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و ارائه طراحی مدل مفهومی فرایند پولشویی در فوتبال و ارائه راهکار پولشویی در فوتبال 

 الگویی براي پیشگیري از آن
 3محمدي، نصراهللا 2ید عماد حسینیس،  1*حسن دنیایی

 
 چکیده

ي اقتصادي هاتیفعالدر  اياثرات منفی می تواند ي غیرقانونی اقتصادي است کههاتیفعالپولشویی یکی از مقدمه و هدف: 
فرایندها و پیامدهاي پولشویی در فوتبال و ارائه راهکارهایی براي پیشگیري از آن هدف از این تحقیق شناسایی . به بار آورد

 است.
گیري هدفمند و تکنیک از روش نمونه شد. در بخش اول(فاز کیفی)روش آمیخته انجام  باین تحقیق ا ی:شناسروش
مصاحبه با خبرگان و متخصصان انجام  17 درمجموعاستفاده شد.  هاي عمیقبراي انجام مصاحبه گیري گلوله برفینمونه
نتایج  اساس بردر بخش دوم(فاز کمی)  کدگذاري شدند.ي امرحلهطی یک فرایند سه  مندنظامرویکرد  بر اساس هادادهشد و 

تحقیق توزیع شد و از طریق تکنیک هاي ي تدوین شد و پس از تعیین روایی و پایایی در بین نمونهاپرسشنامه فاز کیفی،
 ها اعتبارسنجی شدند.داده )SEMي معادالت ساختاري(سازمدل

گر(عدم نظارت شفاف امور هاي اصلی شامل عوامل مداخلهکه مقوله ندنشان داد هادر بخش کیفی یافته ها:یافته
ها مالی)؛ بسترها (عدم سالمت ساختار اقتصادي)؛ علل(مسمومیت فضاي اقتصادي)؛ طبقه محوري(پولشویی)؛ استراتژي

در بخش . هستندو فرایندها(ولنگاري مدیریت اموري مالی) و درنهایت پیامدها(نقص کارکردي اقتصادي در فوتبال) 
نظري مناسبی برخوردار  -کمی مدل نظري در حیطه تحلیل مسیر داراي برازش مطلوب بوده و از مفروضات تجربی

 بود.
شناخت سیستمی  رونیازاپولشویی فرایندي است که امکان بروز آن در بستر فوتبال بسیار محتمل است. : گیريیجهنت

و براساس مدل راستا ي برخوردار است. در این اژهیواز اهمیت  هاآنه ي و توجه بادهیپدفرایندهاي دخیل در بروز چنین 
در فوتبال باید نظارت شفاف امور مالی، سالمت ساختار  این فعالیت غیرقانونیپیشگیري از  منظوربهفرایند پولشویی، 

ي مالی حاکم در فوتبال وجود داشته باشد تا از این طریق بتوان مدیریت هاانیجراقتصادي و بهبود فضاي اقتصادي 
 ي نمود.سازادهیپکارآمد و سالم امور مالی در فوتبال را 

 فساد مالی، فوتبال، ساختار اقتصادي، پولشویی، ورزش واژگان کلیدي:
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 مقدمه  -1
ي گوناگون است. هاتیفعال به این ورزش به اشکال مختلف و دارانهیسرمایکی از موضوعات مطرح در فوتبال ورود 

به فوتبال این است که مشارکت در فوتبال راهی را  دارانهیسرماهاي اصلی اقبال یزهانگیکی از  رسدیمبه نظر 
 ي اقتصادي خودهاتیفعالوب براي که از بستري مطل کندیمکمک  هاآنکند و به یمبراي فرار از مالیات فراهم 

ي متعدد هاکانالي مختلفی را از هاوامتوانند یوتبال مواسطه ورود به فبه دارانهیسرما درواقع). 29بهره گیرند(
پخش تلویزیونی براي  دریافت کرده و عالوه بر رهایی از پرداخت مالیات، بتوانند از بستر بسیار مساعد ورزش و

خود، براي  فردمنحصربهي هایژگیوورزش با توجه به  رونیازاتبلیغات و افزایش آگاهی اجتماعی استفاده کنند. 
هاي ). یکی از ورزش12، 6(شودیمیک حوزه مطلوب در نظر گرفته  عنوانبهبخش خصوصی  گذارانهیسرمافعالیت 

 ال عمومی، خرج خود رافوتبال ورزشی است که با استفاده از اقب بسیار مطلوب در این راستا فوتبال است. درواقع
هاي کوچک و بزرگ اقتصادي هستند. همانند شرایطی که مدیر آن باشگاه قرار است ها بنگاهو باشگاه آوردیدرم

همواره  قواعد و اصول اداره شده و بر اساس زیچهمهولی را به بازار عرضه کند. پس اي را اداره کرده و محصکارخانه
کلیت  ول باشگاه و البتهاحتمال حضور ناظران و بازرسان وجود دارد. درواقع نهادهاي مالیاتی و نظارتی به گردش پ

ي دشواربهمدیر یک باشگاه  . بنابراین)25، 16(گردش مالی در فوتبال یک کشور نظر دقیق دارند تا ابهامی اتفاق نیفتد
نگار، روزنامه مربی، داور، چنین فضایی منابعی غیر از منابع مصوب دریافتی از دولت براي خرید بازیکن، در تواندیم

و حسابرسی مالی وجود دارد و  ی بودن این روش، کنترل، نظارتراخالقیغنظر از ناظر و ... هزینه کند؛ زیرا صرف
 هاگروهبراي جذب مخاطبان از  هاباشگاهزیرا که  ي موارد چنین نیست؛اپارهمدیر باید پاسخگوي مخارج باشد. در 

 ). 6، هزینه نمایند(شانشدهبیتصوو اقشار مختلف اجتماع باید بیش از بودجه 
بازیکنان، تبلیغات  دوفروشیخري فوتبال، هاباشگاهمنابع درآمدي در  نیترمهم منتشرشدهي هاگزارش بر اساس

). با نگاهی اجمالی 21، 27دهد(روي پیراهن و مبلغی است که سازمان لیگ براي حق پخش تلویزیونی به باشگاه می
، هاباشگاهي دولتی با کسري بودجه بسیاري مواجه خواهند بود. در چنین شرایطی مدیران هاباشگاهپیداست بیشتر 

و راهکاري مختلفی خواهند شد. شفاف نبودن مناسبات  هاروش بهسل جبران کسري بودجه خود، متو منظوربه
هاي ها، نبود مرز مشخصی میان درآمدهاي شخصی و تیمی، و نیز ابهام و سردرگمی در چگونگی کسب هزینهباشگاه

هاي بروز رفتارهاي خالف قانون جاریه کشور فراهم ینهزمدهد که یمهم  دستبهدستمالی از منابع مختلف، 
ي اخیر نیز یکی از منابع اصلی درآمد هاسال). عالوه بر موارد فوق کاهش استقبال تماشاگران فوتبال در 18شود(

ساخته است. همچنین نبود قوانین و مقررات تعیین میزان حق  روروبهي ورزشی را با محدودیت جدي هاباشگاه
ي ورزشی هاباشگاهمنابع درآمدي  نیترمهماز  یکی عنوانبه افتهیتوسعهي کشورهاکه در اکثر -پخش تلویزیونی

 هاباشگاههم این منبع درآمدي  مایصداوسو نابسامانی در ارتباطات متقابل سازمان لیگ و سازمان  -شودیمشناخته 
را دچار وضعیتی پیچیده کرده است. این شرایط با فراهم نمودن بسترهاي الزم براي بروز انواع رفتارهاي مجرمانه، 

تاکنون در خصوص چرایی  آنچهبر اساس ). 12خود به نابسامانی و فساد اقتصادي در عرصه فوتبال منجر خواهد شد(
توان مانه در عرصه فوتبال عنوان شد، به جرأت میو چگونگی ایجاد بسترهاي مناسب براي بروز رفتارهاي مجر

پولشویی، عبارت است از است. » 1پولشویی« تواندیمترین مصادیق فساد مالی در این عرصه، گفت یکی از شایع
ي که یافتن منبع اگونهبهها، نمایاندن آن و پاكاصلی اموال و درآمدهاي ناشی از جرم  منشأمخفی کردن منبع و 

 منشأکند ، پولشویی فرایندي است که مجرم سعی میگریدعبارتبه). 14شود(اصلی مال، غیرممکن یا بسیار دشوار 
 

1  . Money laundering 
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هاي مجرمانه را مخفی نگه دارد. اگر مجرم موفق شود، پول ماهیت غیرقانونی خود هاي حاصل از فعالیتواقعی پول
 ).28شود(ر میدهد و به شکل قانونی ظاهرا از دست می

اي معتقد این واژه از دهه بیست و سی در آمریکا رواج یافته و اشاره به درباره زمان شروع پدیده پولشویی، عده
خریده و از ها میها را از پول نامشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظایر آنیی دارد که مافیا آنهاشستشو خانه

). برخی معتقدند کاربرد این اصطالح به رسوایی واترگیت 23کردند(ها تزریق میاین طریق پول کثیف را به داخل آن
حقوقی هم آغاز استفاده از آن را به  ازلحاظدر اواسط دهه هفتاد در زمان ریاست جمهوري نیکسون مربوط است. 

دارد آن است که ). نکته مهمی که در رابطه با پولشویی وجود 6اند(مرتبط کرده 1982دعواي آمریکایی در سال 
کشورهایی که در آن منشأ پول مورد سؤال نباشد و داراي اقتصاد زیرزمینی، نظام اداري ناسالم و ناکارآمد و نظام 

شویی دارند و منابع حاصل از و فاقد سیستم نظارتی قوي باشند، استعداد بیشتري براي پول شفاف ریمالی غ
). 11(ی عملیاتی گرددولشویوارد چرخه اقتصادي آن کشورها شده و پتوانند هاي غیرقانونی به سهولت میفعالیت

به این نتیجه  "هاي مجازي و قانون ضد پولشویی اتحادیه اروپاپول") در تحقیقی تحت عنوان 2017(1وندزندي
زي ي اقتصادي در بستر مجاهاتیفعالی بسیار از نترنتیاهاي رسید که به دلیل وجود تجارت مجازي و افزایش شبکه

 آورندیمي، بستري مناسب براي پولشویی را فراهم ايمجارکه خدمات پرداخت امور مالی در چنین  شودیمانجام 
ي جلوگیري ایرقانونیغیی را تدوین نموده است که بروز چنین اقدامات هاچارچوبکه در این راستا اتحادیه اروپا 

در بستر اتحادیه اروپا بسیاري از نقل و انتقاالت مالی در زمینه ورزش به شکل  کندیمکند. وي همچنین بیان 
المللی شده که به خاطر پیچیدگی این حوزه، ورزش بستري محبوب براي پولشویندگان بین شودیممجازي انجام 

در بسترهاي  هانآي که معامالت اافتهیسازمانکه جرائم  کندیم) در تحقیق خود بیان 2015(2). آلبانز31است(
از شفافیت و نظارت بسیار اندکی  -يسواراسبي مجازي در فوتبال و هايبندشرطنظیر  -دهدیممجازي رخ 

) در تحقیق خود بیان 2004(3). چادویک1(کندیمي پولشویی را فراهم هاتیفعالامکان بروز  هاآنبرخوردارند که 
فساد اقتصادي  ژهیوبهي ورزشی وجود بسترهاي بروز فساد هامانسازي مهم و معاصر در هاچالشکه یکی از  کندیم

ي هاجرمي و بندشرطي هاتیفعالکه ارتباط مثبتی بین  کندیم) در تحقیقی بیان 2016(4). فرونزا5و پولشویی است(
فوتبال که در بسترهاي مجازي  ژهیوبهي ورزشی هارشتهي موجود در هايبندشرط کندیممالی وجود دارد. وي بیان 

 عنوانبه، امکان بروز جرائم مالی و اقتصادي نظیر پولشویی را فراهم نموده و از این طریق ورزش شودیمانجام 
 ). 13(ردیگیمقرار  استفاده موردبستري براي مجرمان اقتصادي 

ي پولشویی با استفاده از شاخص گذارقانونارزیابی ریسک  ") در تحقیقی تحت عنوان 2017(5جایاسري و سیوا باالن
به این نتیجه رسیدند که ریسک شناسایی اقدامات پولشویی با افزایش تعداد افراد درگیر در  "يریگمیتصمدرخت 

ي پیچیده و افراد بیشتري براي پدیده پولشویی هاسمیمکاناز  هرقدر. بدین معنی که ابدییماین اقدامات افزایش 
). 17و زمان زیادي براي شناسایی مکانیسم پولشویی نیاز است( افتهیکاهشاستفاده شود، امکان شناسایی آن 

ي مالی در فوتبال منجر شده است که این ورزش هاانیجرکه رشد فزاینده  کندیم) در تحقیقی بیان 2006(6روئومر
فوتبال را بستري براي تطهیر  هاآنتوجه مجرمان مالی و اقتصادي قرار گیرد. بدین گونه که مورد  شیازپشیب
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ی که منجر به بروز رقانونیغي هاتیفعالي گوناگون به هاوهیشي غیرقانونی خود دانسته و به اشکال و هاتیفعال
یی که هاکیتکن، 2009سال در  1FATF). بر طبق گزارش 25، مشغول هستند(شودیمفساد اقتصادي در فوتبال 

المللی، ، شامل استفاده از پول نقد، نقل و انتقاالت مالی بینرندیگیمیی در ورزش مورد استفاده قرار شوپولبراي 
ی هستند. بر طبق این گزارش در بسیاري رانتفاعیغي هاحرفهي تازه تأسیس و هاشرکتدور زدن مالیاتی، استفاده 

یی مبتنی بر تجارت، شوپولنظیر  شدهشناختهیی شوپولي مختلف هاروشیی در ورزش، ارتباطاتی با شوپولاز موارد 
ي و بندشرطي هاحوزهیی از طریق حوزه ایمنی و شوپولیی، شوپولی براي اهداف رانتفاعیغاستفاده از مشاغل 

نیاز به راهکارهاي دقیق و قانونی براي یی و شوپولي هاروشپیچیدگی  دهندهنشانوجود دارد. این گزارش  هابنگاه
 ).10پیشگیري از آن است(

هاي مناسب براي تواند یکی از راهی کرد که بستر فوتبال نیز میزنگمانه گونهنیا توانیمبا توجه به موارد فوق 
ی رقانونیغي هاتیفعالي جدیدي براي هاکانالود؛ زیرا مجرمان این قابلیت را دارند که شویی در نظر گرفته شپول

ن ي پولشویی در آهاکانالکه احتمال خطر ایجاد  هاستحوزهین اشویی پیدا کنند. ورزش نیز یکی از خود نظیر پول
تدریجی وارد حیطۀ ورزش  صورتبهفوتبال طی دو دهه اخیر، پولی که  ژهیوبهباالست. با رشد اقتصادي زیاد ورزش 

ذاشته است؛ اما باید گشده است اثر مهمی بر ماهیت ورزش گذاشته است. این جریان پول اثرات مثبتی در این حوزه 
ي هابخشتر، این مطالعه شناخت به منظوربهکرد که تبعات منفی و نامطلوبی نیز به جا گذاشته است.  خاطرنشان

. در این دهدیم، مورد شناسایی قرار کندیمشویی را تسهیل ي مجرمانه پولهاانیجرمستعدي که در بازار فوتبال 
شویی عمل ي مجرمانه نظیر پولهاتیفعالابزاري براي  عنوانبهکه  شوندیمیی در فوتبال شناسایی هاحوزهمطالعه 

ئیات بیشتر مورد شناسایی و با جز ترقیعم صورتبهشویی از طریق فوتبال . پس از شناسایی این حوزه، پولکنندیم
یی کافی نیست و باید راهکارهایی تنهابهه با آن شویی براي مبارزي پولهاروش؛ زیرا شناخت محض ردیگیمقرار 

یی در شوپولدیده ساخت دلیل طرح مسئلۀ بررسی پ خاطرنشانالبته باید . )21(براي پیشگیري از آن ارائه شود
هاي ینهزمیی بسترها و فوتبال این نیست که این پدیده صد در صد در فوتبال ایران وجود دارد؛ درواقع هدف شناسا

 راهکارهایی براي پیشگیري از آن است. ائهارشویی در فوتبال ایران و پیدایی این پدیده و تبیین علمی پول
 

 ی تحقیقشناسروش
 بخش .)3(بهره برده است 4و کیفی 3؛ بدین معنی از هر دو رویکرد کمیاست 2این تحقیق داراي ماهیت آمیخته

 استراتژيبا استفاده از این اجرا شد.  5کیفی و استفاده از استراتژي نظریه داده بنیادروش اول این تحقیق با 
ج کند و بر به شکلی سیستماتیک وجوه اشتراك را استخرا ،هاانبوهی از دادهمیان حجم تواند از پژوهشگر می

این استراتژي از نوعی رویکرد استقرایی بهره  .خود بپردازد یه پژوهشزدر حو يپرداز ياساس آن به تئور
گیري تئوري در این استراتژي حرکت از جزء به کل است. هدف عمده این استراتژي گیرد؛ یعنی روند شکلمی

) آن پدیده و سپس 8هاو قضیه 7هاقوله، م6تبیین یک پدیده از طریق مشخص کردن عناصر کلیدي (مفاهیم
 

1  . Financial Action Task Force(FATF) 
2  . Mixed method 
3  . Quantitative 
4  . Qualitative 
5  . Grounded Theory 
6  . Concepts 
7  . Categories 
8  . Propositions  
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ها نیز ها و قضیهبندي روابط این عناصر درون بستر و فرایند آن پدیده است. تولید و خلق مفاهیم، مقولهطبقه
هاي ي آنکه به شکل فرضیهجابهپژوهش  سؤاالت). در این استراتژي 8تکراري است( –اي فرایندي چرخه

اي باشد که مورد بررسی است. گر پدیدهکلی باشند و تئوري حاصله باید تبیینخاص مطرح شوند، باید باز و 
، کدگذاري 1از: کدگذاري باز اندعبارتپوش در فرایند تحلیل نظریه داده بنیاد وجود دارد که م سه فرایند ه

انجام  زمانهم آگاهانه طوربهها آوري و تحلیل داده. در نظریه داده بنیاد جمع3و کدگذاري انتخابی 2محوري
گیرد تا براي ها صورت میآوري مداوم دادهگیري روند جمعشکل منظوربههاي اولیه شوند و گردآوري دادهمی

آنجایی که در این ). 26هاي مناسب را افزایش دهد(مقوله کفایتهایی را فراهم کند تا میزان پژوهشگر فرصت
مورد بررسی قرار گرفت، به یک قالب جامع نیاز بود. بر این  نبهجاهمهسیستمی و  صورتبهتحقیق پدیده پولشویی 

ي هامدلدر  رونیازا). 7استفاده شد(نظریه داده بنیاد مدل پارادایمی براي طراحی مدل در فاز کیفی از اساس 
ي و تعیین بندمقولهاستراتژي نظریه داده بنیاد سعی شد پس از مفهوم بندي،  بر اساسهاي کیفی داده لیوتحلهیتجز

گر، عوامل علی، بسترها، عوامل مداخله عنوانبهطبقه محوري انتخاب شد و سایر طبقات  عنوانبهطبقات، یک طبقه 
 . شکل مدل پارادایمی به شرح زیر است.شوندیمها و درنهایت پیامدها جایگذاري فرایندها و استراتژي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )7نظریه داده بنیاد( پارادایمیمدل  -1شکل 
 

 بر اساسدر مرحله دوم به تحلیل کمی و اعتبارسنجی مدل پارادایمی پرداخته شد. درواقع در این مرحله 
گر در ها، شرایط علی و مداخلهینهزمي طراحی شد که بسترها و اپرسشنامهدر مرحله کیفی  آمدهدستبهمدل 

ی تحقیق در قالب شناسروشکلی  صورتبه. دادیمشویی در فوتبال را مورد سنجش قرار بروز پدیده پول
 ).9است( 1ي فرایند تحقیق به شرح جدول شماره هاهیال
 

 

1  . Open Coding 
2  . Axial Coding 
3  . Selective Coding  

یا پدیده بقه ط ها ستراتژيا اهپیامد
 یلّعرایط ش محوري 

 سترهاب

 گر مداخلهرایط ش

 بقه ط

 بقه ط

 بقه ط

 بقه ط

 بقه ط

 بقه ط
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 جدول-1 الیههاي فرایند پژوهش

 نوع مؤلفه

 بنیادي -اکتشافی ماهیت پژوهش

 می)ک -رویکرد ترکیبی(کیفی پژوهش نحوه انجام

 پراگماتیسم پارادایم حاکم بر پژوهش

 استقرایی رویکرد پژوهش

 تئوري داده بنیاد/ پیمایش استراتژي پژوهش

 مصاحبه / پرسشنامه / مطالعات نظري موجود هامنبع گردآوري داده

 )SEMي معادالت ساختاري(سازمدلداده بنیاد/  هاداده لیوتحلهیتجزروش 

 
تا هم از  هاي عمیق سعی شددر بخش اول تحقیق(فاز کیفی)، در انتخاب نمونه آماري جهت مصاحبه

هاي دیریتی در سازمانمی) و هم از افراد داراي تجربیات علمئتیهی (اعضاي دانشگاهافراد داراي تحصیالت 
شناسی، رزشی، جامعهورشته مدیریت ی علمئتیهجامعه آماري در این تحقیق شامل اعضاي ورزشی استفاده شود. 

فوتبال و کلیه افراد داراي  یونفدراساقتصاد، حقوق، کلیه مدیران عالی، میانی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان و 
هد آمد. نمونه تحقیق هایی است که در پی خواو شاخص هایژگیوي ورزشی با توجه به هاسازمانتجربه در حوزه 

 از: اندعبارتاري گیري از میان جامعه آمهاي محقق جهت نمونهآماري انتخاب شد. شاخصاز بین افراد جامعه 
 افراد آشناي با ادبیات حقوق؛ -
 افراد آشناي با مدیریت ورزش؛ -
 افراد آشناي با ادبیات اقتصاد؛ -
 ی؛شناسجامعهافراد آشناي با ادبیات  -
 هاي ذکر شده در باال؛کدام از زمینهدر هر  شده فیتألژوهشی پ -افراد داراي کتاب و مقاله علمی  -
 هاي ذکر شده در باال؛افراد داراي سابقه تدریس در هر کدام از زمینه -
 هاي ذکر شده در باال.افراد داراي تجربه کاري در هر کدام از زمینه -

 1گیري هدفمندهاي عمیق از روش نمونهگیري براي انجام مصاحبهدر مرحله کیفی تحقیق، جهت نمونه
شوند استفاده شد. در این تکنیک یک گروه اولیه جهت مصاحبه انتخاب می 2گیري گلوله برفیو تکنیک نمونه

گیري تا جایی زمانی تداوم شوند و نمونههاي بعدي جهت مصاحبه توسط همین گروه معرفی میو سپس گروه
خبرگان و متخصصان انجام شد. مصاحبه با  17 درمجموع یابد که پژوهش به اشباع نظري و کفایت برسد.می

مصاحبه) که پژوهش به اشباع نظري و کفایت رسید. پس از مطالعه و  17گیري تا جایی تداوم یافت(درواقع نمونه
با نخبگان و متخصصان به دست آمده  عمیقهاي صورت استقرایی از مصاحبهي خام بههادادهبررسی مبانی نظري، 

ي انمونه وتحلیل شدند.تجزیه مندنظامبا رویکرد  ادیبن دادهاساس نظریه  ها و برحبهبا اجراي مصا زمانهمصورت و به
 است. شدهدادهها در جدول زیر نشان وتحلیل دادهاز روش تجزیه

 

1  . Purposive 
2  . Snow ball 
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 ي عمیقهامصاحبهي از کدگذاري انمونه -2جدول 

 کدگذاري گزینشی کدگذاري محوري کدگذاري باز نشانگر

P1,P11,P9,P7,P6,P7 

وجود ساختار قدیمی با  •
ي پایین در ریپذانعطاف

 فوتبال

ساختار شکننده نظام 
 اداري در فوتبال

ولنگاري مدیریت اموري 
 مالی

ي هانقشچندگانگی  •
 نظام اداري فوتبال کشور

فقدان ساختار مشخص و  •
شفاف امور مالی در 

 فوتبال
 ازاندازهشیبوجود ثبات  •

در ساختار مدیریتی 
 فوتبال

عدم واکنش نظام  •
ساختاري فوتبال به 

 المللیتغییرات بین
باندي بودن ساختار  •

 حاکم در فوتبال

P2,P3,P12,P11,P2,P11 
درگیر بودن تعداد  

متعدد و  نفعانیذ
ي مالیهاانیجر  

P11,P3,P2,P14,P6 
وجود نهادهاي قانونی با  

يارحرفهیغمدیریت   

P8,P12,P4,P11,P13,P9 
 شفاف ریغي هاکانال 

 تأمین مالی

P3,P2,P16,P1,P7 
و  هاپاداشاستفاده از  

ي نامشخص در هاهبه
 فوتبال

P15,P3,P12,P11 
قابلیت پنهان شدن  

هسته اصلی منابع مالی 
ي شدهگذارهیسرما  

P15,P12,P14,P10,P16 
نفوذ آسان و بدون کنترل  

 در سازوکار فوتبال
 

 اساس برهاي تحقیق هاي برخاسته از مدل، نمونهاساس مؤلفهر کمی)، ب در بخش دوم تحقیق(فاز
هدفمند انتخاب شد؛ بدین گونه  -در فاز کیفی، به شکل تصادفی هانمونهدر انتخاب  شدهفیتعري هاشاخص

) و 22(شدهانتخابنمونه  20پارامترهاي موجود در مدل مفهومی فاز کیفی، به ازاي هر پارامتر  اساس برکه 
بودند(از طریق لیست  شدهفیتعرنفر از متخصصانی که داراي معیارهاي  100درنهایت در بین  هاپرسشنامه

ي صورت گرفته براي متخصصانی که داراي اظهارنظرهااز سوي محقق بر مبناي جستجوها و  شدههیته
ند ارزشی معیارهاي تعیین شده بودند) توزیع شد. پرسشنامه تدوین شده بخش کمی بر اساس طیف چ
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ي معادالت سازمدلها از وتحلیل دادهبسته طراحی شده بود. درنهایت براي تجزیه سؤاالتبوگاردوس و 
 بهره گرفته شد.  LISREL/8.2 افزارنرم) با استفاده از SEMساختاري(

 
 هاي تحقیقنتایج و یافته

ها بارها و بارها تکرار یرخطی دارد، در فاز کیفی تحقیق، فرایند کدگذاريغکه فرایند تحقیق کیفی ماهیتی ازآنجایی
در قسمت  شدهمطرحهاي یهروهاي مانع و جامعی ایجاد گردید. بر اساس یت طبقات و مقولهدرنهاشد که 

 ي اصلی مدل به شرح زیر است.هامقولهدر باال  شدهارائهی و همچنین نمونه کدگذاري شناسروش
 

 هاي اصلی مدلمقوله -3جدول 
 هاي اصلیمقوله

گر: (عدم نظارت شفاف امور مالی)عوامل مداخله  
 بسترها: (عدم سالمت ساختار اقتصادي)

 علل: (مسمومیت فضاي اقتصادي)
 طبقه محوري: (پولشویی)

ها و فرایندها: (ولنگاري مدیریت اموري مالی)استراتژي  
فوتبال)پیامدها:(نقص کارکردي اقتصادي در   

 
بر اي را ارائه کرده و درنهایت شدههاي تفکیکیهال هاآنبودن  فهمقابلبراي نمایش کدهاي گزینشی و 

 ها در کنار هم، مدل نهایی تحقیق به شرح زیر ارائه شده است.یهالقرار گرفتن  اساس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در فوتبال ییمدل پولشو -2شکل 
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هاي مرتبط با نیکویی برازش هاي کمی شاخصوتحلیل دادهدر بخش دوم تحقیق(بخش کمی) پس از تجزیه
ردید. با تأکید بر تمامی این آمد که در این زمینه، از سه شاخص متفاوت استفاده گ به دستگیري و خطاهاي اندازه

وابط بین متغیرها ری باالیی در توصیف سه شاخص، مشخص گردید که مدل مزبور، از برازش برخوردار است و کارای
 توسط محقق است. شدهارائههاي مرتبط با برازش مدل داراست. جدول زیر معرف شاخص

 
 قیتحق مدل برازش هاي شاخص -4جدول 

 تفسیر مالك میزان شاخص برازش

 مطلق

2x 
با  876/154

 84درجه آزادي 
 برازش مطلوب -

p value 0187/0  برازش مطلوب 05/0بیشتر از 
 برازش مطلوب 90/0بیش از GFI( 94/0شاخص نیکویی برازش(

 تطبیقی

 برازش مطلوب 90/0بیش از TLI( 93/0ویس(ل -شاخص توکر
 -شاخص برازش بنتلر

 )BBIبونت(
 برازش مطلوب 90/0بیش از 98/0

 برازش مطلوب 90/0بیش از CFI( 97/0شاخص برازش تطبیقی(

 مقتصد

مربعات خطاي ریشه میانگین 
 )RMSEAبرآورد(

 برازش مطلوب 05/0کمتر از  00013/0

شاخص برازش مقتصد هنجار 
 )PNFIشده(

 برازش مطلوب 05/0بیشتر از 71/0

 
هاي برازش مدل استفاده شد. بر براي آزمون اینکه مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است؛ از شاخص

با  2xاست. این مقدار از مقدار بحرانی  84با درجه آزادي  786/154برابر با  2xمدل، مقدار آماره  سیرنویزاساس 
است  0187/0متناظر با آن  p valueدهنده تأیید مدل خواهد شد. همچنین کمتر است که نشان 84درجه آزادي 

است  GFI (94/0شود. شاخص نیکویی برازش(بوده و تأیید می قبولقابلاست؛  05/0که با توجه به اینکه بیشتر از 
بودن این میزان براي برازش مطلوب مدل است. مقدار ریشه میانگین مربعات خطاي  قبولقابل دهندهنشانکه 

 05/0که با توجه به اینکه کمتر از  هست 00013/0که شاخص دیگر نیکویی برازش است نیز  RMSEA(1برآورد(
هاي نیکویی برازش براي معادالت . دیگر شاخصهستتأیید مدل پژوهش  دهندهنشانبوده و  قبولقابلاست، 

 BBI(3بونت( -؛ شاخص برازش بنتلر2 93/0)TLIلویس( -است که مقدار شاخص توکر صورتنیبدساختاري 

 

1  . Root Mean Squared Error of Approximation 
2  . Tucker- Lewis Index 
3  . Bentler- Bonett Index 
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است که  PNFI(2 71/0و شاخص برازش مقتصد هنجار شدهCFI(1 97/0 )؛ شاخص برازش تطبیقی( 98/0
 . استهمگی نشان دهنده برازش مطلوب و تأیید مدل پژوهش 

برخوردار بوده،  نظري مناسبی -عالوه بر اینکه مدل نظري برازش در حیطه تحلیل مسیر، از مفروضات تجربی
)، مسمومیت فضاي =76/0pcتفسیر کرد که عدم سالمت ساختار اقتصادي با ضریب مسیر( گونهنیاتوان می

ی اثر دارند. ) بر پولشوی=59/0pc) و عدم نظارت شفاف امور مالی ضریب مسیر(=53/0pcدي ضریب مسیر(اقتصا
نهایت ولنگاري مدیریت ) بر ولنگاري مدیریت امور مالی اثر دارد. در=42/0pcهمچنین پولشویی نیز با ضریب مسیر(

 ست.   ) بر نقص کارکردي اقتصادي اثرگذار ا=29/0pcامور مالی با ضریب مسیر(
 مدل نهایی اعتبارسنجی تحقیق به شکل زیر است:

 

 
 قیتحق یینها مدل در ریمس بیضرا و ریمس لیتحل نمودار -3شکل 

 
 گیريبحث و نتیجه

هدف از این تحقیق بررسی پولشویی در فوتبال و ارائه راهکارهایی براي پیشگیري از آن بود. روش تحقیق 
هایی به دست آمد که از طریق ي عمیق دادههامصاحبهآمیخته بود که در فاز اول با استفاده از  صورتبه

)، از 26وتحلیل شدند. بر اساس مدل پارادایمی استروس و کوربین(هاي باز، محوري و انتخابی تجزیهکدگذاري
)عوامل 1از  اندعبارتدند که ها شش مقوله اصلی در پولشویی در فوتبال شناسایی شوتحلیل دادهطریق تجزیه

) علل(مسمومیت فضاي 3) بسترها (عدم سالمت ساختار اقتصادي)؛ 2گر(عدم نظارت شفاف امور مالی)؛ مداخله
(نقص امدهایپ تیدرنهاها و فرایندها(ولنگاري مدیریت اموري مالی) و اقتصادي)؛ طبقه محوري(پولشویی)؛ استراتژي

بیان کرد که پولشویی در فوتبال  گونهنیا توانیمراستاي این نتیجه تحقیق  کارکردي اقتصادي در فوتبال). در
و درنهایت منجر به پیامدهایی  قرارگرفتهماهیتی فرایندي دارد؛ بدین گونه که اجزاي مختلفی در کنار یکدیگر 

باالن با نتیجه تحقیق جایاسري و سیوا  راستاهم. فرایندي بودن پدیده پولشویی در فوتبال شوندیم
 

1  . Comparative Fit Index 
2  . Parsimonious Normed Fit Index 
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ي در پولشویی دخیل هستند که ردگیري افراد و نهادهاي درگیر در این پدیده را با ادهیچیپي هاسمیمکان)2017(
ي پیچیده و افراد بیشتري براي پدیده هاسمیمکاناز  هرقدر. درواقع به این امر اشاره کردند که کنندیم روروبهمشکل 

و زمان زیادي براي شناسایی مکانیسم پولشویی نیاز  افتهیکاهشپولشویی استفاده شود، امکان شناسایی آن 
تواند ) پدیده پولشویی در فوتبال می7ي و بازنمایی(بندصورت). بر این اساس استفاده از مدل پارادایمی براي 17است(

در فوتبال سه ي مطلوب براي مطالعه این پدیده باشد. بر اساس مدل پارادایمی، در فرایند پولشویی هاروشیکی از 
از عدم نظارت شفاف امور مالی؛ عدم سالمت ساختار اقتصادي و  اندعبارتهستند که  سازنهیزممقوله اصلی 

در  هامقوله. این شوندیممسمومیت فضاي اقتصادي. این سه مقوله درنهایت منجر به بروز پولشویی در فوتبال 
)، روئومر 2016)، فرونزا (2008)، فیلیپکووسکی (2004)، چادویک(2015ضمنی در تحقیقات آلبانز ( صورتبه
). 10،5، ،25، 13، 11، 1) مورد اشاره قرار گرفته است(2017، و وندزندي (2009در سال  FATF)، گزارش 2006(

از این مفاهیم  ترعینیست بلکه وس دوفروشیوانتقال و مبادله یا خرپولشویی تنها نقلدر این راستا باید بیان نمود که 
وجود شرایط ساختاري  شرطدرآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و به پولشویی ست. مقصود اصلی این است کها

و  کندیپولشویی هم به تکمیل عمل نامشروع کمک م کهییدر سیستم اقتصادي جامعه وارد نمایند. ازآنجامطلوب، 
متعددي براي جامعه و اقتصاد ملی دارد  ياهانیهم در حقیقت بخشی از همان عمل نامشروع است و عالوه بر آن ز

مدرن موجود وارد بازار و  يهاستمیو امکانات و س هاتیظرف لهیوسنباید اجازه داده شود مبالغ هنگفت نامشروع را به
در رابطه  توجهقابلمستلزم وجود شفافیت امور مالی است. نکته وانفعاالت اقتصادي کنند و با این عمل هم روند فعل

که در بخش اعتبارسنجی مدل(بخش کمی) نشان داده شد، در بین سه مقوله  گونههمانبا این مسئله آن است که 
اصلی اثرگذار بر پولشویی، عدم سالمت ساختار اقتصادي حاکم بر فوتبال بیشترین تأثیر را بر پولشویی دارد. این 

مورد پولشویی در فوتبال مورد تأکید قرار گرفته است. در در  2009در سال  AFTFمقوله در بند سوم از گزارش 
یی در ساختار و بستر مالی وجود دارد که هاحوزهاین بند قید شده است که در ساختار حاکمه فوتبال نقاط حساس و 

متعدد ي هابرنامه). عالوه بر این وجود حامیان مالی و 10این پدیده را در مقابل پولشویی بسیار شکننده کرده است(
ي اقتصادي هاهیالتواند حمایت گري مالی منجر به وجود ذینفعان متعدد در عرصه فوتبال شده است که خود می

) با توجه به موارد فوق تغییر در ساختار اقتصادي حاکم در فوتبال 20، 19موجود در این رشته ورزشی را افزایش دهد(
پولشویی بنابر تعاریف  کهییازآنجااز اهمیت باالیی برخوردار است.  ياحرفهو مبانی فوتبال  هااستیسو انطباق آن با 

اولیه، نیاز به فرایندهایی دارد که بتواند در  يهااز جرم جادشدهیدرآمدهاي ا؛ شودیحقوقی یک جرم ثانویه شناخته م
که  یتعداد جرائم رونیهاي امنیتی و حقوقی قابل استفاده شود. ازاساختار اقتصاد رسمی جریان یابد و بدون هزینه

اقتصاد ساختار براي مقابله با پولشــویی و  ياکنندهنییها نیاز به فرایندهاي پولشویی دارد عامل تعدرآمدها آن
 توانیمانعطاف در فدراسیون فوتبال ایران خود  رقابلیغوجود ساختار ثابت و . )29و غیر شفاف است(غیررسمی 

فرایندهاي موجود را تسهیل نموده و این خود منجر به ایجاد بسترهاي مناسب  ی آینده و شناسایینیبشیپامکان 
ي غیرقانونی اقتصادي و مالی در بستر فوتبال شود. در کنار این ساختار ناسالم اقتصادي، عدم نظارت هادهیپدبراي 

ي اقتصادي به اشکال مختلف در فوتبال، منجر هاتیفعالشفاف امور مالی و مشخص نبودن نهادهاي رصد کننده 
ي اجرایی، قسمت هابخشي نظیر پولشویی تسهیل شود. این در حالی است که نظیر بسیاري از ادهیپدبروز  شودیم

که بر این اساس شفافیت  ردیگیمو اقدامات فدراسیون فوتبال در بسترهاي مجازي صورت  هاتیفعالاعظمی از 
) در تحقیقی مورد تأکید قرار گرفته است که 2015خواهد شد. این امر توسط آلبانز ( روروبه ییهاچالشنظارت با 
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ي مجازي در هايبندشرطنظیر  -دهدیمدر بسترهاي مجازي رخ  هاآني که معامالت اافتهیسازمانیی هاتیفعال
ي پولشویی را هاتیفعالامکان بروز  از شفافیت و نظارت بسیار اندکی برخوردارند که این امر -يسواراسبفوتبال و 

 ).1(کندیمفراهم 
یی جاجابهیی از قبیل هامؤلفهبر اساس مدل بازنمایی شده تحقیق از پدیده پولشویی در فوتبال، این پدیده شامل 

ل از مشاغ سوءاستفادهاقتصادي فوتبال؛  -و صنایع مرتبط از جایگاه اجتماعی هاشرکت سوءاستفادهي پولی؛ مرزبرون
یی پول؛ جاجابهي هاسمیمکانو تفریحات در  وانتقالنقلي هابخشاز  سوءاستفادهغیرمالی در جهت پولشویی؛ 

ی؛ وجود تسهیالت و امنیت مالیاتی؛ سرعت در فروشتیبلي نوین هايفناوراز پول نقد و  ازاندازهشیباستفاده 
هایی درگیر شوند که درنهایت در فرایندها و استراتژي توانندیم هاآنیی پول در فوتبال است که همگی جاجابه

اشاره شده است.  2009در سال  FATFکه در گزارش  گونههمانبروندادهاي اقتصادي خاص خود را داشته باشند. 
ها با بازیکنان انجام ي متعدد مالی، معامالت پیچیده و غیر شفاف، معامالتی که توسط مالکان باشگاههاانیجروجود 

ي مربوط به کسب میزبانی مسابقات، حقوق مربوط به تصویر و مالکیت، هاتیفعال، وانتقالنقل، بازارهاي شودیم
ي غیرقانونی و هاتیفعالیی هستند که میزان ریسک هاحوزهي، از جمله گذارصحهحمایت گري مالی و توافقات 

) بیان شده وجود 2016(1رابرتز و همکاران که در تحقیقاتی که توسط گونههمان). 1(برندیمپولشویی را باال 
). 24تواند احتمال بروز فساد مالی را افزایش دهد(ي میگذارصحهي متنوع حمایت گري مالی و توافقات هابرنامه

ی رقانونیغي هاتیفعال) به نگرانی حامیان مالی از 2016(2عالوه بر این در تحقیقات کولزیچکی و کوینگ استونفر 
) که به بروز فساد مالی ناشی از سطح 2006) و همچنین تحقیقات ماسون و همکاران(19( شدهاشارهو فساد مالی 

)، 20(اندکردهالمللی المپیک اشاره ي بزرگ ورزشی نظیر کمیته بینهاسازمانو اقدامات مالی در  هاتیفعالباالي 
نظیر پولشویی هستند. در این راستا باید  ي غیرقانونی مالیهاتیفعالبستر مناسب فوتبال براي  دهندهنشانهمگی 

ي اصلی در تبدیل پولشویی به یک امقولهبه این اشاره کرد که بر اساس مدل این ولنگاري مدیریت اموري مالی 
ی نشان داده شده است که در آن خوببهنقص کارکردي اقتصادي است. این امر در مدل اعتبارسنجی(بخش کمی) 

و خود نیز از پدیده پولشویی ) =29/0pc(ي داردداریمعنی بر نقص کارکردي اقتصادي اثر ولنگاري مدیریت امور مال
 کندیمها و فرایندهاي مدل نقش ایفا استراتژي عنوانبه. ولنگاري مدیریت امور مالی که )=42/0pc(ردیپذیمتأثیر 

تأمین مالی؛  شفاف ریغي هاکانالمالی؛ي هاانیجریی از قبیل درگیر بودن تعداد ذینفعان متعدد و هامؤلفهشامل 
ي شده؛ گذارهیسرماي نامشخص در فوتبال؛ قابلیت پنهان شدن هسته اصلی منابع مالی هاهبهو  هاپاداشاستفاده از 

)، 2009)، فریک(2008در تحقیقات فیلیپکووسکی( هامؤلفهو نفوذ آسان و بدون کنترل در سازوکار فوتبال است. این 
پدیده پولشویی مورد  وانفعاالتفعلي مهم در هامؤلفه عنوانبه) 2009(FATF) و گزارش 2008انجمن فوتبال(

در این مدل تحت عنوان ولنگاري مدیریت امور مالی  وانفعاالتفعل). در این 10، 27، 11،12(اندگرفتهاشاره قرار 
شده است.  هاپاداشو  هاهبهمالی و  ي غیر شفاف تأمینهاکانال، تأکید زیادي بر ذینفعان و اندشدهي گذارنام

ي هاپاداشو  که در آن منشأ پول ییهاحوزهبسترها و  کندیم) در تحقیقی بیان 2008که فیلیپکووسکی ( گونههمان
 شفاف ریغ يهاکانالو  مورد سؤال نباشد و داراي اقتصاد زیرزمینی، نظام اداري ناسالم و ناکارآمد و نظام مالی افراد

هاي غیرقانونی شویی دارند و منابع حاصل از فعالیتیستم نظارتی قوي باشند، استعداد بیشتري براي پولو فاقد س
). همچنین نگرش افراد 11(ی عملیاتی گرددولشویتوانند وارد چرخه اقتصادي آن کشورها شده و پبه سهولت می

 

1  . Roberts 
2  . Kulczycki and Koenigstorfer 
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ي هاسازمانتواند در سطح بروز رفتارهاي منفی می جهیدرنتحالت خنثی به خود گرفته و  روزروزبهنسبت به فساد نیز 
 ).15ورزشی افزایش یابد(

بر اساس مدل بازنمایی شده از پدیده پولشویی در فوتبال، پیامد این پدیده نقص کارکردي اقتصادي در فوتبال 
همکاري و مشارکت به فقدان یک نظام اداري متمرکز براي کنترل امور مالی؛ عدم  توانیمي آن هامؤلفهاست که از 

ي غیرقانونی؛ عدم برخوردهاي قانونی مناسب و هاتیفعالمطلوب با بخش خصوصی؛ کاهش آگاهی نسبت به 
که مالحظه  گونههمانالمللی در امور مالی؛ اشاره کرد. ي عمل کردن؛ و فقدان انسجام و یکپارچگی بیناقهیسل
ي کلی بندجمعیک  صورتبهاجتماعی هستند.  -هنگیبرخی از این پیامدها اقتصادي و برخی دیگر فر شودیم
 رونیازابیان نمود که پولشویی فرایندي است امکان بروز آن در بستر فوتبال بسیار محتمل است.  گونهنیا توانیم

الگو و راهکارهاي  توانیمبر اساس مدل بازنمایی و اعتبارسنجی شده پولشویی در فوتبال، براي پیشگیري از بروز آن 
 زیر را ارائه نمود:

 
 الگو و راهکارهاي پیشگیري از پولشویی در فوتبال -4شکل 

 
ی میرزایی اهرنجانی است. بر اساس این شاخگسه تحلیلل مدمنطق الگوي پیشگیري از پولشویی در فوتبال، 

. )2(رندیگیمقرار  لیوتحلهیو تجزسی ربرمورد اي مینهري و زساختاري، فتارمل استه عودبرحسب سه  هادهیپد مدل
بر اساس این الگو براي پیشگیري از پولشویی در فوتبال باید فضاي اقتصادي سالم و سالمت ساختاري به همراه 

ی(ساختار، زمینه و رفتار) شاخگسه). درواقع بر اساس مدل 15نظارت شفاف امور مالی و اقتصادي وجود داشته باشد(
فوتبال کشور باید ساختار(ساختار اقتصادي)، زمینه(فضاي اقتصادي) و  براي پیشگیري از بروز پولشویی در بستر

ساختار  کهیدرصورتالمللی صورت گیرد. ي بینهاشاخصرفتار(نظارت امور مالی) با سالمت کامل و بر اساس 
 اقتصادي سالم، فضاي اقتصادي سالم و نظارت مستمر امور مالی و اقتصادي وجود داشته باشد، یک مدیریت قوي

 فوتبال است.  ونیفدراسپیامد آن کارکرد مطلوب اقتصادي  تبعبهامور مالی در فدراسیون فوتبال حاکم خواهد شد که 
 



80    99پژوهش نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی / سال شانزدهم/ شماره سی و دوم/ پاییز و زمستان 

 منابع و مآخذ
1.Albanese J S(2015) Transnational Organized Crime (Seventh 

Edition), Chapter 8, pp: 211-251. 
2.Alderfer, C. P. (1980). The methodology of organizational 

diagnosis. Professional Psychology, 11(3), 459. 
3.Andrew, D. P., Pedersen, P. M., & McEvoy, C. D. (2011). Research 

methods and design in sport management. Human Kinetics. 
4.Brooks, G. (2012). Online gambling and money laundering: “views from 

the inside”. Journal of Money Laundering Control, 15(3), 304-315. 
5.Chadwick, S. (2014). Still to be fixed: corruption posing new challenges for 

sport business researchers. Sport, Business and Management: An 
International Journal, 4(1). 

6.Commission of the European Communities (2008), Report from the EU 
Sport Forum organized by the European Commission in Biarritz on 26-27 
November 2008, Brussels. 

7.Creswell, J. (2015). Educational Research: Planning, Conducting, and 
Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Saddle River, NJ: 
Prentice Hall. 

8.Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2010). Qualitative inquiry and research 
design: Choosing among five approaches. Sage publications. 

9.Danaeefar, H(2011) Theory building: Fundamentals and methodologies, 
SAMT publication[Persian]. 

10.FATF. (2009). Money laundering through the football sector. OECD 
Publishing. 

11.Filipkowski, Wojciech(2008),Cyber Laundering: An Analysis of 
Typology and Techniques , International Journal of Criminal Justice 
Sciences, vol. 3, p.15-27. 

12.Frick, B. (2009), “Globalization and Factor Mobility, The Impact of the 
„Bosman Ruling‟ on Player Migration in Professional Soccer”, Journal of 
Sports Economics, Volume 10, Number 1, Sage Publications, Thousand 
Oaks, CA, pp. 80-106. 

13.Frunza C. M(2016) The Link Between the Betting Industry and Financial 
Crime, Solving Modern Crime in Financial Markets, p p: 77-121. 

14.Hugel, P., & Kelly, J. (2003). Internet gambling, credit cards and money 
laundering. Journal of Money Laundering Control, 6(1), 57-65. 

15.Hwang, G. (2016). Understanding Sport Corruption: An Examination of 
People’s Perceptions toward Corruptions. Psychology, 6(4), 250-7. 

16.James, R. Richards (2007) Transnational Organizations Cyber Crime, 
Electronic Banking System and Money Laundering: A Handbook for Law 
Enforcement Officers, CRS Press.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323296069000080
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128044940000061
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128044940000061


   81  ...در فوتبال و ارائه راهکار پولشویی در فوتبال طراحی مدل مفهومی فرایند پولشویی

17.Jayasree V, Siva Balan R.V(2017) Money laundering regulatory risk 
evaluation using Bitmap Index-based Decision Tree, Journal of the 
Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences, Volume 
23,  pp: 96-102. 

18.Johnson, G. (2006), Football and Gangsters, Mainstream Publishing, 
Edinburgh. 

19.Kulczycki, W., & Koenigstorfer, J. (2016). Why sponsors should worry 
about corruption as a mega sport event syndrome. European Sport 
Management Quarterly, 16(5), 545-574. 

20.Mason, D. S., Thibault, L., & Misener, L. (2006). An agency theory 
perspective on corruption in sport: The case of the International Olympic 
Committee. Journal of Sport Management, 20(1), 52-73. 

21.McCarthy, k. J, Santen p. V, Fiedler. I (2015) Modeling 
the money launderer: Micro theoretical arguments on anti-
money laundering policy, International Review of Law and Economics, 
Volume 43, pp: 148-155. 

22.Nunnally, J.C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York: 
McGraw Hill. 

23.Ranon, Stevens (2008), Anti-Money Laundering Initiatives under the USA 
Patriot ACT: www.Stradley.com  

24.Roberts, S., Chadwick, S., & Anagnostopoulos, C. (2017). Sponsorship 
programmers and corruption in sport: management responses to a growing 
threat. Journal of Strategic Marketing, 1-18. 

25.Roemer, H. (2006), contribution to the workshop “The business of sport 
and corruption” at the 12th International Anti-Corruption Conference, 
Guatemala City, 17 November 2006. 

26.Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. 
Sage publications. 

27.The Football Association (2008), Money Laundering and the Proceeds of 
Crime Act: Guidance for Football Clubs, the Football Association, 
London. 

28.The Vienna Convention The. (1988). U.N. Convention Against illicit 
Traffic in narcotic drugs and psychotropic substance. 

29.Transparency International (Ed.). (2016). Global corruption report: sport. 
Rutledge. 

30.Valdez, I. (2016). Punishment, race, and the organization of US 
immigration exclusion. Political Research Quarterly, 69(4), 640-654. 

31.Vandezande, Niels(2017)Virtual currencies under EU anti-
money laundering law, Computer Law & Security Review, Volume 33, 
Issue 3, pp: 341-353. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1815385216300013
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1815385216300013
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144818814000209
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144818814000209
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144818814000209
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364916302060
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364916302060


82    99پژوهش نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی / سال شانزدهم/ شماره سی و دوم/ پاییز و زمستان 

Designing a conceptual model of process in money laundering 
on football and presenting solutions Money laundering in 

football and designing a model to prevent it 

Hassan Donyaee*1 -  Seyed Emad Hossini2 -  Nasrolah Mohamadi3 

(Receive:2017/07/29 accept:2017/10/13) 

 

Abstract  
Introduction: Money laundering is one of the illegal acts that has negative 
effects on economy. The purpose of this study is identifying contexts, conditions, 
process and consequences of Money laundering on football and recommend 
solutions to preventing it.Methodology: Research conducted through mixed 
methods in fundamental-explanatory's nature.In first part (Qualitative phase) data 
was collected through in-depth interviews with experts based on snowball sampling. 
The data were coded and analyzed based on grounded theory via systematic 
approach. In second part (quantitative phase) a researcher made questionnaire 
distributed after meet validity and reliability. In this phase data were analyzed 
through SEM. Findings: data analysis revealed that main categories are: 
intervening conditions (no clear supervising on financial affairs), contexts 
(unhealthy economic structure), causal conditions (poisoning of economic 
climate), phenomena (money laundering), strategies (indifference on financial 
management), finally, Consequences (economic malfunction on football). In 
quantitative phase, conceptual model was confirmed through path analysis. 
Discussion and conclusion: money laundering is a phenomenon that may happen 
in football. Hence, understanding process in ML and considering them is crucial 
act. Therefore, to prevent ML must be clear supervising on financial affairs, 
healthy economic structure and developed economic climate on financial 
channels in football. Thereby, we can implantation an efficient managing on 
financial affairs in football.  
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