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عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال  یکمّ یالگو نییهدف پژوهش حاضر، تب
و به لحاظ روش انجام  یبود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربرد رانيا

( SEM) یمعادالت ساختار یسازمُدل یهاو از نوع پژوهش یپژوهش کمّ
 ونیوزارت ورزش و فدراس یستاد رانيمد هیّ پژوهش را کل یبود.. جامعه آمار
عامل  رانيدانشگاه، اصحاب رسانه، مد دینظران و اساتفوتبال، صاحب

الزم بودند؛  طيو داوران که حائز شرا کنانيباز ان،یفوتبال، مرب یهاباشگاه
در دسترس  یریگ( که با استفاده از روش نمونهN=836) دادندیم لیتشک

بود که از  یاها، پرسشنامه محقق ساختهداده یانتخاب شدند. ابزار گردآور
 يیشده بود. روا نيو تدو هینظران تهمصاحبه با خِبرگان و صاحب قيطر

و  یبررس نیو متخصص دینفر از اسات 81پرسشنامه توسط  يیو محتوا یصور
(. بمنظور α=137/1کرونباخ بدست آمد ) یآلفا بيابزار توسط ضر يیايپا

استفاده شد  یافاکتش یعامل لیپرسشنامه از آزمون تحل یساختار عامل یبررس
شده  یگردآور یهاشد. داده هيگو 78عامل با  81 يیکه منجر به شناسا

( PLS) یبه روش حداقل مربعات جزئ یديیتأ یعامل لیتوسط آزمون تحل
قرار گرفت. با توجه به  ديیمورد تأ زیسازه ن يیمورد سنجش قرار گرفت که روا

 ،یاز مُدل ساختار %31 نانی( بدست آمده با اطمt) یمعنادار بيضرا ريمقاد
)فساد(  یمحور دهيبر پد امدیگر، راهبرد و پمداخله ،یانهیزم ،یعوامل علّ  هیکل

 ،یعلّ یهامقوله نیمعنادار و در جهت مثبت داشتند و تنها ارتباط ب ریتأث یدارا
( یاثر معنادار و در جهت معکوس )منف امدیگر و راهبرد بر پمداخله ،یانهیزم

 . بود.
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The purpose of this study, explaining the quantitative 

pattern of influential factors to lead corruption in Iran’s 

football industry. The present study was applied in 

terms of purpose and in terms of the method of 

conducting quantitative research and the type of 

Structural Equation Modeling Research (SEM).The 

statistical population of the study consisted of all the 

heads of the ministry of sport and football federation, 

academics and professors of the university, media 

representatives, managers of football clubs, coaches, 

players and referees who were qualified (N = 196). This 

was selected using available sampling method. To 

collect data, a questionnaire was made through 

interviews with experts and scholars were prepared. The 

face and content validity of the questionnaire was 

obtained by 10 professors and experts and the reliability 

of the tool was obtained by Cronbach's alpha coefficient 

(α = 897). In order to examine the factor structure of the 

questionnaire, exploratory factor analysis was used to 

identify 18 of the 71 items was leading. Data compiled 

by confirmatory factor analysis using partial least 

squares (PLS) were used to assess the validity was 

confirmed. Considering the significant coefficient 

values obtained with 95% of confidence in the structural 

model, all the causal, subjective, interventional, strategy 

and consequence factors had a significant and positive 

effect on the pivotal phenomenon of corruption. Only 

did the relation between causal, subjective, 

interventional and strategy factors have a significant 

negative effect on the results.. 
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 مقدمه
ها ها و ادارهانواع سازمان یریگبا شکل ر،یاخ یهادر سده   

و  یسازمان یهایافراد، شاهد ناهنجار ازین یجهت ارضا
از انحرافات  یديبه مثابه شکل جد  یاصطالحاً فساد ادار

و همکاران   نزی(. کول1، 27، 11، 83، 99) ميابوده یاجتماع
افت سود و يعمل انجام شده با هدف در کي( فساد را 2113)

با  یو ارتباط یهمخوان گونهچیکه ه دندینام یشخص یايمزا
 ماليپا یها ندارد و نوعو حقوق افراد در سازمان یاصل فهیوظ

(، 2111)  نی(. دن نئوونبوئر و کاپت1است ) گرانيشدن حق د
(، 2186)  فکای(، رزآکرمن و پال2183و سانتانگو  ) یوسیراب

( فساد را استفاده از 2183)  نی( و م2181و همکاران  ) رایگورس
 فيدر سازمان در جهت کسب منافع نامشروع تعر یقدرت شخص

 (. 92، 81، 12، 93، 88نمودند )
در حال توسعه  ی( اعتقاد داشت که در کشورها2181)  ويمو

 نیهمچن یفسادهاست. و رياز سا شتریب اریبس یاسیفساد س
. فساد 8اعتقاد داشت که سه نوع فساد در هر جامعه وجود دارد. 

حفظ قدرت و مقام و ثروت خود  یخود برا اراتی: از اخت یاسیس
 نیقوان بيصونامناسب منابع، ت صی. لذا تخصکندیتالش م

جمله خود از  بیرق یهاگروه فیمتناسب با منافع خود و تضع
نوع فساد ارتباط  ني. فساد بزرگ : که ا2موارد است.  نيا

دارد. مثل پرداخت رشوه،  یاسیبا عامالن فساد س یکينزد
. فساد خرد : که توسط 9. یدولت يیاختالس، سوء استفاده از دارا

که معموالً در  ردیگیصورت م انسازم نيیو کارکنان پا رانيمد
و مقامات  سیپل ها،مارستانیصدور مجوز، ب یبخش خدمات برا

 یها-شکل ،ی(. فساد ادار99) شودیانجام م ریگاتیمال
تیرا در رابطه با فعال یمتعدد هاییدارد و قانون شکن یگوناگون

مستقل مبارزه با  ونیسی. کمشودیمختلف دولت، شامل م های
( معتقدند که 2188( و گروس )2181) وي(، مو2113فساد  )

 یرسم یسوء رفتارها لیاز قب یموارد فساد شامل قيمصاد
 یقانون اری، سوءاستفاده از اخت یکار)شامل نقض اعتماد ، اهمال

  یبازی، اختالس ، پارت يیجو، رانت یو تخلّف (،رشوه ، تبان
مواد  یرقانونی، معامالت غ یرقانونیغ یبند( شرطيیگراضی)تبع

 تیّمسائل با ماه گريو د  انیمخدر ، خشونت ، پناه دادن به خاط
 (. 83، 99نمودند ) انیمشابه موارد ب

است که  یو اقتصاد یاسیس ،یناهنجار اجتماع دهيپد کي فساد
شدن صنعت  ی(. جهان21شده است ) زیورزش ن ریبانگيامروزه گر

نهفته  یدرآمدها لهیبوس یتجار نديفرا کيورزش، منجر به 
( و ونیاسی)س یدولت نیمسئول ،یمال انیسهامداران، حام یبرا

شده است  نيا بهدرآمد نهفته منجر  نيورزشکاران شده است. ا

بمنظور کسب سود و  نیاز ورزشکاران و مسئول یاریکه بس
(. در حال حاضر 98دچار ارتکاب فساد شوند ) شتر،یمنفعت ب

ورزش و تفريحات سالم در کشورهای توسعه يافته به عنوان 
اقتصاد ملی مورد توجه  يک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد

رود. به شمار می 28قرن  دراست و يکی از درآمدزاترين صنايع 
صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته، قلمرو آن همه جا را 
تسخیر کرده و در سراسر دنیا ريشه دوانیده است تا میلیاردها 

مند شوند. صنعت ورزش با در اختیار داشتن انسان از آن بهره
ن مسابقات بزرگ ورزشی، امکان عامل محرکی همچو

ها را فراهم نموده و رسانه یغاتیهای تبلگیری از فرصتبهره
است که اين موضوع خود موجب ايجاد بستر الزم برای تعامل ما 

و  ري(. داو81بین صنعت، تجارت و ورزش گرديده است )
فروش  ،یصدور مرب کنان،ي( نقل و انتقاالت باز2111همکاران  )

 ساتیامکانات و تأس جاديا ،یورزش نيادیم غاتیتبل ت،یبل
را از جمله  یمال انیو جذب حام هایبندشرط ،یورزش

(. همانطور 89) کندیشدن ورزش عنوان م یصنعت یدستاوردها
نشان دهنده  ایکه آشکار است سهم و ارزش صنعت ورزش در دن

و  یغفلت از جمله فساد، بداخالق نيآن است که کوچکتر
را به بار  یريناپذصنعت، صدمات جبران نيدر ا یناهنجار

که  انددهیعق ني( بر ا2188)  کي(. گروس و چادو83) آوردیم
  یاخالق ری، غ یقانون ریغ تیفساد در ورزش شامل هرگونه فعال

 جهینت فينامتعبر  است که به طور عمد و به منظور تحر اي
 کيرش نيمنافع چند ايو  یمنافع شخص یمسابقه در راستا

 یها(. در سازمان87) روندیبه کار م تیدر آن فعال ریدرگ
مشاهده شده است:  ريز لیاز قب یفساد به عنوان موارد ،یورزش

با شرکت کنندگان در مسابقه  و استفاده  یرشوه به مقامات ، تبان
( نگی)دوپ بردیکه عملکردشان را باال م يیورزشکاران از داروها

 ريکه مد یاشکال فساد توسط افراد نيمانند دوچرخه سواران. ا
و در دسته سازمان با افراد فاسد   رديپذیصورت م ستند؛ین
(OCIجا )(، 2188)  ريی(. کوچان و گود29، 91) ردیگیم ی
در ورزش امروز  هيداشتند که وجود مبالغ هنگفت از سرما انیب

و  یمال انیعقد قرارداد با حام کنان،يو فروش باز ديجهت خر
ساخت و ساز  ،یورزش یهاو باشگاه میفروش ت و ديخر

فراهم  یکسب سودآور یرا برا یاديفرصت ز تنهانه  هاومياستاد
(. 21) کندیم ريناپذاجتناب زیبلکه بروز فساد را ن کند،یم

از اصول  یکي(، اعتقاد داشتند 2119)  تیو اسم کیوسترب
است.  جهیاز نت نانیبودن ورزش، عدم اطم زیانگ جانیه یاساس

بودن آن است که  زیانگ جانیباعث ه جهیاز نت تیعدم قطع نيا
 فيو غلبه بر حر یروزیتمام تالش خود را جهت پ کنانيباز ۀهم
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(. امروزه، ورزش فوتبال، به گواه شواهد 17) رندیگیبکار م
ترين ورزش در عرصه بین موجود پرطرفدارترين و محبوب

المللی است تا جايی که بسیاری از کشورهای پنج قاره آن را در 
ها بودن ورزشگاه لبريزدارند. رديف ورزش ملی خود محسوب می

تبال را به ها از بینندگان چند صد میلیونی، فوو برخورداری رقابت
ترين ورزش جهان معرفی کرده است. همگام با عنوان مردمی

افزايش تمايالت نسبت به اين رشته ورزشی تغییرات زيادی در 
فوتبال و امور مربوط به آن بوجود آمده است تا جايی که فوتبال 

در بسیاری کشورها به صنعتی تمام عیار تبديل شده  یاحرفه
به  یبدن تیفعال کيتبال از انجام فو فیتوص ني(. با ا81است )

 هاینهیهمه جانبه در زم ایفراتر رفته و توسعه یصورت آماتور
و  یونيزيتلو هایبرنامه رانيمختلف را تجربه کرده است. مد

معروف  هایگیمعتبر و ل یهایپخش باز یبرا ایماهواره
به  گیل یهااز سازمان یونيزيحقوق پخش تلو ديحاضر به خر

 ی. داد و ستدهاباشندیم یدالر ونیلیکالن و چند م یهامتیق
 ها،باشگاه نیب کنانينقل و انتقال باز یبرا یدالر ونیلیچند م
چند  هایکالن، معامله اریبس هایهيبا سرما یمال انحامی وجود

اطراف  غاتیتبل یبرا ایحرفهگیل هایازمانبا س یدالر ونیلیم
 یونيزيکالن از محل حق پخش تلو یو کسب درآمدها نیزم

را  ایهستند که فوتبال حرفه یاز جمله عوامل یمسابقات، همگ
نموده است  ليصنعت تبد ايتجارت  کيساده به  یباز کياز 

رونکو و الورگنا   ی( و د2182و همکاران  ) موي(. برا81)
 زیانگ جانی(، اشاره داشتند که ورزش فوتبال بخاطر ه2181)

 نيهمه افراد از ا میبودن، تجربه مستق ینیبشیپ ابلرقیبودن و غ
در همه اقشار و سطوح جامعه، وجود منابع  ربودنیورزش، فراگ

پوشش  نیشدن آن به صنعت و همچن ليهنگفت و تبد یمال
در  یگاه ممتازيها از جاورزش رينسبت به سا شماریب یارسانه

ساختار  رییو تغ هایژگيو نيبرخوردار است. لذا ا ایمردم دن نیب
در  دهیچیصنعت پ کيبه  یورزش و سرگرم کيفوتبال از 

جهت  یاندازباعث شده است که دست یساختار اجتماع
مقامات و افراد سودجو منجر به وجود  نیاز آن در ب یبرداربهره

 (.82، 1در آن شود ) يیفساد و رسوا
 با یداشتند که سالمت اجتماع انی(، ب8931و همکاران ) زارع

کنترل فساد در اداره ورزش و جوانان استان فارس ارتباط 
 نیقوان یو عوامل اثربخش یدارد و عوامل نظارت یو مثبت میمستق

و همکاران  ی(. رزاق18کنترل فساد است ) یهاراه نياز مهمتر
در  یمؤثر فساد ادار عاداب یبا عنوان بررس ی(، در پژوهش8939)

عوامل  ،یعوامل اقتصاد ،یسازمان یهایژگيکه و افتيفوتبال در
و مقررات به  نیکارکنان و قوان یفرد یهایژگيو ،یفرهنگ

(. 18را در بروز فساد در فوتبال داشتند ) ریتأث نيشتریب بیترت
مبارزه با فساد  یراهکارها ني(، مهمتر8932) یو فغان یابزر
اصالح  ،یگریکاهش تصد ،یسازیصوصرا خ یادار
 یهاو آموزش ارزش اءیتوجه به اح ،یاقتصاد یهااستیس

ها به ها، ملزم کردن دستگاهفرهنگ سازمان رییتغ ،یاخالق
 ،یسازآموزش و فرهنگ ،یرونیو ب یدرون یهایپاسخگوئ

نظارت و  ،یاز نظام ادار يیزدااستیس ،یاصالح نظام ادار
 یاسیس یهاتيها و جلب حماروش بودبه موقع، به یبازرس

(، در پژوهش 8938و همکاران ) یکلور ی(. نجف8عنوان نمود )
 یورزش یهاخود با عنوان عوامل مؤثر در بروز فساد در سازمان

نقش را در بروز و گسترش  نيشتریب یکه عوامل فرهنگ افتيدر
 یمختلف کنترل فساد ادار یهاروش نیدارند و در ب یفساد ادار

وش کنترل شناخته شد ر نيبه عنوان مهمتر یسازیخصوص زین
نمود که  انی(، در پژوهش ب8931(. زارع و همکاران )91)

با کنترل فساد در  یو مثبت میارتباط مستق یجمع یهارسانه
 ت،یفعال تیّبا ارتقاء شفاف یجمع یهاورزش فوتبال دارند و رسانه

وجود  نی. همچنکندیم فاءيا یمؤثر اریدر کاهش فساد نقش بس
ها جهت مناسب در درون باشگاه یکنترل و نظارت یهاسمیمکان

ثبت  یکارآمد برا یکنترل مال ستمیس یکنترل فساد، برقرار
جوان،  کنانيباز یاخالق یهاتوجه به آموزش کنان،يقرارداد باز

را از جمله عوامل مؤثر در  کنانيپرداخت به موقع حقوق باز
( 2113را  )(. نوگا12عنوان نمود ) وتبالکنترل فساد در ورزش ف

در پژوهش خود با عنوان نقش رسانه در کنترل فساد؛ مطالعه 
افراد جامعه به  یبنديکشور اوگاندا نشان داد که عدم پا یمورد
عوامل  نيرا مهمتر یبازیو پارت یزيگرقانون ،یاخالق نيمواز

(، 2181(. مسترز  )96کرد ) ادياثرگذار بر بروز فساد  یفرهنگ
 ،یباز جهیدر نت یفساد در ورزش را تبان قيمصاد نيمهمتر

بزرگ و  یدادهايرو یزبانیجهت کسب م یخواررشوه نگ،یدوپ
( در پژوهش خود 2186(. بوسکو  )98عنوان نمود ) یبندشرط

کشور  98کننده فساد ادراک شده در  نیینشان داد که عوامل تع
 یبوده است. و یاسیو س یعموم یهادر بخش شتریب يیاروپا

با خط فقر در  یمیرابطه مستق ینمود که فساد اجتماع عنوان
 یاسیس ،یاقتصاد یرهایبا متغ یجامعه دارد و به طور قابل توجه

و  یعموم یهانهيهز شي. افزاکنندیارتباط برقرار م یو فرهنگ
(. 2نشان دهنده وجود فساد بود ) یادار ستمیس یعدم اثربخش

 ريناپذبا عنوان اجتناب ی( در پژوهش2183و همکاران  ) یمانول
 یترفندها ،ینمودند که تبان انیب ونانيبودن فساد در فوتبال 

بروز  قياز جمله مصاد یاتیمال یجعل نامهیو گواه یفروشتیبل
کشور را  نيبود و عمده مشکل فوتبال در ا ونانيفساد در فوتبال 
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(. 23کردند ) کرذ یتيريو مد یاقتصاد ،یساختار ،یاسیعوامل س
 ی( در پژوهش خود با عنوان آناتوم2181و همکاران  ) ازلمي

مسابقه  87در  یعنوان نمودند که تبان هیدر فوتبال ترک یتبان
 1 لیاتفاق افتاده بود که منجر به تشک 2181-2188فصل 

مظنون و منجر به حذف  39و  یانضباط تهیکم 7 ،يیپرونده جنا
 هایتبان نيدر ا نیشده است. همچن يیاز مسابقات اروپا میدو ت
کسب  یکشور برا نيجمهور ا سیو شخص رئ ونیاسیاز س یاثر
 (.11) شودیم دهيد زیدلخواه باشگاه مورد عالقه خود ن جهینت
فوق  تیفوتبال اهم شکیب ،یمختلف ورزش یهارشته انیم در

فوتبال در جوامع  تیاهم انیب یبرا کهيطوردارد به یاالعاده
که نسبت  یکسان یحت ست؛یآمار و ارقام ن انیبه ب یازین یکنون

را در  یرشته ورزش نيا تیاهم اندعالقهیو ب تفاوتیبه فوتبال ب
. در حال حاضر از فوتبال به عنوان کنندیابعاد مختلف، انکار نم

 اديها ورزش نيترهیو پرحاش نيترنندهیپرب ن،ياز پرطرفدارتر یکي
 یو جهان یاقاره ،یکشور یهاونیفدراس یو رؤسا شودیم

 یلیقرار دارند. تعط یاسیفوتبال در رده افراد با نفوذ و قدرتمند س
مختلف و  یکشورها یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیجلسات مهم س

مسابقات حساس  یبرگزار نیکسب و کار مردم در ح یلیتعط
 الملل،نیب استیاز فوتبال در عرصه س یفوتبال و استفاده ابزار

توجه داشت که  ديورزش دارد. لذا با نيفراوان ا تیاز اهم یحاک
و  هایدر فوتبال باعث بروز کج رفتار هایژگيو نيدارا بودن ا
 یرا دچار مشکالت جد زشور نيشده و ا يیهایمنفعت طلب

 (.22نموده است )
شدن  ريبرتر فوتبال که منجر به سراز گیل سیو تأس یاندازراه با

رشته  نيا یکشور به سو یو مال یاز منابع عموم یاديحجم ز
جهت  یمال انیشده است. حضور پر شمار حام یورزش
حضور پررنگ  ،یورزش یهاو باشگاه هامیدر ت یگذارهيسرما
 حضور نیجهت پوشش اخبار ورزش و همچن یورزش یهارسانه

حوزه شاهد  نيرا در ا یاژهيو تیوضع یورزش انیتماشاچ
اقشار مردم  یتمام یکه فوتبال برا تیجذاب لیاما به دل م؛يابوده

شاهد  یکنون تیدارد در وضع یاسیمردان سدولت یو حت
 یرشته ورزش نياز جمله وجود فساد در ا یو مشکالت هاینارسائ

کاهش منابع  ،یاخالق نيازو مو ارهای. کاهش معميارا شاهد بوده
و  هامیت ،یورزش یهاونی)فدراس یورزش یهاسازمان یمال

و نظارت بر منابع  تیعدم شفاف لی( به دلیورزش یهاباشگاه
از فوتبال  یبردارجهت بهره یاسیدخالت و حضورافراد س ،یمال

)حضور در انتخابات(، عدم تجربه و  یدر جهت منافع شخص
 هامینقل و انتقال ورزشکار در ت ر،ورزش کشو رانيتخصص مد

پرداخت  ( و هرج و مرج دری)دالل یستگيبدون اصل شا
 ،یدولت یاستفاده نامحدود و کنترل نشده از منابع مال ها،نهيهز

فوتبال کشور،  کیستماتیالزم جهت اداره س یهارساختيعدم ز
افراد  نيو تخصص ا يیفوتبال و عدم آشنا رانيبودن مد یانتصاب

 یگذارهيدر سرما تیفوتبال و نحوه اداره آن و عدم امن یضااز ف
معضل )فساد( در  نيو ... باعث وجود ا انیدر ورزش توسط حام

به نکات برجسته فوق  تي. با عنامياورزش کشور )فوتبال( بوده
 یصنعت ورزش کشور و عل یروشیپ یهادر مسائل و چالش

 یهاکه داده شودعنوان  ديفوتبال، با یالخصوص در رشته ورزش
مختلف از جمله ورزش  یهادرباره فساد در بخش یقابل اعتماد

سنجش فساد در  یبرا یوجود ندارد و هنوز دانش کاف رانير اد
 یجمع آور ینشده است. پس بهتر است برا جاديداخل کشور ا

  یانهیمُدل زم ریمختلف نظ یهاقابل اتکا از مُدل یهاداده
سلسله  کيرا دارد که  تیقابل نيمُدل ا نياستفاده شود. ا

بر استقراء  یمبتن یاهيتا نظر ردیرا بکار گ کیستماتیس یهاهيرو
 .کند جاديا دهي)جزء به کل( درباره پد
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برگرفته از آراء و  یهاپژوهش بر آن است تا با اتکا بر آموزه نيا
 رانينظران و مدپژوهش و با استفاده از نظرات صاحب نهیشیپ

ها و فوتبال، مشکالت و چالش ونیحوزه ورزش کشور و فدراس
مسائل موجود فساد در صنعت فوتبال کشور را روشن سازد و 

آنان، به  دگاهياز د شترکم یهاسپس با توجه به مسائل و چالش
 ديمعضل اقدام نما نيارائه الگو و راه حل امکان برون رفت از ا

ورزش  نیو مسئول رانيمد یبرا يیهاشاخص فيچرا که تعر
فساد  زانیو سنجش م یو چه خصوص یبخش دولت کشور چه در

 رايمؤثر خواهد بود، ز یسالمت ادار یآنان در بهبود و ارتقا
مختلف  یهاخواهد شد تا بخش یازهیانگ ،یابيارز یهاشاخص

 یسالمت ادار یفساد و ارتقا زانیکاهش م یدر فساد برا ریدرگ
 یساز و کار قانون هیخود تالش و رقابت کنند و به دنبال آن با ته

و توسعه ورزش  يیو شکوفا دهيپد نياز ا یریدر جهت جلوگ
با توجه به مطالب فوق، شناخت  نيکشور تالش شود؛ بنابرا

 یو ضرور تیبا اهم رانيعوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ا
 .رسدیبنظر م

  

 قيتحق روش
و به لحاظ روش انجام  یحاضر به لحاظ هدف، کاربرد پژوهش 

  یمعادالت ساختار یمُدلساز یهاو از نوع پژوهش یپژوهش کمّ

(SEMبود. جامعه آمار )یستاد رانيمد هیپژوهش را کل ی، 
نظران اعم صاحب هیوزارت ورزش و جوانان، کل یاتیو عمل یانیم

و مطلع در حوزه  کامل تیّکه اشراف یو افراد یدانشگاه دیاز اسات
و  یداریشن ،یرياصحاب رسانه تصو هیصنعت فوتبال، کل

برتر و دسته اول کشور،  گیل یهاعامل باشگاه رانيمد ،ینوشتار
برتر  گیفعال در ل کنانيبرتر و دسته اول کشور، باز گیل انیمرب

داوران  هیاند و کلکه بازنشسته یکنانيباز نیو دسته اول و همچن
صنعت  تیبرتر که مطلع از وضع گیو ل یالمللنیدر سطح ب

الزم انتخاب شدند  یهاداده لیفوتبال کشور بودند؛ بمنظور تکم
(836=Nو با توجه به ا .)یارائه گردآور یمحقق برا نکهي 

نفر به  836نفر از  861الزم جهت آزمون مُدل به تعداد  یهاداده
به  یریگداشت لذا روش نمونه یعنوان نمونه پژوهش دسترس

در دسترس در نظر گرفته شد. با توجه به  یریگصورت نمونه
پژوهش از جمله موضوعات حساس  در  نيموضع ا نکهيا

افراد از مشارکت  یو برخ باشدیم یورزش تيريمد یهاپژوهش
و  عيپس از توز تينمودند، در نها یپرسشنامه خوددار لیدر تکم
ها و کنار از پرسشنامه یها و عدم عودت تعدادپرسشنامه یگردآور

 یبر رو یآمار لیو تحل هيمخدوش، تجز یهاگذاشتن پرسشنامه
 .رفتيپرسشنامه انجام پذ 897

 

 

 پژوهش یآمارجامعه و نمونه  .8 جدول

 افراد
حجم 

 جامعه

حجم 

 نمونه

پرسشنامه عودت داده 

 شده

روش 

 گیرینمونه

های مدیران ستادی وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و هیأت

 استانی

 در دسترس 81 81 81

 در دسترس 81 12 11 نظران و اساتید دانشگاهصاحب

 دسترسدر  88 81 81 اصحاب رسانه )دیداری، شنیداری و نوشتاری(

 در دسترس 81 11 23 های لیگ برتر و دسته اولمدیران عامل باشگاه

مربیان لیگ برتر، دسته اول و مربیانی که در حال حاضر 

 فعالیتی ندارند

 در دسترس 11 23 21

 در دسترس 23 38 34 بازیکنان شاغل در لیگ برتر، دسته اول و بازنشسته

 در دسترس 81 81 81 بازنشسته داوران حاضر در لیگ برتر و دسته اول و

  821 841 814 جمع کل
 

  
 

( هيگو 818اطالعات پژوهش حاضر، پرسشنامه ) یابزار گردآور
و  یابود که برگرفته از مطالعات کتابخانه یامحقق ساخته

 يیو محتوا یصور يیمصاحبه با خِبرگان حوزه فوتبال بود که روا

و  يیاجرا ،ینظران علمو صاحب نیتن از متخصص 88آن توسط 
پرسشنامه در قالب  هيگو 818قرار گرفت.  ديیمورد تأ یپژوهش

-2کامالً مخالفم، -8) کرتیل یانهيپنج گز فیبا ط یاپرسشنامه
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و  هیکامالً موافقم( ته -1موافقم و  -1ندارم،  ینظر-9مخالفم، 
 نیدر ب یو گردآور عيپرسشنامه پس از توز ني. اديگرد میتنظ

 یو تناسب ساختار عامل یبنددسته یپژوهش برا یهانمونه
 یاکتشاف یعامل لیپژوهش از آزمون تحل یهافهبا مؤل هاهيگو

و  یبندبا گروه یاکتشاف یعامل لیاستفاده شد. آزمون تحل
و  یبندها را دستهمرتبط به هم، داده یرهایمتغ یبندطبقه

پژوهش به عنوان  هیحالت در مراحل اول ني. اکندیالصه مخ
 لیتحل. معموالً در شودیساخت ابزار استفاده م ندياز فرا یبخش
 يیهادر ارتباط با تعداد عامل از،یمورد ن یهاتعداد نمونه یعامل

ها . اساساً تعداد نمونهشودیم یبررس شوند،یم یریگکه اندازه
ها باشند. کناپ و از تعداد عامل شیب ديبا شهی( همهای)آزمودن

هر عامل  یبه ازا ی( نسبت حداقل سه آزمودن8331براون  )
در مورد حجم نمونه  گريد دگاهياند. ددانسته بول( را قابل قری)متغ

است که چون اساس  نياست که چون اساس حجم نمونه ا نيا
اکثر اهداف  یبرا یآزمودن 211تا  811 نیاست، ب یبر همبستگ

جهت متناسب  KMO(. مقدار شاخص 21) باشدیم یکاف
 تيدهنده کفابدست آمد که نشان 717/1بودن اندازه نمونه 

 تواندیشاخص م نيدر پژوهش حاضر است. مقدار ا یریگنمونه
 1/1 فرضشیپ نيا ري. چنانچه مقادديبدست آ کيصفر تا  نیب
( مورد 2181و همکاران  ) امزیليو دگاهياز آن باشد از د شیب اي

 ري( اگر مقاد2111بارت و مورگان  ) چ،یل دگاهي( و از د13قبول )
مناسب و مورد  یل عاملیتحل یها براباشد داده 7/1از  شیآن ب

 تي( آزمون کروP) یسطح معنادار نی(. همچن26است ) ديیتأ
پژوهش معنادار بدست  نيباشد که در ا 11/1کمتر از  ديبارتلت با

 سياز مناسب و مطلوب بودن ماتر ی( که حاکP≤18/1آمد )
 یهاداده یعامل لیتحل یبرا یو ساختار مُدل عامل یهمبستگ

 یهافرض شیپ یپژوهش تمام نيپژوهش داشت. لذا در ا

و  KMOآزمون  جينتا اتیقرار گرفت. جزئ ديیپژوهش مورد تأ
 .ده استنشان داده ش2بارتلت در جدول تيکرو

 

 و آزمون بارتلت KMOشاخص  جينتا .2جدول

 نتیجه مالک مقادیر مشاهده شده پیش فرض

 تأیید 10/0بیش از  111/0 جهت متناسب بودن اندازه نمونه KMOآزمون 

 - - 331/1114 دومقدار خی هابودن تفکیک عاملآزمون کرویت بارتلت جهت درست 

 - - 1010 درجه آزادی

 تأیید 01/0کمتر از  008/0 (Pسطح معناداری )
 

سؤال پرسشنامه به  818سؤال از  91که پس از آزمون، تعداد 
بود از  11/1کمتر از  ريمقاد یآنها دارا یبار عامل نکهيا لیدل

در نظر گرفتن بار هر عامل، از  اریفهرست سؤاالت حذف شدند. مع
از محققان از  یمتفاوت است. برخ گريمطالعه به مطالعه د کي

گر از نقطه بُرش حداکثر يد یو برخ 91/1نقطه بُرش حداقل 
 81سؤال پرسشنامه در  78(. که 21) کنندیاستفاده م 11/1

. 2سؤال( 1) رانينادرست مد نشي. گز8) یعامل؛ عوامل علّ
و  یتيري. ضعف مد9سؤال( 1) یساالرستهيفقدان تخصص و شا

. فقدان 1) یانهیسؤال((، عوامل زم6) رانيمد يیدرآمدزا
 2) یمال یانضباطی. ب1سؤال( 2) یابيدر استعداد یمحوربرنامه
و  يیقضا ی.ضعف نهادها7سؤال( 1فوتبال ) یزدگاستی.س6سؤال(

 ی. ضعف حقوق1گر )سؤال((، عوامل مداخله 1فوتبال ) یرتنظا
.ضعف 81سؤال(  1) نی. کمبود قوان3سؤال(  1ورزش ) طیمح

 یتعهدی. ب88سؤال(  6) یگذارو قانون یریگمیمجامع تصم
و  یصنف ینهادها لی. تشک82سؤال((، راهبردها ) 6ها )رسانه

. 81سؤال( 1) یساز. آموزش و فرهنگ89سؤال( 1) ینيگزستهيشا

 ی.رهاساز81) یمحور ۀسؤال((، مقول9) يینظارت و پاسخگو
و  یتعهدی. ب86سؤال( 9) نیبه قوان یتوجهیو ب یاخالق
 هيسرما. توسعه 87) امدهایسؤال((، پ 1) رانيمد یزيگرتیمسئول
سؤال(( 9فوتبال ) ی. توسعه فن81سؤال( 2فوتبال ) یاجتماع
 انسياز وار %111/79عامل در مجموع  81 نيشدند. ا یبنددسته

که  کندیم نییعوامل بروز و بازدارنده فساد را در صنعت فوتبال تب
( معتقدند که در 2181و همکاران ) امزیليمطلوب است. و یمقدار

شده معمواًل  يیعوامل شناسا انسيوار یعلوم انسان یهاپژوهش
( 13دهد )را پوشش  انسيدرصد از کل وار 61تا  11 نیاگر ب

 مطلوب است.  اریپژوهش بس نيمقدار بدست آمده در ا
از  کيهر يیايپرسشنامه، پا یدرون یاز همسان نانیاطم یبرا

 بيتوسط ضر یاکتشاف یعامل لیشده از تحل يیعوامل شناسا
آزمون کرونباخ نشان داد که  جيشد. نتا یکرونباخ بررس یآلفا
ها مورد مؤلفه يیاياست و پا 7/1عامل )مؤلفه( باالتر از  81 يیايپا

از  یبه دست آمد که حاک 13/1کل ابزار  يیايقبول است و پا
 .دارد یریگمطلوب بودن ابزار اندازه
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  پرسشنامه یهامؤلفه يیايپا بيضرا. 9 جدول

 

 یشناختتیجمع یهایژگيها و وداده لیو تحل هيبمنظور تجز 

درصد  ،یانحراف استاندارد، فراوان ن،یانگی)م یفیاز آمار توص

از آزمون کالموگروف  یو ...( و در سطح آمار استنباط یفراوان

 یهاداده عينرمال بودن توز ی( جهت بررسK-S) رنوفیاسم

SPSS ver زارافپژوهش، با استفاده از نرم یهانمونه  22 

آزمون مُدل عوامل بروز  یجهت بررس نی. همچندياستفاده گرد

از مُدل معادالت  رانيو بازدارنده فساد در صنعت فوتبال ا

( با استفاده از PLS)  یبه روش حداقل مربعات جزئ یساختار

Smartافزار نرم  PLS 2 (bet a)   .استفاده شد 

 قيتحق يها افتهی

پژوهش حاضر  یهایآزمودن یشناختتیجمع یهایژگيو جينتا

 نفر( از  826) %32پژوهش  یهانشان داد که از مجموع نمونه

. دادندیم لینفر( از آنان را زنان تشک 88) % 1آنان مرد و 

 31) %6/16آن بود که  انگریها بنمونه یلیرشته تحص نیهمچن

 %1/98و  ودندب یبدن تیدر رشته ترب التیتحص ینفر( دارا

 ۀبودند. به لحاظ رد یبدنتیترب ریغ التیتحص ینفر( دارا 19)

 11تا  96 نیب یسن ۀرد بیپژوهش به ترت یهانمونه یسن

 16نفر(، 22) %8/86سال با  11تا  18نفر(،  11) %8/92ال با س

 16سال و  91تا  98 یسن ۀنفر(، رد 21) %6/81سال با  61تا 

سال با  11تا  18 یسن ۀ(، ردفرن 81) %3/81سال با  11تا 

 ینفر( دارا7) %8/1سال با  91تا  26 یسن ۀو رد  2/81%

 یهانمونه نیدر ب یو درصد فراوان یفراوان نيتا کمتر نيشتریب

 تیسابقه فعال الت،یسطح تحص یفیتوص جيپژوهش بودند. نتا

 1در فوتبال در جدول  هایآزمودن یشغل گاهيدر فوتبال و جا

 .است دهنشان داده ش

 پژوهشی هانمونه یشغل گاهيو جا تیسابقه فعال الت،یسطح تحص تیوضع یو درصد فراوان عيتوز. 4جدول

 درصد فراوانی شناختیويژگی جمعیت

 2/2 9 زير ديپلم سطح تحصیالت

 1/1 88 ديپلم

 8/1 7 کاردانی

 9/12 11 کارشناسی

 9/26 96 کارشناسی ارشد

 8/86 22 دکتری

 1/1 6 سال 1کمتر از  سابقه فعالیت در صنعت فوتبال

 ضریب آلفای کرونباخ هاتعداد گویه هامؤلفه آلفای کرونباخضریب  هاتعداد گویه هامؤلفه
 181/0 4 80عامل  111/0 1 1عامل 
 144/0 4 88عامل  122/0 3 2عامل 
 113/0 3 81عامل  118/0 3 3عامل 
 141/0 3 82عامل  110/0 4 4عامل 
 101/0 3 83عامل  111/0 1 5عامل 
 113/0 3 81عامل  111/0 2 6عامل 
 180/0 2 84عامل  118/0 3 7عامل 
 142/0 1 81عامل  114/0 1 8عامل 
 131/0 2 81عامل  113/0 1 9عامل 

 111/0 18 کل پرسشنامه
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 درصد فراوانی شناختیويژگی جمعیت

 1/1 1 سال 81تا  6

 2/81 81 سال 81تا  88

 1/29 92 سال 21تا  86

 1/21 91 سال 21تا  28

 6/22 98 سال 91تا  26

 1/1 88 سال 98بیش از 

 1/1 82 مديران ستادی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال جايگاه شغلی

 3/89 83 نظران و اساتید دانشگاهصاحب

 1/1 88 اصحاب رسانه

 1/82 87 مديران عامل باشگاه

 2/28 23 مربیان

 1/21 91 بازيکنان

 3/81 81 داوران

 811 897 کل

 

 آزمون از هاداده عيتوز تهینرمال یجهت بررس نیهمچن
نشان  جيکه نتا دي( استفاده گردK-S) رنوفاسمی کالموگروف
عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال  یهامؤلفه هیداد که کل

 ن،یانگیم ري( که مقادP≥11/1نرمال بود ) عيتوز یدارا رانيا

( نشان داده شده 1آن در جدول ) Zانحراف استاندارد و نمره 
 .است

 

 

 اهداده عينتايج آزمون کالموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توز: 5جدول

پژوهش با  یبود که مُدل مفهوم نيپژوهش ا جينتا گرياز د
 یبه روش حداقل مربعات جزئ یاستفاده از معادالت ساختار

(PLSمورد ارز )قرار گرفت. در روش  یابيPLS  برازش مُدل

(. 2 یریگ(. برازش مُدل اندازه8: شودیم یدر سه بخش بررس
 (.GOFمُدل  ) ی(. برازش کل9ّ یبرازش مُدل ساختار

 يیروا ،يیايپا اریسه مع ،یریگاندازه یهامُدل یبررس یبرا

انحراف  میانگین هامؤلفه

 استاندارد

سطح  Zنمره 

 معناداری 

انحراف  میانگین هامؤلفه

 استاندارد

سطح  Zنمره 

 معناداری 
 831/0 110/8 381/0 101/2 80عامل  818/0 213/1 331/0 111/2 8عامل 
 231/0 801/1 301/0 440/2 88عامل  041/0 141/8 331/0 110/3 1عامل 
 218/0 318/1 320/0 141/2 81عامل  101/0 811/1 481/0 103/2 2عامل 
 841/0 821/1 181/0 811/3 82عامل  231/0 018/2 311/0 840/3 3عامل 
 182/0 011/2 301/0 281/3 83عامل  811/0 138/8 301/0 801/3 1عامل 
 883/0 222/1 218/0 212/3 81عامل  811/0 811/1 124/0 123/2 4عامل 
 811/0 301/1 212/0 130/3 84عامل  802/0 838/1 148/0 811/3 1عامل 
 121/0 111/1 242/0 108/3 81عامل  321/0 111/2 118/0 111/2 1عامل 
 012/0 104/2 111/0 143/3 81عامل  011/0 811/2 441/0 331/3 1عامل 
کل 

 پرسشنامه
011/3 114/0 111/8 812/0  
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واگرا )از  يیاستخراج شده( و روا انسيوار نیانگیهمگرا )م
و رضازاده،  ی)داود شودیروش فورنل الرکر( استفاده م

 رينشان داده شده است، مقاد 6(. همانطور که در جدول8932
مُدل  یرهایمتغ هی( کلCR) یبیترک يیايکرونباخ و پا یآلفا

 یسازگار ۀدهنداست که نشان 7/1پژوهش باالتر از  یساختار
است. با  یریگمناسب مُدل اندازه یدرون یداريو پا یدرون

( AVEاستخراج شده ) انسيروا نیانگیمقدار م نکهيتوجه به ا
همان روش فونل و  ايواگرا  يیروا ريکه جذر آن مقاد رهایمتغ

است، مناسب بودن  1/1 ازبزرگتر  دهدیالرکر را نشان م
نشان  ريکه در جدول ز ديگرد ديیتأ زیهمگرا ن يیروا زانیم

 . داده شده است

 یو نهائ یمُدل ساختار یواگرا ییروا یبررس یبرا

فورنل و الرکر  استفاده شد. در  سیپژوهش از روش ماتر

در  شیهاسازه با شاخص کی یهمبستگ زانیروش م نیا

 سهیها مقاسازه ریآن سازه با سا یمقابل همبستگ

 نیانگیجذر م س،یماتر نیا ی. در قطر اصلشودیم

و  شودیوارد م رهایمتغ (AVEاستخراج شده ) انسیوار

از  شیمقدار ب نیواگرا الزم است، ا ییروا دییجهت تأ

در همان  رهایمتغ ریبا سا ریآن متغ انیم یهمبستگ

جذر  1جدول  جی(. با توجه به نتا80ستون باشد )

که در قطر  (AVEاستخراج شده ) انسیوار نیانگیم

هر  یهمبستگ زانیاز م شیآمده ب ریز سیماتر یاصل

( باشد که یهم ستون )عمود یرهایمتغ گرید اسازه ب

مناسب و برازش خوب مُدل  یواگرا ییروا ۀنشان دهند

پژوهش است. یمُدل ساختار یریگاندازه

 

 بررسی ضرایب پایایی ُمدل پژوهش. 6جدول

ضریب آلفای  متغیرهای فساد

 (αکرونباخ )

 1پایایی ترکیبی

(CR) 

 2میانگین واریانس استخراج شده

(AVE) 

 134/0 141/0 188/0 شرایط علّی

 110/0 111/0 112/0 ایشرایط زمینه

 111/0 131/0 111/0 گرشرایط مداخله

 401/0 111/0 131/0 مقولۀ محوری

 142/0 104/0 138/0 راهبردها

 131/0 110/0 110/0 پیامدها
 

 

 بررسی روایی واگرای مُدل پژوهش به روش فورنل و الرکر. 7جدول

 پیامدها راهبردها مقولۀ محوری گرشرایط مداخله ایزمینهشرایط  شرایط علّی عوامل

      121/0 شرایط علّی
     141/0 412/0 ایشرایط زمینه

    142/0 121/0 112/0 گرشرایط مداخله
   118/0 182/0 411/0 402/0 مقولۀ محوری

  113/0 121/0 301/0 111/0 331/0 راهبردها
 148/0 111/0 381/0 111/0 211/0 832/0 پیامدها

 

                                                 
1. Composite Reliability 

2. Average Variance Extracted (AVE) 
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هائی بررای بررسرری روايری واگرررای مُردل سرراختاری و نهررائی  ساختاری و ن ُدل  گرای م يی وا سی روا برای برر
استفاده شد. در اين استفاده شد. در اين   8پژوهش از روش ماتريس فورنل و الرکرپژوهش از روش ماتريس فورنل و الرکر

شاخصروش میزان همبستگی يک سازه با شراخص بل هايش در مقابرل روش میزان همبستگی يک سازه با  هايش در مقا
سه میها مقايسره میهمبستگی آن سازه با ساير سازههمبستگی آن سازه با ساير سازه طر شرود. در قطرر ها مقاي شود. در ق

شده اصلی اين ماتريس، جرذر میرانگین واريرانس اسرتخراج شرده  ستخراج  يانس ا یانگین وار جذر م اصلی اين ماتريس، 
((AVEمتغیرها وارد می )متغیرها وارد می ) شود و جهت تأيید روايی واگرا الزم شود و جهت تأيید روايی واگرا الزم

ساير میران آن متغیرر برا سراير است، اين مقدار بیش از همبستگی است، اين مقدار بیش از همبستگی  با  یر  یان آن متغ م
جدول (. با توجه به نتايج جردول 8181متغیرها در همان ستون باشد )متغیرها در همان ستون باشد )   77(. با توجه به نتايج 

شده )جذر میانگین واريانس اسرتخراج شرده ) ستخراج  طر ( کره در قطرر AVEجذر میانگین واريانس ا که در ق  )
با اصلی ماتريس زير آمده بیش از میزان همبستگی هر سازه برا  اصلی ماتريس زير آمده بیش از میزان همبستگی هر سازه 
ندۀ ديگر متغیرهای هم ستون )عمودی( باشرد کره نشران دهنردۀ  شان ده که ن شد  ديگر متغیرهای هم ستون )عمودی( با

ندازهوب مُدل انردازهروايی واگرای مناسب و برازش خروايی واگرای مناسب و برازش خ ُدل گیری مُردل وب مُدل ا گیری م
 ساختاری پژوهش است.ساختاری پژوهش است.

گیری، به سرؤاالت در مُدل ساختاری بر خالف مُدل اندازه
)مشاهده شده( کاری ندارد و تنها متغیرهای مکنرون )پنهران(، 

گرردد. در بررسری مُردل همراه با روابط میان آنها بررسری می
ترأثیر ، معیرار انردازه 2R(، معیار tساختاری، ضريب معناداری )

2F  2و معیارQ  .مُدل ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند 
 tاز بررسی مُدل سراختاری، ضررايب معنراداری  معیار اول

باشرد، نشران از  36/8که مقادير آن بیش از است و در صورتی
های ها و در نتیجرره تأيیررد فرضرریهصررحّت رابطرره بررین سررازه

(. بررا توجرره برره 81اسررت ) %31پررژوهش در سررطح اطمینرران 
ها ها و روابرط آن برا مقولرهبرای کلیه عامل tمقادير  1جدول

 و هستندمعنادار  %31بوده و در سطح اطمینان  36/8بزرگتر از 
های اصلی پژوهش از قبیل شرايط علّی، ها بر مقولهکلیه عامل

گر، راهبردهرا و پیامردها و ارتبراط برین ايرن ای، مداخلهزمینه
ها با پديده محوری نیز تأثیر معنادار دارد و روابط معنادار مقوله

 دومین معیار بررسیگردد. بین آنان در پژوهش حاضر تأيید می
زا( مُردل به متغیرهای پنهان وابسته )درونمربوط  2Rضرايب 

زا( برر يرک است و نشان دهندۀ تأثیر يک متغیر مستقل )برون
به عنوان  67/1و  99/1، 83/1متغیر وابسته است و سه مقدار 

در نظرر  2Rمقادير مالک برای روابط ضعیف، متوسط و قوی 
زا های درونمربوط به سرازه 2Rشوند. هر چه مقدار گرفته می

)وابسته( يک مُدل بیشتر باشرد، نشران از بررازش بهترر مُردل 
( معتقدنرد در يرک مُردل، در 2113) 2است. هنسلر و همکاران

زا زا توسط يرک يرا دو سرازه بررونکه يک سازه درونصورتی

                                                 
1..Fornell & Larcker 

2. Henseler et al 

به باال نشان از قوت  99/1از  2Rتحت تأثیر قرار گیرد، مقدار 
که و در صرورتی زا استهای درونارتباط بین آن سازه و سازه
های بیشتری تحت تأثیر قرار گیررد، اگر يک سازه توسط سازه

بیشتری را مورد مالک قرار  2Rها بايد مقدار برای قبول رابطه
بررای متغیرهرای  2Rمقادير  1با توجه به جدول (.81، 21داد )
، فسراد 386/1گر ، مداخلره727/1ای زای شرايط زمینرهدرون
باشرد کره دارای می 161/1پیامردها  و 129/1راهبرد ، 313/1

بین کننده قوی است. الزم به ذکر است با توجه ارتباط و پیش
زا هست و هیچ ارتباط از به اينکه شرايط علّی يک متغیر برون

ضرريب  2Rشود لذا فاقد مقادير ها به آن وارد نمیساير عامل
اندازه  معیار سومینسومینباشد. تعیین برای تبیین با ساير متغیرها می

های مُردل را ( است. اين معیار شدت رابطه میان سازه2Fاثر )
به ترتیب نشران از  91/1و  81/1، 12/1دهد. مقادير نشان می

اندازه اثر کوچک، متوسط و بزرگ يک سرازه برر سرازه ديگرر 
هايی کاربرد دارد کره متغیرهرای است. اين معیار فقط در مُدل

زا که بیش از يک متغیر بررون زايی )وابسته( داشته باشنددرون
با توجره  2F(. در اين پژوهش معیار 81بر آن تأثیرگذار باشد )

( و عوامرل 828/1نشان داد که فساد کُل بر پیامد ) 1به جدول
ای بر راهبردهای بازدارنده دارای شردت اثرری متوسرط زمینه

ولی در بقیه عوامل نسبت به هم دارای شدت اثر بزرگی دارند. 
 9. اين معیار توسرط اسرتون و گیسرراست 2Q معیارمعیار  چهارمینچهارمین

بینری مُردل در متغیرهرای ( معرفی شد که قدرت پیش8371)
بايرد در مرورد تمرامی  2Qسازد. مقدار وابسته را مشخص می

( در 2113زای مُردل محاسربه شرود. هنسرلر )های درونسازه
زا های درونبینی مُدل در مرورد سرازهمورد شدت قدرت پیش

بینری را به عنوان قردرت پیش 91/1و  81/1، 12/1ار سه مقد
اند. در صورتی که مقردار ايرن کم، متوسط و قوی تعیین نموده

معیار صفر و يا کمتر از صفر شود، مُدل احتیاج به اصرالح دارد 
کلیره   1(. با توجه بره نترايج جردول8932)داودی و رضازاده، 

بینی پیش متغیرهای مُدل ساختاری پژوهش دارای قدرت قوی
گررزارش شررده نشرران  2Q(. مقررادير 21،81ای دارنررد )کننررده

دهند مُدل ارائه شده در ايرن پرژوهش توانرايی برااليی در می
بینی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ايران را تبیین يا پیش

 دارا هستند.
 

                                                 
3. Stone-Geisser Criterion 
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 مُدل ساختاری پژوهشهای برازش مقادیر شاخص. 8جدول

 (2Rضریب تعیین ) Q2مقدار  (2Fاندازه اثر ) (tضرایب معناداری ) (βضریب استاندارد ) متغیرهای پژوهش
    112/22 441/0 ایزمینه علّی
 -211/81 -488/0 پیامدها علّی
مداخله علّی

 گر
131/0 331/88 

 311/18 182/0 محوری علّی
 111/0 300/0 184/0 -211/81 -103/0 پیامدها ایزمینه
 811/0 -221/81 442/0 راهبردها ایزمینه
 412/0 211/11 111/0 محوری ایزمینه

مداخله

 گر

 184/0 101/0 131/0 -211/80 -101/0 پیامدها

مداخله

 گر

 231/0 811/82 110/0 راهبردها

 112/0 211/0 181/0 -181/81 -113/0 پیامد راهبرد
 101/0 114/0 233/0 241/82 410/0 راهبرد فساد
  818/0 -221/81 -403/0 پیامد فساد
مداخله فساد

 گر
181/0 301/22 133/0  

 141/0 218/0   پیامد

 

مُدل کلری شرامل هرر دو بخرش :  :  ((8GOFبرازش مُدل کلی )برازش مُدل کلی )
شود و با تأيید بررازش آن، گیری و مُدل ساختاری میمُدل اندازه

شود. برای بررسی بررازش بررسی برازش در يک مُدل کامل می
 GOFوجود دارد. معیار  GOFمُدل کلی تنها يک معیار به نام 

( ابداع گرديد و طبق فرمرول 2111) 2توسط تننهاوس و همکاران
( سه مقدار 2113) 9(. وتزلس و همکاران16گردد)زير محاسبه می

را به عنوان مقادير ضعیف، متوسط و قروی  96/1و  21/1، 18/1
و همچنرین  1اند. با توجره بره جردولمعرفی نموده GOFبرای 

و  131/1آن  1اکیفرمررول ذيررل، مقرردار میررانگین مقررادير اشررتر
(. با توجه به فرمول زيرر 11بدست آمد ) 721/1آن  2Rمیانگین 

بندی بدست آمد که با توجه به دسته 612/1معادل  GOFمقدار 
( نشان از بررازش قروی مُردل نهرائی 2113وتزلس و همکاران )

 پژوهش داشت.

 کيفيت مُدل

𝐺𝑂𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2 ̅̅ ̅̅  

𝐺𝑂𝐹 = √0.498 × 0.728 = √0.362 = 0.602 

                                                 
1. Goodness of fit 

2. Tenenhaus et al 

3. Wetzells et al 

4. Communalities 

ضرايب پس از ترسیم مُردل سراختاری پرژوهش، مقرادير ضررايب  قادير  پژوهش، م ساختاری  ُدل  پس از ترسیم م
تايج ( محاسبه گرديد کره نترايج t( و ضرايب معناداری )( و ضرايب معناداری )βاستاندارد )استاندارد ) که ن ( محاسبه گرديد 

با ها دارای بار عراملی مناسربی برا حاکی از آن بود که کلیه مؤلفهحاکی از آن بود که کلیه مؤلفه سبی  عاملی منا ها دارای بار 
ها باالتر در همه عامل t( و مقدار ( و مقدار 11//11مفهوم خود دارند )بیش از مفهوم خود دارند )بیش از 

هرا برا بود که حاکی از وجود ارتباط معنرادار برین عامل 36/8از 
در جردول  tو  βمقولۀ مرتبط با خود دارند که نتايج اين مقادير 

 نشان داده شده است. 2و  شکل 3



  رانیعوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ا یکم   يالگو نييتب 851

 

 

 های کلی با مفهوم فسادبین مؤلفه (tو مقادیر ضرایب معناداری ) (βضرایب استاندارد ). 9جدول

 نتیجه T-Valueمقدار  (βبار عاملی ) ها(ها )عاملمؤلفه مفهوم

ّی
 عل

ط
رای

ش
 

 تأیید 823/31 111/0 گزینش نادرست مدیران

 تأیید 011/88 181/0 ساالری مدیرانفقدان تخصص و شایسته

 تأیید 141/14 113/0 مدیرانضعف مدیریتی و درآمدزایی 

نه
می

ط ز
رای

ش
ی

ا
 

 تأیید 110/12 134/0 ضعف نهادهای قضایی و نظارتی فوتبال

 تأیید 110/812 120/0 زدگی فوتبالسیاست

 تأیید 111/80 134/0 انضباطی مالیبی

 تأیید 231/81 410/0 محوری در استعدادیابیفقدان برنامه

له
اخ

مد
ط 

رای
ش

 گر

 تأیید 143/81 118/0 هارسانهتعهدی بی

 تأیید 138/81 110/0 گذاریگیری و قانونضعف مجامع تصمیم

 تأیید 212/3 311/0 کمبود قوانین

 تأیید 181/11 111/0 ضعف حقوقی محیط ورزش

ها
رد

هب
را

 

 تأیید 422/818 141/0 گزینیتشکیل نهادهای صنفی و شایسته

 تأیید 111/21 143/0 سازیآموزش و فرهنگ

 تأیید 118/11 111/0 نظارت و پاسخگویی

ها
مد

پیا
 

 تأیید 401/41 138/0 توسعه سرمایۀ اجتماعی

 تأیید 121/1 111/0 توسعه فنی

ۀ 
قول

م

ی
ور

مح
 

 تأیید 414/81 183/0 توجهی به قوانینرهاسازی اخالقی و بی

 تأیید 841/83 112/0 گریزیتعهدی و مسئولیّتبی
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 ( مُدل ساختاری عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایرانβمقادیر ضرایب استاندارد ). 2شکل

 

  



  رانیعوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ا یکم   يالگو نييتب 853

 

 

 يرگيجهيو نت بحث
عوامل  یآزمون مُدل پژوهش نشان داد که بطور کل جينتا 

گانه( در صنعت هجده یهاشکل دهنده بروز فساد )عامل
 نییفساد را تب راتییتغ انسياز وار %111/79 رانيفوتبال ا

نادرست  نشيعامل گز نیب نيو در آن نقش دارند. در ا کندیم
. مُدل ددارا بو راتییتغ انسيسهم را از وار نيشتریب رانيمد

 ۀمقول ،یميمُدل پارادا یهامقوله نیآزمون نشان داد که از ب
)فساد( با  یمحور ۀديرا بر پد ریتأث نيشتریگر بمداخله طيشرا

 یدارد و نشان از آن دارد که عوامل خارج 781/1 یبار عامل
دارد.  یمعنادار ری)اثرگذار( در بروز فساد در صنعت فوتبال تأث

فوتبال  طیمح یگر ضعف حقوقمداخله ۀمقول یهاعامل نیاز ب
شامل سوء استفاده  یبار عامل بیکه به ترت 323/1 یبا بار عامل

از  مایوزارت ارتباطات و صداو س لیها از قبسازمان ريسا
فقدان قدرت  ،یونيزيفوتبال، عدم حق پخش تلو ازاتیامت

 یسازادهیفوتبال و عدم پ یو انضباط يیارکان قضا يیاجرا
در ورزش کشور  یسازیخصوص 11اصل  یهااستیس یاجرا

بود.  یبخش کمّ یهانمونه دگاهيموارد از د نياز جمله مهمتر
از  يیزدااستیس ،ی(،اصالح ساختار ادار8932) یو فغان یابزر

( از یسازیدولت )خصوص یگریو کاهش تصدّ ینظام ادار
و همکاران  وريبرون رفت فساد عنوان نمودند. بر یهاجمله راه

 نیقوان لیرا به دل ی(، محدود نمودن بخش خصوص2117)
(. 9داشت ) انیبروز فساد ب ليرا از جمله دال ریدست و پا گ

کاهش فساد را  یاز راهکارها یکي( 2186شنگ )
عنوان نمود که در ظاهر  دي(. با11دانست ) یسازیخصوص

 نيا یسپارو برون یحضور بخش خصوص اعتقاد به تیّحاکم
و عدم  نیبودن قوان ریبا توجه به دست و پاگ یلصنعت دارد و

از اهداف آن کسب سود  یکيکه  یعمل بخش خصوص یآزاد
 نکهياز صنعت فوتبال است لذا با توجه به ا یگذارهياز سرما

بودن اعم از  یاحرفه طياز شرا کدامچیصنعت فوتبال کشور ه
درآمد روز مسابقه و  غات،یتبل ،یونيزيحق پخش تلو افتيدر
 یهازهیو از انگ یکه عمده سود و منابع درآمد یفروشتیلب

عوامل نشان از  نياست لذا ا یحضور بخش خصوص یاصل
 لهیمشکالت بوس نيورزش دارد که ا طیمح یضعف حقوق

به  تواندیم یمنافع بخش خصوص نیو تأم یگذارقانون
 صنعت فوتبال منجر شود. یابر یسرانجام خوش

با بار  یگذارو قانون یریگمیضعف مجامع تصم عامل
 یشامل موارد یعامل یبارها بیکه به ترت 731/1یعامل

توسط  ونیفدراس یبموقع مجمع عموم یهمچون عدم برگزار
در  یدائم رخانهیناسالم، عدم وجود دب اتیّن لیبه دل رانيمد

و  تهیمصوّبات مجمع و فرمال یریگیپ یبرا یمجمع عموم
و  یعدم استقالل رأ لیبه دل یبودن مجمع عموم یفاتيتشر

گر عوامل مداخله نيفقدان تخصص اعضاء مجمع از مهمتر
و چانگ  ونگیبود. چ رانيبروز فساد در صنعت فوتبال ا

( را از علل بروز فساد در يی)فردگرا ی( عدم کار گروه2111)
( عدم تعهد 2111رابل و کالمن )(. 7سازمان عنوان نمودند )

 ليرا از جمله دال یارکان نظارت یرا و ناکارآمد افراد یکار
از  یکي(. الزم به ذکر است که 11داشتند ) انیبروز فساد ب

صنعت فوتبال  یریگمیمجامع تصم یفقدان اثربخش ليدال
اعضاء )زد و بند( و فقدان  انیم یررسمیوجود روابط غ

و اتخاذ  رانيرت بر عملکرد مدمشارکت اعضاء در نظا
شده است  دهيکارآمد به نفع فوتبال است؛ که د ماتیتصم

 یهابحث جاديمخالفت و ا گونهچیاعضاء مجمع بدون ه
 یابيرا مورد نقد و ارز ماتیکه بتوان عملکرد و تصم یچالش

و هان  ويسلداد جيبا نتا هاافتهيبخش از  نيقرار داد که ا
( 2183و همکاران ) ی( و مانول2117(، اولکن )2116)

(، علل 8911فرد ) يی(. دانا23، 97، 19) داشت یهمخوان
را در نظام اداری کنونی، انتصاب و  یطمحی – یفرهنگ

بازی و يا رشوه، های سازمانی بر مبنای رفیقاختصاص پست
به صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد متموّل، 

مداران و عوامل بوروکراسی اداری برای عبور از سیاست
اداری، يک جريان پذيرفته شده است که  مفیلترهای نظا

نتیجه آن، بروز فساد به ويژه در سطح کالن جامعه بوده است 
 رویسازمان با جذب ن کيعنوان نمود که فساد در  دي(. با3)

 نيترآن کم نفعانيچرا که در فوتبال کشور ذ شود،یآغاز م
صنعت دارند چرا که روابط و زد  نيسرنوشت ا نییحق را در تع

 یفاتيو عمالً تشر ونیفدراس رانياعضاء با مد یادار بندو 
نمودن جلسات و  تيجلسات مجمع و هدا یبودن برگزار

باعث شده است که  رانيمد لیمجمع مطابق با م ماتیتصم
باشد که  لیدخ ماتیدر تصم یخِرد جمع یبه جا يیفردگرا

 میمستق ریتأث زیو اساسنامه ن نیقوان رییبر تغ تواندیم نيا
 باشد. شتهدا
 ی)بسترساز( با بار عامل یانهیعوامل زم ۀمقول گر،يطرف د از

فساد در آزمون مُدل  ۀديگذار بر پد ریتأث ۀمقول نیدوم 137/1
 یزدگاستیمقوله، عامل س نيا یهاعامل نیپژوهش بود. از ب

که شامل  نيبه عنوان مهمتر 391/1 یفوتبال با بار عامل
صنعت به  نيا رد ونیاسیفوتبال از حضور س رانيمد ليتما
 یبه واگذار تیحاکم ليقدرت و ارتباطات آنان، عدم تما لیدل
فوتبال و  اديقدرت ز لیبه دل یصنعت به بخش خصوص نيا
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له از ورزش از جم یاسیس یبرداربهره یبرا ونیاسیحضور س
را سوء استفاده  یاسی( فساد س8361) نگتونیبود. هان نيمهمتر

و نامشروع، اصوالً  یدر جهت اهداف شخص یاسیاز قدرت س
که  یتا زمان یعني گرند؛يکديو قدرت همزاد  یاسیفساد س

نخواهد بود  یهم اثر یاسیقدرت وجود نداشته باشد از فساد س
 جهینت یاسیفساد س: »ديگوی(. همانگونه که روسو م28)

«. کشمکش و تالش بر سر کسب قدرت است یحتم
 نکهيا لیلاعتقاد داشتند که صنعت فوتبال به د نیمتخصص

و نه  یو سرگرم حيتفر کيعوام به عنوان  دگاهياز د شتریب
 یهمه افراد برا شودیم نيباعث ا شود،یم ستهيصنعت نگر

و  یابُرد رسانه نیحضور در فوتبال وسوسه شوند. همچن
 تیشُهرت و محبوب یصنعت برا نيکه ا یغاتیتبل
 منابع نیاز تأم یورزش نیمتخصص نکهيدارد و ا مداراناستیس
 یهاراه هیصنعت عاجز و ناتوان هستند و کل نيا یبرا یمال

حضور  یعرصه برا جيمسدود است، به تدر زیآن ن يیدرآمدزا
 توانندیهستند و م یو ارتباطات قو یالب يیکه توانا ونیاسیس
با  جينتا نيکنند، هموار گردد. ا يیصنعت درآمدزا نيا یبرا

و  لمازي( و 2186(، بوسکو )2181) فینص یهاپژوهش
(. کارسون و پرادو 11، 2، 91دارد ) ی( همخوان2181همکاران )

و مبارزه با فساد  یدگیرس ی(، معتقد بودند که برا2186)
و  یهمکار گريکديبا  ديبا یو واکنش یکنش ینهادها

باعث کاهش  يیافزاهم نيداشته باشند؛ چرا که ا يیافزاهم
 (.6) کندیم دایمقابله با کاهش پ یبرا یاسیمقاومت س

و فقدان  نیبه قوان یتوجهیو ب یچیسرپ یهاعامل نیهمچن
در  716/1 یبا بار عامل یابيدر استعداد یمحوربرنامه

بروز فساد در صنعت فوتبال  یانهیزم طيشرا یبعد یهاتياولو
 یاها بمنظور حرفهو جعل اسناد باشگاه یبودند که سندساز

در  وتبالدر ف یتيحما نیصنعت، کمبود قوان نينشان دادن ا
عدم  یهاهيو گو نیبه قوان یتوجهیو ب یچیعامل سرپ

در صنعت فوتبال و  یو استعدادپرور یابياستعداد یکپارچگي
بار  بیسازنده به ترت یهاو باشگاه از استعدادها تيعدم حما

در  یمحورعامل فقدان برنامه یهاهيگو نيمهمتر یعامل
از  یچیسرپمعتقد بودند که  نیبود. متخصص یابياستعداد

شدن  یاقهیسل جهیو در نت نیکمبود قوان لیبه دل نیقوان
 یکياذعان نمود  دياست. چرا که با رانيتوسط مد ماتیتصم
 یالمللنیفوتبال در مسابقات ب یهاحضور باشگاه یارهایاز مع

 یاز سو یا( دارا بودن مجوز حرفهایآس یها)جام باشگاه
 لیدر کشور ما به دل هک باشدیم ایآس یاحرفه گیسازمان ل

دارند و از داشتن  یمنشأ دولت تاًيفوتبال کشور نها نکهيا

حق  ،یفروشتیروز مسابقه، بل يیدرآمدزا ،یاختصاص ومياستاد
 نکهيا یو ... محروم هستند لذا برا غاتیتبل ،یونيزيپخش تلو

 نیحضور داشته باشند، مسئول يیایآس یهابتوانند در رقابت
و جعل  یمجبور به سندساز ونیفدراس رانيها و مدباشگاه

 شودیتخلّف بزرگ محسوب م کيخود  نياسناد هستند که ا
 شرفتیاز توسعه و پ یتيحما نیکمبود قوان لیبه دل شتریکه ب

( 2113پژوهش نوگارا ) جيبا نتا افتهي نيفوتبال رخ داده است. ا
 داندیبروز فساد م یاز عوامل فرهنگ یکيرا  یزيگرکه قانون

( و 2116(، ماسون و همکاران )2117و همکاران ) وري(؛ بر96)
 (.18، 91، 9داشت ) ی( همخوان8939و همکاران ) یرازق

فوتبال است که  رانيفقدان ثبات مد ليدال گرياز د نیهمچن
 یتیخود به هر وضع گاهيحفظ جا یبرا رانيمد شودیباعث م

باشند چرا که در صنعت فوتبال  يیگراجهیفقط به دنبال نت
 یگذارو ارزش یابيارز میت جيبر اساس نتا رانيکشور مد

فوتبال  که شودیمهم باعث م نيلذا ا گر؛يد زیو نه چ شوندیم
زمانبر است  ینديفرا نکهيبازده بودن آن و ا ريد لیبه دل هيپا

عملکرد آنان  یبرا یتیو اهم رندیقرار گ رانيمورد اغفال مد
 تيو عدم حما یابيبه استعداد یتوجهیب نينداشته باشد، بنابرا

 یبرا یزگیانگیعالوه بر ب تواندیسازنده خود م یهااز باشگاه
و بروز  کنانيباز متیق شيباعث افزا ادپرور،استعد یهاباشگاه

( و 8931زارع و همکاران ) جيشود؛ که با نتا یدالل دهيپد
(. آنان اعتقاد داشتند 98، 18داشت ) ی( همخوان2181مسترز )

و کمک به رشد آنها در ابعاد مختلف  هيپا کنانيکه توجه به باز
باشد.  تواندیاز عوامل بازدارنده فساد در ورزش م یکي

 تیدر رده سوم اهم 189/1 یبا بار عامل یعلّ ۀمقول نیهمچن
داشت.  تيفساد در صنعت فوتبال کشور حکا دهيبروز پد

که  113/1 یبا بار عامل رانينادرست مد نشيگز یهاعامل
فاقد  رانيحضور مد ران،يمداوم مد راتییتغ یهاهيشامل گو

 هاهيگو نيدر انتصابات از جمله مهمتر یبازیو پارت تیّصالح
 عامل بود. نيدر ا
باعث  استیاز س یبودن فوتبال کشور و عدم وابستگ یدولت

 نیشده است. چرا که متخصص تیفاقد صالح رانيحضور مد
فوتبال سود و آورده  ونیاسیداشتند که چون در نظر س انیب

در جامعه دارد؛  یجنبه سرگرم شتریآنها ندارد و ب یبرا یمال
 رد،اداره آن را دا يیتوانا تخصصیهر چند ب یپس هر فرد

 تخصصیو ب یستگيفقدان شا یاکثر حضور افراد دارا نيبنابرا
 جيبا نتا افتهي نينه با انتخاب. که ا ردیگیبا انتصاب انجام م

( که 2117و همکاران ) وري( و بر8911و همکاران ) پوریقل
از عوامل بروز  یکيرا  هانشيدر گز یساالرستهيفقدان شا
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( 8931و همکاران ) یکلور ی(. نجف9، 86نمودند ) انیفساد ب
 یورزش یهااز بروز فساد در سازمان یریشگیاز عوامل پ یکي

(. نوگارا 91عنوان نمود ) یاز فساد استخدام یریرا جلوگ
بروز فساد در  یاز عوامل فرهنگ یکيرا  یبازی( پارت2113)

 (.96کشور اوگاندا عنوان نمود )
 یبا بارعامل رانيمد يیو درآمدزا یتيريضعف مد نیهمچن
و  رانيتحمل مد ۀکم بودن آستان یهاهيکه شامل گو 111/1

بدون حساب و  یدولت یوجود منابع مال ان،یمداوم مرب راتییتغ
از جمله  کردنهيدر هز یدولت رانيمد ۀکتاب و فقدان دغدغ

 یبعد تيعامل قرار داشت در اولو نيا یهاهيگو نيمهمتر
ضعف  لینظران به دلصاحب ديقرار داشت. از د تیاهم

و  یابيبدون ارز نکهيفوتبال کشور و ا رانيتخصص در مد
که  نیفشار هواداران و مسئول لیو به دل مینظارت بر عملکرد ت
 کنندیم یبررس میت جيرا بر اساس نتا رانيمالک عملکرد مد

و  ضيبه تعو ماقدا میت یریگجهیلغزش در نت نيتا با کوچکتر
خود حفظ شوند  گاهيتا بتوانند درجا کنندیم انیمرب يیجا به جا

در فوتبال شده  رانيباعث کاهش آستانه تحمل مد نيلذا ا
در فوتبال باعث  یدولت رانيبه کارگماردن مد نیاست. همچن

 جاديو ا يیدرآمدزا ۀدغدغ گونهچیشده است که آنان ه
 افتيباشند و منتظر در هنداشت يیدرآمدزا یبرا يیراهکارها

 رانيخود انفعال و ضعف مد نيهستند که ا یدولت یهاکمک
معتقدند  یدولت رانيرا به دنبال دارد. چرا که مد يیدر درآمدزا

موجود و  تیحفظ وضع نیآنان توسط مسئول یابيکه مالک ارز
منابع  جاديو ا يیدرآمدزا زانیآرامش صنعت فوتبال است نه م

( که 2181) لیه جيبا نتا افتهي ني. اتعصن نيا یبرا یمال
( که 2116و هان ) ويو فاسد و سلداد تعهدیوجود مقامات ب

را از جمله   رانيکنترل و نظارت بر عملکرد مد یناکارآمد
 (.19، 21داشت ) یعوامل بروز فساد دانستند؛ همخوان

 یهامقوله نیبود که از ب نيا یمُدل ساختار جينتا گريد از
در  یارتباط معنادار ول یها دارامقوله یّۀکل اد،یداده بن يۀنظر

 طيشرا ۀمقول کهيدارند بطور امدهای( با پیجهت معکوس )منف
و ارتباط را  یبار عامل نيشتریب -717/1 یگر با بار عاملمداخله

گر بروز فساد، کاهش عوامل مداخله با یدارند. بعبارت امدهایبا پ
بازدارنده  یاز راهبردها یناش یامدهایپ شيشاهد افزا تواندیم

 زین یعلّ طيشرا نیرا شاهد بود. همچن رانيدر صنعت فوتبال ا
 نيشتریب یدارا -688/1 یگر با بار عاملمداخله طيبعد از شرا

توان یبود که م امدهایدر جهت عکس با پ یارتباط معنادار ول
 یدهاامیپ تواندیبروز فساد م یعلّ طينمود با کاهش شرا انیب

عوامل  دياز آن بود که شا یحاک جيداد. نتا شيمثبت آن را افزا

از  یتا حدود زین طيشرا ني( که کنترل ارگذاری)تأث یطیمح
را بر  ریتأث نيشتریحوزه فوتبال خارج است ب رانيتوان مد

ورود  لیاز قب یطیمح یملدارد؛ چرا که وجود عوا امدهایپ
زدن به تخلّفات  هیها به حاشرسانه یتعهدیب ون،یاسیس

و  یو مرب کنيباز يیدر جابه جا ینقش دالل یفايفوتبال و ا
 نيصنعت باعث ا نيدر ا داريو وجود منابع پا يیفقدان درآمدزا

 یامدهایاثر را بر پ نيشتریگر بمداخله طيشده است که شرا
 فياز وظا نيبازدارنده داشته باشد؛ بنابرا یحاصل از راهبردها

 شيو پاال یورزش یهارسانه یاست تا با سازمانده تیحاکم
و  یریگمیبودن مجامع تصم آنان، کمک به اثربخش

 یتوسط نهادها یتيحما نیقوان دیفوتبال، تول یگذارقانون
حقوق  یریگی( و توجه و پیاسالم یگذار )مجلس شوراقانون

گر بروز به کاهش عوامل مداخله يیقضا راجعفوتبال توسط م
از  یناش یامدهایپ شيک نمود تا شاهد افزافساد کم
 گريبازدارنده در صنعت فوتبال کشور بود. از د یراهبردها

 طيعوامل بروز فساد با شرا یعلّ طيبود که شرا نيا جينتا
ها دارد و با مقوله رينسبت به سا یرگذارتریگر ارتباط تأثمداخله

و در جهت مثبت است  میارتباط مستق یدارا 313/1 یعامل ربا
و  شيبروز فساد شاهد افزا یبا رشد عوامل علّ یبه عبارت
 میخواه زیگر در بروز فساد نمداخله طيشرا شتریب یاثرگذار

حوزه فوتبال را  تيريپژوهش مد یهانمونه تيبود. اکثر
 یرفعامل بروز فساد و تخلف در فوتبال کشور مع نيمهمتر

 فيبروز فساد، از وظا یکاهش عوامل علّ یکردند لذا برا
فوتبال است تا با جذب و  ونیوزارت ورزش و فدراس نیمسئول
 هیمتعهد و اهل فن و تجربه، توج رانيمد یریبکارگ
و  یساالرستهياستقرار نظام شا ران،يمد یهاتیمسئول

 روزب یبتوان علل اصل یمال داريمنابع پا جاديو ا يیگراتخصص
 فساد را کاهش داد.

 یبار عامل نيشتریب ی)بسترساز( دارا یانهیزم طيشرا نیهمچن
( و در 611/1) باشدیراهبردها م ۀبا مقول میارتباط مستق
 شتریشاهد ب ديبروز فساد با یانهیزم طيشرا شيصورت افزا

 گاهيجا میشده بروز مقابله با آن بود. تحک نيتدو یراهبردها
 یاستقالل کار بهفوتبال و احترام  یو انضباط يیارکان قضا

و برخورد بدون اغماض با  یآنان در صدور آراء انضباط
عدم  ن،یو احترام به قوان یبنديصنعت، پا نيدر ا نیمتخلف

 ریاز ورود غ یریو جلوگ استیصنعت از س نيا یوابستگ
و  یمحورمنسجم و برنامه ینظام مال جاديا ن،یمتخصص

 یجمله عوامل ازمدوّن در پرورش استعدادها  یهاداشتن برنامه
بازدارنده در بروز فساد  یبه عنوان راهبردها تواندیاست که م
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باشد مثمرثمر واقع شود که  یانهیاز بروز عوامل زم یکه ناش
( و 8931و همکاران ) ی(، رازق8932) یو فغان یابزر جيبا نتا
(. 1، 18، 8داشت ) ی( همخوان2117و مورمن ) یلویکمک

از  یو دور یاخالق نيبه موزا یبنديها پاپژوهش نيا هیکل
 نمودند. انیاز بروز فساد ب یریشگیپ یهارا از راه یزدگاستیس
عامل  نيعنوان نمود که در مُدل پژوهش مهمتر ديبا تاًينها

 شيبازدارنده فساد افزا یاز راهبردها یناش یامدهایپ ۀمقول
فوتبال در جامعه است چرا که در صورت  یاجتماع هيسرما

آن جلب توجه  ديفوا نياز مهمتر یکياز بروز فساد  یریشگیپ
مردم  هعامّ نیو همچن تیحاکم دگاهيصنعت از د نيکردن ا

به فوتبال و  یو معنو یماد شتریتوجه ب تیّحاکم دياست. از د
عامّه مردم  ديفوتبال در جامعه است و از د ژهيو گاهيجا جاديا
ها و اجازه ورزشگاه یو آشت شتریمنجر به حضور ب تواندیم

فوتبال است.  یهاو کالس یهاوميحضور فرزندان در استاد
 یهازهیانگ تواندیالزم به ذکر است کاهش فساد در فوتبال م

 نيدر ا یبخش خصوص یگذارهيسرما یبرا زیرا ن یمضاعف
در  هایو بداخالق هایصنعت بوجود آورد چرا که ناهنجار

 یبودن فوتبال بدون داشتن سودآور برنهيصنعت فوتبال و هز
را از  گذارانهيسرما تواندیم داريپا یو وجود منابع مال یمال

.ديمنصرف و دلسرد نما عتصن نيحضور در ا
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