه، صاحب مربیان، مدیران

  :ارائه گردید

 شناختی مصاحبه شوندگان هاي جمعیت توصیف ویژگی :1جدول

ده
ون

ش
ه 

حب
صا

 م
د
ک

  

ت
سی

جن
  

ن
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ت
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صی
ح

ح ت
سط
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ت
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ه 
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س

  

  حوزه فعالیت

ن 
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دی
م

ت 
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وز

ب
ح

صا
ب  

حا
ص

ا

ل
ام

رع
دی

م
  

ان
ربی

م
ان  

کن
زی

با
  

ان
ور

دا
  

P1 

  مرد

  ×  -  -  -  -  -  -  سال 25  مدیریت ورزشی  کارشناسی ارشد  سال 42

P2  56 سال 29  مدیریت ورزشی  دانشجوي دکتري  سال  ×  -  -  -  -  -  -  

P3  41 سال 17  مدیریت ورزشی  کارشناسی ارشد  سال  -  -  -  -  ×  -  -  

P4  56 سال 21  یت سیاست دفاعیمدیر  دکتري  سال  ×  -  -  -  -  -  -  

P5  72 سال 44  ادبیات آلمانی  کارشناسی  سال  -  ×    -  -  -  -  

P6  37 سال 7  مدیریت ورزشی  دکتري  سال  -  ×  -  -  -  -  -  
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P7  40 سال 18  مدیریت صنعتی  کارشناسی ارشد  سال  -  -  -  -  -  ×  -  

P8  44 سال 20  مدیریت ورزشی  کارشناسی ارشد  سال  -  -  -  ×  -  -  -  

P9  32 سال 11  عمران  کارشناسی  سال  -  -  ×  -  -  -  -  

P10  60 سال 36  مدیریت ورزشی  کاردانی  سال  -  -  -  -  ×  -  -  

P11  51 سال 21  حوزوي  عالی حوزوي  سال  ×  -  -  -  -  -  -  

P12  68 سال 35  ادبیات فارسی  کارشناسی  سال  -  -  -  -  ×  -  -  

P13  55 سال 30  مدیریت ورزشی  کارشناسی ارشد  سال  -  -  -  -  -  -  ×  

P14  54 سال 27  جامعه شناسی  کارشناسی ارشد  سال  ×  -  -  -  -  -  -  

P15  51 سال 24  الملل حقوق بین  دکتري  سال  ×  -  -  -  -  -  -  

P16  38 سال 22  مدیریت صنایع  کارشناسی  سال  -  -  -  -  -  ×  -  

P17  37 سال 17  مدیریت رسانه  کارشناسی ارشد  سال  -  -  ×  -  -  -  -  

P18   ازP2 دو بار مصاحبه گرفته شد  

، کدگذاري باز، محوري و گزینشی انجام گرفت )1998(بر اساس رهیافت سیستماتیک استراوس و کوربین 

. عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایـران آورده شـده اسـت    پیراموناین فرایند کدگذاري  2که در جدول 

مفهـومی   ءتجزیه مجموعه گردآوري شده به کوچکترین جزپس از شروع فرایند کدگذاري، کدگذاري باز با 

ها به  بارها و بارها خوانده و داده ،در کدگذاري باز که متون مصاحبه به صورت تایپ شده بود. انجام گرفت

مشـابه  ) هـا  گویـه (هـاي   نشـان  ،در مرحله بعـد . کد بود 856تعداد کدها در این مرحله  -ها تبدیل شد نشان

هـاي فرعـی بـه     در مرحلـۀ بعـد، مقولـه   . بنـدي شـدند   طبقه) ها مؤلفه(ن یک مقولۀ فرعی عنوا باشناسایی و 

که با برقراري پیوند میان آنهـا   بندي شدند دسته) مفاهیم(هاي کلی  نام مقولهه تري ب هاي انتزاعی زیرمجموعه

هـاي کلـی    و مقوله) ها مؤلفه(هاي فرعی  ، مقوله)ها گویه(ها  نشان 2در جدول . الگوي پژوهش ترسیم گردید

   . ها نشان داده شده است حاصل از کدگذاري) مفاهیم(

  فساد در صنعت فوتبال ایرانعوامل بروز  باز و محوري گزینشی، کدگذاري :2جدول

ل 
د
م

نه
می
ز

 
ي

ا
  

  هاي کلی مقوله

  )مفاهیم(

  هاي فرعی مقوله

  )ها مؤلفه(

  ها ایعاد و ویژگی

  )ها گویه(

ی
علّ

ط 
رای

ش
  

ضعف اصول 

  مدیریتی

فقدان شایسته / نتصابی بودن مدیرانا

عدم شفافیت / فقدان ثبات مدیران/ ساالري

عدم / برنامگی بی/ ناآشنایی/ و پاسخگویی

سبک / گرایی عدم تخصص/ استانداردسازي

ابهامات / سوء تدبیر در تصمیمات/ مدیریتی

مراتب در سلسله  عدم ارتقا /ابهام در انتصاب

گرایی در  خویشاوندپروري و نوچه /یشغل

/ عدم وجود معیارهاي صالحیت /انتصاب

عدم  /وجود افراد فاقدصالحیت  /بازي پارتی

تغببرات مداوم / پاکی و صداقت مدیران
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مدیران، تغییرات مداوم هیئت مدیره و هیئت   گریزي مسئولیت/ پذیري عدم تسلّط/ مالی

عدم / مدیران ثابت و چرخشی /رئیسه

شفافیت عدم  /عدم شفافیت قوانین /پاسخگویی

 /ناآشنایی با قوانین ورزشی/ اي مالی و بودجه

عدم شناخت  /ناآشنایی با روند جذب بازیکن

 /عدم ایجاد زیرساخت/ محیط فوتبال

اتالف  /عدم توجه به اساسنامه /گرایی نتیجه

  /نگري و نقشه راه فقدان آینده /سرمایه و منابع

عدم ثبات  /اي اداره شدن باشگاه پروژه

/ هاي فوتبال بندي هزینه دم بخشع /ها برنامه

تداخل  /اي داري حرفه عدم رعایت باشگاه

/ فرایند نادرست ورود بازیکنان /وظایف

ضعف فنی بازیکنان و  /مدیران غیر فوتبالی

فقدان  /غیر دموکراتیک بودن انتخابات/ مربیان

سبک   /مدیریت مشارکتی در تصمیمات

 /گیري شلختگی تصمیم/ مدیریت اقتدارگرا

دخالت  /میمات عجوالنه و غیرکارشناسیتص

فقدان / مدیران در انتصاب ارکان انضباطی

 /ساختار اقتصادي معیوب /درآمدزایی مشخص

مکلف بودن مدیران به  /انضباطی مالی بی

هیئت  /عدم اقتدار و جرأت مدیران/ کرد هزینه

ناکارآمدي در  /ف و منفعلیمدیره ضع

می ترس از برکناري و بدنا  /سازماندهی

 /تفویض اختیار خارج از مسئولیت /مدیران

عدم استقالل  /کاهش آستانه تحمل مدیران

پذیري در  تعهدي و عدم مسئولیت بی/ کاري

عدم تالش و دغدغه براي  /انجام وظایف

  درآمدزایی

نه
می
 ز

ط
رای

ش
 

ي
ا

  

 زهیانگ/ خأل قوانین

/ ها رسانه/ یمال

مجامع 

نقل و / گیري تصمیم

معیارهاي / انتقاالت

قوانین  جامعیتعدم  /قوانین درونینقص 

 /المللی قوانین بینعدم پایبندي به  /عمومی

 /فساد مالی/ سودجویانه از فوتبال انتفاع 

/ فقدان فرایند استعدادیابی /طلبی منفعت

عدم  /درآمدزایی نامشروع /عدم تعهد شغلی

 /قانونیتمرّد و خأل  /عدم روزآمدي قوانین

اجراي  /گریزي و سوء استفاده از قانون قانون

فقدان / تغییرات مداوم قوانین /اي قانون سلیقه

/ فقدان نظام مالیاتی کارآمد /نظام بانکی کارآمد

سندسازي جعلی  /عدم توجه به قوانین فیفا
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شفافیت / فتارير

  فرایندها

 عدم اطالع /نحوه اداره /حمایت و پشتیبانی

فقدان نظارت و  /گذاري عدم قانون/  رسانی

 /گري واسطه/ عدم کنترل صحیح /ارزیابی

فقدان / عدم شناخت /عدم پایبندي

ی ینارسا/ عدالتی بی /مداري اخالق

موانع  /فقدان مدیریت اداري / اقتصادي

عدم  /فقدان آموزش و آگاهی /حقوقی

  بازدارندگی قانونی

 /برداري سیاسی از ورزش بهره/ مالی و تجاري

 عدم تمایل /خواري از قدرت سیاسیون رانت

 /اختالس /شویی ل  پو/ سازي خصوصیبه 

عقد قراردادهاي  /فقر مالی بازیکنان /داللی

 /تبانی /عدم توجه به معیشت داوران /آور زیان

/ غیر واقعی بودن قراردادها /رشوه /اخاذي

قدرت  /شهرت طلبی /برداري اقتصادي بهره

عدم تعصب  /ایجاد پایگاه اجتماعی /طلبی

م پرستی مدیران، ارتباط مقا /بازیکنان به باشگاه

عدم / مربیان و بازیکنان به باندهاي قدرت

 /استراتژي و خودرو بودن سیستم استعدادیابی

ارتباط عاطفی و / فقدان قوانین استعدادپروري

 /ها عدم توانایی مالی رسانه /ها جانبدارانه از تیم

وارونه نشان  /اي با تخلفات برخورد کلیشه

خواهی  و سهمجویی  رانت /دادن تخلفات

 /از بین رفتن نقش نظارتی /ها از فوتبال رسانه

 /کسب در آمد بیشتر/ فقدان انگیزه کمک

عدم حمایت قوه / جذب مخاطب بیشتر

 /مردان عدم اهمیت رسانه توسط دولت /هقضایی

از بین رفتن روحیه  /ها منزوي شدن رسانه

فقدان مالکین آشنا و متخصص به / پرسشگري

کثرت  /ك ارزیابی مدیراننتایج، مال /ورزش

 /عدم انعکاس اخبار/ اصحاب رسانه در فوتبال

عدم تصویب به / ترس از افشاسازي حقایق

عدم وجود دبیرخانه  /ها موقع بودجه و هزینه

 /فقدان کمیته وضعیت بازیکنان /مجمع عمومی

فقدان  /قاعده بودن دستمزد بازیکنان بی

فقدان سیستم  /هاي تخصصی مجمع کمیته

/ داري فقدان طرح جامع باشگاه /زاريکارگ

 /نقش منفعالنه و تأثیرگذار هیئت رئیسه

 /پیامدهاي تصمیمات در مدیرانتوجهی به  بی

عدم  /کفایتی اعضا فرمالیته بودن مجمع و بی

عدم وجود مجمع باهوش و / ارزیابی عملکرد
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عدم وجود بازرس مستقل و / متخصص

اتاق ایجاد نشدن  /عدم جامعیت مجمع /قانونی

انتقاالت تابع سیستم / ها صالحیتممیزي 

زیاد بودن  /کیفیت جوالن بازیکنان بی /داللی

تخریب ذهن مدیران در  /زمان نقل و انتقاالت

 /قرارداد کوتاه مدت بازیکنان/ نقل و انتقاالت

جابه جایی  /عدم احساس تعلق به باشگاه

عدم دریافت کامل مطالبات  /مداوم بازیکنان

 /ناآشنایی به فرایند جذب بازیکن/ بازیکنان

عدم / عدم بررسی شرایط بازیکنان خارجی 

چاپلوسی  /رعایت بازي جوانمردانه مالی

 /ماهرانه و خالقیت مخرب براي حفظ سمت

احساس تعلق  /کتمان تخلفات از افکار عمومی

عدم صداقت و  /ها ن به برخی باشگاهالمسئو

یی سوء استفاده از ناآشنا /پاکدستی مدیران

انحصاري  احساس امنیت متخلفان،/  مدیران

مصلحت اندیشی در  /شدن نیمکت مربیگري

/ رانتی بودن انتصاب مدیران /صدور احکام

عدم رشد  /عدم تناسب جرم با مجازات

ابهامات مالی و / متناسب دستمزد ارکان فوتبال

فقدان  /هاي مالی عدم حسابرسی صورت

مدي فقدان منابع درآ /اسپانسرشیبسیستم 

/ کیفیت قیمت باالي بازیکنان بی /پایدار

عدم  /عدم فرایند صحیح اداري /دوشغله بودن

 /پویایی و خردورزي مدیران باشگاهی

فقدان سیستم  /مشخص نبودن مالکیت باشگاه

عدم توجه به ، ارزیابی ونرخ گذاري بازیکنان

عدم تفکیک   /ها عملکرد در عزل و نصب

نگ بودن کمر /بازرس قانونی از حسابرس

 /نقش نهادهاي صنفی؛ کانون مربیان، بازیکنان

عدم / نامه نقل و انتقاالت عدم تصویب آئین

ضعف محیط  /پرداخت حق پخش فوتبال

سازي مالی و  عدم ظرفیت/ حقوقی فوتبال
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عدم توجه به تجارب  /فرهنگی بازیکنان

عدم / عدول نهادهاي فرهنگی، پیشکسوتان

بودن رکن کارآمد ن /ضمانت اجرایی احکام

آستانه تحمل باال نسبت به تخلفات  /ییقضا

  .مدیران

له
خ

دا
 م

ط
رای

ش
 

گر
  

/ تداخل وظایف

عدم اراده فساد 

عدم / ستیزي

  هماهنگی

تداخل  /تداخل وظایف درون سازمانی

عدم اراده فساد / وظایف برون سازمانی

عدم ارادة فسادستیزي / ستیزي فردي

 عدم /عدم هماهنگی بین سازمانی/ سازمانی

  کمبود قوانین/ هماهنگی درون سازمانی

عدم  /دخالت ارکان ورزش در کار یکدیگر

عدم تحقق  /نظارت مؤثر و کارکردي

عدم پیروي از اسناد  /44هاي اصل  سیاست

هاي  اعمال نفوذ از سوي کانون/ باالدستی

 /توانایی سیاسیون در جذب منابع مالی /قدرت

عتقاد عدم ا /سازي سیاسیون براي آینده موقعیت

/  حاکمیت به فوتبال به عنوان خدمت اجتماعی

 /اخاذي از بازیکنان فاقدکیفیت /ها فساد رسانه

 /هقضاییعدم جدیت قوه  /عدم امنیت رسانه

افزایی  عدم هم/ نداشتن فوتبال  اولویت

 /پذیري رسانه مسئولیت عدم /هاي ذیربط دستگاه

عدم  /سازي فقدان تجربه مثبت خصوصی

عدم انسجام و  /کان فوتبالتعامل مطلوب ار

عدم توجه مجلس  /وحدت رویه ارکان فوتبال

 /عدم تصویب بودجه الزم /گذاري به قانون

  ها از فوتبال سوء استفاده سایر سازمان

ها
رد

هب
را

  

/ سازي فرهنگ

/ مالی/ حقوقی

/ سازماندهی

  خردجمعی

تدوین /آموزش عمومی /آموزش تخصصی

 /بیایجاد نظارت و ارزیا /قوانین ارتقا

مالی مدیریتی، / برخورد قضایی با تخلّف

کاهش انحصار  /ایجاد ساختار/ مالی فردي

 /گیري مشارکتی تصمیم/ طلبی

  محوري برنامه

فنی، (گانه مدیران  هاي سه کسب مهارت

شایسته ساالري در   /)ادراکی، انسانی

ن و ابکارگیري متخصص /انتصابات

 /گرایی سازندگی جایگزین نتیجه /پیشکسوتان

ی یهاي آگاهانه و پاسخگو توجیه مسئولیت

/ ایجاد سیستم یکپارچه استعدادیابی  /مدیران

/ ها در گردش اطالعات آزادي عمل رسانه

ایجاد  /حساس کردن افکار عمومی و جامعه

سازي از طریق  فرهنگ /فرایندهاي شفاف

تولید و روزآمدي / توسعه رفتارهاي مطلوب 

درت هیئت ق ياحیا /شغله بودن تک /قوانین

 ییاستقالل ارکان انضباطی و قضا/ رئیسه
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تدویج شرح  /بازنگري اساسنامه /فوتبال

نامه جامع  تدوین آئین /وظایف ارکان فوتبال

هاي قانونی  کانال /مداري قانون /داري باشگاه

در  قضاییگزینش ارکان  /جذب بازیکن

نظارت  /باال بردن نظارت اجتماعی/ مجمع

ه به انتصاب رؤساي توج /دقیق مجمع عمومی

هاي  افزایش توجه به لیگ/ هاي استانی هیئت

/ کنترل بر صدور احکام انضباطی /تر پایین

ع نظارتی در باشگاه و سازمان سیستم جام

افزایی فدراسیون  ایجاد پلیس فوتبال، هم / لیگ

شرح وظایف نهادهاي  /قضاییبا مراجع 

تفکیک تخلفات فوتبالی و  /نظارتی و قضاوتی

اخذ مالیات  /رعایت کپی رایت/ ی عموم

ایجاد  /اصالح ساختار مالی /متناسب و نظامند

دید راهبردي به  /فایده - مکانیزم هزینه

 /تامین مالی داوران فوتبال/ درآمدزایی 

ایجاد کمیته وضع / هاي ارکان فوتبال بیمه

هاي  بازیکنان سازماندهی مدیران برنامه

 /ازیکنانکانون مربیان و  ب ياحیا /مجوزدار

تشکیل / ها ایجاد سازمان کنترل مالی باشگاه

احراز / استفاده از قدرت سیاسیون /کمیته فنی

تجربه کاري  /اي مدیران و مربیان شرایط حرفه

/ سازي فوتبال تجاري /گرایی تخصص /مدیران

نقش / تفکیک فرایندهاي اداري داوران 

باورپذیري حاکمیت به  /گذاري سیاست

رکت ذینفعان در مشا/ سازي خصوصی

/ هاي ذیربط افزایی دستگاه هم /گیري تصمیم

الگوبرداري از کشورهاي  /تدوین چشم انداز

  پیشرو

ها
د
ام

پی
  

  جنبه اجتماعی /جنبه فوتبالی و فنی  توسعه و پیشرفت

افزایش  /هاي بین المللی بدست آوردن کرسی

 /افزایش سرمایه اجتماعی /حضور هواداران

افزایش  /داري اهکاهش هزینه و بدهی باشگ

گذاري بخش  ظهور نوابغ، افزایش سرمایه
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 /ساالري از بین رفتن بازیکن /خصوصی

 ياحیا /ها افزایش جذابیت و کیفیت بازي

 /ها توسعه زیرساخت /هاي سازنده باشگاه

/ ساالري افزایش شایسته /کاهش تخلفات

کاهش شکایات و محکومیت در مراجع ملی و 

 /تالف منابع و سرمایهجلوگیري از ا /المللی بین

توسعه و پیشرفت صنعت  /واقعی بودن نتایج

جلوگیري از افزایش حبابی قیمت  /فوتبال

بهبود وجه فوتبال در سطح ملی و  /بازیکنان

توسعه  /پرستی کاهش فرهنگ پول /بین المللی

 /د لیگنافزایش ارزش بر /اي ورزش حرفه

 /آرامش اجتماعی/ افزایش لژیونرهاي فوتبال

افزایش انگیزه  /از تماشاي فوتباللذت 

  افزایش اعتماد عموم /مشارکت عمومی

  

تعهـدي و   انجام مراحل کدگذاري، پژوهشگر را به مقولۀ محوري این پژوهش کـه رهاسـازي اخالقـی، بـی    

سایر . سازمانی و فراهم نبودن محیط قانونی و حقوقی رسانید افزایی با بین گریزي، عدم تعامل و هم مسئولّیت

  . والت نیز ساماندهی شده و مدل پارادایمی حاصل گردیدمق
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  دهنده بروز فساد در صنعت فوتبال ایران عوامل شکل: 1شکل 

  

شود، شرایط علّی بروز مقولۀ محوري ضـعف اصـول مـدیریتی مـدیران      مشاهده می 1همانطور که در شکل 

ی نهادهاي فرهنگی و عـدم تعامـل آنـان بـا     نیز دربرگیرنده کوتاه) تأثیرگذار(گر  شرایط مداخله. فوتبال بود

اي مربوط به عـدم کـارکرد مناسـب     شرایط زمینه ،همچنین. اندرکاران فوتبال جهت مبارزه با فساد بود دست

در زمینه پیشگیري از بـروز فسـاد   ... ارکان فوتبال در زمینه ضعف قوانین، عدم شفافیت فرایندهاي اداري و 

مدیریتی مشارکتی  سازي، تقویت محیط قانونی و حقوقی و بکارگیري سبک نگراهبردهاي مؤثر نیز فره. بود

  .    تواند توسعه و پیشرفت فوتبال چه در حوزه فنی و چه در حوزه اجتماعی را به ارمغان آورد بود که می

  گیري  بحث و نتیجه

فسـاد در صـنعت    ترین شرایط علّی اثرگـذار بـر وقـوع    نشان داد که مهمترین و اصلی حاضر نتایج پژوهش

ابی بـودن  انتصابی بودن مدیران به جاي انتخ چرا که؛ فوتبال ایران ضعف اصول مدیریتی مدیران فوتبال بود

ثباتی مدیران و تغییرات مداوم، عدم آگاهی و  آنان بدون در نظر گرفتن تخصص و شایستگی شغلی آنان، بی

داشت مستمر آنان   تغییراتجابه جایی و ه در ریشمحوري مدیران که  شناخت محیط فوتبال و فقدان برنامه

نشـات  که از عدم تخصص آنان  و اتخاذ تصمیمات اشتباه و عدم احاطه کامل بر محیط تحت مدیریت خود
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ها باید  باید توجه داشت که حوزه ورزش همانند سایر حوزه. از جمله علل اصلی بروز فساد بود می گرفت،

بـویژه در بعـد    درن امروزي در کلیه ابعـاد فوتبال م، زیرا داشته باشدمدیرانی با تخصص و شایستگی مرتبط 

 ١این یافته بـا نتـایج نوگـارا   . چار تغییرات شگرفی شده که این امر در کشور ما مغفول مانده استمدیریتی د

و ) 2008( ٤، رابـل و کـالمن  )2000(، تریسـمن  )2014( ٣، زویتر)2006( ٢، سلدادیو)2015(، مسترز )2009(

یکی از عوامل مهم فساد در کشورهاي آسیایی را ) 2007( ٥بریور و همکاران. همخوانی داشت) 2008(نتو پی

توان از بروز  ها بر اساس شایستگی و تخصص باشد می چرا که اگر انتخاب یافتند،را پایین بودن دموکراسی 

زمـانی کـه در   ن مـی کننـد   بیا) 2008( ٦پینتو و همکاران. فساد از طریق انتصاب جلوگیري و پیشگیري نمود

ها وجود ندارد، زمینه براي بروز سوء اسـتفاده در   هاي افراد یا بخش سازمان شرح وظایف و تفکیک فعالیت

کـه بـین میـزان فسـاد و میـزان وجـود        نـد معتقد ا) 2007( و همکاران ٧پاساك. شود افراد سازمان ایجاد می

 ،عداد نهادهاي غیردموکراتیک در جامعـه بیشـتر باشـد   و هر چه ت ي غیردموکراتیک ارتباط وجود داردنهادها

دموکراسی مسـتلزم پاسـخگویی و    به بیان دیگر،. کند فساد در آن زمینه بروز و قابلیت رشد بیشتري پیدا می

را در سـطوح مختلـف    سازوکارهاي پاسخگویی و شـفافیت که هاي دموکرات  نظام و پذیري است مسئولیت

بطور کلی نتایج ایـن  . دنساز ساد اداري را براي درازمدت با دشواري مواجه میتداوم شبکه فآورند،  پدید می

لـذا   .پندارند پژوهش کیفی بیانگر آن بود که سیاسیون، فوتبال را به عنوان یک سرگرمی و نه یک صنعت می

ریـزي در سـطح ملـی و     گیـري و برنامـه   تخصصی و کلیدي ورزش که عرصـه تصـمیم   هاي مدیریتی پست

هاي عملی، علمی، مدیریتی  که فاقد برخورداري از شایستگی کنند را به افرادي واگذار می باشد لی میالمل بین

شکی نیست که گرانیگاه و منشأ فساد از همین نقطه آغاز . ندهاي محوله ا هاي متناسب با مسئولیت و ظرفیت

اد در صـنعت فوتبـال ایـران    توان گفت که بخش عظیم و قابل توجهی از شیوع فس گردد و به تعبیري می می

به محیط فوتبـال و حیطـه کـاري در مسـئولیت محولـه را       احاطهتابعی از عدم توانمندي مدیرانی است که 

هـاي   بنیـان  ،هاي صرفاً اخالقی، عقیدتی، عـاطفی، قـومی و رابطـه محـور     رسد که گزینش به نظر می .ندارند
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ر داده است که نیازمند توجه جدي حاکمیـت  سالمت اداري در صنعت فوتبال را در معرض خطر جدي قرا

  .  گذاران است و سیاست

ضعف قوانین داخلی موجود در فوتبال بود که باعث اجراي بروز فساد، ) بسترساز(اي  از جمله شرایط زمینه

اي قانون، فقدان نظام مالیاتی کارآمد براي پرداخت مالیات و سندسازي جعلی مـالی و تجـاري بـراي     سلیقه

ها از رسالت اصلی خـود و تبـدیل نقـش     فاصله گرفتن رسانه. از سوي فیفا بودالمللی  وزهاي بینکسب مج

و  هاي خـاص  مهاي اجرایی همچون داللی، تخریب یا حمایت عامدانه از بازیکنان یا تی نظارتی آنان به نقش

از جمله  ،ترل فوتبالبه عنوان مهمترین رکن نظارت و کن نقش اثرگذار مجمع عمومی فدراسیون از بین رفتن

کـه باعـث    قوانین جامع در فوتبـال از قبیـل قـانون نقـل و انتقـاالت      وضع. ساز بروز فساد بود عوامل زمینه

گذار همچون  هاي نهادهاي قانون نظران بود و حمایت بیشترین مصادیق فساد در این بخش از دیدگاه صاحب

.. دریافت حق پخش تلویزیونی و  نظیرفوتبال مجلس شوراي اسالمی در تصویب قوانین حمایتی از حقوق 

کوتـاه شـدن دسـت سیاسـیون و افـراد غیرمتخصـص در        و تواند در سازماندهی و استقالل مالی فوتبال  می

هاي ورزشی داراي مدیران  گذاري مشخص برخی رسانه ضابطه و بدون هدف ورود بی .راه گشا باشدفوتبال 

بـه دلیـل    -یشـی شـدن نقـش مجمـع عمـومی فدراسـیون      فرما با تحصیالت غیر مرتبط با حـوزه ورزش و 

 -هاي استانی که حائز بیشترین درصد اعضاء هستند و عدم جامعیت مجمع گونه بودن رؤساي هیئت منصوب

ایـن یافتـه بـا نتـایج     . اشندگیري نب ایف خود در این نهاد تصمیمقادر به انجام صحیح وظ سبب شده که آنها

طلبـی مـالی، مایسـون و     منفعـت ) 2015(اي اجرا شدن قوانین، مسـترز   ه سلیقهک )2007( ١بریور و همکاران

که پیچیـدگی قـوانین و عـدم آشـنایی بـا      ) 2000(و تریسمن ) 1393(، رازقی و همکاران )2006( ٢همکاران

  . از عوامل بروز فساد بیان نمودند، همخوانی داشت را قوانین و کمبود قوانین

ارت ورزش بر وضعیت فوتبال از طریـق دخالـت مسـتقیم و نـه از طریـق      عدم نظارت مؤثر و کارکردي وز

هاي استانی و عدم پیروي از قوانین باالدستی  توسط فدراسیون به بهانه  هاي تابعه خود همچون هیئت بخش

مـردان در تغییـر آرا و احکـام فدراسـیون، توانـایی       مستقل بودن اساسنامه، اعمال نفـوذ سیاسـیون و دولـت   

از جملـه  آورد  کسب منابع مالی براي فوتبال که زمینه را براي حضور آنان در فوتبال فراهم مـی  سیاسیون در

هاي  عدم ارادة جدي براي مبارزه با فساد در فوتبال توسط رسانه ،همچنین. بود) گر مداخله(عوامل تأثیرگذار 
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لی و معنوي دولت بـه ایـن   فعال در این حوزه و دخیل شدن آنان به واسطۀ سود مالی کالن و عدم توجه ما

فات و باال بودن آستانۀ تحمل آنـان در برخـورد   کشور در برخورد با تخلّ قضاییحوزه و عدم جدیت ارکان 

 :فرهنگـی جامعـه از جملـه    که نهادهـاي  گفتباید . فات در ورزش از جمله دیگر عوامل اثرگذار بودبا تخلّ

در امـر  نقش خود را ... راي عالی انقالب فرهنگی و هاي علمیه، آموزش و پروزش، وزارت علوم، شو حوزه

. توجـه هسـتند   دهند و نسبت به آن بـی  ریزي مناسب براي توسعه ورزش به خوبی انجام نمی توجه و برنامه

هـاي   ها جهت برخورد و مبـارزه بـا فسـاد از جملـه دسـتگاه      ورزي در بین سازمان عالوه بر این، عدم تعامل

، )2014( ١ها با نتایج نصیف که این یافته ترین حد ممکن است وتبال در پایینن فها و مسئوال و رسانه قضایی

بیـان نمـود کـه     )2013( ٢اسـکات . همخـوانی داشـت  ) 1392(و ابزري و فغـانی  ) 1395(زارع و همکاران 

اد دهد و این منجر به تغییر در نگرش افـر  سطح دانش آنها را افزایش می ،ها با آگاهی بخشی به جامعه رسانه

 عمـل کننـد  هاي ورزشی اگر بـه صـورت کارشناسـی     لذا رسانه .شود نسبت به فساد را در ورزش منجر می

ابـزري  . گردند ن در زمینه فساد ورزشی میاسطح آگاهی و عملکرد مخاطب يموجب جذب مشارکت و ارتقا

هـاي   حمایـت  زدایی از نظام اداري، نظارت و بازرسی بـه موقـع و بهبـود و جلـب     سیاست) 1392(و فغانی 

طـور بـه نظـر     ایـن . ی را از عوامل مقابله با فساد بیـان نمودنـد  یها به پاسخگو سیاسی و ملزم کردن دستگاه

هـاي اسـتانی،    رسد که نوع نظارت و کنترل وزارت ورزش بر عملکرد فدراسیون فوتبال از طریق هیئـت  می

منـع حضـور افـراد     گـذاري در ایـن صـنعت،    تسهیل و ترغیـب بخـش خصوصـی بـه حضـور در سـرمایه      

ن و پیشکسـوتان و توجـه ویـژه و بـه موقـع      امتخصص و سیاسی در فوتبال و ایجاد انگیزه در متخصصیرغ

هـا در افشاسـازي    هـا و حمایـت از رسـانه    قانونی در برخورد با تخلفات و بی قضاییهاي نظارتی و  دستگاه

به پیشگیري و بروز فساد در صنعت تواند در جهت کمک  حقایق و سازماندهی آنان از مواردي است که می

  . فوتبال مثمرثمر باشد

سـازي از طریـق بکـارگیري     از جمله راهبردهاي الزم جهت از بین بردن فسـاد در صـنعت فوتبـال فرهنـگ    

هـا و افشـاي    هاي آنان، گردش آزاد اطالعات توسـط رسـانه   مدیران متخصص و شایسته و توجیه مسئولیت

، گـذار  نقص قوانین در فوتبال از طریق تولید قانون توسط نهادهاي قـانون تخلفات رخ داده در ورزش، رفع 

 قضـایی ه، نیروهـاي امنیتـی و ارکـان    قضـایی افزایش نظارت اجتماعی، تشکیل پلیس فوتبال متشکل از قـوه  
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فوتبال، اصالح ساختار مالی و ایجاد زمینه ورود بخش خصوصی و حمایت از این بخش، افزایش متناسـب  

ن فوتبال از قبیل داوران، اصالح ساختار فدراسیون فوتبال و ایجاد کمیته وضع بازیکنان جهـت  دستمزد ارکا

مردان به حضور بخش خصوصی و بکارگیري  رسیدگی به وضعیت بازیکنان و باورپذیري حاکمیت و دولت

ن، بازیکنان هاي استانی، مربیا هیئت(گیري مشارکتی توسط مدیران با حضور کلیه ارکان فوتبال  سبک تصمیم

حسـنی   .محور بودن مدیران با دارا بودن ثبات جایگاه شغلی بود سازي براي فوتبال و برنامه در تصمیم...) و 

پـذیري را از عوامـل    حس مسـئولیت  يگرایی و احیا گرایی، ترویج فرهنگ وظیفه شفافیت) 1391(و شمس 

ي کنتـرل فسـاد را اعمـال نظـارت عمـومی از      ، از جمله راهکارها)2008( ١دایک. ندکرد بیانمبارزه با فساد 

تدوین قوانین و مقررات کارآمـد، آشـنایی   ) 1390( و همکاران گودرزي .داند ها و مطبوعات می طریق رسانه

. نـد هـاي ورزشـی بیـان نمود    ارباب رجوع با قوانین و مقررات را از عوامل کنتـرل فسـاد اداري در سـازمان   

بـه   2006ه علیرغم قهرمانی تیم ملی ایتالیا در جام جهـانی در سـال   ک دریافتند) 2011( ٢گورسه و چادویک

تر سقوط کردند و  به لیگ پایین ٤و یوونتوس ٣هاي فیورنتینا دلیل تبانی رخ داده در لیگ فوتبال این کشور تیم

عمال هاي متخلف ا و مماشاتی درباره تیم  از تعداد تیمی دیگر امتیاز کسر گردید و قوانین بدون هیچ مالحظه

 بیان نمود که هر قدر سـاختار ) 2016( ٥اکرمن و پالیفکا. گردید که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی داشت

در نهایت از پیامـدهاي  . شود از درجه فساد کاسته می ،تر باشد دموکراسی و فضاي مشارکتی بیشتر و نهادینه

در بعد فنـی، انگیـزه و   . بعد اجتماعی بود مبارزه با فساد، توسعه و پیشرفت فوتبال هم در بعد فنی و هم در

بـازي در   سـاالري و کـاهش پـارتی    گذاران براي حضور در فوتبال، افـزایش شایسـته   عالقه مشارکت سرمایه

المللی ورزش از سـوي بازیکنـان    بین قضاییهاي در مراجع  انتخاب بازیکنان، کاهش شکایات و محکومیت

گرایانه بودن قیمت بازیکنان و کوتاه شدن دست افراد سـودجو   قعهاي فوتبال، وا خارجی، توسعه زیرساخت

در اسـتادیوم جهـت تماشـاي     افزایش انگیزه مشارکت عمومی براي حضور ،همچنین. از منافع فوتبال است

. باشـد  ش سطح کیفی فوتبال کشور مـی ها و افزای مسابقات به دلیل افزایش اعتماد سازي و کاهش بداخالقی

معتقد است کـه سـرمایه اجتمـاعی و اعتمـاد بیشـتر افـراد جامعـه مطـابق بـا مجموعـه           ) 2003( 6یورنسکو
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افزایش فساد، اعتماد و صداقت را در  ،همچنین. هنجارهاي معین اجتماعی منجر به کاهش فساد خواهد شد

) 2012( ١جـونز . شود که به امري جبران ناپذیري تبدیل می طوريه ب ؛دهد میان شهروندان جامعه کاهش می

تواند بـه ایجـاد اعتمـاد، واقعـی بـودن نتـایج و افـزایش سـرمایه          بیان نمود که مبارزه با فساد در ورزش می

  .اجتماعی کمک نماید

که انتخاب مدیران متخصص و شایسته بـه دور از هرگونـه جنـاح سیاسـی و      گفتگیري کلی باید  در نتیجه

بـه آن بـه   وندگان شـ  اشته باشد که کلیه مصـاحبه تواند نقش محوري در مبارزه با فساد در فوتبال د حزبی می

چنانچه محیط حقوقی و قانونی فوتبال متناسب با نیاز روز فوتبال تدوین و اجرایـی  . اذعان داشتندصراحت 

ون فوتبـال  ین فدراسـ کشور بـا مسـئوال   قضاییهاي نظارتی و  افزایی مطلوبی بین سازمان شود و تعامل و هم

. به همراه داشته باشـد این صنعت تواند پیامدهاي مثبتی را براي  می ،گیردجهت برخورد با تخلفات صورت 

از تولید قانون در صنعت فوتبال از قبیل دریافت  گذار فوتبال، حمایت نهادهاي قانونهمچنین تشکیل پلیس 

ارکـان قضـایی بـا متخلّفـان در ایـن       و برخـورد قاطعانـه  .... فروشی و  ، درآمد روز مسابقه، بلیتحق پخش

اي مـدیران فوتبـال و ایجـاد کمیتـه وضـع       هـاي حرفـه   ایجاد کمیته ممیزي جهت بررسی صالحیتصنعت، 

  .نمایدبه کاهش فساد تواند با توجه به نتایج پژوهش کمک شایانی  بازیکنان می

 اي تطبیقی در مورد فساد در فوتبال را در مقایسه با کشورهاي پیشرو و توان مطالعه هاي آینده می در پژوهش

را .. بندي فسادهاي سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و  عالوه براین، بررسی و اولویت. الگو مورد بررسی قرار داد

  . تر و خاص در صنعت فوتبال کشور مورد مطالعه و تحلیل قرار داد توان در ابعاد وسیع می
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The study is to develop the corruption patterns in Football Industry with 
qualified method and by using theorizing pattern of data in this study. The data 
were collected by using the document and interview. With conducting 18 deep 
and semi-structured interviews with experts in football, theoretical saturation 
was obtained and the main issues were extracted after completing the coding 
process. With completing the findings, the underlying model was designed 
based on systematic model of Strauss and Corbin (1998). According to the 
findings, the moral release central issue, irresponsibility of the managers, lack 
of legal and regulatory environment and the lack of multi-sectarian engagement 
were identified and the main issues were classified based on the systematic 
model. Therefore, on this basis, the weak of managing principles of football 
managers was the main factor of corruption. Legal weak, financial incentives, 
media ineffectiveness and the lack of behavioral criterion such as underlying 
model; also overlapping functions, failure in anti-corruption and lack of 
interagency coordination such as interferer factors were obvious. Culturing, 
strengthening the legal and regulatory environment, controlling and monitoring 
and using collective wisdom in decisions were such procedures of this study 
that Football can help improving and cleaning the football environment and 
consequently developing the football industry. 
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