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 یتیهاي فردي و مدیراز طریق میانجی بررسی اثر عوامل کالن بر فساد در فوتبال ایران
 

 2، حکیمه افروزه 1شهرام شفیعی
 

هاي فردي هدف از این پژوهش بررسی اثر عوامل کالن و محیطی بر فساد در فوتبال از طریق میانجی
خته انجام شد ین تحقیق به صورت آمی راهکارهایی براي اصالح یا توقف فساد بود.و مدیریتی و ارائه 

یل دادند که تعداد و جامعه آماري را کارشناسان، داوران، مربیان، بازیکنان و مدیران فوتبال ایران تشک
شنامه نفر به صورت هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرس 130

د. جهت شمحقق ساخته بود که توسط نخبگان و بعد از اعمال نظرات آنان توسط تکنیک دلفی تایید 
19ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار هاي تجزیه و تحلیل داده Spss و   Smart 

PLS هنگی و ریافته ها نشان داد که عوامل کالن (اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، ف بهره گرفته شد. 
المللی) با  واسطه عوامل مدیریتی یا فردي و یا به واسطه هر دو عامل بر فساد تاثیرگذار هستند.بین  

اشی بندي این پژوهش باید گفت که براساس مدل تاییده شده در پژوهش فساد در فوتبال ندر جمع
مدیریتی در بحث گیرد و عوامل از علل مختلفی است اما نهایتا توسط مولفه هاي فردي صورت می

 شوند.گیري مربوط به رفتار فساد را شامل میفساد در واقع جنبه انتخابی و تصمیم
 

 .فساد، فوتبال ایران، عوامل کالن واژگان کلیدي:
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 مقدمه  -1
ر وسیع و پیچیده مجلس شوراي اسالمی نشان داد که بحران فساد در فوتبال کشور بسیا 90گزارش کمیسیون اصل 

ضابطه ست. با ورود بیاست و مدیریت بحران در این زمینه نیازمند شناخت همه جانبه از نهاد فوتبال در جامعه ا
ها نسبت به دیگر اقشار مردم و عدم افزایش سرمایه عمومی کشور به این رشته ورزشی و افزایش درآمد فوتبالیست

ها، ها و بازیکنان اعم از تبانی تیممنتشره از حواشی تیمله و اخبار ها و متعاقباً نتایج ضعیف حاصسطح کیفی بازي
ها به بازیکنان و رفتارهاي غیراخالقی رخ داده در خارج و داخل هاي غیرمتعارف باشگاهمربیان، داوران و پرداخت

ها جارياي شدن این موارد، حساسیت افکار عمومی نسبت به این ناهنزمین فوتبال از سوي برخی از بازیکنان و رسانه
جود این مسائل در باال رفته و لذا ضرورت بررسی علمی پدیده فساد در فوتبال بیش از پیش آشکار شده است. و

ها موج منفی عظیمی ایجاد نموده است که در حال فوتبال ایران با توجه به انعکاس اجتماعی آن از طریق رسانه
هاي فوتبال به محل هساد از فوتبال ایران است. ورزشگاحاضر، خواست مردم و اکثر اهالی فوتبال، زدودن چهره ف

ها مانع سیاري از خانوادهبمناسبی براي بدآموزي، بدزبانی و دشنام تعدادي از تماشاگرنماها تبدیل شده تا جایی که 
هاي ورزشی به هنگام مسابقات، شوند. کاهش فاحش تماشاگران در استادیومحضور فرزندان خود در این محیط می

راده قاطعی با هدف ایکی از دالیل اثبات این قضیه است. از طرفی سابقه امر ثابت نموده که از سوي فدراسیون 
خی از هاي فوتبال وجود ندارد بلکه بعضی از مدیران آن فدراسیون، خود نیز در وقوع بربرخورد مناسب با ناهنجاري

هاي ضد فرهنگی و ضد اخالقی، شرایط دشواري پدیدهنصفانه با ها مشارکت دارند. عدم برخورد ماین ناهنجاري
ها، تشکیالتی بوده و معتقد به براي قشر جوان بوجود آورده تا جایی که عده زیادي معتقدند در بعضی از مفسده

 وجود مافیا هستند.
ساد هاي و شرایط متعددي تجربه کرده و این امر محدود به کشورهاي درگیر ففوتبال، فساد را در موقعیت 

ه خطر انداخته است. بو این تفکر که ورزش نمادي از جوانمردي است را در اذهان عموم گردد اجتماعی، نمی
ها و حامیان مالی جهت فرار از بدنامی شده و لطمات مالی هاي فوتبال باعث خروج رسانههمچنین فساد در لیگ

 و داخلی هايگذاريرمایهس فساد، امر در باشگاه ها این بدنامی با . همچنین)1فراوانی را به لیگ وارد نموده اند (
 پیشرفت روند در مرا این شک بی که دهدمی کاهش بسیار تابعه هايبخش در چه و سازمان خود چه را خارجی
عنوان صنعتی  فوتبال به در فساد گسترش از که صورتی در. )2خواهد کرد ( ایجاد خلل کشور ورزش و فوتبال
 نقص فوتبال، در داريسرمایه سلطۀ به توان می جمله آن از که دارد پی عواقبی در نشود، جلوگیري پرسود
 افراد و تر لیگهاي پایینرده ، باشگاه ها آوازة و شهرت به لطمه و جوانمردانه، سالم رقابت یعنی ورزش فلسفۀ
 از نوپا، شکارانورز و ورزشی هايسازمان کارکنان انگیزة کاهش و شایسته ساالري نقض فوتبال، در درگیر
 مقامات و مالی یانحام حمایت رفتن دست از نتیجه در و تلویزیونی و بینندگان تماشاگران هواداران، رفتن دست

فساد  گسترش یامدهايپ به نسبت آگاهی سابقهبی رشد شاهد جهان اخیر هايسال ). در3کرد ( اشاره شهري،
  است. بوده

 منافع عمومی زیان به که شخصی مقاصد دولتی) براي (عمومی قدرت از سوءاستفاده از است فساد عبارت
 تحقق براي مانعی جدي عنوان به را فساد مدنی جامعۀ نهادهاي و هادولت المللی،بین هايسازمان .)4است (
 از گذشته فساد،دهند. می قرار مورد ارزیابی المللیبین و ملی ثبات و کیفی، رشد دموکراسی، شهروندي، حقوق

 براي هادشواري و هاناکارآمدي بروز بسیاري سبب که علت آن به بیشتر است، ناپسند اخالقی نظر از کهآن
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 و سیاسی علوم متخصصین دانان،اقتصاد از بسیاري کانون توجه به شود،می اقتصادي و توسعۀ اجتماعی و تحول
فساد را مشکلی قابل توجه عنوان نمودند که به ضرر  1لو و لین ).5شده است ( تبدیل علوم مدیریت پژوهشگران

برخی  از رهایی موجب است فساد ممکن اگرچه ).6توسعه اقتصادي و ثبات اجتماعی بسیاري از کشورها است (
 به قیمت به این امر که داشت توجه باید اما شود، امور برخی سریع انجام در نهایت و پاگیرودست فرایندهاي

 اعتبار عمومی، افکار با ارتباط در شود ومی انجام بار مصیبت پیامدهاي سایر و قانونی نظام سالمت افتادن خطر
 ). 7کند (می دارالمللی خدشهبین جامعه همچنین و شهروندان انظار در را دولت

میالد بوده قبل از  388فساد در ورزش نیز پدیده جدیدي نیست اولین گزارش مربوط به بازي هاي المپیک 
سه نفر از رقباي خود، به او اجازه رسیدن به کسب مدال دادند.  با پرداخت رشوه به 2است که طبق آن یپولوس

 3سال قبل از میالد در مورد فساد در مدیریت ورزشی وجود دارد که طی آن دامونیکاس، 12همچنین مدارکی در 
جهت متقاعد نمودن وي براي شکست در برابر  4ندورزگیر المپیک، تالش کرد که به سوسواپدر پولیکتور کشتی

). ورزش باید با سجایاي اخالقی، اصول جوانمردي، گذشت و ایثار همراه باشد و همه 3پسرش رشوه دهد (
ورزشکاران، تماشاگران، مربیان و مدیران ورزشی باید اصول و معیارهاي اخالقی را رعایت کنند، اما در عمل چنین 

شکنی در محیط هاي ورزشی روز به روز در خال هاي رفتاري، پرخاشگري، تقلب، تبانی و قانون نیست و ناهنجاري
 تنوع به توجه ). با9هاي اخیر ظاهراً این رفتار بیشتر به امري عادي تبدیل شده است (). در دهه8افزایش است(

مشاهده کرد و براي به دست آوردن  توان می نیز را فساد از زیادي موارد تنوع ورزش، زمینۀ در ها فعالیت زیاد
باید اشاره نمود که تعریف فساد در ورزش نیز دشواري  ). 10و  9( نتیجه مطلوب به دنبال فسادهاي مختلف هستند

هایی که به عنوان باشد، اما در برخی موارد فعالیتالمللی میمضاعفی در پی دارد، زیرا با وجود این که ورزش بین
) در 2010( 5می شوند، بستگی به نوع ساختار جامعه بررسی کننده دارد. گورس و چادویکفساد در ورزش تلقی 

تعریف فساد در ورزش آن را شامل هر گونه فعالیت غیر قانونی یا غیر اخالقی دانستند که به صورت عمدي نتیجه 
 6ترالیا گرند پریکساس 2002). در مسابقات فرمول یک10مسابقه ورزشی را به سود یک یا گروهی منحرف سازد (

باریچلو اجازه داد هم تیمی او مایکل شوماخر زودتر از او به خط پایان برسد. همچنین براي میزبانی جام جهانی 
در آلمان، این کشور اقدام به تنظیم مالی سودآور در بازي دوستانه بین بایرن مونیخ و تیم  2006فوتبال در سال 

مالت نمود که جایزه این مسابقات از یک نگاه سود آور و از یک سو فساد آور بود  هایی از تایلند، تونس، ترینیداد و
)11 .( 

ها است به وسیله بازیکنان، مربیان، مدیران تیم 7از دیگر مظاهر فساد در ورزش و به خصوص در فوتبال تبانی
دو تیم انگلیسی استوك سیتی و  1986دهد. کما این که در سال و در مواردي متاسفانه به وسیله داوران رخ می

). از دیگر موارد تبانی 12بورنلی براي این که هر دو به لیگ اول راه پیدا کنند، طی تبانی تصمیم به مساوي گرفتند (
اشاره نمود. جایی که پلیس به مسئوالن تیم هاي  2006ایتالیا در سال  Aساد در فوتبال می توان به وقایع سري و ف

میالن، فیورنتینا و التزیو به خاطر استفاده از داوران مورد نظر خود، مشکوك شد، و حتی جان لویجی  ACیونتوس، 
 

1. Liu, J. Lin, B 
2. Eupolos  
3. Damonikos  
4. Sosandors,  
5. Gorse & Chadwick  
6. Austrian Grand Prix of 2002  
7. match-fixing  
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 و RGAدر تحقیقاتی که موسسه  ).13( ین به شمار آمدبوفون دروازه به نام فوتبال جهان در این مورد از مظنون
EGBA و ESSA  در مورد فساد در ورزش در برخی قاره ها به انجام رساندند  2010تا  2000در فاصله سال هاي

درصد  58/76درصد از آنان مربوط به دوپینگ بود و از این تعداد  64/95پرونده برخورد کردند که حدود  2089به 
درصد از مواردي که در اروپا گزارش  70د در قاره اروپا و امریکاي شمالی گزارش شده بود. همچنین از این موار

بندي مورد مربوط به شرط 13مورد تبانی بدون ارتباط با شرط بندي،  8شده بود در فوتبال رخ داده بودند. در فوتبال 
در  2011می توان به رسوایی تبانی در سال از دیگر موارد فساد در ورزش  ).14مورد دوپینگ گزارش شد ( 28و 

ها را مورد تحقیق قرار داد و طی آن در بازي باشگاه 19ترکیه اشاره نمود که طی آن پلیس بعد از مظنون شدن به 
 .)15( ها و برخی از بازیکنان تیم ملی بودن، بازداشت شدندنفر که از مدیران باشگاه 61دهم جوالي 

ارد. این انحرافات ساد در ورزش بستگی اساسی به سطح و میزان انحراف در جامعه دسطح و میزان انحراف و ف
بندي، نژادپرستی و وندالیسم تواند شامل مواردي مانند تقلب، تبانی، اختالس، استعمال مواد مخدر، دوپینگ، شرطمی
دهاي ضد فساد در هر کشوري باید اهبربراي ارائه ر که کرد انکار تواننمی را واقعیت به هر حال این ).16باشد (می

یرا بدون در نظر گرفتن زمؤلفه هاي بروز فساد با توجه به شرایط خاص آن کشور مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد. 
 وجود عدم چون این شرایط نمی توان انتظار تحقق نتایج مطلوب را داشت. به طور کلی، برخی از عواملی

 سطح آمد،ناکار مقررات و قوانین رسمی، نهادهاي خصوصی، ضعف و عمومی بخش بین روشن هايمرزبندي
 فساد مشکل با د کهدار مصداق نیز ایران، در کشوري از جمله مدنی ضعف جامعۀ نهایتاً و اقتصادي رقابت پایین

 وجود فساد پدیده براي مختلفی هايبنديطبقه دیگر، سوي ). از17کنند ( می نرم پنجه و دست سیستماتیک
 به برخی و گروهی؛ ديفر فساد به تعمدي، برخی و تصادفی دسته دو به را فساد نظران،از صاحب دارد. برخی

الوانی  .د و همچنینکننمی تقسیم قانونی و مالی انتخاباتی، اداري، فساد سیاسی، برخی به خرد و و کالن فساد
 )19و  18(ی پذیردفرهنگی و سیاسی تأثیر مبیان می کند فساد تا حد زیادي از نظام هاي اقتصادي، اجتماعی، 

ساد هاي شخصی در ففساد در ورزش به سه طریق قابل ارزیابی می باشد. اولین روش مربوط به که  برخی معتقدند
و در نهایت روش  ورزش می باشد. طریقه دوم در فساد مربوط به شرکت هاي شرط بندي یا فدراسیون ها می باشد

ها بستگی به محیط، ي خارج از دنیاي ورزش می باشد که به صورت منطقی هر کدام از آنسوم مربوط به سازمان ها
 ) 20ابزار و انگیزه دارد(

، پتانسیل زیادي جهت درآمد هاي هنگفت و صنعت ورزش صدو چهل میلیارد دالري دربا وجود ارزش تقریبی 
) و با توجه به اینکه امروزه ورزشی از 2009، 1(کالیمندر نتیجه احتمال فسادهاي گوناگون در این حوزه وجود دارد 

ر واقع به یک صنعت تجاري تبدیل شده است فساد در این دجمله فوتبال داراي منبع درآمدي هنگفتی است و 
تبانی با داور براي رسیدن به پیروزي، غیر اخالقی رایج در فوتبال کشور به   حیطه بیش از بیش خواهد بود. از مسائل

عوامل بروز فساد را به  رفتارپور و نیک). قلی20ابر راي داوران و استفاده از دوپینگ اشاره کرده است (مقاومت در بر
هاي دولتی ترین عوامل داخلی بروز فساد اداري در سازماندو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم نمودند و مهم

ترین عوامل خارجی فساد اداري را شفافیت و نگساالري دانستند و پر رایران را سطوح پرداخت ها و عدم شایسته
 تربیت سازمان در اداري فساد بر مؤثر عامل ترین ) نیز مهم1387). صفري (21اثر بخشی قوانین ذکر نمودند (

 مالی هاي و سیستم استخدامی فساد از جلوگیري درآمد، افزایش کنترل، روش بهترین و اقتصادي عوامل بدنی
) نیز در بررسی عوامل موثر بر بروز فساد اداري در فدراسیون فوتبال 1391نجفی و همکاران ( .)22نمود ( ذکر کارامد

 

.1  Klayman 
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 هاي روش بین در دارند و اداري فساد بروز در گسترش در را نقش بیشترین فرهنگی عوامل که دادند نشان
). بالدسون و 23شد ( شناخته کنترل ترین روش مهم عنوان به سازي خصوصی نیز اداري فساد کنترل مختلف

 به آمریکا هاي بسکتبال در دانشگاه بازیکنان بیشتر که رسیدند نتیجه این به تحقیقی طی ) نیز2007( 1همکاران
) 2009( 2نومراتو ).24گیرند ( می قرار تبانی و فساد معرض در ضعیف اقتصادي وضعیت و کم درآمدهاي دلیل

 عمل ورزش در فساد کنندة تسهیل عنوان به هم و دشمن عنوان به تواند می هم چگونه رسانه عنوان نمودند که
) در تحقیق خود در مورد علل فساد در چین دریافتند که در استان هایی که 2012( 3). دونگ و توریگلر25کند (

تالش هاي ضد فساد، پیشرفت تحصیلی باالتر، تحت نفوذ دانشگاه هاي انگلیس و امریکا و کلیسا، دسترسی بیشتر 
فساد کمتر از استان  به رسانه ها، دستمزد نسبی باالتر و نمایندگی زنان در مجلس وجود داشت به طور قابل توجهی

در کشورهایی مانند ایتالیا که همیشه با مافیا توام می باشد نیز ). 26هاي با عدم تجانس و مقررات فراوان بود (
) در تحقیق خود نشان دادند که فساد در اقتصاد این کشور همیشه موجب کاهش 2015( 4لیزکیاندرا و میلیماسی

). این در حالی است 27وتاه مدت تاثیر قابل مالحظه اي را نشان ندهد (رشد در بلند مدت شده است، اگرچه در ک
) اذعان دارد که سطح فساد در کشورهاي مختلف به موارد مختلفی بستگی دارد که میزان 2016( 5که وارف

فساد  هاي ضددموکراسی، شفافیت هاي مالیاتی و قوانین دقیق چند مورد از آنها می باشد و راهبردهایی مانند کمپین
) مبارزه با فساد از طریق شناسایی موارد فساد زا را 2015( 6). همچنین ابراهیم و همکاران28را پیشنهاد می دهد (

) نیز از روش هاي مبارزه با 2016( 7). گوتسچالک و اسمیت29مقدم بر تدوین راهبردهاي هر سازمان می دانند (
اي سیستمی شفاف و به روز باشد تا همگان بتوانند نوع نظارت و فساد به نهادهایی غیر دولتی اشاره می کند که دار

). همچنین با پژوهشی در مورد فساد در ورزش استرالیا بیشتر فسادهاي منافع محلی است 30نتایج آن را رصد کنند (
آنالین و به فسادهاي از جمله تبانی، سوئ استفاده از روابط افزایش بسیار زیاد شرطبندي به دلیل معرفی و جذب 

 و علل بر فساد، مورد در پژوهش گوناگون هايدهه هر حال براي). به 31شرط بندي و قمار  اشاره کرده است(
 سازمان پول، المللی بین صندوق جهانی، بانک به بعد که 1990). از سال 33و  32بود ( متمرکز آن نتایج

 مبارزه هاي استراتژي سازيپیاده و تدوین در کشورها به زمینۀ کمک در اروپا اتحادیه اقتصادي و هايهمکاري
 استراتژي تطبیق و فساد منفی اثرات تبیین و یافته توسعه فساد با مبارزه ادبیات پرداختند، فعالیت به فساد با

است و ). از آنجا که فوتبال مثابه یک پدیده اجتماعی 34گرفت( قرار کشورها از بسیاري کاري اولویت در مربوطه
با خود درگیر می کند و ضمن تحمیل تحوالتی عظیم بر ساختار جامعه، افکار عمومی را نیز تحت تاثیر جامعه را 

از آنجا که حتی مقامات فیفا رسد.  می نظر به ضروري در این رشته، روي کج و فساد مقولۀ به قرار می دهد توجه
هام تقلب، اخاذي و پولشویی مورد تعقیب توسط پلیس فدرال به ات 2015که بزرگترین نهاد فوتبال دنیاست در سال 

جهت شناسایی و مبارزه با فساد در فوتبال ضروري بنظر می رسد. ریزي برنامه و سرانجام دستگیر شدند، بنابراین
براي شناسایی مؤلفه هاي بروز فساد محقق بر آن است که به این پرسش پاسخ دهد که چه عواملی در سطوح 

 و در نهایت راهکارها کدام اند؟کالن موثر است؟ کدام عوامل از سطوح کالن بر فساد تاثیر می گذارند؟ 
 

1. Baldson, E. Fong, L. Thayer, M   
2. Numerato, D  
3. Bin Dong , Benno Toreler  
4. Lisciandra, M. Millemaci, E  
5. Warf  
6. Ibrahim, M.  Kumi, E. Yeboah, T  
7. Gottschalk, P. Smith, C  
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http://www.inderscience.com/dev/search/index.php?action=basic&wf=author&year1=1992&year2=2012&o=2&q=Muazu%20Ibrahim
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 بر اساس 1شکل  در تحقیقمفهومی  مدل ي تحقیق حاضر، چارچوبشده درزمینهطبق بررسی مطالعات انجام
 و مستقیم ضرایب ارزیابی امکان مطالعه در این شده است. تاترسیم 1ساختاري معادالت سازيمدل رویکرد

 .شود غیرمستقیم فراهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 شناسی تحقیق روش
تحقیق حاضر از نوع آمیخته است و جامعۀ تحقیق را کارشناسان، اعضاي هیات علمی، مربیان، بازیکنان، داوران 

نفر از آنان به صورت هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب  130و مدیران فوتبال تشکیل دادند که در نهایت 
هاي نیمه ساختار یافته هاي اولیه فساد در فوتبال با استفاده از پیشینه تحقیق و مصاحبهبعد از شناسایی مولفهشدند. 

با نخبگان، محقق به ساخت پرسشنامه اولیه اقدام نمود، سپس این سواالت در اختیار نخبگان فوتبال قرار گرفت و 
پرسشنامه تعدیل و تکمیل گردید. در نهایت پرسشنامه شامل  بعد از سه بار اعمال نظرات با استفاده از تکنیک دلفی

در این تحقیق شامل روایی همگرا و واگرا بود.  استفاده موردپیامد فساد شد. اعتبار سنجی  10سوال و  20بعد،  6
ي معادالت ساختاري بکار برده سازمدل درروشگیري هاي اندازهروایی همگرا معیاري است که براي برازش مدل

 نشان از قابل قبول بودن پایایی هر سازه تحقیق دارد.  7/0پایایی ترکیبی باالي  ).35شود(یم

 

1. Structural Equation Modeling (SEM)  

 فساد

 عوامل مدیریتی

 فرديعوامل 

 اقتصادي

 اجتماعی

 سیاسی

 فرهنگی

 بین الملل

 کالنعوامل 
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). همانگونه 1996می باشد (مگنز و همکاران،  4/0همچنین مقدار مالك براي سطح قبولی روایی همگرایی 
باشد که د این میموی بیشتر بوده و این مطلب 4/0مربوط به هر سازه از  AVEآمده است مقادیر  1که در جدول 

 روایی همگرایی پرسشنامه حاضر در حد قابل قبول است.
 

 . پایایی و روایی سازه ابعاد کالن و عوامل مدیریتی و فردي1جدول

المللیبین فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادي متغیر  فساد فردي مدیرتی 

پایایی 
 ترکیبی

79/0  80/0  77/0  74/0  74/0  82/0  80/0  83/0  

 روایی
 همگرایی

55/0  66/0  62/0  50/0  61/0  60/0  50/0  52/0  

 
همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس و انحراف معیار با استفاده از 

19 SPSS شد که براي این  جهت بررسی برازش مدل استفاده 1استفاده شد و از روش حداقل مربعات جزئی
همچنین براي اندازه گیري گویه ها، مقیاس شش ارزشی  استفاده گردید PLS Smartافزار منظور از نسخه سوم نرم

=بسیار زیاد) مورد استفاده قرار گرفت. براي سنجش پایایی پرسشنامه در یک مطالعه 6= بسیار کم تا 1طیف لیکرت(
 بدست آمد.  84/0ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید که  راهنما از

 
 یافته ها
 بخش در.تگرف قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد استنباطی و توصیفی بخش دو در تحقیق هاي یافته
 جمعیت شناختی آزمودنی ها نشان داده شده است. هاي ویژگی از برخی توصیفی،

 
 . تحصیالت پاسخ دهندگان2جدول 

 درصد فراوانی تحصیالتمیزان 

 28/5 37 دیپلم

 8/43 57 کارشناسی

 8/20 27 ارشد

 9/6 9 دکتري

 100 130 کل

 
  

 

1. Partial Least Squares (PLS) 
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 . سمت در فوتبال پاسخ دهندگان3جدول 
 فراوانی تجمعی درصد فراوانی سمت

 5/38 5/38 50 بازیکن

 5/58 20 26 مربی
 2/69 8/10 14 داور

 1/83 8/13 18 کادر فنی

 8/93 8/10 4 اصحاب رسانه

 100 2/6 8 آکادمی المپیک
  100 130 کل

 
ترین سطح هاي تحقیق کارشناسی و پایینهاي توصیفی باالترین سطح تحصیالت نمونهبا توجه به داده

، دهندگان که شامل بازیکنان، مربی، داور، کادر فنی باشگاه و فدراسیونتحصیالت مربوط یه دکتري می باشد. پاسخ
 است. شده  گیرند در جدول مشخصاصحاب رسانه و آکادمی فوتبال را در بر می

هاي باالتري نسبت به نرم افزارهاي که مزیت PLSها با استفاده از روش وتحلیل دادهقسمت دوم شامل تجزیه
هاي کوچک ذکر شده است. دلیل ترین دلیل، برتري این روش براي نمونهنسل اول برخوردار است، می باشد. مهم

شوند. در نهایت دلیل آخر ها با آن روبرو میوهشهاي غیرنرمال می باشد که پژوهشگران در برخی پژبعدي داده
). تجزیه و تحلیل از سه بخش 1392استفاده از این روش، سروکار داشتن با مدل سازنده است(داوري و رضازاده، 

گیري (پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا)، مدل ساختاري (ضریب معنادار، ضریب تعین و ضریب مدل اندازه
 ي این عوامل، مورد تأیید و مناسب گزارش شد.شده است؛ که کلیهتشکیل 1GOFبینی) و مدل کلی قدرت پیش
ي روابط معناداري سنجش آمده است. برا 3 و 2هاي افزار در شکلها خروجی نرموتحلیل دادهیهتجزپس از 

باید بیشتر  tقدار م 05/0ي معنادارسطح  بر اساس). 2استفاده شد (شکل tعلی بین متغیرها از شاخص جزئی مقدار 
شود. بعد از بررسی معنادار بودن روابط بین باشد. کمتر از این مقدار، پارامتر مربوط به الگو، مهم شمرده نمی 9/1از 

مدل پژوهش همراه با ضرایب بار  3ها بررسی شد، شکلیهفرضمربوط به  متغیرها ضرایب استانداردشده مسیرهاي
که خروجی آن در  شد استفادهGOF در آخر براي برازش کلی مدل تحقیق از معیار  ؛ ودهدعاملی را نشان می

 قسمت بعدي آمده است.
ترین معیار، شود که اولین و اساسیبراي بررسی برازش مدل ساختاري پژوهش از چندین معیار استفاده می

مسیر محیط  2به شکل شماره (حالت معناداري) است. با توجه  t-valuesیا همان مقادیر  Zضرایب معناداري 
اقتصادي بر عوامل مدیرتی، محیط اجتماعی بر بر عوامل فردي و محیط سیاسی بر عوامل فردي در بازه کمتر از 

توان چنین بیان کرد که  این عوامل با میانجی هاي مدیریتی و فردي بر فساد قرار گرفته است، لذا می 96/1
رگذاري سایر ابعاد بر فساد از اهمیت باالتري برخوردار بوده است و شاید تاثیرگذاري گذار نبوده به بیانی دیگر تاثیتاثیر

دومین معیار  قرار میگیرد. 96/1باالي آنها بر تاثیرگذاري پایین این عوامل را نشان نمی دهد و این بازه ها کمتر از 
زاي (وابسته) مدل است. مربوط به متغیرهاي پنهان درون 2Rبراي بررسی برازش ساختاري در یک پژوهش ضرایب 

 

1. Goodness of Fit (GOF) 
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2R به  67/0و  33/0، 19/0زا دارد و سه مقدار زا بر یک متغیر درونمعیاري است که نشان از تأثیر یک متغیر برون
  2R، مقدار 1شود. مطابق با شکلدر نظر گرفته می 2Rعنوان مقدار مالك براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي 

محاسبه شده است که با توجه 42/0و پیامدهاي فساد  49/0، عوامل فردي 50/0ین شده براي عوامل مدیریتی تبی
 سازد.به سه مقدار مالك، مناسب بودن برازش مدل ساختاري را تأیید می

 

 
 

 Z. الگوي ضرایب معناداري 2شکل 
 

 زابراي سازة درون 2R. نتایج معیار 4جدول 
 R2 Q2 متغیرهاي درون زا

489/0 عوامل فردي  191/0  

486/0 عوامل مدیریتی  299/0  

348/0 فساد فوتبال  091/0  

 
است. در صورتی که  2Qبینی مدل در نهایت آخرین معیاري که الزم است بررسی گردد، معیار قدرت پیش

نشان از قدرت را کسب نماید، به ترتیب  35/0و  15/0، 02/0زا سه مقدار در مورد یک سازه درون 2Qمقدار 
سازه  2Qزاي مربوط به آن دارد. از آنجاي که مقدار هاي برونبینی ضعیف، متوسط و قوي سازه یا سازهپیش
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بینی قوي محاسبه گردید، که نشان از قدرت پیش 09/0و پیامدهاي فساد  19/0، فردي 27/0زاي مدیریتی درون
 .کندري پژوهش را بار دیگر تأیید میمدل در خصوص این سازه دارد و برازش مناسب مدل ساختا

 

 
 هاي عاملی. الگوي مقادیر ضرایب بار3 شکل

 

شود: با توجه شده است که از فرمول زیر محاسبه میاستفاده GOF1براي برازش کلی مدل تحقیق از معیار 
عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي این معیار، حاصل شدن ترتیب بهبه 36/0و  25/0، 01/0به سه مقدار 

 ، نشان از برازش کلی خوب مدل را دارد.14/0

RiesCommunalitGOF ×= 
 

0/291
8

0/2840/3460/2870/2260/2320/3810/2990/274iesCommunalit =
+++++++

= 

0/467
3

0/4180/4860/498R2 =
++

= 

0/140/4670/123 =× 
 

  

 

1.  Goodness of Fit (GOF) 
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 . نتایج معیار آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهاي پنهان تحقیق5جدول 
 

 ضریب آلفاي کرونباخ
Alpha>0.7 

 ضریب پایایی ترکیبی
CR>0.7 

777/0 عوامل فردي  794/0  
768/0 عوامل مدیریتی  819/0  

775/0 فساد فوتبال  830/0  
اجتماعی محیط  727/0  794/0  

719/0 محیط اقتصادي  789/0  
779/0 محیط بین المللی  735/0  
705/0 محیط سیاسی  770/0  
716/0 محیط فرهنگی  731/0  

 
 مستقیم و ضرایب معناداري فرضیات مدل رابطۀنتایج . 6جدول 

 نتیجه
ضریب 
 معناداري

ضریب 
 استاندارد

 متغیرهاي کالن فساد متغیرهاي میانجی

 عوامل مدیریتی 14/0 72/1 رد
 عوامل اقتصادي

 عوامل فرد 21/0 64/2 تایید
 عوامل مدیریتی 16/0 96/1 تأیید

 عوامل اجتماعی
 عوامل فرد 11/0 20/1 رد

 عوامل مدیریتی 08/0 71/4 تأیید
 عوامل سیاسی

 عوامل فرد 42/0 12/1 رد
 عوامل مدیریتی 30/0 93/3 تأیید

 عوامل فرهنگی
 عوامل فرد 22/0 61/2 تأیید
 عوامل مدیریتی 29/0 80/3 تأیید

 عوامل بین المللی
 عوامل فرد 29/0 45/3 تأیید

 
ی بیشترین تأثیرپذیري دهد متغییر بین المللی بر عوامل فردي و مدیریتنشان می  6همانگونه که جدول شماره 

گذارد. متغیر  سیاسی ا  میبرایجاد فساد بیشترین تاثیر ردهد عوامل کالن بین المللی را دارا می باشد که نشان می
ساد می گذاردتداعی برند باالترین تاثیر را بر وامل مدیریتی و کمترین تاثیر را بر عوامل فردي و بر پیامدهاي ف

 د.دهمحاسبه گردید که این متغیر نیز نشان می 22/0کننده قبل از خرید نسبت به رفتار مصرف
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 نتیجه گیريبحث و 
المللی بر فساد در نهدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیرات عوامل کالن اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بی

ل طراحی شده از برازش براساس نتایج، مدفوتبال ایران با در نظر گرفتن عوامل و فرایندهاي مدیریتی و فردي بود که 
گرفته شده در این مطالعه بر پیش فرض جریان فساد از محیط خارجی به پیشمطلوبی برخوردار است. رویکرد در 

هاي مختلف از انواع فساد دهد که براساس گزارشمحیط داخلی بود. این مساله وقتی اهمیت اصلی خود را نشان می
ختاري تحلیل و هاي سادر جامعه حاکی از اثر باالیی عوامل کالن دارد. از این رو اثرات محیطی از طریق میانجی

اند. این مطالعه تالش هبررسی شدند. مطالعات قبلی عمدتا رویکرد تخصصی در بررسی عوامل اثر گذار بر فساد نداشت
دانش قبلی را  کرد با شناسایی عوامل و مسیرهاي فساد در سطح کالن ورزش فوتبال بخشی از خالء موجود در

ها با ه شده بین آنحاظ متغیرهاي شناسایی شده و روابط تأییدمرتفع سازد. به طور کلی نتایج این پژوهش از ل
 .) 8و  23،  22تحقیقات قبلی همخوانی داشت (

 هاي ورزش از حوزه در گرفته انجام هايبررسینتایج یافته ها نشان داد که عوامل اقتصادي همچون 
اقتصادي بر عوامل فردي به ایجاد است با توجه به اینکه تاثیرگذاري محیط  ورزش در فساد عامل بروز مهمترین

فساد در سازمان هاي ورزشی و بولدستون و  )1387( صفري تحقیقات می شود که این با  .فساد  منجر
) 1390)  فساد در بسکتبال دانشگاه هاي آمریکا را حقوق کم کارکنان را عامل فساد و گودرزي(2007همکاران(

) ،رشد تورم را نیز بر فسادهاي کارکنان 1390عامل اقتصادي را تاثیرگذار بر فساد دانستند. رمضانی نژاد و همکاران(
دي محسوب میشود اثرگذار بیان کرده اند که با پژوهش حاضر همراستا می باشد و همچنین با که فسادهاي فر

) که عوامل  اقتصادي را تاثیرگذار بر فسادهایی از جمله رشوه و تبانی و .. بیان کرده است. 2005تحقیقات مایینگ( 
وزه بر جامعه وارد شده است و در نهایت با توجه با عدم ثبات اقتصادي در ایران و وجود تورم و تحریم هایی که امر

وجود باندها در اقتصاد رابطع معنی داري بر فرد دارد چرا که این عوامل فشارهاي اقتصادي بیتسري بر افراد وارد 
می کند تا به بخش مدیریتی جامعه که منابع مالی آنها از خود افراد جامعه تامین می شود. شاید تاثیر اقتصاد بر 

آنچنان زیاد می باشد که تاثیر عوامل مدیریتی را به خوبی نشان نمی دهد، هر جند که اقتصاد می عوامل فردي 
اواند در همه بخش هاي دولت و افراد جامعه تاثیرگذار باشد، در واقع بازکنان و مربیان، داورام و همه افراد ذینف در 

را احساس کنن با وجود اقتصاد بی ثبات و وجود  فوتبال زمانی که اعدم امنیت مالی در حال و در دروان بازنشستگی
ضعف اخالقایت در این افراد میل به فساد و خالف افزایش می باد و پیامد آن فسادهایی از جمله رشوه و رشوه 

وبرتن معتقد بود در دنیایی که اغلب درگیر کدادن، جعل اسناد و تحصیل پول از طریق نامشروع و غیره خواهد بود. 
نظامی است، می توان با احیاي مسابقات المپیک یونان باستان، به صلح و برادري بین المللی دست کشمکش هاي 

در  اما او از ابتدا اصرار داشت که مسابقات ورزشی باید به دور از سیاست باشد، چون سیاست نفاق آمیز است .یافت
ایان  .(ي افزایش اعتبار امپراتوري نازي بودندهمان زمان، هیتلر و پیروانش در فکر بهره برداري از این مسابقات برا

حتی با اینکه فیفا یا کمیته بین المللی المپیک اصرار دارند که از ) پراجکت سندیکیت ییوبگاه آمریکا بوروما از
در نتیجه، .سیاست به دور هستند، اما تقریبا همه حکومت ها از مسابقات بزرگ ورزشی بهره برداري سیاسی می کنند

ه هر صورت سیاسی می شود و هر چقدر فیفا و کمیته بین المللی المپیک ادعاي بی گناهی سیاسی می ورزش ب
بدون  ونسیاسینقوذ .کنند، حکومت ها بهتر می توانند از وقایع ورزشی بین المللی در راه اهداف خود استفاده کنند

.(گزارش ی و حرفه اي خود گردیداز اهداف اصلفوتبال سابقه مرتبط و مدیریت ورزشی موجب دور شدن ورزش 



    هاي فردي و مدیریتیاز طریق میانجی بررسی اثر عوامل کالن بر فساد در فوتبال ایران

) که این بیانات با رابطه معنی داري تاثیربعد سیاسی بر عوامل مدیرتی ایجاد فساد درفوتبال را به همراه 90اصل 
اي از آنان براساس دوري و نزدیکی آنها به منابع قدرت سیاسی انتخاب دارد اگر نه تمام بازیکنان بلکه شمار عمده

 )1998هاي کلیدي براي راهیابی ایران به جام جهانی فرانسه (که یکی از فوتبالیست "زیزيخداداد ع" .شوندمی
هاست کنار گذاشته شده؛ در حالی که گفته اش با عوامل دستگاه حاکمه مدتبود به خاطر تمردهایش و ناسازگاري

به خاطر روابطش با زعماي  گذشت، این بازیکنهاست میشود با این که از دوران اوج یکی ازز بازکنان مدتمی
). میل به ستاره شدن و دستیابی به قدرت و ثروت پایه هاي 3قوم هنوز در تیم ملی در جام جهانی حضور یافت. (

، 1354(دوورژه   .اساسی رفتارها و مبازرات سیاسی است و این خود می تواند در جهت منفی یعنی فساد استفاده شود
تی فوتبال سیاسیونی هستد که می تواند این صفات دار به همراه داشته باشند. ) که صاحبان جایگاه مدیری38ص 

همچنین استفاده از ورزش براي جایگاه ها یافتخاري و نفوذ افراد سیاسی نیز فسادهایی که در ورزش اتفاق می 
قدرتاست که ) که با این پژوهش هم خواي ندارد. طوسی بیام می کند: مهمترین انحراف سیاسی انحصار 3افتاد(

افراد سیاسی براي تسهیل در این امر از فوتبال که وجهه مثبتی به این رفتار می دهد و در رساندن سیاسیون به 
کنند. وجود اهداف بزرگ و سلطه بر جامعه ورزشکارن از راه مدیرتی راحت تر اهداف تسهیل کننده است اتفاده می

 گیرد.مدیرتی شکل می می باشد فساد از طریق سیاسی و تاثیر بر عواما
عث فساد هایی از جمله نتایج نشان داد که محیط اجتماعی وفرهنگی بر عوامل مدیریتی تاثیرگذار می باشد و با

امات و ارتباطات غیر ) بیان می کند که رشوه دادن در بین مق2007رشوه و جعل اساد و غیره می شود. کینگستون (
دیرتی باعث فساد مخویشاند ساالري از مسیر این محیط ها بر روي عوامل رسمی و تاثیر محیط اجتماعی و وجود 

) و  2005هو و کبوي () و ل1390می شود که با نتایج یافته همراستا می باشد و همچنین رمضانی نژاد و همکارن (
زمان هاي تبال و سا) همه عوامل اجتماعی و فرهنگی را بر فساد اداري سازمان هاي ورزشی فو1381اصغر احمدي (

ري و ... بر ایجاد فساد ورزشی از طریق روابط مدیریتی از جمله عدم کیفیت قوانین و استانداردها و خویشامندساال
ا تاثیر بر عوامل فردي تاثیرگذار می دانند که با یافته هاي این پژوهش هم خوانی دارد. عوامل فرهنگی همچنین ب

وامل فردي است عد و آگاهی و ضعف روحیه حرفه اي گري همه از از جمله ضعف اخالقیات ، پایین بود سطح سوا
. .. می انجامد.که تحت تاثیر محیط فرهنگی به فسادهایی چون مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی، دوپینگ و 

 خوانی دارد) هم2007تغییر هنجارهاي فرهنگی جامعه از دیگران عوامل فسادور است با تحقیق کینگستون(
ذار است. فدراسیون هاي لل با تاثیرگذاري بر هر دو عامل مدیریتی و فردي در ایجاد فساد تاثیرگمحیط بین الم

در اینجا از سوء استفاده  بین المللی ورزشی با ثروت عظیم خود و کنترل محدود در خطر باالیی از فساد هستند. فساد
در ساختار هاي سازمانی  د مربوط به انتخاباتاز سرمایه هاي فدراسیون یا اختالس تا فساد اعضاي فدراسیون  و فسا

بوط فدراسیون هاي ورزش حاکم می باشد. فساد در مورد حقوق رسانه و بازاریابی: که منابع عمده درآمدهاي مر
ادهایی که بین و فس ICO) . امروزه با رسوایی هاي 2008ورزش و فوتبال هستند. سازمان شفافیت بین الملل(

اتفاق می افتد خود  ی افتاد و حتی تبانی هایی که براي به دست آوردن میزبانی مسابقاتکارکنان آنان اتفاق م
اعث شود حساسیت بالگویی است که هم عوامل فردي و مدیریتی را تحت تاثیر قرار می دهد  شاید.این عامل که 
رزش فسادهاي ن وها نسبت به فساد هاي فردي و مدیریتی کاهش یابد چرا که با این دیگاه که در سطوح کال

ا به جامعه ورزشی وسیعی اتفاق می افتد، فسادهاي کوچک به چشم نمی آید اما همین فسادها بدتیرین آسب ها ر
 ما خصوصا فوتبال وارد می آورد.
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ل ناشی از علل بندي این پژوهش باید گفت که براساس مدل تاییده شده در پژوهش فساد در فوتبادر جمع
د در واقع جنبه گیرد و عوامل مدیریتی در بحث فساتوسط مولفه هاي فردي صورت می مختلفی است اما نهایتا

هاي نظارتی لی سیستمکشوند. از این رو تمرکز اصلی و گیري مربوط به رفتار فساد را شامل میانتخابی و تصمیم
ک الگوي مناسب یاس هاي فردي باشد. اما به طور کلی باید براسحقوقی و مدیریتی در فوتبال باید بر مولفه
مبارزه با پدیده فساد  وهاي متولی در حوزه فوتبال به مدیریت، نظارت هماهنگی، همکاري و تقسیم کار بین سازمان

ژوهش به عنوان  پهاي شناسایی و تحلیل شده در این پرداخت. در همین راستا پیشنهادهاي زیر براساس مولفه
 گردد. یمطرح م لیذجدول در بال مبارزه با فساد در فوتکالن  يهاراهکار
 

 : نهاديـ  یاسیس يهاراهکار
 يهات بر نهاد قدرت ودستگاهدر نظار یمدن يهانهاد تتقویکار آمد و راهگشا در مقابله با فساد  نیقوان بیتصو ▪

  ییاجرا
  در فوتبال مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد گاهینقش و جا تتقوی ▪
  هاي حوزه فوتبالهها و باشگای در سازمانستگیبراساس شا رانیو انتخاب مد ياز نظام ادار ییزدا استسی ▪
 در فوتبالبرخورد موثر با عوامل فساد  يبرا ییو جزا يفریو مقررات ک نقوانی اصالح ▪
 يها ياهش تصدکاز اداره امور  زدایی تمرکزو آموزش  ينظام ادار ياصالح و بهساز قیاز طر يریشگیپ ▪

  یدولت
 ه فوتبالدر حوزنظارت و کنترل  ندیفرآ يساز نهیو به یاصالحات در نظام نظارت و بازرس جادای ▪
 الحوزه ورزش و فوتب ییاجرا هايسازماندر  يریو مشارکت پذ ییفرهنگ مشارکت جو تتقوی ▪
  یونقان ینظارت يهاو نهاد یمدن يهانهادها در مقابل مردم، دستگاه ییپاسخگو شافزای ▪

 : ياقتصاد يهاراهکار
 فوتبال اقتصادي امور در دولت مداخالت کاهش ▪
 مختلف  يهارانت و ازاتیو حذف امت ی در فوتبالدولت یو معامالت ياقتصاد يهاتینمودن فعال رقابتی ▪
آنها به صورت  يهاتیلکه تداوم فعا مواردي يو واگذار فیدر تکل عیو تسر یدولت هايباشگاه ساختار اصالح ▪

 ضرورت ندارد.  یدولت
( بخش  حوزه فوتبال هايها و باشگاهي سازماناقتصاد يهاتیو مقررات حاکم بر فعال نیقوان سازي شفاف ▪

 ) یو بخش خصوص یدولت
 : یـ اجتماع یفرهنگ يهاراهکار

 مقابله با فساد  يهاها و دستاورددر خصوص برنامه جامعه فوتبالو آموزش مستمر  یاگاه شافزای ▪
 در فوتبال یو انضباط اجتماع یاخالق يهاارزش يهاو آموزش ارزش ااحی ▪
  هاي حوزه فوتبالسازمان يریو نقد پذ یخواه تیفرهنگ مسئول تتقوی ▪
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