
 

 مدیریت و توسعه ورزشفصلنامه 

 71، پیاپی اول، شماره هشتمسال 

 

 

  شناسایی راهبردها و پیامدهای سالمت اداری در صنعت فوتبال ایران

 4باقری شهالئی جواد ،3یونسی جلیل ،2هنری حبیب ، 1*محمودی احمد

 
 42/30/7031: پذیرش تاریخ                         03/37/7031: دریافت تاریخ          

 چکیده

  .است رانیدر صنعت فوتبال ا یسالمت ادار یامدهایراهبردها و پ ییهدف پژوهش حاضر، شناسا :هدف

 یدر پ یکه به صورت پ است یفیک تیّماه یو دارا یاکتشاف یهاپژوهش از نوع پژوهش نیا :شناسیروش

از  یکینظران )با نفر ازصاحب71ها با استفاده از مطالعه اسناد و مصاحبه با داده ی. گردآوررفتیانجام پذ

که با  صورت گرفت ساختارمندمهیو ن قیها دو بار مصاحبه شد( حوزه فوتبال به صورت مصاحبه عمنمونه

. افتیادامه  یبه اشباع نظر دنیانتخاب و تا رس یگلوله برف کیفمند و با تکنهد یریگاستفاده از روش نمونه

 یهای( در سه مرحله کدگذاری)گرندد تئور یابینهیزم یها به روش تئورحاصل از مصاحبه یهاسپس داده

 .شدند لیو تحل هیتجز ینشیو گز یباز، محور
 آموزش ؛(مؤلفه) فرعی مقوله یازده در که بود اهبردهار بحث در مؤثر گویه 02 وجود بیانگر هایافته :هایافته

 و مدیریتی اصول تخلّفات، با قضائی برخورد ارزیابی، و نظارت ایجاد ارتقاء، قوانین تدوین عمومی، و تخصصی

 اصلی مقولۀ پنج در که بود محوری برنامه و مشارکتی گیریتصمیم انحصارطلبی، کاهش ساختار، ایجاد فردی،

 مقولۀ در اجتماعی جنبه و فوتبالی جنبه فرعی مقولۀ دو در نیز پیامدها بحث در همچنین. دندش بندیدسته

 . شدند بندیطبقه فوتبال پیشرفت و توسعه اصلی
 به تواندمی شده ارائه پیامدهای و راهبردها پژوهش، این هاییافته اساس بر کلی طور به :گیرینتیجه

 صنعت بالندگی و توسعه نتیجه در و فساد بروز با مقابله و اداری سالمت بهبود راستای در حاکمیّتی مسئولین

 . نماید شایانی کمک فوتبال
 .اداری فساد اداری، سالمت فوتبال، صنعت راهبردها، پیامدها، های کلیدی:واژه

 

 دانشیار. 0 ،طباطبائی عالمه دانشگاه ورزشی مدیریت دانشیار. 4 ،طباطبائی عالمه دانشگاه ورزشی مدیریت دکتری .7

 طباطبائی عالمه دانشگاه ورزشی مدیریت دانشیار. 2 ، طباطبائی عالمه دانشگاه گیریاندازه و سنجش
 Ahmad.Mahmoudi3536@gmail.com نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول: *

 

 

 

  



 61 یاپیپ ،6 ماره، ش6931 بهارورزش،  ۀتوسعو  تیریفصلنامه مد                                 ...             پیامدهای و راهبردها شناسایی     61 

 مقدمه
مسائل امروز و رشد روز افزون تکنولوژی، 

 تر از گذشته کردهها را به مراتب پیچیدهسازمان

های عصر کردن سازمان در نتیجه اداره است و

حاضر دشوارتر از قبل شده است. یکی از تبعات 

است  7این پیچیدگی، بروز پدیده فساد

هایی از نمونه(. 4373، 4استانوچ-)استاچوویز

توان در هر سازمانی فساد اداری را کم و بیش می

نیز جزء  های ورزشی،سازمان مشاهده کرد.

ها هستند که با توجه به نقش و همین سازمان

توسعه ورزش و مسئولیت مهمی که در امر 

تأمین سالمت مردم دارند ضرر و زیان ناشی از 

ها تری بر آنتواند تأثیر عمیقفساد اداری می

(، فساد 4377) 0گروس و چادویک داشته باشد.

ورزشی را هر عمل غیرقانونی و غیراخالقی که در 

یک مسابقه ورزشی  تالش برای تحریف نتیجه

(. 4377کند )گروس و چادویک، باشد تعریف می

( بیان داشت که 4332) 2آشفورث و همکاران

فشار رقابتی، تواند به دلیل میفساد در ورزش 

آمیز، بروکراسی پیچیده و استقرار فرهنگ فساد

احتمال کم بودن مجازات و تنبیهات موجب بروز 

ن، فساد در ورزش شود )آشفورث و همکارا

( عنوان نمود 4377) 0(. جی و همکاران4332

نظر از که یکی از مسائل پیچیده اجتماعی، صرف

، 1مشکالت اجتماعی در جامعه از قبیل اعتیاد

، مبحث فساد در 2بندیو شرط 1جرم و جنایت

تواند یک تهدید اجتماعی ورزش است که می

                                                  
1. Corruption 

2. Stachowicz-Stanusch 

3. Gorse & Chadwick 

4. Ashforth et al 

5. Gee 
6. addiction 

7. crime 

8. gambling 

برای یکپارچگی ورزش باشد )جی و همکاران، 

4377.) 

های صورت گرفته، به مطالعات و پژوهش با توجه

پدیده فساد مختص یک جامعه یا نوع خاصی از 

ای فراگیر است که در جوامع نیست؛ بلکه پدیده

ترین فساد اداری در همه جا وجود دارد. رایج

های همچون تبانی، قالب معضالت و ناهنجاری

بازی جویی، رشوه، اختالس، پارتیرانت

لسکوت، حق تسریع، حق گرایی(، حق ا)تبعیض

حساب، انعام، اخاذی، تقلب و نظایر آن بصورت 

گردد فردی، گروهی و سازمان یافته پدیدار می

های گوناگونی وجود دارند که که عوامل و زمینه

توانند موجب پیدایش و گسترش و ترویج می

؛ 4372فساد بصورت بالقوه و بالفعل شوند )مویو، 

 (. 4377گروس، 

 موجود شواهد گواه به فوتبال، شورز امروزه،

 عرصه در ورزش ترینمحبوب و پرطرفدارترین

 از بسیاری که جایی تا است المللی بین

 ملی ورزش ردیف در را آن قاره پنج کشورهای

 و هاورزشگاه بودن لبریز. دارندمی محسوب خود

 صد چند بینندگان از هارقابت برخورداری

 ورزش ترینردمیم عنوان به را فوتبال میلیونی،

 افزایش با همگام. است کرده معرفی جهان

 تغییرات ورزشی رشته این به نسبت تمایالت

 بوجود آن به مربوط امور و فوتبال در زیادی

 در ایحرفه فوتبال که جایی تا است آمده

 تبدیل عیار تمام صنعتی به کشورها بسیاری

 3و الورگنا دی رونکو (.4333 الهی،) است شده

شتند که ورزش فوتبال بخاطر (، اشاره دا4370)

بینی بودن، انگیز بودن و غیرقابل پیشهیجان

تجربه مستقیم همه افراد از این ورزش، 

                                                  
9. Di Ronco & Lavorgna 
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فراگیربودن در همه اقشار و سطوح جامعه، وجود 

منابع مالی هنگفت و تبدیل شدن آن به صنعت 

شمار نسبت به ای بیو همچنین پوشش رسانه

گاه ممتازی در بین مردم ها از جایسایر ورزش

ها و تغییر دنیا برخوردار است. لذا این ویژگی

ساختار فوتبال از یک ورزش و سرگرمی به یک 

صنعت پیچیده در ساختار اجتماعی باعث شده 

برداری از آن در اندازی جهت بهرهاست که دست

بین مقامات و افراد سودجو منجر به وجود فساد 

ونکو و الورگنا، رو رسوایی در آن شود )دی

های صورت گرفته؛ (. در بحث پژوهش4370

(، در پژوهش خود وجود 4371زارع و همکاران )

های کنترل و نظارتی مناسب در درون مکانیسم

ها جهت کنترل فساد، برقراری سیستم باشگاه

کنترل مالی کارآمد برای ثبت قرارداد بازیکنان، 

ن، های اخالقی بازیکنان جواتوجه به آموزش

پرداخت به موقع حقوق بازیکنان را از جمله 

عوامل مؤثر در کنترل فساد در ورزش فوتبال 

پور و (. قلی4371عنوان نمود )زارع و همکاران، 

ترین روش پیشگیری از ( مهم4331همکاران )

ها، آموزش و آگاهی بخش عمومی فساد رسانه

(. گیوریان 4331پور و همکاران، است )قلی

پژوهش خود به این نتیجه رسید (، در 4374)

های جمعی در سه مؤلفه شفافیت، که رسانه

توانند به عنوان سرعت و استقالل می

های کلیدی در کنترل فساد اداری در شاخص

(. 4374د )گیوریان،نهای دولتی عمل کنسازمان

 حقوق ( افزایش4377گودرزی و همکاران )

 ،استخدامی فساد از جلوگیری سازمان، کارکنان

 تدوین کارآمد، مالی کنترل هایبرقراری نظام

 با رجوع ارباب آشنایی کارآمد، مقررات و قوانین

 اداری، نظام از زداییسیاست و مقررات، قوانین

 اداری فساد با مبارزه برای مستقل نهادی ایجاد

 اداری، فساد دربارۀ کارکنان سازمان، آموزش در

ا بود همجازات و افزایش تشدید سازی،خصوصی

(. حسنی و شمس 4377)گودرزی و همکاران، 

(، تقویت نظارت درونی )تقوا( و نظارت 4374)

اجتماعی )امر به معروف و نهی از منکر(، افزایش 

سالمت کارگزاران نظام اداری، نهادسازی، 

گرایی، توجه به معیشت کارکنان، ترویج شفافیت

گرایی و احیاء حس فرهنگ وظیفه

جمله عوامل مبارزه با آن بود پذیری از مسئولیت

ابزری و فغانی  (.4374)حسنی و شمس، 

گری، سازی، کاهش تصدیخصوصی(، 4370)

های اقتصادی، توجه به احیاء و اصالح سیاست

های اخالقی، تغییر فرهنگ آموزش ارزش

ها به ها، ملزم کردن دستگاهسازمان

های درونی و بیرونی، آموزش و پاسخگوئی

زدایی اصالح نظام اداری، سیاستسازی، فرهنگ

از نظام اداری، نظارت و بازرسی به موقع، بهبود 

های سیاسی را مهمترین ها و جلب حمایتروش

ند )ابزری و دراهکارهای کنترل فساد عنوان نمو

 های خارجی(. در زمینه پژوهش4370فغانی، 

( در پژوهش خود با 4374) 7بروکز، لی و کیم

ال کره به این نتیجه رسیدند عنوان تبانی در فوتب

که فقدان یکپارچگی )انسجام( و ساختار مناسب 

 4377از جمله علل وجود تبانی و فساد تا سال 

در فوتبال کره بوده است )بروکز، لی و کیم، 

(، در 4331) 4(. مک کیلوی و مورمن4374

تحلیل حقوقی استفاده غیرمجاز مالکیت معنوی 

مبارزات سیاسی،  های ورزشی در تبلیغاتسازمان

وضع قوانین و مقررات را مهمترین راه جلوگیری 

،های تلویزیونی ورزشاز فساد در شبکه

                                                  
1. Brooks, Lee & Kim 

2. McKelvey & Moorman 
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(. 4331مطرح کردند )مک کیلوی و مورمن، 

( در پژوهش خود بیان نمود که 4331) 7اولکن

ها و شرایط محیط شناخت آداب و رسوم، ارزش

کاری، تلفیق نظارت و مجازات، مشارکت افراد 

ها و ه به نظارت بر عملکرد افراد و سازمانجامع

قوانین و مقررات کارآمد در کنترل فساد مؤثر 

 4برایمو و همکاران (.4331است )اولکن، 

( نشان داد که از جمله پیامدهای بروز 4374)

فساد در ورزش که در لیگ کالچیو ایتالیا، چین 

و سنگاپور رخ داد؛ خروج حامیان مالی و لغو حق 

زیونی بود که خسارات جبران ناپذیری پخش تلوی

ها بوجود آورد )برایمو و همکاران، را برای آن

4374.) 

برغم آنکه ورزش این قابلیت را دارد تا در اکثر 

های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مقوله

و علمی ایفاء نقش سازنده داشته باشد و براستی 

ن تواای را میکه در جهان کنونی کمتر پدیده

یافت که از چنین ویژگی و قابلیتی برخوردار 

باشد، لذا این پدیده جهانی امروزه با چالشی 

جدی بنام فساد مواجه است. چالش و معضلی 

های فرهنگی و اجتماعی آن را هدف که ارزش

توان از کنار آن گذشت. قرار داده و براحتی نمی

این موضوع همان از دست رفتن پاکی ورزش 

ای خاص واقع شده سودجویی عدهاست که مورد 

(. 4372، 2زیت زویتز؛ 4370، 0است )مسترز

مسئله فساد به دلیل نقش مهمی که در سالمت 

وری مطلوب از نیروی سازمانی، اجتماعی و بهره

انسانی دارد، از جمله مهمترین موانع در زمینه 

، 0نیل به توسعه و سعادت اقتصادی است )مویو

                                                  
1. Olken 
2. Buraimo et al 

3. Masters 

4. Zitzewitz 

5. Moyo 

، 1و گوریتز ؛کمپل4377، 1؛ گروس4372

 وظایف مهمترین از یکی امروز، (. شاید4372

 حوزه در بویژه ورزشی هایسازمان مدیران

 فوتبال فدراسیون و ورزش وزارت ارشد مدیران

 راه در را خود تالش و توجه که است این

 خصوص به و ورزش در تبهکاری و فساد برچیدن

 شاید فسادها این کشف. بکارگیرند فوتبال در

. باشد غیرممکن متخصص و فنی اهنگ بدون

 هایحرفه پوشش در فوتبال در فساد معموالً

 کشف بنابراین و افتدمی اتفاق حوزه این در رایج

 در شاید دیگر عبارتبه. است بسیار سخت آن

 خیلی اجرایی هایسازمان سایر خالف بر ورزش

 سازیپرونده و سرقت یا اختالس از خبری

 مربی، بازیکن، لباس در تبهکاران اما نباشد،

 سعی خبرنگار یا ایجنت داور، مدیرعامل،

 پیدا دست شاناهداف و مطامع به کنندمی

 به که غیرمتخصص و ناآگاه افراد برای لذا. کنند

 نداشته آشنایی آن ساختارهای و ورزش حوزه

 و فرایندها بداند اینکه است دشوار بسیار باشد؛

 چه با الفوتب در بویژه ورزش در فساد مصادیق

پذیرد. با توجه به می صورت انفعاالتی و فعل

درباره سالمت  اعتمادی قابل هایاینکه داده

 جمله از مختلف هایبخش در فساد اداری و

 کافی دانش هنوز و ندارد وجود ایران در ورزش

و ارائه راهکار جهت افزایش  سنجش برای

 داخل در سالمت اداری و برون رفت از فساد

با توجه به اینکه  لذا. است ه نشدهارائ کشور

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی راهبردهای 

مؤثر بر تسهیل پیشگیری و کنترل فساد و 

پیامدهای حاصل از این راهبردها در صنعت 

فوتبال کشور است تا بتواند در درازمدت به 

                                                  
6. Gross 

7. Campbell & Göritz 
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کند را توسعه صنعت فوتبال کشور کمک می

    معرفی نماید.

 شناسی پژوهشروش
های حاضر کیفی، از نوع پژوهش ژوهشپ

هایی است است و هدف کشف پدیده 7اکتشافی

که چندان قابل درک نیست. که در این پژوهش 

به دنبال شناسایی راهبردها و پیامدهای سالمت 

اداری در صنعت فوتبال کشور بود. لذا پژوهش 

است که هدف  4های بنیادیحاضر از نوع پژوهش

ها )دانش جدید( از ریهآن توسعه و گسترش نظ

های عمومی و مشترک یا طریق کشف ویژگی

این پژوهش بر مبنای اصول کلی است. 

است که از  0جستجوی داده، دارای ماهیت کیفی

سئواالت استفاده شد.  2نظریه داده بنیادروش 

و رهیافت  0مصاحبه بر اساس مدل سیستماتیک

( طراحی 7332نظامند استراوس و کوربین )

د. بدین صورت که ابتدا از طریق مطالعات شده بو

اسناد فهرستی از عوامل مؤثر با موضوع پژوهش 

شناسایی شد. فهرست مقدماتی به عنوان 

ها سئواالت مصاحبه و ابزار اولیه گردآوری داده

مد نظر قرار گرفت، سپس راهنمای مصاحبه 

تدوین و پژوهشگر قبل از انجام مصاحبه با 

گاه، راهنمای مصاحبه را نظران آهریک از صاحب

هایی بر برای آنان ارسال کرد. همچنین سئوال

منظور کشف هاساس پاسخ مشارکت کنندگان ب

تر عوامل فساد از طریق های خاص و عمیقجنبه

پرسیده شد.  1مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند

شناختی های جمعیتمصاحبه با توصیف ویژگی

                                                  
1. Exploratory research 

2. Fundamental research 

3. Qualitative 

4. Grounded Theory 

5. Systematic 

6. Semi-structured 

ت اصلی شوندگان شروع و سپس سئواالمصاحبه

پژوهش که بر اساس مدل نظریه دادۀ بنیاد بود 

کرد و در پایان نیز از ادامه پیدا می

فکر "شوندگان با سئوال باز مانند مصاحبه

کنید مطلبی هست که به آن در این حوزه می

خاتمه یافت. مدت زمان مصاحبه  "اید؟نپرداخته

دقیقه بود که در پژوهش حاضر  33الی 03بین 

دقیقه بود. ذکر  13ها صاحبه با نمونهمیانگین م

منظور ثبت هاین نکته ضروری است که ب

ها، عالوه بر اطالعات حاصل از مصاحبه

نیز  1برداری، از دستگاه ویژه ضبط صدانکته

استفاده گردید. به دلیل مسائل اخالقی، و با 

توجه به اینکه موضوع پژوهش جزء موضوعات 

قبل از در پژوهش است، پژوهشگر  2حساس

شروع هر مصاحبه، برای ضبط مصاحبه از 

شوندگان اجازه گرفته بود. مدت زمان مصاحبه

ها متفاوت و مکان مصاحبه در مکان مصاحبه

مورد توافق مصاحبه شونده و پژوهشگر بود. 

منظور ههمچنین پیش از مصاحبه با افراد ب

نظران و آشنایی با حداکثر مشارکت صاحب

ای همراه با آن، نامه کلّیت موضوع و جوانب

جزئیات و اهداف اصلی پژوهش و سئواالت 

به  3مرتبط با آن توسط پست الکترونیکی

شوندگان ارسال گردید تا با مطالعه و مصاحبه

آمادگی ذهنی بیشتر در مصاحبه پاسخگوی 

 سئواالت پژوهشگر باشند.

گیری با استفاده از روش نمونه سپس

های مصاحبه 77و به شکل گلوله برفی 73هدفمند

کیفی انجام شد. این پژوهش پس از انجام

                                                  
7. voice recording 

8. Sensitive topics 

9. E-mail 

10. Purposive Sampling 

11. Snowball 
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بار  4ها نفر )با یکی از نمونه 71مصاحبه با  72 

مصاحبه شد( محقق به اشباع نظری رسید که 

نفر از مدیران وزارت  0مصاحبه شوندگان شامل 

نفر از مربیان، ا نفر  0ورزش و فدراسیون فوتبال، 

نفر از  4ران، نفر از داو 4از مدیران عامل باشگاه،

تفر از  4بازیکنان که یکی از آنان بازنشسته بود، 

نظران حوزه نفر از صاحب 4اصحاب رسانه و 

ها تا حد کفایت یا فوتبال بودند. انجام مصاحبه

 ایمرحلهادامه یافت. اشباع نظری  7اشباع نظری

 با ارتباط در جدیدی هایداده آن در که است

 و برقرار هامقوله ینب روابط و نیاید پدید مقوله

(. 7332)استراس و کوربین،  است شده تأیید

( عنوان نمودند که در 7332) 4گوبا و لینکلن

یک مطالعه که با دقت هدایت شده است و در 

آن انتخاب نمونه به صورت تکاملی و تعاقبی 

شرکت کننده به  74توان با حدود بوده است می

د بیشتر از نقطه اشباع رسید و احتماال این تعدا

 (. ازآنجا7332نخواهد شد )گوبا و لینکلن،  43

 و انسانی علوم عرصۀ در که هایینظریه که

 قابل، اصالح زمان طول در شوندمی ارائه رفتاری

 واژۀ به جای کیفی پژوهشگران هستند، وتعدیل

، «0مقبولیّت» هایواژه از روایی، و اعتبار

 ادهاستف «0تأییدپذیری»و  «2پذیریانتقال»

با توجه به استفاده از روش کیفی  کنند.می

نظریه داده بنیاد )گرندد تئوری( که در این 

( بیان 4334) 1پژوهش استفاده شد گالدینک

 را پارادایمی کدگذاری کرد اکثر مطالعات الگوی

 بنیاد داده روش از حاصل هایداده تحلیل برای

                                                  
1. Theorical saturation 

2. Guba & Lincoln 

3. Credibility 

4. Transferability 

5. Dependability 

6. Goulding 

 فرایند یک قالب در که کنندمعرفی می

 ،2باز مرحلۀ سه شامل 1تماتیکسیس کدگذاری

 الگو این ایجاد به منجر ،73و گزینشی 3محوری

پژوهشگر سعی نموده  پژوهش این شود. درمی

 مورد پدیده از نظراننظرات صاحب است براساس

راهبردها و پیامدهای سالمت  مطالعه )فساد(؛

 اداری در صنعت فوتبال ایران استخراج کند.

 یافته های پژوهش

از متن باید به صورت دو ستونه این قسمت 

 تنظیم شود.

های ها و کدگذاریپس از پایان یافتن مصاحبه

های پژوهش، در بحث راهبردهای مصاحبه

نشان )کد باز( بدست  02عوامل سالمت اداری 

مقوله کد محوری قرار گرفتند که  77آمد که در 

مقوله کلی )کدگذاری گزینشی( قرار  0در 

 آورده شده است.  7گرفتند که در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
7. Coding systematic 

8. Open coding 

9. Axial coding 

10. Selective coding 
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 های کلیمقوله

 )مفاهیم(

 های فرعیمقوله

 ها()مؤلفه

 هاایعاد و ویژگی

 ها()گویه

 سازیفرهنگ. 1

 . آموزش تخصصی1

 انسانی(گانه مدیران )فنی، ادراکی، های سهکسب مهارت

 شایسته ساالری در انتصابات

 بکارگیری متخصصین و پیشکسوتان

 گراییسازندگی جایگزین نتیجه

 های آگاهانه و پاسخگوئی مدیرانتوجیه مسئولیت

 ایجاد سیستم یکپارچه استعدادیابی

 .آموزش عمومی2

 ها در گردش اطالعاتآزادی عمل رسانه

 حساس کردن افکار عمومی و جامعه

 ایندهای شفافایجاد فر

 سازی از طریق توسعه رفتارهای مطلوبفرهنگ

 .حقوقی4

 .تدوین قوانین ارتقاء1

 تولید و روزآمدی قوانین

 شغله بودنتک

 احیاء قدرت هیئت رئیسه

 استقالل ارکان انضباطی و قضائی فوتبال

 بازنگری اساسنامه

 تدویج شرح وظایف ارکان فوتبال

 یدارنامه جامع باشگاهتدوین آئین

 مداریقانون

 های قانونی جذب بازیکنکانال

 گزینش ارکان قضائی در مجمع

 .ایجاد نظارت و ارزیابی2

 باال بردن نظارت اجتماعی

 نظارت دقیق مجمع عمومی

 های استانیتوجه به انتصاب رؤسای هیئت

 ترهای پایینافزایش توجه به لیگ

 کنترل بر صدور احکام انضباطی

 ر باشگاه و سازمان لیگسیستم جامع نظارتی د

 .برخورد قضایی با تخلف3

 ایجاد پلیس فوتبال

 افزایی فدراسیون با مراجع قضائیهم

 شرح وظایف نهادهای نظارتی و قضاوتی

 تفکیک تخلفات فوتبالی و عمومی

 .مالی0

 . مدیریتی1

 رعایت کپی رایت

 اخذ مالیات متناسب و نظامند

 اصالح ساختار مالی

 فایده-زینهایجاد مکانیزم ه

 دید راهبردی به درآمدزایی

 .فردی2
 تامین مالی داوران فوتبال

 های ارکان فوتبالبیمه

 .ایجاد ساختار1 .سازماندهی2
 ایجاد کمیته وضع بازیکنان

 های مجوزدارسازماندهی مدیران برنامه



 

 احیاء کانون مربیان و  بازیکنان

 هاایجاد سازمان کنترل مالی باشگاه

 ه فنیتشکیل کمیت

 استفاده از قدرت سیاسیون

 ای مدیران و مربیاناحراز شرایط حرفه

 تجربه کاری مدیران

 گراییتخصص

 سازی فوتبالتجاری

 تفکیک فرایندهای اداری داوران

 .کاهش انحصار طلبی2
 گذارینقش سیاست

 سازیباورپذیری حاکمیت به خصوصی

 . خردجمعی0

 گیری مشارکتی.تصمیم1
 گیرین در تصمیممشارکت ذینفعا

 های ذیربطافزایی دستگاههم

 محوری.برنامه2
 تدوین چشم انداز

 الگوبرداری از کشورهای پیشرو

 

بندی کدهای بندی و گروههمچنین دسته

محوری راهبردهای سالمت اداری در صنعت 

فوتبال کشور از طریق کدگذاری گزینشی انجام 

های فرعی حاصل از کدهای پذیرفت که مقوله

مقوله کلی )مفهوم( جای گرفتند.  0محوری در 

های از دیگر نتایج این پژوهش، یافته

های پژوهش در های مصاحبه نمونهکدگذاری

مورد پیامدهای سالمت اداری در صنعت فوتبال 

نشان )گویه(  41کشور بود که نشان داد که 

مقوله 4شناسایی شده از کدگذاری باز در 

دند و در فرایند بندی شکدگذاری محوری دسته

مقوله حاصل از  4کدگذاری گزینشی نیز 

کدگذاری محوری در مفهوم کلی به نام توسعه و 

 4د که در جدول نپیشرفت فوتبال قرار گرفت

  آورده شده است. 
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 پیامدهای سالمت اداری در صنعت فوتبال ایران باز و محوری گزینشی، کدگذاری .2جدول

 های کلیمقوله

 )مفاهیم(

 ای فرعیهمقوله

 ها()مؤلفه

 هاایعاد و ویژگی

 ها()گویه

 . توسعه و پیشرفت7

 .جنبه فوتبالی1

 های بین المللیبدست آوردن کرسی

 افزایش حضور هواداران

 افزایش سرمایه اجتماعی

 داریکاهش هزینه و بدهی باشگاه

 افزایش ظهور نوابغ

 گذاری بخش خصوصیافزایش سرمایه

 یساالراز بین رفتن بازیکن

 هاافزایش جذابیت و کیفیت بازی

 های سازندهاحیاء باشگاه

 هاتوسعه زیرساخت

 کاهش تخلفات

 ساالریافزایش شایسته

 المللیکاهش شکایات و محکومیت در مراجع ملی و بین

 جلوگیری از اتالف منابع و سرمایه

 واقعی بودن نتایج

 توسعه و پیشرفت صنعت فوتبال

 مت بازیکنانجلوگیری از افزایش حبابی قی

 بهبود وجه فوتبال در سطح ملی و بین المللی

 پرستیکاهش فرهنگ پول

 ایتوسعه ورزش حرفه

 افزایش ارزش برتد لیگ

 افزایش لژیونرهای فوتبال

 .جنبه اجتماعی2

 آرامش اجتماعی

 لذت از تماشای فوتبال

 افزایش انگیزه مشارکت عمومی

 افزایش اعتماد عموم

 

 گیریبحث و نتیجه
سترش و ترویج فرهنگ در صنعت فوتبال ایران گ

مهمترین اقدام پیشگیرانه از فساد است. چرا که 

ترین راهبردها هزینهاین عمل از مؤثرترین و کم

برای پیشگیری از فساد در پژوهش حاضر از 

تواند موفقیت و نظران بوده و میدیدگاه صاحب

اثربخشی بیشتری را برای توسعه و رشد فوتبال 

(، معتقد 4330) 7مراه داشته باشد. براونبه ه

ترین عامل در سالمت است که فرهنگ بنیادی

                                                  
1 . Brown 

تواند سایر موارد را به هم سازمانی است که می

 4(. هاخوردیان و ماین4330پیوند دهد )براون، 

(، وجود آموزش مستمر درون سازمان و 4374)

تواند سبب کاهش فساد اداری ایجاد اعتماد می

(. از دید 4374یان و ماین، شود )هاخورد

نظران در فوتبال کشور به نحو احسن از صاحب

توان و ظرفیت مدیران متخصص در بدنه این 

شود و با توجه به بکارگیری صنعت استفاده نمی

مدیران نامطلع و غیرمتخصص در فوتبال که بر 

                                                  
2 . Hakhverdian & Mayne 
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اساس رانت و گرایش سیاسی و حزبی به این 

آشنایی با  شوند؛ بعد ازها گمارده میسمت

محیط ورزش و انجام لغزش و خطا دارای کسب 

شوند؛ این تجربه و آشنایی با محیط فوتبال می

افراد از چرخه مدیریت صنعت فوتبال کنار 

ناپذیری شوند که خود لطمات جبرانگذاشته می

به مدیریت فوتبال است. بنابراین بررسی 

ای و شخصی مدیران برای های حرفهصالحیت

سود باید در ابتدا مورد  این صنعت پرورود به 

( 4331) 7بررسی و ارزیابی قرار گیرد. سلیگسون

معتقد بود روابط خویشاوندی در سازمان باعث 

های غیرمنطقی نسبت به افراد گرایش

شود و شایستگی آنان مورد غیرخویشاوند می

گیرد )سلیگسون، توجهی قرار میغفلت و بی

از حیث  (. همچنین توجیه مدیران4331

پاسخگویی در قبال تصمیمات و عملکرد آنان در 

های جذب بازیکنان، عملکرد مالی، زمینه

تواند کمک بزرگی به کرد میدرآمدزایی، هزینه

کاهش تخلفات نماید. الزم به ذکر با توجه به 

های فوتبال در سطح کشور به اینکه اکثر باشگاه

نوعی از طریق منابع و بودجه دولتی اداره 

گونه مسئولیت و شوند لذا مدیران هیچیم

خطری را از حیث پاسخگویی در قبال عملکرد 

کنند که این خود زمینه را خود احساس نمی

های این سازد. یافتهبرای بروز فساد مهیا می

(،حسنی و شمس 4377بخش با نتایج گودرزی )

( و جنینگ 4370(،ابزری و فغانی )4374)

ازی سبحث فرهنگ( همخوانی دارد. در 4377)

از طریق آموزش عمومی برای کاهش بروز فساد؛ 

ها، افکار عمومی و جریان آزاد اطالعات رسانه

قرار دارند که از عوامل مهم نظارتی برای 

                                                  
1. Seligson 

پیشگیری از بروز تخلفات در جامعه است. با 

ها توجه به اینکه یکی از کارکردهای اصلی رسانه

ها به سانهنقش نظارتی و مراقبتی است چرا که ر

عنوان ابزاری مرتبط با اجزاء و نهادهای اجتماعی 

همواره ارتباطی دو سویه را بین مسئولین 

کند. به های مردم بر قرار میحاکمیتی و توده

تعبیر دیگر ایجاد وسیله ارتباط جمعی از یک سو 

تواند از خوب به عنوان چشم و گوش جامعه می

گر به عنوان و بد کارها اطالع یابد و از سوی دی

نما و زبان گویای جامعه ای حقیقتآیینه

اطالعات خود را در معرض افکار عمومی قرار 

های دهد. شاید یکی از مهمترین دغدغهمی

های حاضر در حوزه صنعت فوتبال، رسانه

ها و عدم تمایل توجهی حاکمیت به رسانهبی

داشتن ارتباط نزدیک با آنان و عدم  مسئولین به

همراهی و حمایت دستگاه قضائی از آنان در برابر 

 بیان (4370) 4متخلفان عنوان نمود. اسکات

 صورت به ورزشی هایرسانه که اگر نمود

 و مشارکت جذب موجب شوند تهیه کارشناسی

 زمینه در مخاطبین عملکرد و آگاهی سطح ارتقاء

  (.4370 سکات،ا) گردندمی ورزشی فساد

عامل حقوقی یکی دیگر از راهبردهای 

بازدارنده فساد در صنعت فوتبال بود. از دید 

های پژوهش، کمبود تولید و تصویب قانون نمونه

و روزآمدی آنان یکی از مهمترین مشکالت 

صنعت فوتبال بود چرا که جامع نبودن قوانین 

نقل و انتقاالت از قبیل کوتاه مدت قراردادهای 

ها، طوالنی بودن زمان نقل و زیکنان با باشگاهبا

انتقاالت که باعث جوالن زیاد دالالن غیرمجاز و 

کیفیت و افزایش نجومی قیمت بازیکنان بی

مشخص نبودن چگونگی فعالیت افراد کارگزار 

                                                  
2. Scott 
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)ایجنت( در فوتبال ایران، عدم حمایت از 

ها و نبود قانون جامع مطالبات بازیکنان از باشگاه

های بدهکار و مقروض بخشی قابله با باشگاهدر م

از مشکالت قوانین بود که با تدوین و تصویب 

توان تا حد های آن میتیقوانین و رفع کاس

ها را کنترل نمود. همچنین بروز نارسائی زیادی

نظران، استقالل انتخاب و قدرت از دید صاحب

ارکان قضائی فدراسیون یکی از مهمترین 

گرفت چرا باید مد نظر قرار میمواردی بود که 

که مدیران تمایل زیادی داشتند که این 

انتصابات توسط آنان انجام شود تا بتوانند در آراء 

انضباطی و احکام آن دخل و تصرف داشته 

باشند؛ در حالیکه بر اساس اساسنامه انتخاب 

ارکان قضائی فوتبال باید توسط مجمع صورت 

نون جهت کسب پذیرد. لذا تولید و تصویب قا

و درآمدزایی نیاز به تولید و منافع مشروع 

ب قانون دارد که نیازمند حمایت نهادهای تصوی

گذار )مجلس شورای اسالمی( در این قانون

( معتقدند در 4333) 7زمینه است. کولیر و رنینکا

جوامعی که نهادهای قضایی و اطالعاتی تحت 

نفوذ و مهار قدرت غالب سیاسی باشد امکان 

کن کردن فساد غیر ممکن است )کولیر و  یشهر

( تدوین قوانین 4377(. گودرزی )4333رنینکا، 

و مقررات کارآمد، آشنایی ارباب رجوع با قوانین 

و مقررات را از عوامل کنترل فساد اداری در 

 های ورزشی بیان نمود. سازمان

از دیگر نتایج، نظارت و ارزیابی کارکردی و 

دیگر از عوامل مهم در مؤثر به عنوان یکی 

کنترل بروز قساد در صنعت فوتبال ایران از 

نظران بود. چرا که این مهم بیشتر دیدگاه صاحب

از طریق مجمع عمومی آگاه، مطلع و قدرتمند 

                                                  
1. Reinikka & Collier 

قابل حصول است. در بُعد نظارت اجتماعی، 

شفافیت در فرایندهای اجرایی و سهولت 

و دسترسی آسان به اسناد و مدارک فدراسیون 

زدایی مدیران از جمله مواردی ها و ابهامباشگاه

تواند به نظران میبود که از دیدگاه صاحب

کاهش فساد در صنعت فوتبال منجر شود. از 

دیگر نتایج، برخورد قضائی با تخلّفات بود که 

نظران معتقد بودند تعامالت ارکان صاحب

انضباطی فدراسیون با مراجع قضائی و نظارتی از 

ازمان بازرسی و قوه قضائیه جهت جمله س

تواند در پیشگیری برخورد با جرائم و تخلفات می

و کنترل جرم مؤثر واقع شود. چرا که تفکیک 

رت پایان جرائم فوتبالی از غیرفوتبالی )جعل کا

...( که بیشتر جنبه خدمت، رسوایی اخالقی و 

اجتماعی آن قابل پیگیری است توسط مراجع 

و رسیدگی شود و تنها قضائی باید پیگیری 

تخلفات فنی و فوتبالی توسط مراجع انضباطی 

ها با فدراسیون قابل پیگیری است. این یافته

( و گودرزی 4371نتایج زارع و همکاران )

( که کنترل نظام مالی کارآمد و ایجاد 4377)

نهادی مستقل برای مبارزه با فساد، حسنی و 

ری ( افزایش نظارت اجتماعی، ابز4374شمس )

( نظارت و بررسی بموقع و 4370و فغانی )

( تلفیق نظارت و مجازات را از 4331) 4اولکن

عوامل مهم کنترل فساد عنوان نمودند همخوانی 

 (. 4331داشت )اولکن، 

                                                  
2. Olken 
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یکی دیگر از راهبردهای مؤثر کنترل فساد از 

نظران سازماندهی مالی و دیدگاه صاحب

اقتصادی صنعت فوتبال بود. از دیدگاه 

های درآمدزایی نظران تقویت و ایجاد راهاحبص

صنعت فوتبال از قبیل حق پخش تلویزیونی، 

رعایت حق کپی رایت، تبلیغات محیطی، بلیت 

فروشی، استفاده از برند باشگاه و .... از عواملی 

تواند به ایجاد خودکفایی صنعت بود که می

فوتبال کمک شایانی نماید چرا که در صورت 

، نیازی به ورود و دخالت تحقق این مهم

سیاسیون و افراد غیرمتخصص در این صنعت که 

شود ها و تخلفات میمانیاسهباعث ورود ناب

کند. همچنین ترمیم و اصالح کاهش پیدا می

ساختار مالیاتی یکی از مهمترین نقطه نظرات 

نظران بود. چرا که اعتقاد بر این بود در صاحب

یکنان مطالبات حاضر بسیاری از مربیان و باز

اند باید مالیات آن خود را از باشگاه دریافت نکرده

را پرداخت نمایند که معتقدند که مالیات بر پول 

دریافتی تعلق میگیرد و مکانیزم حال حاضر را 

دانستند چرا که عقد قراردادهای صحیح نمی

مخفی و جعلی را نیز بین بازیکنان با باشگاه 

کند. ز تقویت میجهت پرداخت کمتر مالیات نی

در خصوص تأمین مالی داوران به خصوص در 

های دسته اول و دوم تر )لیگهای پایینلیگ

نظران معتقد بودند که عدم پرداخت و....( صاحب

به موقع مطالبات و پایین بودن سطح دستمزد و 

ها باعث عدم توجه کافی به این لیگ

شود چرا که پذیرتر شدن داوران میآسیب

از داوران با هزینه شخصی خود جهت  بسیاری

قضاوت به شهرهای برگزاری مسابقات عزیمت 

کنند ولی فدراسیون تا مدت طوالنی قادر به می

پرداخت مطالبات آنان نبوده است که این امر 

تواند زمینه را برای بروز فساد و لغزش آنان می

که این یافته با نتایج زارع و . فراهم سازد

که برقراری سیستم کنترل ( 4371همکاران )

مالی کارآمد برای ثبت قرارداد بازیکنان، گودرزی 

( همخوانی 4374( و بروکز و همکاران )4377)

 داشت.

همچنین سازماندهی صنعت فوتبال از طریق 

ایجاد ساختار متناسب با اوضاع کشور و کاهش 

انحصار طلبی دولت از جمله مهمترین راهکارها 

ریتی و اداری همسو با بود. ایجاد ساختار مدی

شرایط اقتصادی  فرهنگی و ... در فوتبال از 

های پژوهش بود. جمله عوامل مد نظر نمونه

تأسیس کمیته وضعیت بازیکنان با توجه به 

های شکایت بازیکنان از باشگاه حجم زیاد پرونده

و برعکس که نشان از ضعف قوانین و نبود 

ی جهت ساختار منسجم بود، راه اندازی سازمان

ها، سازماندهی کنترل مالی و اقتصادی باشگاه

مناسبی سیستم کارگزاری در صنعت فوتبال با 

نظارت کامل فدراسیون بود. از دیگر نتایج، جهت 

حمایت از اصناف حاضر در فوتبال، تشکیل 

کانون مربیان و بازیکنان جهت مطالبه حقوق 

ای های حرفهقانونی آنان و بررسی صالحیّت

و مربیان و توجه به سوابق مدیریتی و مدیران 

تخصصی آنان در محیط ورزش و استفاده از 

قدرت سیاسیون در جهت توسعه و رشد این 

صنعت از جمله عواملی بود که به کاهش فساد 

تواند کمک شایانی نماید. در فوتبال می

( غیررقابتی بودن 4334) 7رودریگوئز و همکاران

ت در محیط فعالیت و وسعت دخالت دول

گری بخش اجرایی را از عوامل بروز فساد تصدی

(. این 4334بیان نمودند )رودریگوئز و همکاران، 

(، 4374های بروکز و همکاران )نتایج به پژوهش

                                                  
1. Rodriguez et al 
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(، 4371(، زارع و همکاران )4377جنینگ )

( و 4374(، حسنی و شمس )4377گودرزی )

( همخوانی داشت. کلیه 4370ابزری و فغانی )

زدایی، رویکرد ها سیاستاین پژوهش

سازی و یکپارچگی و انسجام را از جمله خصوصی

 های کنترل فساد بیان نمودند. مهمترین راه

کارگیری خردجمعی از طریق هب

محوری در کلیه گیری مشارکتی و برنامهتصمیم

ارکان صنعت فوتبال از جمله راهکارهای 

نظران بود. رفت از فساد از دیدگاه صاحببرون

تواند را که پیامد مشارکت در تصمیمات میچ

تعهد سازمانی و انگیزه را در ارکان فوتبال 

افزایش دهد چرا که وقتی افراد خود در 

ها به صورت فعاالنه مشارکت تصمیمات و برنامه

داشته باشند در تعهد به مقررات، تالش مضاعف 

و کاهش تخلفات اداری کوشا هستند. یکی دیگر 

یشگیری و کنترل فساد برنامه از راهکارهای پ

( و 4374محوری مدیران بود. حسنی و شمس )

( مشارکت افراد جامعه به نظارت 4331اولکن )

بر عملکرد افراد را در کنترل از بروز فساد در 

مهم بیان نمودند که با یافته فوق همخوانی دارد. 

( بیان نمود که هر قدر 4371)7اکرمن و پالیفکا 

فضای مشارکتی بیشتر و  ساختاردموکراسی و

شود تر باشد از درجه فساد کاسته مینهادینه

( 4331) 4(. پاساک4371)اکرمن و پالیفکا، 

معتقد است که دموکراسی مستلزم پاسخگویی و 

های پذیری است. چرا که نظاممسئولیت

دموکرات سازوکارهای پاسخگویی و شفافیت را 

تداوم آورند و این امر در سطوح مختلف پدید می

شبکه فساد اداری را برای درازمدت با دشواری 

 (. 4331سازد )پاساک، مواجه می

                                                  
1. Rose-Ackerman & Palifka 

2. Pathak 

ها نشان داد که به لحاظ پیامدهای یافته

مثبت جنبه فوتبالی سالمت اداری، کوتاه شدن 

ها و افراد منافع افراد سودجو از قبیل دالل

تعهد است چرا که یکی از غیرمسئول و بی

د و بازسازی چهره فوتبال مهمترین پیامدها بهبو

المللی است. چرا که عدم در مجامع ملّی و بین

آشنایی با مسائل حقوقی و انعقاد قراردادهای 

نامتعارف و عدم توانایی در پرداخت مطالبات 

بازیکنان و مربیان خارجی که منجر به شکایت 

شود که باعث آنان در مراجع قضائی فیفا می

ی فوتبال از جمله هامحکومیت و توبیخ باشگاه

های جرائم نقدی، کسر امتیاز، سقوط به لیگ

تر و منع قرارداد با بازیکنان جدید از جمله پایین

توان با پیشگیری از آن وجه موارد است که می

(، 4374فوتبال را بهبود و ترمیم کرد. برایمو )

خروج حامیان مالی و لغو حق پخش تلویزیونی 

های ایتالیا، لیگاز پیامدهای وجود فساد در 

( بیان نمود 4374) 0چین و سنگاپور بود. جونز

تواند به ایجاد که مبارزه با فساد در ورزش می

اعتماد، واقعی بودن نتایج و افزایش سرمایه 

 2(. پیالی4374اجتماعی کمک نماید )جونز، 

( معتقد بودند که فساد مالی باعث پایین 4332)

شدن  گذاری و بیمناکآمدن سطح سرمایه

(. بنابراین 4332شود )پیالی، گذاران میسرمایه

ها از محیط پاک اخالقیکاهش تخلفات و بی

تواند انگیزه ورزش بویژه صنعت فوتبال می

مشارکت عمومی برای حضور استعدادها در 

ها مدارس فوتبال و جلب نظر اعتماد خانواده

( معتقد است که 4330) 0اقدام نمود. یورنسکو

ماعی و اعتماد بیشتر افراد جامعهسرمایه اجت

                                                  
3. Jones 

4. Pillay 
5. Bjørnskov 
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مطابق با مجموعه هنجارهای معین اجتماعی  

منجر به کاهش فساد خواهد شد )یورنسکو، 

 7( و لدرمن و همکاران4331پور )(. قلی4330

( عنوان نمودند که بروز فساد در جامعه 4337)

اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را از بین 

 (. 4337برد )لدرمن، می

ر کلی، عزم ملی در زمینه مبارزه با فساد بطو

در صنعت فوتبال و پرهیز از آلوده کردن آن به 

های سیاسی و گروهی، توجه ویژه به گیریجهت

ها به عنوان چشمان بیدار و آگاه جامعه و رسانه

ها و مطبوعات در تقویت نقش و جایگاه رسانه

نظارت بر عملکرد فوتبال، حمایت نهادهای 

ر از تصویب و تولید قانون، هم افزایی گذاقانون

 های اجرایی در جهت کاهش موازیدستگاه

ها و تعیین وظایف در برخورد با تخلفات در کاری

بخشی، نهادینه کردن و حوزه فوتبال؛ مشروعیت

توسعه نظارت عمومی بر فوتبال از طریق وضع 

قوانین، احراز خصائل و فضائل اخالق فردی به 

خصص مدیران مناصب صنعت همراه تعهد و ت

سازی توسط فوتبال، باورپذیری خصوصی

حاکمیت در صنعت فوتبال کشور با فراهم 

نمودن بسترهای درآمدزایی آنان از قبیل ) حق 

فروشی، درآمد پخش تلویزیونی، تبلیغات، بلیت

روز مسابقه و ...(، افزایش ضمانت اجرایی قوانین 

اختار و محیط حقوقی فوتبال و باز مهندسی س

ت این اداری فوتبال کشور از جمله پیشنهادا

 .ها استپژوهش بر اساس یافته
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Abstract 

Objective: The aim of present study is to determine strategies and 

consequences of administrative integrity in football industry of Iran. 
Methodology: The study is an exploration research and is considered as 

qualitative conducted sequentially. The data gathered through documents 

and interview for 17 scholars-one of them interviewed twice- about 

football in deep-interview and semi-structured forms. The sample selected 

through subjective sampling and snowball approach and interviewing 

continued to get theoretical saturation. Then, data analyzed by grounded 

theory in coding process included three steps: open, axial and selective 

coding. 

Results: The result revealed that there were 54 effective factors in 

strategies consisted of 11 components: specialized and public instruction, 

compile improvement principals, supervise, control and evaluate, judicial 

decisions for offending, management and personal principals, formulate 

structures, reduce monopolization, coordinative decision and program-

orientation in five main entries. Also, consequences categorized into two 

subcategories of football and main category of football development and 

improvement in social aspect.  
Conclusion: Generally, according to findings, proposed strategies and 

consequences could be claimed that help government officials to improve 

administrative integrity and counter to corruption and get development and 

improvement in football industry.  

Keywords: Consequences, strategies, football industry, administrative integrity, 

corruption.  
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