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 6چکیده 

 ای فساد در فوتبال و تحلیل محتوایهدف از این پژوهش بررسی پوشش رسانه

 یفیک یاز نظر استراتژ ،یپژوهش از نظر هدف کاربرد نیا قیروش تحقآن بود. 

در  00 یتلویزیوناساس برنامه  نیمحتوا انجام شد. بر ا لیبود که به صورت تحل

 نیا یهاتمیآ یشد. محتوا انتخابپژوهش  ةنمون عنوانبه  1302-08فصل 

استخراج  یبراد. بو برنامه 32در طول  تمیآ 212ماه شامل 10 یبرنامه، ط

در ورزش  یراخالقیمرتبط با فساد و موارد غ یهاتمیپژوهش، ابتدا آ یهاداده

 یابیمرتبط بودن با موضوع پژوهش مورد ارز یآنها برا یشدند و محتوا ییشناسا

د قرار گرفتن یتأیید شده، مورد بررس تمیآ 40 یقرار گرفت. سپس محتوا هیاول

 جیهواداران، ترو یراخالقیرفتار غة مقول هفتقالب و در استخراج  هیاول یو کدها

از حضور   یناش یو فساد مال یتبان ،یبندشرط ،یدالل ت،یریخرافات، فساد در مد

 یکیها و اصحاب رسانه رسانه ،یبه طور کل شدند. یبنددسته یرورزشیافراد غ

 یمختلف اجتماع یهادر بحث کنترل فساد در حوزه یقو یکنترل یاز ابزارها

 ونیزیو تلو وی. با توجه به پرمخاطب بودن رادشودیورزش محسوب م ژهیو به و

 یهانامهبر هیبا ساخت و ته مایو گاهاً برخط، صدا و س یچاپ یهانسبت به رسانه

ساد و تخلف از ف یریشگیدر پ یمؤثر یهاگام تواندیم شتریب یلیو تحل یانتقاد

فوتبال داشته باشد. یزاپرطرفدار و درآمد ةرشت ژهیدر ورزش و به و

ای، برنامة تلویزیونی، ورزش، پوشش رسانه فساد در های کلیدی:واژه

 .تحلیل محتوا

Abstract 
The purpose of this study was to investigate media 

coverage of corruption in football and its content 

analysis. The research method was applied in terms 

of quality strategy in terms of content analysis. 

Accordingly, television program 90 was selected as 

the research sample in the 2017-18 season. The 

content of this program's items over the 10 months 

included 612 items during 36 programs. To extract 

the research data, corruption-related and immoral 

items were first identified and their content assessed 

for relevance to the research topic. The content of 40 

approved items was then reviewed and the original 

codes were extracted and categorized into 7 

categories of  Immoral behavior of fans, superstition 

promotion, corruption in management, fixers, 

betting, match-fixing and corruption caused by non-

athletes. In general, the media and the media 

companions are one of the most powerful tools for 

controlling corruption in various social contexts, 

especially sport. Given the popularity of radio and 

television over print and sometimes online media, 

Islamic Republic of Iran Broadcasting by developing 

and producing more critical and analytical programs, 

can be effective in preventing corruption and abuse 

in sports, especially in football as a popular and 

monetized sport.  
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  مقدمه

تا به حال رشد  ریهاي اخكه در سال یمهم اریبس ةمسئل
و به خصوص ورزش  یهاي ورزشدر سازمان يریچشمگ

كه در هر زمان  یموضوع ؛فوتبال كشور داشته، فساد است
هواداران  نیرسانه و همچن یاهال ،یسوژه كارشناسان ورزش

در  یهاي ورزشسازمان کهیبوده است. به طور یورزش
و  نندیبفساد را به وضوح در خود می نواعهاي مختلف ابخش

 یحوزه آن را عامل نینظران ان و صاحباز كارشناسا ياریبس
 5نگییما. كنندیم یورزش كشور معرف شرفتیعدم پ يبرا
كه ورزشکاران  داندیم ییرا آن رفتارها ی( فساد ورزش6441)

به سطوح  یابیدست يرا كه به طور معمول برا یعامدانه اعمال
است  ازین یبرنده شدن در رقابت ورزش يعملکرد و برا يالبا

اجازه  گرانیبه د يآن به طور عمد يم نداده و به جارا انجا
 یكه توسط مقامات ورزش ییرفتارها ای دهدیبرنده شدن را م

خود را به  یاختصاص فیو به صورت آگاهانه وظا شودیانجام م
باشگاه، انجمن،  اخالقی اهداف و هامتفاوت با ارزش ايوهیش

ه انجام كل جامعه مربوط یو به طور كل یرقابت هايورزش
فساد در  فی( در تعر6454) 6کی. گورس و چادودهندیم

 تیكردند كه فساد در ورزش شامل هرگونه فعال انیورزش ب
 جهینت ياست كه به صورت عمد یاخالق ریغ ای یرقانونیغ

سازد. می منحرفگروه  ای میت کیرا به سود  یمسابقه ورزش
از  يادیوارد زورزش، م ۀها در حوزتیفعال ادیبا توجه به تنوع ز

دست آوردن به يتوان مشاهده كرد كه برامی زیفساد را ن
؛ 6454، کی)گورس و چادو افتندیمطلوب اتفاق م جهینت
 (.6456 ،1، الكاریره، ورچورن و تویلونسیفیبن

هاي انجام شده در انواع فساد یقیتحق ی( ط6441) نگییما
و ذكر  یرس، داوران و...( را برهامتی ،هاورزش )در سازمان

 دهیانجام گرفته و به ثبت رس يكردند كه با مرور زمان فسادها
در  یورزش يهارا در فساد سازمان يرشدبهدر ورزش، روند رو

 یهاي ورزشونیفدراس وها و كاركنان سازمان رانیمد نیب
انجام گرفته در  يتوان مشاهده كرد. به نظر او فسادهامی

و فساد در  یتبان -5كرد:  میستوان به دو دسته تقورزش را می
و اعمال  ماتیتصم -6( یرقابت )فساد رقابت جهیمورد نت

(. به طور یتیری)فساد مد یافراد و مسئوالن ورزش یرقانونیغ

                                                                          

              

 و هااز جرم ياریبس ۀاست گستر ممکنفساد در فوتبال  ،یكل
ورزش،  نیحاكم بر ا طیبا توجه به شرا رد؛برگی در را هاانحراف

فساد  ،ینظارت يهاسازمان يو رؤسا رانیمد یفساد مال
 اداري فساد ها،هدر سطح باشگا انیو مرب کنانیباز یاخالق

و  يادار هايكارمندان در سطح امور مربوط به سامانه
خُرد و كالن فوتبال،  تیریدر حوزه مد یتیریفساد مد نیهمچن

و  سازمانیدرون يسوءاستفاده از قدرت در چارچوب ساختار
شکل كه افراد در رأس قدرت با نفوذ در  نی)بد زمانیسابرون
فوتبال روند امور را به سود خود رقم  یتیریمد يهاشبکه

و برهم زدن  يپرخاشگر یو حت يبندشرط ،ی(، تبانزنندیم
 وعیهستند كه ش ییرقابت از جمله انواع فسادها کی انیرج
 دارند. يشتریب

 نیفدارترو پرطر نیتراز پرمخاطب یکیفوتبال  ورزش
در كشور ما  نیاست و همچن ایهاي حال حاضر دنورزش

از فساد  زی. ورزش فوتبال نندیبرا به خود می يادیطرفداران ز
بابت  نیو از ا ندبییو انوع فساد را در بدنه خود م ستیمبرا ن

 ،. آنچه مسلم استگرددیم زین يادیز مشکالتمتحمل 
 دهیتبال كشور دهاي مختلف آن در فوامروزه فساد و شکل

فوتبال كشور به  ةبر بدن زیرا ن يادیز اریبس اتو تأثیر شودیم
مقابله با آن  يبرا يگذاشته است و عدم عزم جد يجا

ی كلوري، را به همراه داشته است. نجف يادیز هايینگران
( معتقدند از 6456)بیدهندي  اسماعیلیو  گودرزي، فراهانی

زش كشور است، توجه به محرک ور وتوركه فوتبال م ییآنجا
. فساد در باشدیم يرشته ضرور نیدر ا رويمقوله فساد و كج

و  ییبزرگ و سد راه كارآ یورزش، به خصوص در فوتبال، مانع
و  نیورزش فوتبال پرطرفدارتر رایورزش است؛ ز نیا یاثربخش

و با  دآییبه شمار م یورزش ةو رشت تیفعال نتریپرمخاطب
حوادث تلخ و  وعیتوان از شرزش میو نیدر ا سادكنترل ف

 المللینیب ةو چه در عرص ملی عرصه در چه بارتأسف
است عدم  یهی(. بد6453)زارع و همکاران،  كرد يریجلوگ
به همراه دارد  زین یاز گسترش فساد در فوتبال عواقب يریجلوگ

 نقضدر فوتبال،  داريهیسرما ةتوان به سلطكه از آن جمله می
رقابت سالم و  یعنی یفلسفه ورزش و كم رنگ شدن

 ها،باشگاه وها سازمان یجوانمردانه، لطمه به شهرت و خوشنام
 ،يساالر ستهیدر فوتبال، نقص شا ردرگی افراد و ورزشکاران
رشته و ورزشکاران  نیكاركنان و افراد فعال در ا زهیكاهش انگ

 نندگانیب ن،تماشاگرا هواداران، رفتن دست از كار،تازه
و  یمال انیحام تیاز دست رفتن حما جهیو در نت یونیزیتلو

از  یکی(. در 6441 نگ،ییاشاره كرد )ما یمقامات مدن
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فساد در فوتبال،  نهیانجام شده در زم یداخل هايپژوهش
در فوتبال كشور مانند  جیرا یاخالق ری( مسائل غ6441) يریخب
 يرأمقاومت در برابر  ،يروزیبه پ دنیرس يبا داور برا یتبان

و همکاران  یكرد. نجف یرا بررس نگیداوران و استفاده از دوپ
در  يبر بروز فساد ادار مؤثر املعو یدر بررس زی( ن6456)

فوتبال نشان دادند كه عوامل فرهنگی بیشترین  ونیفدراس
نقش را در بروز در گسترش فساد اداري دارند و در بین 

 به زيساخصوص نیز اداري فساد كنترل مختلف هايروش
همکاران و  یرزاق .شد شناخته كنترل روش ترینمهم عنوان

 بیدر فوتبال را به ترت يمؤثر در فساد ادار ( ابعاد6450)
هاي كاركنان و یژگیو ،یفرهنگ ،يعوامل اقتصاد ت،یلووا

 زی( ن6453زارع و همکاران ) كردند. یو مقررات معرف نیقوان
 یفوتبال را بررسبر كنترل فساد در  یجمع هايتأثیر رسانه

 تیشفاف يقابا ارت یهاي جمعكردند و نشان دادند رسانه
ورزش دارند.  نیدر كنترل فساد در ا يرینقش چشمگ ها،هیرو

 يهالفهمؤ نییو تب ییدر شناسا زنی( 6451) افروزه شفیعی و
 يرهایمتغنشان داد كه  رانیمؤثر در بروز فساد در فوتبال ا

تأثیر را در همة  نیشتریب یتیترب –یو آموزش يادار –یتیریمد
( با استفاده از مدل 6453یوسفی و ناصري )ابعاد داشتند. 

TASP هاي مفسدانه در ورزش ایران را تحلیل كردند. فعالیت
مورد  311در این پژوهش مشخص شد ورزش فوتبال با 

 رانتها در زمینة دوپینگ، داللی، تبانی، گزارش در رسانه

اد مدارس فوتبال، صغر سنی، سیاسیون در ورزش، فس
ها، كارت پایان خدمت جعلی، تخلف و جادوگري، تراجنسی

بندي، بیشترین وقوع فعالیت اخاذي، فساد اخالقی و شرط
خارج  از  هايدر پژوهش نیهمچنمفسدانه را داشته است. 

فوتبال و تخلف  ،یتبان ی( در بررس6441) 5لیكشور ه
فوتبال  هايدر همه رقابت یگزارش كرد كه تبان افتهیسازمان

به پنهان  لیفوتبال تما یسطح عال تیریو مد ردگییصورت م
 دی( در پژوهش خود با عنوان )تهد6456) 6. فرستاردآن د

 راتییافزون تغروز شی( به افزايبندفوتبال با فساد شرط
در  ینگینقد شیافزا يفوتبال برا هاييمعادالت باز

 1اشاره كرد. مسترس ایدر آس ژهیدر اروپا به و هابنديشرط
 ازنوع خاص فساد در ورزش  ترقیدق یبه بررس زی( ن6451)

نوع از  نیو كنترل ا لیو تحل هیو تجز یتبان نگ،یجمله دوپ

                                                                          

              

 و هاچالش ی( به بررس6451) 0فساد پرداخته است. هن
 يپرداخت و برا یورزش يهاونیفدراس نیفساد در ا تشفافی

از تخلف در  يریجلوگ يهایی براكاهش فساد، تمركز بر راه
و نظارت  داسرار و مجازات فسا ياعمال افشا قیتشو نده،یآ

دوستی، طاهري و درویشی  كرد. شنهادیرا پ يشتریعده ب
( نیز فساد در فوتبال رن بیست و یکم را بررسی كردند 6451)

و نشان دادند در این قرن نیز فساد در فوتبال اروپا همانند 
و مسئوالن فوتبال طبق مقررات  کنانیبازت. گذشته رایج اس

مانند گزارش كردن رویکردهاي  خود فیضد فساد از وظا
 دهند.، اما اهمیت چندانی به آن نمیآگاه هستند نادرست

مبارزه با فساد و دور كردن آن از  يبرا يادیز هايراه
هستند  یجمع هايرسانه هاراه نیاز ا یکیورزش وجود دارد؛ 

مختلف فساد،  هايسازي بخشو آگاه دنیكش ریصوكه با به ت
حداقل كاهش  ایو  يریسبب فاش ساختن و جلوگ ايبه گونه

در ورزش فوتبال  نیو همچن یورزش يهاآن در سازمان
جزء توان می را یجمع يهادر واقع، استفاده از رسانه. شوندیم

 رایراهبردها در كنترل فساد در ورزش دانست، ز ترینمهم
افراد  ةبر هم يگذارتأثیرو  یدسترس تیظرف یجمع هايهرسان

و  يفرد يبر رفتارها توانندیو م دارندرا به طور همزمان 
 (.6453بگذارند )زارع و همکاران،  تأثیرجامعه  هايارزش
به آحاد مردم  یرسانمراكز اطالع هیشامل كل یجمع هايرسانه

و  یو علم نیرسااطالع مجالت ها،روزنامه ما،یمانند صداوس
 . (6455، انیورریباشد )گمی ینترنتیاهاي تیسا

است، وجود  افتهینمود  زیاز هرچ شتریكه امروزه ب آنچه
ست كه هر كدام به نوع خود ا یو متنوع جمع ادیز هايرسانه

از فساد در فوتبال  يریمثبت در جهت جلوگ یتواند قدممی
بال، به خصوص فوت یمتنوع ورزش هايبردارد. برنامه

 یپرمخاطب ورزش هايتیسا نیو همچن یورزش هايروزنامه
 ان،یم نیمختلف به آن بپردازند. اما از ا هايگونهتوانند به می

در  یونیزیتلو هايبرنامه نتریترین و پرمخاطباز مهم یکی
 ،یاز ده سال مباحث فن شینود بود كه ب ةحوزه فوتبال، برنام
 يدادهایحوادث و رو یو تمام یحواش ،یموضوعات جنجال

و به اطالع عموم  دادیفوتبال كشور را مورد پوشش قرار م
 رسانییبرنامه در آگاه نی. با توجه به نقش پررنگ ادرسانییم

 سازيمسائل روز فوتبال كشور و نقش شفاف يو پوشش خبر
مطالعه تالش  نیاز فساد، در ا يریشگپی در هارسانه قیاز طر
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برنامه از موضوعات  نیا ايسانهپوشش ر زانیشده است م
سؤال  نیگردد. در واقع، ا یسمرتبط با فساد در فوتبال برر

 ايرسانه ةبرنام کینود به عنوان  ةوجود دارد كه برنام
اشکال  سازيو آگاه رسانیپرمخاطب تا چه اندازه در اطالع

مختلف فساد و وجود آن در در فوتبال كشور نقش داشته 
فساد  ۀبرنامه در حوز نیا یمورد بررس هاياست؟ و مقوله

  اند؟بوده یشامل چه موضوعات

  پژوهششناسی روش

از نظر  و يپژوهش از نظر هدف كاربرد نیدر ا قیروش تحق
محتوا انجام شد. بر  لیبود كه به صورت تحل یفیك ياستراتژ

در  34و پرمخاطب  یتخصص تلویزیونی اساس برنامه نیا
پژوهش  ةنمون به عنوان و یرسبه منظور بر 5136-31فصل 
ماه شامل  54 یبرنامه، ط نیا يهاتمیآ يشد. محتوا انتخاب

به طور . بود قهیدق 14ساعت و  دو یزمان نیانگیبرنامه با م 13
برنامه  13در طول  تمیآ 356 در هفته و تمیآ 56 متوسط

 يهاتمیپژوهش، ابتدا آ يهااستخراج داده يبرا پخش شد.
شدند و  ییدر ورزش شناسا یراخالقیموارد غ مرتبط با فساد و

مرتبط بودن با موضوع پژوهش مورد  يبراآنها  يمحتوا
و   تأیید شده تمیآ 04 يقرار گرفت. سپس محتوا هیاول یابیارز

. سپس با قرار گرفتند یمورد بررس هیاول ياستخراج كدهابراي 
ي مرتبط در هامقوله توجه به محتواي كدهاي مشخص شده

   شدند.بندي سته، طبقهد هفت

  پژوهشهای یافته

 ةمقول هفتپژوهش، در قالب  نیشده در ا یبررس يمحتوا
 ت،یریخرافات، فساد در مد جیهواداران، ترو یراخالقیرفتار غ

از حضور  افراد  یناش یو فساد مال یتبان ،يبندشرط ،یدالل
 يها، كدها( مقوله5شدند. در جدول ) يبنددسته یرورزشیغ
مصاحبه و  البكه در ق 34از گزارشات برنامه  ياو نمونه هیاول

و روشن  حیبه طور صر ان،كارشناسان،یمرب کنان،یگفتگو با باز
   مرتبط  اشاره شده بود، آورده شده است. ةبه مقول

 
 

 مرتبط با فساد در فوتبال يهاها، كدها و مصداقمقوله -6جدول

 مقوله ها کدهای اوليه های ارائه شده در برنامه نودمصداق

بینیم (: من معتقدم چیزي كه ما در فوتبال میشناسیا جوادي یگانه )دكتر جامعهمحمدرض
درجه بیشتر  پنجمیزان حرارت یا دماسنج جامعه ماست و همیشه نسبت به جامعه ما 

دهد. اما رویه عادي یعنی ما خشونت و خشونت كالمی را و دیگران را نشان می حرارت را
شود بینیم. یعنی این نمونه زیاده و در فوتبال میبه هیچ انگاشتن در جامعه زیاد می

 شود آزار، كودک آزاري، حیوان آزاري...بددهنی، در جامعه می
نما اما گفتیم تماشاگریک زمانی میم. ما ما فرهنگ خوبی داریم اما یک جایی باید بپذیری

شویم. ما نما یعنی مشکل را متوجه نمیگوییم تماشاگرم هستند و وقتی میآنها همین مرد
صفت بد، باید صفات بد را بپذیریم. ما قبول داریم ساختار  دوهزار صفت خوب داریم و 

 فحاشی كنیم. مقصره، سیستم مقصره، نبود امکانات مقصره اما ما حق نداریم به دیگران

 فحاشی هواداران -
 خشونت كالمی -

 خشونت غیركالمی -
 خشونت قومیتی -

خانوادگی نبودن فضاي -
 هاورزشگاه

ان
دار

هوا
ی 

الق
راخ

غی
ار 

رفت
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گیریم. من براي : براي هر تیمی كار كنم نتیجه می34گفتگو یکی از جادوگران در برنامه 
وپا و همچنین جام جهانی. وقتی یک بازي را ها در ایران كار كردم در ارخیلی از تیم

 گویم و قطعا درست در میاید.كارشناسی كنم به شما هم تعداد گل و هم دقیقه گل را می
جامگان به من گفتند در بازي آخر در برابر تیم پرسپولیس در فصل قبل مسئوالن تیم سیاه

در برابر پرسپولیس پیروز كاري كن تا در لیگ بمانیم. كاري كردم كه این تیم ته جدولی 
شود و حتی گل و زمان گل را هم به آنها گفتم و در بازي همزمان كاري كردم كه تیم 

میلیون به من پیشنهاد دادند  544صبا قم ببازد تا سیاه جامگان در لیگ بماند. و آنها مقدار 
 میلیون كافی است. 14و گفتم 

اعث پیروزي ایران بودم و با مسئول روابط حتی بازي تیم ملی در برابر كره جنوبی را من ب
 عمومی تیم ملی كار كردم.
 این علم است. من جادوگر نیستم، من كارشناس هستم و

( در عقیلی، فرهاد خانگلی، حمید جعفريهمچنین بازیکنان تیم سابق سایپا )هادي 
اثرات مثبت گفتگویی با برنامه نود به ماجراي جادوگري در این تیم پرداختند و جادوگري و 

 آن را  تأیید كردند.

 سحر و جادو -
 هاطلسم كردن دروازه -
استفاده از جادوگران  -

 در فوتبال
 وردخوانی -

ت
افا

خر
ج 

روی
ت

 

هاي تداركاتی ایران انتخاب شدند. هشت رقیب براي بازي 36: در سال 34گزارش برنامه 
از مدتی تیم لیبی از بازي با تیم برتر دنیا نبودند. بعد  64در این بین هیچکدام در جمع 

 دوایران انصراف داد و فدراسیون فوتبال تیم سیرالئون را جایگزین آن كرد. این تیم طی 
سال گذشته نه رئیس فدراسیون نه تیم ملی و نه سرمربی داشته است. بعد بازي با این تیم 

كنند. باالخره  كیفیت، آنها اعالم كردند حاضر نیستند ایران را بدون گرفتن پول ترکبی
بعد از دریافت پول ایران را ترک كردند. نکته جالب آنجا بود كه پس از چند روز رئیس 
فدراسیون وقت سیرالئون اعالم كرد: آن تیمی كه به ایران آمد تیم ملی سرالئون نبود. 

 سؤال اینجاست كه چه كسانی از این بازي سود بردند !؟

كیفیت پایین حریفان  -
 ملی فوتبال تداركاتی تیم

عدم رسیدگی به  -
 پرونده شکایت تیم ها

عدم رضایت و  -
 گیري تیمنتیجه

ت
یری

مد
در 

اد 
فس

 

. ما از بازیکن پول 5محسن بیاتی نیا: اول باید بدونیم منظور ما از بازیکن بی پول چیه: 
كه  دهیمبندیم و پول او را نمیداد میدو. یک بازیکن را قرارگیریم و میاریم داخل كارمی

 شود.در هر دو صورت حق بازیکن ضایع می
بنده، یک هزار دالر قرارداد می 544تا  64سال پیش بازیکن خارجی میاد به راه آهن و 6

آهن كنه، و پس از شکایت از راههفته پس از تمرین با تیم، ایران را بدون اطالع ترک می
هزار  544تا  64ینجاست كه این شود. سؤال ابه فیفا، این تیم محروم از نقل و انتقال می

 دالر چی شد !!
میلیون پیشنهاد مالی به من  61تا  54اومدن و براي وارد كردن بازیکن هایی میدالل

 دادند.می

گري براي ورود واسطه -
 الیقبازیکنان نا

رفتن به سطوح باالتر  -
 به وسیله پول

وارد كردن بازیکنان  -
ی بی كیفیت

الل
د
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گیري و به بندي بدتر از داللی است. در داللی از بازیکن پول میشرط محسن بیاتی نیا:
 54هزار تومان میذاشته و  54گیري. به من گفتند بازیکن نسبت توانایی از او بازي می

كرد كه در دقایق ابتدایی بسته. و او كاري نمیبرابر آن را بر روي باخت تیم خود شرط می
زد و سبب پ را با دست به مانند بازیکن والیبال میتو 11تعویض شود بلکه در دقیقه 

 شد.پنالتی براي تیم حریف می
داد. هزار تومان انجام می 544زد و این كار را به خاطر بازیکن تیم من توپ را با دست می

دادند و همین امر بست اما پول او را نمیمیلیون با تیم قرارداد می 51دلیلش آن بود كه 
ده، مربی تومان پنالتی می 544به خاطر  11یشد. وقتی بازیکن در دقیقه سبب این كار م

 چه كار كنه!!
 

بینی بازي و شرط پیش -
كردن آن به وسیله 

 هاي ریز و درشتپول

ي
ند

ط ب
شر

 

سیف اهلل پور مدیر تیم بادران تهران: تیم ما در مقابل خونه به خونه بازي داشت و آقاي 
قاي یکتا از مسئوالن تیم مازندران به اتفاق یک مدیر عامل هژبري سر دبیر خبرورزشی و آ

به خدمت آقاي غیاثی، عسگري و اصفهانیان در كمیته داوران رفتند و گفتند كه قراره فردا 
را  نكنند كه داورااتفاقی در بازي رخ دهد. كمیته داوران اعالم می 06-16بین دقایق 
 افتد.پنالتی اتفاق می 11و در بازي دقیقه دهد. دهند اما این تغییر رخ نمیتغییر می

ها به جامعه داوري موعود بنیادي فر )داور بازي(: صحنه پنالتی درست بود و این وصله
 ها صحیح نیست.خوره و این ادعانمی

خرید بازیکنان حریف  -
 قبل از بازي

 پیشنهاد مالی به داور -
طبیعی و عادي نبودن  -

عملکرد بازیکنان در 
 بازي

ت
نی

با
 

ها به سمت فوتبال آمدند و كارهاي زیادي را انجام ها قبل پولدار: از سال34گزارش برنامه 
دادند. هدایتی در استیل آذین، شهرام و علی شفیعی در استقالل خوزستان، مهدي پرهام 

در نساجی، سیروس محجوب در ملوان، زنوزي در گسترش فوالد، جهانیان در نفت تهران، 
اه جامگان، صنیعی فر در نساجی و اتفاقاتی كه رقم خورد و همه شاهد عباسی در سی

اند. آیا آنها براي كار خیر به فوتبال آمدند!؟ یا براي نشان دادن حضور و عملکرد آنان بوده
 خود و معروفیت !؟ آیا براي آنها بدنامی بهتر از گمنامی است !؟

 

مالکان ثروتمند  -
 غیرفوتبالی

سود بسیار زیاد  -
 اسپانسرها

اد 
فر

  ا
ور

ض
 ح

 از
ی

اش
ی ن

مال
اد 

فس

شی
ورز

یر
غ

 

 

 گيرینتيجهبحث و 

 يسازشفاف ،یرساندر اطالع یجمع يهارسانه با توجه به نقش
در حوزه  ژهیدر كنترل فساد در جامعه به و ،يسازو فرهنگ

 نیبرخوردار هستند. هدف از ا ياژهیو تیورزش  از اهم
فساد در فوتبال بود كه  يانهپوشش رسا زانیم یپژوهش، بررس

برنامه به  نینود، ا يدو انتقا یلیبرنامه تحل يبا توجه به محتوا
 نیا يهاافتهیقرار گرفت.  لیو تحل هیمورد تجز ،يصورت مورد

نود و  ةبرنام ۀپخش شد يهاتمیآ يپژوهش نشان داد محتوا
رفتار  ةمقول هفتتوان در قالب مستخرج از آنها را می يكدها

 ،یدالل ت،یریخرافات، فساد در مد جیهواداران، ترو یاخالقریغ
 كرد.  يبنددسته یفساد مال و یتبان ،يبندشرط
هواداران  یاخالق ریشده، رفتار غ ییشناسا ةمقول نیاول
در برنامه  سالهاست كه هر  یاز موضوعات یکیبود كه  یورزش

از معضالت مهم  یکیو همواره  شدینود به آن پرداخته م
. رفتار نامناسب شودیو فوتبال كشور محسوب م هاومیتاداس

عالوه  االنهكشور، س يهااكثر استان يهاهواداران در ورزشگاه
سبب خسارات  ،یرفرهنگیو غ یراخالقیغ يبر بروز رفتارها

 يهاتمیآ لیپژوهش، با تحل نی. در اگرددیم زین یو جان یمال
هواداران، خشونت  ی: فحاشهیكد اول پنجموضوع  نیمرتبط با ا

 یو خانوادگ یتیخشونت قوم ،یركالمیخشونت غ  ،یكالم
 نی، اها استخراج شدند.  به عنوان نمونهورزشگاه ينبودن فضا

 51 خیو سوم )در تار ستیبرنامه ب يهاتمیاز آ یکی مقوله در
 رویشناسی پكارشناس جامعه کیبا  یی( و در گفتگو5133 يد

و  یناسب تماشاگران ورزشو رفتار نام یخشونت، فحاش
در رفتار نادرست هواداران  مؤثر یو اجتماع یمشکالت فرهنگ

 ياز محتوا یقرار گرفت كه بخش یها مورد بررسدر ورزشگاه
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هواداران  یاخالق ری( ذكر شده است. رفتار غ5آن  در جدول )
صفحات  نیها و همچناز ورزشگاه ياریامروزه در بس یورزش
مورد،  نیمهم جامعه ورزش است كه ا از معضالت یکی يمجاز

ها در كشور به چشم ورزش ریاز سا شتریدر ورزش فوتبال ب
 ،يبدآموز يبرا یفوتبال به محل مناسب يهاخورد. ورزشگاهمی

 ییشده تا جا لیاز تماشاگرنماها تبد يو دشنام تعداد یبدزبان
 طیمح نیها مانع حضور فرزندان خود در ااز خانواده ياریكه بس

به  یورزش يهاومی. كاهش فاحش تماشاگران در استادشوندیم
 یاست. از طرف هیقض نیاثبات ا لیاز دال یکیهنگام مسابقات، 
 يبرا یقاطع ۀاراد ونیفدراس يكه از سو كردهسابقه امر ثابت 

 نیا یفوتبال وجود ندارد، حت يهايبرخورد مناسب با ناهنجار
 زیخود ن ون،یآن فدراس رانیاز مد یوجود دارد كه برخ زیگمانه ن

مشاركت دارند. عدم برخورد  هايناهنجار نیاز ا یدر وقوع برخ
 طیشرا ،یو ضداخالق یضدفرهنگ يهادهیمنصفانه با پد

 يادیكه عده ز ییوجود آورده تا جاهقشر جوان ب يبرا يدشوار
بوده و معتقد به وجود  یالتیها، تشکاز مفسده یمعتقدند در بعض

مناسب و ساخت  يبا پوشش خبر ن،ی. بنابراهستند ایماف
معضل و استفاده  نیا یواشکاف يبرا یلیتحل يهابرنامه

در  افتهیكارشناسان و شواهد پوشش يهاهیمسئوالن از توص
مشکل  نیمؤثر جهت رفع ا یتوان گاممی ،یورزش يهابرنامه

 از فوتبال كشور برداشت.
پخش شده در  و زمان تمیآ نیشتریخرافات، ب جیترومقولة 

را به خود اختصاص داده 5133آبان  66برنامه شانزدهم و مورخ 
و  ادیكه با گزارشات ز ییهاموضوع نیتراز پرمخاطب یکی ؛بود

 34جادوگران در برنامه  نیو همچن انیمرب کنان،یگفتگو با باز
باور  رقابلیابتدا غ انمخاطب يكه برا ییهاصورت گرفت. بحث

 ،يگردد. جادوگرمی اریب و تأمل بساست اما سپس سبب تعج
موضوع، بحث  نیا رویكه پ یو اتفاقات یخوانيسحر، طلسم، باز

متفاوت و  يهاتمیآ لیبرنامه بود. پس از تحل نیا زینگداغ و 
و  يتوان به نقش پررنگ جادوگرهاي صورت گرفته میگفتگو

فوتبال به خصوص  یهاي رسميانواع مختلف آن در باز
اي كه نشان داد نه ته اول و دوم اشاره كرد. مسئلههاي دسگیل

 مؤثربلکه به عنوان عنصر  ،را دارد يادیامر طرفداران ز نیتنها ا
شود. و مسابقات از آن استفاده می یهاي ورزشتیدر فعال

ها و نظرات در گفتگوهاي موجود اي از مصداقنمونه
در خرافات و جادو ( آمده است. 5در جدول ) ارشناسانهك

هاي اخیر در فوتبال ایران رواج یافته و بسیاري از سال
تواند ها بر این باورند كه انجام برخی از تشریفات میفوتبالیست

اتی كه در آن حضور دارند، نقش بسیار مهمی قدر نتیجة مساب
 يشهرت و ثروت باال(. 6451نژاد، داشته باشد )زارع و حیدري

از  یكوركورانه برخ يرویپ ،ياهاي حرفهستیو فوتبال انیمرب
 يهنجارها یجیو قالب شدن تدر یهاي غربستیآنها از فوتبال

 زیاز آنان و ن یبرخ یدتیو عق یهاي مذهبانیبن یسست ،یغرب
 هیاز روح تنفاصله گرف ،یفرهنگ اسالم جیبه ترو یتوجهكم

مناسب به ورزشکاران، باعث  يو عدم ارائه الگوها یپهلوان
و  ياقتصاد یآلودگ يهانهیو بروز زم یتیوهیب ینوع جادیا

به  کنانیو باز انیاز مرب يكه تعداد ییشده است تا جا یاخالق
اند. عدم توجه به آورده ياز جمله سحر و جادو رو ییگراخرافه
جوانان، به  نیدر ب یپرستج خرافهیمسأله باعث ترو نیحل ا

 نیچنكه به استفاده از  گرددیم ییهامیهواداران ت ژهیو
 ی(. مشکل اصل6451، شفیعی و افروزهشهرت دارند ) یمقوالت

 یو خراف یانحراف يهاشهیاست كه از اند ییهابیباره آسنیدر ا
و  كندیسالم و متعادل وارد م ياعتقاد يو باورها نید کریبر پ
 یو حت دینمایم بیسالم و افراد را تخر يهاو محرک هازهیانگ

و كشور  یمدن ةبه جامع يریاپذنممکن است خسارات جبران
هاي ( استفاده از رسانه6451نژاد )زارع و حیدري .دیوارد نما

دانند ترین راهبردها در كاهش خرافات میجمعی را یکی از مهم
رسانی و آگاهی، توانند با اطالعها میو معتقدند این رسانه

سازي و مشاركت نقش مهمی در كاهش رفتارهاي فرهنگ
 وتبال كشور داشته باشند.خرافی در ف

 یفوتبال ط رانیبا عملکرد مد تیریفساد در مد مقوله
كه در برنامه  ی. موضوعكندیم دایمعنا پ شتریب ریهاي اخسال

به طور  5136 نیفرورد 51 خیو دوم برنامه نود در تار یس
كه هر هفته و در  یداغ و پرتنش هايبحثشد.  یمفصل بررس

بود و  ودان و مخاطبان برنامه نهر برنامه همراه كارشناس
از مسائل،  یشدن برخ يارسانه ةهایی كه به واسطچالش

كه  یموضوع نه،یزم نی. در اشدیم یورزش رانیمد ریگبانیگر
 ونینود بدان پرداخته شده، عملکرد فدراس ةدر برنام شتریب

بود.  رانیفوتبال ا یمل میدر بهبود عملکرد ت رانیفوتبال ا
نامناسب،  یآمادگ يردوهانه چندان قدرتمند، ا نفایانتخاب حر

-یهاي بو لباس یورزش ينامعلوم با اسپانسرها يقراردادها
است كه مخاطبان و  یاز جمله عوامل یمل میت تیفیك

 يادیهاي زكارشناسان و طرفداران فوتبال را به پرسش و پاسخ
هاي در بخش مقوله فساد، افتهی( 5دارد. در جدولِ )وا می

كه  نیشده است. با توجه به ا ارشمباحث گز نیاز ا يانهنمو
 یدولت یكشور از منابع مال يهافوتبال و اكثر باشگاه ونیفدراس

ترین از مهم یکی كنند،یاستفاده م یو عموم یدولتمهیو مراكز ن
در  تیتوان عدم شفافرا می رانیوجود فساد در فوتبال ا لیدال
(. 6451، شفیعی و افروزهدانست ) آن یمنابع مال نیكرد انهیهز

از  یعواقب ،یورزش يهادر سازمان یو مال يگسترش فساد ادار
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در ورزش، نقض فلسفه ورزش،  يدارهیسرما ةجمله سلط
كاركنان و ورزشکاران، كاهش تعداد هواداران،  زهیكاهش انگ

از دست رفتن  جهیو در نت یونیزیتلو نندگانیتماشاگران و ب
 ن،ی(. بنابرا6456 ،و همکاران یدارد )نجف یدر پرا  یمال انیحام
 يراهکار یتخلفات نیعموم از چن یرسانسازي و اطالعیعلن

 ةپوشش رسان جه،یكاهش آنها خواهد بود. در نت يمؤثر در راستا
 يسازتواند به شفافدر ورزش، می يو ساختار یتیریفساد مد

 يندارد برااستا نیو قوان هاهیرو جادیو ا رانیمد يهاتیفعال
 گردد.  منجربرخورد با هرگونه تخلف 

معضالت  نیاز بزرگتر یکیكه امروزه  یموضوع ،یدالل
از  ياریآن ساالنه بس لهیباشد كه به وسفوتبال كشور می

و در جهت مقابل  كندیخود م یرا قربان یفوتبال ياستعدادها
 ،را به آنچه كه استحقاق آن را ندارند قیاز افراد ناال ياریبس
 1 مورخنود،  ةو چهارم برنام ی. در قسمت سكندیم کینزد
و كارشناسان در  کنانیو با باز هیته یگزارش 5136 بهشتیارد

 يادیو كارشناسان ز انیگفتگو شد. مرب یارتباط با مقوله دالل
ق یاز مصاد يارا ارائه دادند كه نمونه یمسئله مباحث نیا رویپ

سابق فوتبال در جدول  کنیزبا اینیاتیاز زبان محسن ب یدالل
مقوله شامل  نیموجود در ا يكدهاترین ( آمده است. مهم5)

رفتن به سطوح باالتر  ق،یناال کنانیورود باز يگري براواسطه
بود كه نشان از  تیفیكیب کنانیپول و وارد كردن باز لهیبه وس

 ،یفوتبال كشور وجود دارد. دالل ۀدارد كه در حوز یفساد مرب
در عدم رشد و  يمؤثرتواند نقش كه می یمهم اریسمسئله ب

مشاركت افراد مستعد داشته باشد. از  ۀزیو كاهش انگ ییفاشکو
افراد، محرک و مشوق حضور  نیكالن ا يدرآمدها گر،یطرف د

با  ن،یفوتبال است. بنابرا ةتر آنان در عرصو پررنگ شتریب
در  یدالالن، شاهد دگرگون یو معرف یكردن دالل يارسانه

 يساالرستهیشا يو برقرار یهاي مختلف ورزشساختار رشته
 بود.  میخواه

هاي مورد بحث و معضالت از موضوع گرید یکی يبند شرط
 نیحال حاضر ورزش و فوتبال كشور است. در پژوهش حاضر، ا

و شرط كردن آن به  يبینی بازمقوله با كد مشخص پیش
از مباحث  يانمونهشد و  ییو درشت شناسا زیهاي رپول لهیوس

( آورده شده است. 5مربوط به آن در جدولِ ) يهاگزارش
تمام  بایكرده و تقر دایپ يادیاي كه وسعت زمسئله ،يبندرطش

كرده است.  ریكار به خود درگ نیرا در انجام ا یهاي سنرده
شمار مرتبط با عمل یهاي بتیو سا يبندهاي شرطبرگه
 نیا یزند. زمانرا رقم می يادیامروزه اتفاقات ز يبندشرط

است كه كار  وردهرا به وجود آ يادیز اریهاي بسیمعضل نگران

است.  دهیاي رسحرفه کنانیو باز یهاي ورزشمیبه درون ت
رقابت  کیشركت در  ایهاي كالن پول افتیكه با در یکنانیباز

 فیضع اریتن به عملکرد بس ادیز اریهاي بسنهیبا هز يبندشرط
عملکرد در آن  نیبهتر يهایی كه موظف به اجرامیت يبرا

 يبندشرط تیفعال ریچشمگ ددهند. امروزه رشهستند می
ها را تحت تأثیر خود قرار میت ياعضا ریو سا انیمرب کنان،یباز

برنده شدن در  يبرا ياباعث شده تا عده دهیپد نیداده است. ا
آورند.  يرو و داوران کنانیباز یبا برخ یبه تبان هايبندشرط

و  يبندشرط يهاتیسا قیعمدتاً از طر ،یمنف ۀدیپد نیا
و  یمسابقات داخل جینتا ینیبشیفروش اوراق پ نیهمچن
در  يبنداست، نقش شرط یهی. بدردیپذیصورت م یخارج

 یخصوص، عالوه بر برخ نیبوده و در ا گذارتأثیر یورزش جینتا
 يبا باندها نندتوایم زیاز داوران ن يتعداد کنان،یاز باز
از  ياهباشند كه نمون گذارتأثیر هامیت جینتا رییدر تغ يبندشرط

 گیدر مسابقات ل درودیسازي در مقابل سپآن در باخت تراكتور
همسر  يبندشرط تیسا يو مطرح شدن ماجرا 5131
بود. به هر حال، به دست آوردن  يتراكتورساز میت باندروازه

 یورزش يبندشرط يهاشبکه ،ياز فوتبال تجار شتریب سود
اند، به شده لیبدت ،یتبان يبرا دیجد يبه عنوان ابزارها نیآنال
 اند.خورده وندیپ گریکدیدو مقوله كامالً به  نیكه ا يطور

هاي مرتبط با فساد از مقوله ریمانند سا یتبان مقوله
به بحث و  یهاي جمعهایی است كه توسط رسانهموضوع

هاي عهیشائبه و شا شهیاي كه هم. مسئلهودشیگفتگو پرداخته م
و به خصوص  یمسابقات ورزش يرا در طول برگزار يادیز

نود  ةو چهارم برنام یورزش فوتبال به همراه دارد. در برنامه س
ها پرداخته شائبه نیاز ا يابه نمونه 5136 بهشتیارد 1مورخ 

ن خونه به خونه بابل و بادرا میدو ت يشد كه مربوط به باز
ها به میرا به دنبال داشت. شکست ت يادیز یتهران بود و حواش

 ،یهاي مسلم گلزنتیاز دست دادن موقع انه،یشکل مبتد
شائبه در  جادیاز موارد ا یهمگ داوران فیضع اریعملکرد بس

 نیمشخص شده در ا يباشد. كدهامی یارتباط با مقوله تبان
 یمال شنهادیپ ،يقبل از باز فیحر کنانیباز دیخر یعنیمقوله، 

از  يدر باز کنانینبودن عملکرد باز يو عاد یعیبه داور، طب
مشکل است،  اریهستند كه هر چند اثبات آنها بس يجمله موارد

از طرف اصحاب ورزش و رسانه مطرح و مورد  باما به طور مرت
 يریگیو عدم پ ی. آنچه مسلم است وجود تبانرندیگیادعا قرار م

 يجد بیورزش آس ةآن، به روح و فلسفكنترل  يو تالش برا
فوتبال  یونیلیرفتن مخاطبان م دستخواهند رساند و باعث از 

ها خواهد شد. ورزشگاه يهایشدن صندل یكشور و خال
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و  دهدیرقابت را كاهش م جانیه ،يباز ةجینت بودنمشخص 
 لیاما به دل برد،یم نیحضور و مشاركت هواداران را از ب ۀزیانگ
مطرح  يادعاها یورزش يهاسفانه رسانهأآن، متاثبات  یست
اثبات  يبرا یو تالش چندان كرده يریگیمربوطه را كمتر پ ۀشد

 .آورندیآن به عمل نم
 ستیكه در برنامه ب نهیزم نیشده در ا ییشناسا ةمقول نیآخر

 یبه طور كامل مورد بحث و بررس 5133 يد0مورخ  کمیو 
بود.  یرورزشیافراد غ  از حضور یناش یقرار گرفت، فساد مال

استفاده از  ران،یفساد در فوتبال ا جادیمهم ا لیاز دال گرید یکی
 یفوتبال ةسابق ژهیو به و یبدون سابقه ورزش یاسیس يهاچهره

و  یفوتبال ةاما بدون سابق یاسیرسیغ يهااستفاده از چهره ایو 
 ایفوتبال و  ونیدر رأس فدراس ،یتیریناتوان از جهت مد

و كادر  کنانیو باز انی. استفاده از مرباستكشور  يهاباشگاه
 يو فضا اتیاز جزئ یو عدم آگاه شوندیرانده م هیبه حاش ،یفن
به  یمال حیسبب انتصابات نادرست و عملکرد ناصح ،ورزش نیا
 قتیاما در حق يو ظاهر یرواقعیغ يعقد قراردادها ژهیو

ده است كه مختلف ش يهاو سوء استفاده ياردیلیم يقراردادها
كشور و بروز فساد بوده  یعموم هیسرما لیو م فیآن ح جهینت

(. حضور مالکان ثروتمند در 6451، شفیعی و افروزهاست )
تا به حال  ریاخهاي دارد و در سال یمیقد شهیكشور ر الفوتب

 یكه با نام ی. كسانمیااز آنها بوده يادیهاي زشاهد نمونه
نا از صفحه فوتبال كشور فاصله آش یو با نام ندیآناشناخته می

 دیخرج خر يكه به هر نحو یهاي كالننهی. هزرندیگمی

با كسب  یمدت يشود و برامی متیگران ق انیو مرب کنانیباز
 ای جیكنند و سپس به تدرمی تیو اثبات نام خود فعال تیمحبوب

اما  ،میهاي كالن آنها هستيشاهد بدهکار ایفاصله گرفته 
حضور آنها  یاست كه در رابطه با چگونگ ییآنجا یپرسش اصل

 نیشود. همچنهاي آنها مطرح میتیو عدم نظارت بر فعال
 ایو  هامیت یمال انیحام وانبزرگ به عن يهاحضور شركت

آنان از  رشفافیفوتبال كشور، سود هنگفت و غ يهارقابت
و  یامکیپ يهاتیمشاركت هواداران در مسابقات و حما

است  يموارد گریبخش، از د نیابل تأمل در اق یمال يهاچرخه
 .شودیآنها احساس م شتریهر چه ب یكه لزوم بررس

 ارائه راهکارهای اجرایی
در  يكنترل قو ياز ابزارها یکیها و اصحاب رسانه رسانه

 ژهیو به و یمختلف اجتماع يهابحث كنترل فساد در حوزه
سازي فافآنان در ش ریناپذ. نقش انکارشودیورزش محسوب م

ورزش،  ۀكردن تخلفات و انحرافات موجود در حوز یو همگان
نقش  توانندیكند كه میم لیتبد یآنان را به توانمندسازان

 افتهیفساد ساختار ژهیمقابله با فساد و و ةدر عرص يریگچشم
 ونیزیو تلو ویداشته باشند. با توجه به پرمخاطب بودن راد

با ساخت  مایبرخط، صدا و س و گاهاً یچاپ يهانسبت به رسانه
 يهاگام تواندیم شتریب یلیو تحل يانتقاد يهابرنامه هیو ته
 ةرشت ژهیاز فساد و تخلف در ورزش و به و يریشگیدر پ يمؤثر

 فوتبال داشته باشد. يپرطرفدار و درآمدزا
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