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 چکیده 

این پژوهش    . اجتماعی ورزشکاران مشهور بود  مسئولیتابعاد  حاضر شناسایی    انجام پژوهش هدف از  

کاربردی و با ماهیت    ،لحاظ هدف که از   انجام شد  (ازنوع مقطعی)یابی  زمینه  با رویکردکیفی و    به شیوة

مسئولیت اجتماعی در ورزش، در   نظران در حیطة صاحب جامعة آماری این پژوهش  اکتشافی بود. 

  هدفمند گیری  نمونه   به شیوة   های پژوهشی، اجرایی و ورزشی بودند. دسترسی به نمونهسه گروه علم

علمی اعضای هیئت صورت گرفت. این افراد  نفر اشباع نظری 12مصاحبه با  بود که پس از اجرای

نفر(، مدیران ورزشی    پنجمدیریت ورزشی )  رشته  علمیاعضای هیئت نفر(،    دوعلوم اجتماعی )  رشتة

ها از روش کدگذاری در سه  ودند. برای تحلیل دادهنفر( ب سه نفر( و ورزشکاران مشهور ) دومطلع )

های وتحلیل دادهکدگذاری انتخابی استفاده شد. از تجزیه محوری و کدگذاری  ز، کدگذاری با   مرحلة

  اصلی  . درنهایت، هشت مقولةندقرار گرفت فرعی مقولة 18دست آمد که در ه ب  کد اولیه 100کیفی 

خبری  -ای محیطی، رسانهقانونی، اجتماعی، بشردوستی، زیست مسئولیت سیاسی، اقتصادی،    شامل

نی نظری مسئولیت تکمیل مبا  توان برایند. از نتایج حاصل میناسایی شدش ورزشی-و آموزشی 

های الزم را برای  ربط اقدام های ذی شود سازمانمیتوصیه  ،سود برد. همچنین اجتماعی در ورزش

 انجام دهند.  های مرتبط ها و همة سازمان ها دربین ورزشکاران، باشگاهبسط و اشاعة این مسئولیت

 

 . مسئولیت اجتماعی، ورزشکار مشهوراخالق، بشردوستی،  کلیدی: واژگان 

 

 
1. Email: Salman.alavi69@gmail.com 
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3. Email: honari_h@yahoo.com 
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 مقدمه
 همراه خود اجتماعی است که جامعه را با ای پدیدهورزش  ،شناختیدر چارچوب مطالعات جامعه

. گذاردمیثیر أ ت افکار عمومی نیزبر  ،بر ساختار جامعه بزرگتی التحو واردکردن برعالوهو  کندمی

ای بارز اجتماعی نامید که گاه بنیاد هویت اجتماعی شخص هورزش را یکی از فعالیت(  2009)  1کوکلی

 ،)افروزه عنوان آیین اجتماعی، ابعاد و نفوذی باور نکردنی داردرو، ورزش بهازاین  شود؛محسوب می

ارتباط  توان به از کارکردهای پنهان اجتماعی ورزش می(. 70، الف 2016 ،مظفری، آقایی و صفاری

متقابل و آمیختگی تنگاتنگ آن با نهادهای اصلی و فرعی دیگر اقتصاد، سیاست، خانواده، 

پرورش و مذهب اشاره کرد که این ارتباط در شرایط اجتماعی مطلوب و فرهنگ سالم موجب وآموزش 

موجب  نادرسترایط اجتماعی نامطلوب و فرهنگ و در ش شودمیبروز کارکردهای مثبت و سودمند 

 .(201 ،2017)افروزه، مظفری، آقایی و صفاری، شود بروز کارکردهای منفی و زیانبار می

های ورزشی و سازمان است و توانسته  وزه در بعد اجتماعی ورزش مطرح شده استای که امرمسئله 

عنوان بخشی از شرکت به مسئولیت اجتماعی است.افراد را به خود مشغول کند، مسئولیت اجتماعی 

اندن یا حذف اثرهای مضر و رسحداقلنفعان اجتماعی برای بهذیروابط داوطلبانة شرکت در جامعه و 

برای  راهی مسئولیت اجتماعی شرکت مدت به جامعه است؛ یعنیحداکثررساندن مزایای طوالنیبه

از دیدگاه   (.199،  2010،  2)واکر و پرنت  ان استنفعو ذیگویی به تقاضاهای اجتماعی  مدیریت و پاسخ

این   ،زیرا  ؛ها متفاوت است(، مسئولیت اجتماعی در صنعت ورزش با دیگر حیطه 2009)  3والکر و کنت

توانایی  مانند کند؛ها در حیطة تجاری متمایز میآن را از دیگر سازمان هایی دارد کهصنعت ویژگی

خاص دارند و سطوح  های ورزشی با جوامعکه تیم هایییرگذاری ستارگان ورزشی، ارتباطثأ ت

)کارآموزیان، سجادی و  ندشوکنندگان زیاد صنعت ورزش حاصل میکه با مصرف ایاثرگذاری 

بین ورزش ة  رابط  اند کهبیان کرده  (2011)  4یشنه فو   یلیزوزف(.  4  ،2016  روحانی،؛  2  ،2014  ،مهرپویان

طریق  : اول، مسئولیت اجتماعی ازداردو قابلیت کاربردی و ویژگی کلیدی و مسئولیت اجتماعی د

تفاده از ستوانند با امرتبط با ورزش کاربرد دارد که مییرهای تجاری غ ازمانست که برای سورزش ا

و تصور عمومی از  کرت خود را گسترش دهند و درهش، شتریان خود ارتباط برقرار کنندورزش با م

دومین  ؛شودمیمنجر ازمان سالی مبود عملکرد هبه بایت هنبود بخشند که درهتجاری خود را ب منا

ادهای ورزشی هبین ن ةرابط فت که هدف آن توضیح و توصیسمورد، مسئولیت اجتماعی در ورزش ا

 است های مرتبط با ورزش در آن جامعه  ادهن فو وظای  شنق  کردننفعان آن در جامعه و مشخصذیو  

 
1. Coakley 

2. walker & Parent 

3. Walker & Kent 

4. Filizöz & Fişne 



 155                                                          اجتماعی ورزشکاران مشهور شناسایی ابعاد مسئولیتعلوی: 
 

های اجتماعی موجود در صنعت ورزش اشاره مسئولیت، به برخی راستادراین(. 3، 2016)منتظری، 

 .است کردهسیس أ ت «بازی جوانمردانه و مسئولیت اجتماعی»ای با عنوان فیفا کمیته ؛د.شومی

و بخش مسئولیت   2008پذیری را در سال می مسئولیت ئدا ةکنفدراسیون فوتبال آسیا نیز کمیت

هت توسعه  جدر 1یای آسیاؤدر قالب طرح ر و تعهد اجرای آن را کردایجاد  2009جتماعی را در سال ا

ارزه  مب  براییا کنفدراسیون متعهد شد که  یای آسؤ. درراستای طرح رکردو گسترش اجتماعی تضمین  

ش ال زیست تها، ایجاد صلح و محیطمتی، بهداشت و مبارزه با بیماریالس  ةبا فقر، ارتقای آموزش، توسع

های ، باشگاه2.ای.بی.ورزشی مانند ان ایهای حرفهبزرگ ورزشی مانند لیگ برخی نهادهای. کند

وسایل ورزشی مانند آدیداس و برخی  ةکنندهای تولیدای ورزشی مانند بارسلونا، شرکتحرفه 

های اجتماعی ت گوناگون در قالب مسئولی  هایروشبه    3هعمر کانوتفردریک  ای مانند  حرفه   ورزشکاران

، مظفری، )افروزه اندو انجام دادهاند قبال جامعه پذیرفتهخود را در ةقی و بشردوستانالاخ هایتعهد

 (1998) «ورزش در دوستینوع » پروژةهایی مانند پروژههمچنین،  (.71، ب 2016 ،صفاری آقایی و

انجام   (2003) «حق بازی» و پروژة ای از ارتقای جوامع سالمورزش حرفه  توسعه و حمایتراستای در

نیز به بررسی   ، برخی پژوهشگرانشدهیادهای  بر گزارشعالوه  (.201،  2017  )افروزه و همکاران،  اندشده

متذکر شدند که توجه  4ابراهیم و المرشد ،مثالعنوان اند؛ بهلیت اجتماعی در ورزش پرداختهمسئو

کنندگان شناسایی، اعتماد و قصد خرید مصرفتعهد، های ورزشی به مسئولیت اجتماعی بر کتشر

که مسئولیت اجتماعی   ندنشان داد  5(. واکر و کنت3،  2014  دارد )ابراهیم و المرشد،  اثری درخور توجه

گزارش شد  دیگر (. در پژوهشی743، 2009 ثیر مثبت دارد )واکر و کنت،نامی باشگاه تأ بر خوش 

، اما مزیت مالی بلندمدت زیادی ندارد مدت تأثیرتماعی شرکت بر عملکرد مالی کوتاهمسئولیت اج

کر شدند که مدیران متذ  7شف و بابیاک  ،همچنین(.  56،  2009  ،6)لین، یانگ و لیو   درخور توجهی دارد

بینند )شف کار خود میوبرای کسب  8ی راهبردیضرورترا    مسئولیت اجتماعی شرکتای ورزش  حرفه 

های خود گزارش کردند که فعالیت پژوهشدر پایان  (2011) 9هامیل و مارو(. 433، 2010و بابیاک،

شود. اقتصادی شرکت می  بهبود در ساختار شرکت و ارتقایت،  اجتماعی باشگاه موجب افزایش مشارک
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، رود)بلوم  حاکی بودندرند و رفتار مشتری  های اجتماعی با تصویر باز ارتباط فعالیت  هایافتهاین،  بر  عالوه

  (.482، 2012، 1بریسون و فالنگان
ها و های اجتماعی سازمانمطالعات پیشین به بررسی مسئولیت  ، بیشترشودکه مشاهده میطورهمان

ها د که مسئولیت اجتماعی تنها به انساناشاره کرتوان دیگر می منظراند. از دهای ورزشی پرداخته برن

های فردی لیتاست. پذیرفتن مسئومتعلق ها ها و سازمانعنوان یک شخص و نه اعضای شرکتبه

ها و نه ا متوجه سازمانهکه مسئولیت   موضوعکاری و بلوغ فکری است. این  درست  قبال جامعه نشانةدر

راستا دراین .(170 ،2010امیری، )صالحی های فردی است فرار از مسئولیت ، راهی برای افراد هستند

تنها برای هدف نهای و مشهور اشاره کرد که های اجتماعی ورزشکاران حرفه توان به مسئولیت می

ن توامی .دنشوبه جامعه انجام میخدمت  ،ترشغلی، بلکه برای خدمت به اجتماع و در مقیاس بزرگ

شود بیشتر می  ظارات جامعه از آنانورزشکار، انت  شدنانتظار داشت که با شروع مشهورشدن و محبوب 

 ،مثالعنوان دنبال داشته باشد؛ بهشادی یا خشم جامعه را به گامی،هم واندتمیو هر رفتار ورزشکار 

سمت ورزش همگانی معه را بهتواند جامیهای ورزش عمومی در برنامه مشهور حضور یک ورزشکار

و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه شود. همچنین، افزایش سالمت اجتماعی  کند و موجب ترغیب

د بتوان بیماران و نراکز نگهداری از سالمندان، معلوالحضور خود در مممکن است ورزشکار مشهور با 

اشاره کرد توان به ورزشکاران مشهوری  می د.ن را به این اقشار افزایش دهئوالمیزان توجه مردم و مس

کارانی دهند؛ ورزشمی  ضامین اجتماعی و بشردوستانه ترویجهایی با مپیام  که در صفحات مجازی خود

 مردمی در سوانح طبیعی )مانند سیل و زلزله( یا دریافت کمک بههای آوری کمکجمع  که برای

توان به ورزشکاری اشاره کرد که در رشته و پست  می ،اینبرعالوه گذارند.بیماران پا به میدان می

دانش فنی خود راستای بهبود تکنیک و طور مداوم درکند و بهبهترین نحو عمل مید به ورزشی خو

ی سایر ورزشکاران تبدیل ای به الگویی براتواند در بعد فنی و حرفهدارد. این ورزشکار میمیگام بر

ها و هایی از مسئولیت مثال شدهیادتمامی موارد  .رشته ورزشی گام بردارد شود و درجهت توسعة

های با شناسایی مسئولیت   .نوعی اهمیت دارنداجتماعی ورزشکاران مشهور هستند که هریک به  فوظای

ایف خود در  ها را از وظتوان آن می ربطها به ورزشکاران ذی اجتماعی ورزشکاران مشهور و معرفی آن

، به بهبود مسائل اقتصادی، بشردوستانه، اخالقی، قانونی موضوعاین بعد اجتماعی آگاه کرد. 

ها و رعایت شناسایی این مسئولیت  براین،جامعه کمک شایانی خواهد کرد. افزونو غیرة    محیطیزیست 

 شدن محبوب   زمینةو    کندنیز کمک می  هاآنرة اجتماعی  به بهبود چه  ها توسط ورزشکاران مشهورآن 

شده و وجود خأل پژوهشی، در مطالعة حاضر با توجه به مطالب مطرح. ودشها در جامعه فراهم میآن 

بتوان ورزشکاران  عی ورزشکاران مشهور ارائه دهیم تا های اجتماجامع از مسئولیت ینمایقصد داریم 
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تواند به توسعة اجتماعی می  موضوعقبال جامعه آگاه کرد. این  درشان  هایا از وظایف و مسئولیتمشهور ر

آمده درجهت دسته بتوان از الگوی بشود  بینی میپیش  ،ردی ورزشکار کمک کند. همچنینفو توسعة  

ل یافتن دنبالیت اجتماعی در ورزش استفاده کرد؛ بنابراین، در این پژوهش بهمبانی نظری مسئوتوسعة  

 ؟ندااجتماعی ورزشکاران مشهور کدام مسئولیت ابعاد کهپاسخ برای این سؤال هستیم 

 

 پژوهش  شناسیروش
، لحاظ هدفه است و ازنوع مقطعی( انجام شد)از  1یابیکیفی و با رویکرد زمینه  پژوهش حاضر به شیوة

 نظران در حیطة مسئولیت اجتماعی در ورزش صاحب همة .کاربردی و دارای ماهیت اکتشافی است

  صورت گیری به نمونه .جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادنددر سه گروه علمی، اجرایی و ورزشی 

 علمی رشتة گرفت. این افراد اعضای هیئتصورت مصاحبه اشباع نظری  12که با  شدانجام  2هدفمند

کارشناسان (، مدیران و نفر پنجورزشی ) مدیریت رشته علمی(، اعضای هیئت نفر دو) علوم اجتماعی

 ( 1994)  3نکلنیگوبا و لراستا،  دراین  .بودند(  نفرسه  ( و ورزشکاران مشهور )نفردو  نظر )ورزشی صاحب

 یو تعاقب  یصورت تکاملشده است و در آن انتخاب نمونه به  تیدقت هداکه با  ایلعهدر مطا  بیان کردند

 20از تعداد  نیو احتماالً ا دیرس خواهدی اشباع نظرة کننده به نقطشرکت 12با حدود  ،بوده است

با خبرگان بود. در این مرحله   5ساختاریافتهو نیمه  4عمیق  ابزار پژوهش مصاحبة  نخواهد شد.بیشتر  نفر  

انتخاب افراد،  -1های کیفی بود که شامل این مراحل بود: آوری دادهجمع ها به شیوةگردآوری داده

ها ب رویکرد گردآوری دادهانتخا -4صورت هدفمند(، گیری )به نمونه -3ارتباط، تماس و برقراری  -2

-صورت ضبط صدا و یادداشت ها )به. چگونگی ثبت داده5)مطالعة پیشینة پژوهش و اجرای مصاحبه(،  

(. 73، 2015)بنسبردی،  هانگهداری، تنظیم و تحلیل داده -7ها و وفصل دشواریحل -6ری(، رداب

مصاحبه با توجه به پیشینة پژوهش و اهداف مدنظر تدوین شدند که  اولیة هایت که سؤال گفتنی اس

دیگری نیز  هایصاحبه سؤال بسته به شرایط مشدند و با توالی متفاوت ارائه می ین اعضای نمونهدرب

اعی اجتم مسئولیت ابعاد 8گزینشیو  7، محوری6با استفاده از روش کدگذاری باز ،سپس .ندشداضافه 

که به است کدگذاری باز  تحلیل مصاحبه لةنخستین مرح .نددورزشکاران مشهور استخراج ش

 
1. Survey Approach 

2. Purposive Sampling 

3. Guba & Lincoln 

4. Indepth 

5. Semi-Structured 

6. Open Coding 

7. Axial Coding 

8. Selective Coding 
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زمان طور همکه به اشاره دارد  هاییعنوان یا برچسببا  ها هایی از دادهبندی بخشبندی و مقولهمفهوم 

خوانند؛ نیز می «کدگذاری بنیادی». کدگذاری باز را دنکصه و تشریح میالها را خهر قطعه از داده

 هدف  که  است  محوری  کدگذاری  بعد  لة. مرحشودشده استفاده میزیرا، در آن از کلمات افراد مصاحبه

 مرحله پدیدة  این  در.  است  باز  کدگذاری  مرحلة  در  شدهایجاد  هایمقوله  بین  طةراب  تعیین  مرحله  این  از

است،   کدگذاریلة  کدگذاری انتخابی که سومین مرحاز  درنهایت،  و    شودمیو تفسیر  شناسایی    مرکزی

آمده دستهای بهمیان مقوله   طةراب  موردرشگر به تکوین مفاهیم د. در این مرحله، پژوهشودمیاستفاده  

 .(204، 2017پردازد )افروزه و همکاران، میدر الگوی کدگذاری محوری 

؛ بنابراین، هستند شدنیو تعدیل شدنیحالاص درطول زمان انسانی و رفتاریعلوم ة عرص هاینظریه 

پذیری استفاده ییدأ انند مقبولیت، قابلیت انتقال و تهای دیگر مروایی و پایایی از واژه ةجای واژبه

ی هاها و یافتهبودن توصیف ت به واقعیمقبولی :1مقبولیت   صورت است:ها بدینتوضیح این واژه  شود.می

کنندگان پژوهش تها برای شرکبودن یافتهاعتماد به واقعی  جةش اشاره دارد و عبارت است از درپژوه

منابع دادة   ( سه روش2009)  2پارکر و  پیتنی ای که این پژوهش در آن انجام شده است.و برای زمینه 

ت پژوهش کیفی پیشنهاد کردند های متعدد را برای افزایش مقبولیروش تحلیلگران متعدد ومتعدد، 

مصاحبه   راستا، در روند اجرایدراین  .شده استاز روش تحلیلگران متعدد استفاده  که در این پژوهش  

یاری گرفته شد که از موضوع  مدیریت ورزشی رشتة ها از یک دانشجوی مقطع دکترایو تحلیل داده

از اساتیدی مرتبط  الگوی پیشنهادی ةها و ارائدر روند تحلیل داده ،و همچنین پژوهش آگاه بود

کنندگان قرار شارکتتن از مالگوی پدیدارشده دراختیار پنج  ،اینبرعالوه استفاده شد.عنوان مشاور به

نشانگر  پذیری نتایج پژوهشانتقال :3لقابلیت انتقا گرفت و نظرهای تکمیلی آنان نیز اعمال شد؛

( اعتقاد 2009)پارکر  و پیتنی .های مشابه استها و محیطبه سایر گروه یری نتایج حاصلپذتعمیم

ها یافته  توان با استخراج و ارائة بیشترینخارج است، اما میاز توانایی پژوهشگر کیفی  دارند که این امر  

را نیز تأمین کرد که در این پژوهش با  که ممکن باشد( تاحدودی این بخش از روایی پژوهش)تاجایی

تالش اجرای این توصیه  درتکراری، ها و استخراج بیشترین مطالب و مطالب غیرتعدد مصاحبهمرور م

  اشاره شده است که ( 2013چهر )در مطالعة طباطبایی، حسنی، مرتضوی و طباطبایی ،همچنین شد.

کار،  کنندگان مانند سن، جنس، سابقةشناختی شرکتهای جمعیت با ارائة جزئیات و ویژگی توانمی

)طباطبایی، حسنی، مرتضوی و همکاران،  قابلیت انتقال کمک کرد بهبودتحصیالت و سایر موارد، به 

گزارش کنندگان اختی شرکتشنهای جمعیتبرخی ویژگینیز در پژوهش حاضر  .(667، 2013

 
1. Credibility 

2. Pitney & Parker 

3. Transferability 
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یابد که سایر تأییدپذیری نتایج پژوهش کیفی هنگامی تحقق می: 1پذیریدقابلیت تأیی ؛اندشده

. را دنبال کنندپژوهشگر شده توسط انجام هایو اقدام پژوهشروشنی مسیر بتوانند به پژوهشگران

کردن کند که هدف بررسی تأییدپذیری مشخص( بیان می0042) 2و ویلیامز استومل ،رابطهدرهمین

برسند که درطول مطالعه   به توافق  هاییتصمیمتوانند درزمینة  این است که آیا دو یا چند پژوهشگر می

اند و دهاند، چگونه تفسیر شآوری شدهی جمعهایکه چه دادهینا هایی دربارة؟ تصمیماندگرفته شده

 برای .(668، 2013و همکاران، )طباطبایی  ؟مطالعه در عمل چیستهای کاربردها یا ارتباط یافته

تمام روند پژوهش و کند و نیز ضبط وثبتها را ها و مصاحبهیادداشت تواندمی پژوهشگرییدپذیری أ ت

این  انجام بیشتر درکه در این پژوهش  خود درطی پژوهش را در گزارش بیان کند هایمسیر تصمیم

اده شده است؛ نگری استفسویه ، برای تأیید روایی سازه از روش سهاینبرعالوه است.شده سعی موارد 

؛ بلکه ال اکتفا نکرده استبرای رسیدن به فهم عمیق از موضوع تنها به پرسش یک سؤ  یعنی پژوهشگر

  نظر پرداخته است.با چندین پرسش از زوایای متفاوت به پدیدة مد

  .است  شده استفاده اجراشده هایمصاحبه پایایی محاسبة برای 3بازآزمون پایایی حاضر ازپژوهش  در

 : ترتیب زیر است بهانجام داده است،  پژوهشگری که هایکدگذاری بین پایایی محاسبةروش 

 

درصد پایایی =
تعداد توافقات × 2

 تعداد کل کدها 
 × 100 

 

 هاآن از هرکدامپژوهشگر و  ندشد انتخاب مصاحبهسه  صورت تصادفیبه ،اجراشده هایمصاحبه  ینزبا

در پژوهش  (2001) 4استملرراستا، دراین .کرد کُدگذاری روزه )یک ماه( 30 زمانی فاصلة در بار  دو را

 نتایجیک جدول شمارة  در دانست.قبول کرد و قابلتأیید صدم را  60پایایی بیشتر از  خود میزان

 .است ارائه شده هااز کُدگذاری حاصل

برابر  روزه 30 زمانی فاصلة دو در کُدها کل شود، تعدادطورکه در جدول شمارة یک مشاهده میهمان

 دو این  در هانبود توافق کُل تعداد و 32برابر با  زمان دو این  در کُدها بین هاکل توافق تعداد ،76با 

 فرمول از استفاده با پژوهش، این در اجراشده هایمصاحبه  بازآزمون پایایی است. 12 برابر با زمان

استملر، (صدم بیشتر است  60ز ا پایایی میزان این به اینکه توجه با صدم است. 84 برابر با ذکرشده

 .قبول استتأییدشده و قابل هاکدگذاری اعتماد قابلیت ،)2001

 
1. Dependability 

2. Stommel & Wills 

3. Test–Retest 

4. Stemler 
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 بازآزمون روش به هامصاحبه پایایی محاسبة -1 جدول

 هاتعداد توافق کدهاتعداد کل  عنوان مصاحبه ردیف
نبود تعداد 

 هاتوافق

پایایی بازآزمون 

 )درصد(

1 1P 31 14 3 90% 

2 6P 26 10 6 77% 

3 11P 19 8 3 84% 

 %84 12 32 76 کل

 

 نتایج
 پرسش پاسخ کیفی تحلیل به ،نمونه جامعة شناختیجمعیت ویژگیهای بیان از پس بخش این در

-درصد از مصاحبه 66/16 لحاظ سنیآمار توصیفی، از نتایجبراساس . شودمی پرداخته پژوهش اصلی

بیشتر از درصد  66/41سال و  40-49درصد  66/16سال،  30-39درصد   25سال،  30وندگان زیر ش

درصد  33/58درصد مجرد و  66/41این تعداد  از اعضای نمونه مرد بودند که همةسال داشتند.  49

 50سال و  10-20درصد بین  66/16سال،  10درصد زیر  33/33ازلحاظ سابقة کار  هل بودند.متأ 

 66/16فراد دارای مدرک کارشناسی، ااز درصد  33/8 کار داشتند. سال سابقة 20درصد بیشتر از 

لحاظ شغل از مانده دارای مدرک دکتری بودند.درصد باقی 75ارشد و دارای مدرک کارشناسیدرصد 

درصد عضو  66/16مدیریت ورزشی،  رشته علمیدرصد عضو هیئت 66/41 ،و پست سازمانی

درصد   25نظر و  مدیران و کارشناسان ورزشی صاحبدرصد    66/16رشتة علوم اجتماعی، علمی  هیئت

 ورزشکاران مشهور بودند.

در ارتباط  (گزینشیمحوری و باز، های )کدگذاری های کیفیتحلیل دادهودر جدول شمارة دو، تجزیه

 داده شده است.نشان  اجتماعی ورزشکاران مشهور مسئولیت ابعاد با شناسایی

مقولة   18دست آمد که در  کد باز به  100های کیفی،  وتحلیل دادهبا توجه به جدول شمارة دو از تجزیه

کد  10آمده هشت مفهوم مسئولیت سیاسی )دستهای به محوری قرار گرفتند. درنهایت نیز از مقوله

باز و دو مقولة محوری(، اقتصادی )هفت کد باز و یک مقولة محوری(، قانونی )نُه کد باز و دو مقولة 

کد باز و دو مقولة محوری(،  21کد باز و پنج مقولة محوری(، بشردوستی ) 23محوری(، اجتماعی )

قولة محوری( و  خبری )نُه کد باز و دو م-ایمحیطی )هشت کد باز و دو مقولة محوری(، رسانهزیست 

 دست آمدند.کد باز و دو مقولة محوری( به 13ورزشی )-آموزشی
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 گزینشیهای باز، محوری و گذاریکد نتایج حاصل از -2 جدول

 کد گزینشی  کد محوری کد باز 

 های کشوردهی بهتر اهداف و برنامهکمک به جهت

مشارکت در 

 فعالیت سیاسی

 سیاسی

 مشاور برای سیاستمدارانعنوان آفرینی بهنقش

 گذاری بر نظر سیاستمداراندخالت و تأثیر

 شرکت در تحوالت سیاسی کشور

 کمک به نظام یا حاکمیت کشور

 حمایت از کاندیدای سیاسی

 ملی و سنتها و فرهنگ نمادتبلیغ حفظ و 
کمک به 

همبستگی و 

 انسجام ملی

 ایجاد غرور ملی

 بودن برای کشورمناسبالگو و نماد 

 نامی و معرفی کشورکمک به خوش

 خرید کاالهای ایرانی

کمک به رشد 

 اقتصاد ملی
 اقتصادی

 حمایت و تبلیغ از کاالهای داخلی

 اقتصادی حمایت از توسعة

 های ورزشها و مدرسههای مالی به آکادمیبخشش

 پرداخت مالیات

 خارجی ازطریق حضور و معرفی محل گردشگریدشگری داخلی و گر توسعة

 کمک به مبارزه با کاالی قاچاق

 های اجتماعیو غم بودن در زمان شادیالگوی مناسب
الگوسازی 

 اجتماعی

 اجتماعی

 پوشش و برخورد در زمین بازی و در جامعه رعایت نحوة

 اخالقی در زمین بازی و در جامعهاجتناب از رفتارهای غیر

 مخدرنکردن از مواداستفاده

رعایت اخالق 

جمعی و 

سازگاری 

 اجتماعی

 قانونی هایه حقوق طرفداران فراتر از الزاماحترام ب

 گرفتن( عکسارتباط مستقیم با هواداران )مثالً 

 رعایت بازی جوانمردانه در داخل زمین

 هاسابقهارتباط مناسب با داوران و کادر اجرایی م

 های فردیدرگیری ندادناشاعه

 هادادن به رضایت آنقدردانی از طرفداران و اهمیت

 های مربوط به بهداشت و سالمت در جامعهحمایت از فعالیت

 یحمایت اجتماع

 های مادی و معنوی در کاهش فقر و بیکاریحمایت

 های جنسیتی لیغات علیه نژادپرستی و نابرابریتب

 اجتماعیهای رکت در اعتراضش

 های اجتماعیکمک به کاهش بزهکاری

 همراهی و حمایت از مردم در رویدادهای روز جامعه
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 های باز، محوری و گزینشینتایج حاصل از کدگذاری -2جدول ادامه 

 
1. Non Governmental Organization (NGO) 

 کد گزینشی کد محوری کد باز

 اجتماعیهای مادی و معنوی از رویدادهای فرهنگی و حمایت

 سازیفرهنگ

 اجتماعی

 امید، شور و نشاط اجتماعی کمک به توسعة

 ها و هنجارهای اجتماعی در جامعهتوسعه و نمایش ارزش

 های فرهنگی و هنریحضور در مکان

 ترویج فرهنگ دوستی و اعتماد

 باورهای مذهبی توسعة
 مشارکت مذهبی

 های مذهبیشرکت در فعالیت

 شفافیت قراردادهای مالی

 حفظ و توسعة

-هنجارهای فنی

 ورزشی

 قانونی

 از داروهای دوپینگی نکردناستفاده

 رعایت اصول بازی عادالنه و قانونی

 رعایت قوانین و مقررات در زمین بازی

 سازی و افشاگری فسادهای موجود در ورزششفاف

 رانندگیرعایت قوانین و مقررات راهنمایی و 
 حفظ و توسعة

هنجارهای 

 اجتماعی

 تالش و حمایت از اجرای قوانین و مقررات در جامعه

 شده توسط قانونیناحترام به قوانین و مقررات تعی

 گذاری بر رفتار یا هنجار اجتماعیصحه

 افزایش تندرستی و کاهش فقر و اعتیاد ایجاد بنیادهایی برای

مشارکت در 

های فعالیت

 المنفعهعام

 بشردوستی

 مثل فقر هاییایجاد آگاهی اجتماعی در جامعه از موضوع

 شرکت در امور اجتماعی و خیرخواهانه

 های بشردوستیتشویق جامعه به انجام فعالیت

 آفرینی به عنوان سفیر صلحنقش

 1نهادمردمهای حمایت مادی و معنوی به سازمان

 کمک به افزایش همدردی مردم جامعه در حوادث

 انگیزهمدردی و تسکین درد مردم در حوادث غم

مشارکت در 

های فعالیت

 خیریه

 حمایت مالی به مستمندان

 های خیریه و امیدبخشارتباط و حضور در پایگاه

 جامعه بضاعت یا ستمدیدةفراغت اقشار بیاوقاتپرکردن 

 های خیریهشرکت در بازی

 سالمندان مراجعه به خانة

 هایی خاصعنوان سفیر در بیماریآفرینی بهنقش

 خیریه بر پیراهن خود هایدرج نام مؤسسه
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 های باز، محوری و گزینشینتایج حاصل از کدگذاری -2جدول ادامه 

 

 

 کد گزینشی کد محوری بازکد 

 های خاص و حمایت از کودکان کارحمایت و توجه به بیماری

مشارکت در 

های فعالیت

 خیریه

 بشردوستی

 بین افراد مناطق دورافتاده و محرومحضور در

 بضاعتهای مالی به بیماران بیخرید و کمک

 سرپرستدریافت حضانت کودکان بی

 بضاعت برای تماشای رایگان بازیدعوت از کودکان بی

 ن و قربانیان حوادث طبیعیواسطة خدمت به محروما

 زیستبرای ارتقای محیطایجاد بنیادهایی 

 کمک به توسعة

 پایدار

 محیطیستزی

 محیطیهای زیستمشارکت در برنامه

 زیستهای محیطکمک به کاهش آلودگی

 زیستتالش برای محافظت از محیط

 محیطی ملیهای زیستحمایت در زمان بحران

 محیطی به هوادارانآموزش آگاهی زیست
آموزش فرهنگ 

 زیست محیطی
 پایدار های آموزشی درزمینة توسعةحمایت

 پذیرگذاری و استفاده از منابع تجدیدتالش برای صحه

 رعایت رفتار و گفتار در رسانه

عنوان مشارکت به

 رساناطالع

-ایرسانه

 خبری

 مجازیهای صفحه تدوین پیام یا تصویر مرتبط با مسائل روِز جامعه در

 سازی با استفاده از رسانهکمک به فرهنگ

 منظور افزایش مشارکت مردمی در حوادث اجتماعیای بهتبلیغات رسانه

 اجتماعی به جامعه-ایهای رسانهبیانیه و ارسال پیام ارائة

 های مطبوعاتیدر کنفرانسشرکت 

عنوان مشارکت به

 پاسخگو

 خبری هایها و نشریها مجلهگویی و همکاری بپاسخ

 های دیداریطریق حضور در رسانهارتباط با مردم از

 هواداران در فضای مجازی ها، انتقادها و پیشنهادهایگویی به سؤالپاسخ

 جامعههای ورزشی خود به آموزش مهارت

مشارکت در 

توسعة ورزش 

 آموزشی-تربیتی

-آموزشی

 ورزشی

 های ورزشی به کودکان یا اقشار محرومآموزش رایگان مهارت

 ورزشی خود اد آکادمی یا مدارس مرتبط با رشتةایج

 سرپرستورزشی برای کودکان بی-های آموزشیتأسیس مؤسسه

 دهی ورزشیکمک به استعدادیابی و جهت

 های رایگان آموزش ورزشایجاد کمپ
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 های باز، محوری و گزینشینتایج حاصل از کدگذاری -2جدول ادامه 

 

 گیری و نتیجه بحث
ورزشی مطالعه شده است، بحث مسئولیت چند سال اخیر در حوزة مدیریت جمله مباحثی که در از

های ورزشی، سازمان جملهاز ی وسیعتوان ردپای آن را در طیفحاضر میاجتماعی است که درحال

یشتر بشدن هرچهشهرنشینی و پیچیدهگسترش نظام  ورزشکاران مشاهده کرد. و ی ورزشیبرندها

 مهم موضوعپذیری اجتماعی به مسئولیتهای متعدد باعث شده است تا روابط در قالب نقش

، یاسیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جامعه  های گوناگونموضوعی که در حوزه  شود؛شناختی تبدیل  هجامع

پذیری اجتماعی بیانگر احساس و عملی مسئولیت. توجه و بررسی است و غیره درخور محیطیزیست 

امور گوناگون اجتماعی،  دربارةهای خود  آگاهانه و آزادانه موقعیت و نقش باست که افراد در چارچو

 (.208، 2012)طالبی و خوشبین،  دهندسیاسی، اقتصادی و غیره از خود بروز می

در پایان  .اجتماعی ورزشکاران مشهور بود مسئولیتابعاد شناسایی هدف از انجام این پژوهش 

ند. درنهایت فرعی قرار گرفت  مقولة  18دست آمد که در  هبکد اولیه    100  های کیفی،وتحلیل دادهیه تجز

محیطی، قانونی، اجتماعی، بشردوستی، زیستمسئولیت سیاسی، اقتصادی،  اصلینیز هشت مقولة 

ره اشا طورکه در بخش بیان مسئلة پژوهشهمان .شناسایی شدندورزشی -خبری و آموزشی-ایرسانه

)خارج از  ورزشکارانهای اجتماعی ور مشخص به بررسی مسئولیتطبهای شد، تاکنون در مطالعه

های برخی مطالعات و مدل پژوهشی،  این خأل  وجود  توجه بهبا  است.  نشده  پرداخته  محدودة سازمان( 

با چهار مدلی  (1991) 1کارول ،مثالعنوانکنیم؛ بهبررسی می را مسئولیت اجتماعی مشابه در حوزة

د که تعریف این مدل نشان دا ، اخالقی و بشردوستانه تشکیل داد.مسئولیت اقتصادی، قانونیسطح 

، 2، هابس و دسبوردس)جیباال ستفراتر ااقتصادی و قانونی مسئولیت اجتماعی از مالحظات فقط 

 
1. Carroll 

2. Djaballah, Hautbois & Desbordes 

 کد گزینشی کد محوری کد باز

 ورزشی خود رشتة بر گذاریصحه

شارکت در م

ورزش  توسعة

همگانی و 

 قهرمانی

-آموزشی

 ورزشی

 های ورزش همگانیحضور در ایستگاه

 افزایش طرفداران ورزشتالش برای 

 های ورزشی خودبهبود مداوم تکنیک

 کمک به جذب کودکان و جوانان به ورزش

 نامی باشگاه ورزشی خودکمک برای معرفی و خوش

 ورزشی خود کمک به بهبود مسائل فنی رشتة
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سطوح اقتصادی، قانونی،  ( به مدلی اشاره کردند که شامل1985) 1و کوکران  وارتیک .(212، 2017

پذیری اجتماعی مدل مسئولیت(. 233 ،2015 مقدم،حسینی و عربلوی)شاهاخالقی و داوطلبانه بود 

دوستانه شرکت سه نوع مسئولیت اخالقی، نوعارائه شد. او معتقد است که هر    2001در سال    2النتوس 

در سال  26000استاندارد ایزو (. 8، 2015، بودیزندهو  نژاد، عباساحمدی کهنعلی)دارد  و راهبردی

 شاملهفت موضوع کلیدی مسئولیت اجتماعی  و ارائه شد المللی استانداردوسط سازمان بینت 2010

زیست، های نیروی کار، محیطحکمرانی سازمان، توسعه و درگیرشدن جامعه، حقوق بشر، اقدام

)عمادی ازوجی، حکیمی و محمدی،  دهدپوشش میرا مشتری های عملیاتی منصفانه و مباحث اقدام

( سطوح مسئولیت اجتماعی شرکتی را در سه گروه نهادی، سازمانی و فردی 1991)  3وود  (.2،  7201

ها به اصول مسئولیت اجتماعی، عنوان التزام شرکت ها را بهاو عملکرد اجتماعی شرکت گزارش کرد.

که با روابط کند تعریف میها و نتایج مشهودی نامهها، برمشیگویی اجتماعی و خطیند پاسخفرا

نفعان در مدل خود به توانایی مدیریت ذی نیز (1995) 4کالرسون  .ی شرکت مرتبط هستنداجتماع 

نفعان ذی  هایکرد. این مدل مسائل مربوط به هریک از طبقه   شرکت و جلب رضایت آنان اشاره  متفاوت

 کنندگان، دولتمینن، تأ کنندگانفعان شامل کارکنان، مالکان، مصرفکه این ذی کندرا شناسایی می

بر عالوهخود  بدر کتا (7200) 5بلکبرن .(233 ،2015 مقدم،حسینی و عربلوی و رقیبان هستند )شاه

که  کنداظهار می پایدار ةپذیری اجتماعی در رسیدن به توسعمسئولیت ةکنندنکید بر نقش تعییأ ت

و  دسابکاکا. محیطی بررسی کردتماعی و زیستتوان آن را در قالب و ابعاد گوناگون اقتصادی، اجمی

های گوناگون حیات اجتماعی از پنج نوع شهروند حسب موقعیتبر رابطهدر همین  نیز (9200) 6کالو

بنابراین،  ؛کندسیاسی، شهروند اقتصادی، شهروند اجتماعی، شهروند جهانی و شهروند مجازی یاد می

پذیری سیاسی، سئولیتم پذیری اجتماعی شاملتوان پنج نوع مسئولیتدس میابااز دیدگاه کاک

 پذیری درپذیری جهانی و مسئولیتپذیری اجتماعی، مسئولیتپذیری اقتصادی، مسئولیتمسئولیت

 هاشمی و همراهی در پژوهش (.213، 2012 طالبی و خوشبین،) شناسایی کردفضای مجازی را 

 .اندهای اجتماعی ذکر شدهولیتعنوان مسئبه زیست سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیط( 2016)

مشارکت در فعالیت »فرعی  شامل دو مقولة های اجتماعی ورزشکاران مشهورمسئولیت عد سیاسیبُ

ارزش »با عنوان  (2011کوثر ) « است که در مطالعةکمک به همبستگی و انسجام ملی»و  «سیاسی

و  های اجتماعی جوانانیکی از مسئولیتعنوان ( به 2012) طالبی و خوشبین پژوهشدر  «،سیاسی

 
1. Wartick & Cochran 

2. Lantus 

3. Wood 

4. Clarkson 

5. Blackburn 

6. Kakabadse & Kalu 
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( 2015) چگنی ، در مطالعةهمچنین به آن اشاره شده است. (2009) 1کالوو دس اباکاک مطالعةدر 

محیطی و سیاسی سنجیده ی، فرهنگی، اقتصادی، زیستاهجامع  پذیری اجتماعی در پنج بعدسئولیت م

، فرهنگی، پذیری اجتماعی شهروندان در ابعاد اجتماعیمیزان مسئولیت نتایج نشان داد که  شد

پذیری شهروندان در بعد ت محیطی متفاوت است. بیشترین میزان مسئولیاقتصادی، سیاسی و زیست

اساس است به تنظیم مناسبات اجتماعی برسی ةحوز .ی و کمترین میزان در بعد سیاسی استاعهجام

طور خاص، سیاست نهادی بهشناسی و رویکرد کارکردگرایانه پردازد. در جامعهقدرت مشروع می

ها و روابط افراد، گروه است. حفظ نظام اجتماعی دارای کارکرد رای رود که بشمار میاجتماعی به

د. عملکرد سیاسی افراد جامعه نگیرهای سیاسی وجه سیاسی به خود میجوامع در بستر و موقعیت

های سیاسی ت و خواستهالهای سیاسی، تمایگیریهای سیاسی، تصمیماز آگاهی  وسیعی  تواند طیفمی

شهروندان در بعد سیاسی سطوح گوناگونی پذیری اجتماعی مسئولیت .برگیرد درسیاسی را  لو اعما

-با دولت طعملکرد شهروندان در ارتبا رکه ب استای جامعه حترین سطوح آن سطیکی از مهم .دارد

سیاسی، آگاهی سیاسی، پیگیری  مشارکت هایی مانندتوان به شاخصراستا می. دراینناظر استلت م

پذیری . در اهمیت این بعد از مسئولیتکردآن اشاره  به کشور و مانند    طاخبار و رویدادهای سیاسی مربو

پذیری اجتماعی در این ُبعد از مسئولیت شود که تحقق واقعی مفهوم شهروندیاجتماعی گفته می

نبود یا  وجود ازجمله برای تبیین رفتار سیاسی و (.59، 2012 طالبی و خوشبین،) کندنمود پیدا می

نظیر تبیین ابزاری، دخالت در  هابیینت. برخی اندارائه شده تفاوتی میهامشارکت سیاسی تبیین

ها را ممکن گیرند. این تبییننظر میستیابی به هدف یا اهدافی روشن درای برای دسیاست را وسیله

د که نهای دیگری نیز برای رفتار سیاسی وجود دارارائه کنند، اما تبیین دیگراناست کنشگران یا 

عنوان یکی از . بهندآشکار باشکنندگان کمتر برای کنشگران و هم برای مشاهدهم ممکن است ه

-تبیین جامعهتوان از ، میندآشکار نیستکننده مشاهده وبرای کنشگر  که لزوماًهایی ترین تبیینمهم

بر این باورند   چگونگی رفتار سیاسی افراددربارة  تحلیلگران برای توضیح  برخی  .  پذیری سیاسی یاد کرد

بوده  چگونهپذیری سیاسی آنان جامعه ةکرد و مالحظه نمود که شیوآنان مراجعه  ةکه باید به پیشین

که زیربنای رفتار هستند، شکل  های افرادها و نگرشپذیری، معرفت، ارزشفرایند جامعهاست. در 

د، تا حدود زیادی نبر رفتار آنان دار عمیق یها نیز که تأثیرهای آنتجربهو  یرد. شخصیت افرادگمی

پذیری سیاسی سی آنان را باید در فرایند جامعهبنابراین، علت رفتار سیا هستند؛ متأثر از این فرایند

 (.2، 2003مزینانی، )تاج جو کردوجست 

که شامل مواردی  است تصادی«کمک به رشد اقاقتصادی حاوی مقولة فرعی » هایمسئولیت عدبُ

ای مالیاتی و همالی درجهت توسعة ورزش، پرداختهای د کاالی داخلی، بخششچون حمایت و خری

 
1. Kakabadse & Kalu 
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حسینی و عربلوی )شاه ، وارتیک و کوکرانمانند مدل کارولهای موجود مدلبرخی در . شودغیره می

های به مسئولیت (2016) افروزه و همکاران در مطالعةو نیز  (2014) 1ریچه و (233 ،2015 مقدم،

بودن شفاف  ا،سقف قراردادهرعایت    در پژوهش بخشنده، فراهانی و سجادی  .اقتصادی اشاره شده است

 اندهای ورزشی ذکر شدهاقتصادی باشگاههای  عنوان مسئولیتبه  یداخل  حامیان مالیقرارداد با  و    هاآن 

ی صورت نهادهایوکار بهکسب هایدر گذشته سازمان (.15، 2012، سجادیو  ، فراهانی)بخشنده

ها در چنین حدهای اقتصادی بودند. نقش اصلی آنترین واو بنیانی اقتصادی طراحی شده بودند

مند بودند و نیز دستیابی به سود ها نیازکنندگان به آنکه مصرفبود جایگاهی تولید کاال و خدماتی 

دستیابی به سود بیشینه سود به مفهوم  مانی انگیزةزای برههدر  بود. یندپذیرفتنی در جریان این فرا

، 2، ماتن و اسپنس)کرین های دیگر برپایة مسئولیت اقتصادی بنا شدندو تمامی مسئولیتتغییر کرد 

داران، گذاری برای مالکان و سهامسرمایهة مهیاکردن بازد مسئولیت اقتصادی را ،کارول (.92 ،1968

 آوری و نوفناورانه  های  شغل و حقوق منصفانه برای کارکنان، کشف منابع جدید، ترویج پیشرفتایجاد  

اقتصادی اصلی در جامعه  واحدوکار کسباز این بعد، . داندمی ت و خدمات جدیدالو آفرینش محصو

، 2016آبادی، )قاسمی حسین اندبینی شدهپیش در این فرض اساسی ای دیگرشهنقش ةاست و هم

 صداقت، پذیری اجتماعی شرکتی شاملاقتصادی مسئولیت عدبُ در مطالعة هاشمی و همراهی(. 45

 ارائةخواری و فساد، ، جلوگیری از رشوه یتدی جامعه، شفافاقتصا توسعة سازمان، نظارت و کنترل

نیروی کار کنندگان محلی، استخدام ملی و محلی، استفاده از تأمینهای های الزم به مقامپرداخت

 (.8، 2016 هاشمی و همراهی،) است محلی و غیره

رعایت اخالق های فرعی »الگوسازی اجتماعی«، »ت ورزشکاران شامل مقولهعد اجتماعی مسئولیبُ

عد بُ .است« مشارکت مذهبیسازی« و »فرهنگ«، »حمایت اجتماعی«، »جمعی و سازگاری اجتماعی

 افروزه و همکاران هایپژوهش ،(244، 2017پورفتحی، ) 3دیویس توان در مدلاجتماعی را می

های ارزشی آموزه  نیز  (2012)  شربتیان و میامی.  مشاهده کرد  (2012( و طالبی و خوشبین )ب2016)

اکمیت نهاد دینی، تقویت و هنجاری فرهنگ حاکم بر ساختار جامعه، یادگیری اخالقی و کرداری از ح

 ادگی وهای متنوع خانوهای زندگی، پذیرش نقشمهارتشناختی، عاطفی و عملکردی  ةگانابعاد سه

طریق فرایندهای تشویق، ازها آن اند و بر لزوم توسعةتماعی دانستههای اجرا جزو مسئولیت غیره

 برخی راهکارهای توسعة گزارش کردند که ها آن  ،همچنین اند.کید کردهتأ  آموزش و ترغیب، اقناع

و رفتارهای اجتماعی و اخالقی هنجارها از تأکید بر احترام و تأیید، پیروی های اجتماعی مسئولیت

فعال مدنی، مشارکت  پذیریاری و اخالقی، برانگیختن مسئولیتترک، اجرای الگوهای عملی، رفتمش
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را  اجتماعیهای پذیری مسئولیتکه جامعه است غیره های زندگی وها، رشد مهارتدر تمام عرصه

 اجتماعی  بعد  گزارش شده است که  (2016هاشمی و همراهی )  در پژوهش  .بخشداستمرار میهمواره  

 کمک  محلی، کارگران توسعة و آموزش  کارگر، حقوق  بشر، حقوق مسئولیت اجتماعی شرکت شامل 

  نیز  (2012بخشنده و همکاران ) است. در مطالعة امعه و غیرهج هایبرنامه به مربوط هایتخصص به

 اشاره شده است.د منهکنار کودکان و نوجوانان عالقدر توسط ورزشکاران گرفتن عکس یادگاریبه 

هنجارهای  ورزشی« و »حفظ و توسعة-»حفظ و توسعة هنجارهای فنیفرعی  عد قانونی از دو مقولةبُ

، رعایت نکردن از داروهای دوپینگاستفادهاست که در آن به مسائلی چون  تشکیل شده« اجتماعی

گذاری بر ی قوانین و مقررات در جامعه، صحه اصول بازی عادالنه و قانونی، تالش و حمایت از اجرا

های مسئولیت اجتماعی این بعد نیز در مدل پرداخته شده است. رفتار یا هنجار اجتماعی و غیره

 افروزه و همکاران و در مطالعة (233 ،2015 حسینی و عربلوی مقدم،و کوکران )شاهکارول، وارتیک 

 در مطالعة .است شدنیمشاهده (2011) 2( و بابیک و تراندافی2010) 1، شت و بابیک(ب 2016)

های عنوان یکی از مسئولیتبهرا  تبعیت از قوانین مدنی و شهروندی( نیز 2012) شربتیان و میامی

مسئولیت مدنی اقشار دخیل در  پرداختن به بحث حقوق ورزشی و ،امروزه .اندگزارش کردهاجتماعی 

 هاهها و عواقب این صدماز مسئولیت  نداشتنآگاهی زیرا،توجه است؛  درخورای مهم و رزش مسئله و

مسئولیت مدنی در ورزش بسیار اهمیت  آگاهی از  بنابراین، ؛ناپذیر درپی خواهد داشتجبران  یعواقب

یز یاد ن بعد مسئولیت اجتماعی با عنوان »التزام اجتماعی« از این (.1، 2011)قبادی سامانی،  دارد

ها و شهروندان الزام سازمان  نین و مقررات توسط مراجع قانونی،قوا  ای از شود که با تعیین مجموعهمی

، 2016پور و فرنام، قوانین و مقررات همراه است )سعیدیب این ها و حرکت در چارچوبه رعایت آن

عین تمرکز بر اقتصادی در بنگاه یککه  اندزاده بیان کردهنجفی، نوربخش لنگرودی و جانعلی (.4

-ن بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرفمیتأ است.  ملزم  شده  وضعو مقررات    قوانین  به رعایت  سودآوری،

در تمامی   محیطیتی، جنسیتی و توجه به مسائل زیستمصادیق تبعیض قومیکنندگان، پرهیز از بروز  

و  )نجفی دنگیرکه در این مقوله قرار می فرایندهای تولید و ارائة خدمات، ازجمله مواردی هستند

 (.6، 2015، همکاران

در بعد های خیریه« المنفعه« و »مشارکت در فعالیتهای عامدو مقولة فرعی »مشارکت در فعالیت

، 2017)جیباال و همکاران،  در هرم مسئولیت اجتماعی کارول عدگیرند که این بُبشردوستی قرار می

های فعالیت»با عنوان  این بعداز  افروزه و همکاران مطالعة در ،و همچنینشدنی است اهدهمش (212

دن در کارها و شامل درگیرشاین مفهوم  .(81، ب2016 یاد شده است )افروزه و همکاران، «خیریه 
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تخصیص منابع  ،دوستانههای کنش انسانهاست. نمونهروزی انسانهای معطوف به رفاه یا نیکبرنامه

 ،1968)کرین و همکاران،  ندگی، آموزش و کمک به هنر هستندمالی به جامعه، بهسازی کیفیت ز

 ای مانندهای بشردوستانهتوان فعالیتمی  که  ذکر کردند(  2012)راستا بخشنده و همکاران  دراین  .(95

،  ه فرادی ورزشکاران در امور خیریهای انهای دوستانه با هدف کمک به نیازمندان و فعالیتانجام بازی

ن درهای اماکن گشود،  سالمندانبه تمام اقشار جامعه اعم از کودکان تا  های فوتبال  باشگاهسودرسانی  

ن  ها، حضور ورزشکارا ارستانمهای خیریه و بیهای مالی به سازمانکمک، عموم ةورزشی برای استفاد

ها حق دارند، تنها انساننه  را انجام داد.  مندانای مردمی برای نیازهآوری کمکمعروف در مراسم جمع

هر انسانی   نند. در زمان بروز فجایع انسانیکدنیا کمک    ةهای نیازمند در هر گوشبلکه مکلفند به انسان

های نیازمند بشتابد و در این تعهد اخالقی نه دین و تعهد و مسئولیت اخالقی دارد به کمک انسان

ا شرط الزم برای وجود نیازمند. تنه  نکردنتقاضاکردن یا  ه زبان و نژاد و نه تقاضامذهب تأثیری دارد، ن

ه شخص توانمند از نیاز همنوع خود باخبر باشد. در فرهنگ و ادبیات حاکم این است ک  چنین تعهدی

السالم به امامان علیهم  هاتروای  برخیقی فراوان تأکید شده است. در  بر اخالق دینی بر این تعهد اخال

نیا، )قربان های نیازمند به آنان کمک کنندفارغ از شخصیت انسان اند کهشیعیان خود دستور داده

رسیدگی به  رایش داوطلبانة سازمان بالمسئولیت بشردوستانه، ت گزارش شده است که (.23، 2014

خدمات، ارائة    برایدن از پول و زمان  نظرکرفیعنی صر  ،ت جامعه است. این مسئولیتالمسائل و معض

 مسئولیت  مرزحدو و بودنمشروع  رةها درباجدل و بحث بیشتر کههای داوطلبانه کمک ها وهمکاری

های کنند کمکطور روزافزون سعی میها بههمین موضوع است. شرکت درموردها شرکت اجتماعی

 (.668، 2015 )آزور و کاظمی، کنندگان قرار دهندنیازهای مبرم کارکنان و مصرف درجهتخود را 

خواسته شده است و ه از سازمان ک  است و ورای آنچهاست تر گسترده فعالیتیبشردوستی در سازمان 

( 1997)  1. مولیناثر مهم و زیادی بگذارد  ،استمشغول  کار    هب  هاجوامعی که سازمان در آن تواند بر  می

شرکت در امور خیریه در قالب درصدی از سود قبل از پرداخت   که  معتقدند  (1988)  2نلرنر و فریکسو  

اجتماعی مدیران سازمان  هایقدامها و اشالای قطعی از تضابطهآمدن معیار و وجودهمالیات باعث ب

 شودمیسازمان اجتماعی ة هرفتن و ارتقای وجالها باعث باسازمانة های بشردوستانفعالیت .دشومی

 (.2، 2016 فر،)گلزاریان

»کمک به توسعة پایدار« و »آموزش فرهنگ  محیطی شاملهای فرعی بخش زیستمقوله

زیست، مشارکت ل مسائلی چون ایجاد بنیادهایی برای ارتقای محیط که شام  شوندمی  محیطی«زیست 

محیطی ملی، آموزش آگاهی های زیستبحرانهنگام محیطی، حمایت های زیستدر برنامه
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نیز به بعد مسئولیت  (2012طالبی و خوشبین ) در مطالعة .استغیره  و محیطی به هوادارانزیست 

محیطی گزارش شده است که بعد زیست در مطالعة هاشمی و همراهی اجتماعی اشاره شده است.

  عوارض از  جلوگیری برای آمیزاحتیاط رویکردهای شود:اجتماعی شامل این موارد میهای مسئولیت

 بیشتر  هایمسئولیت که ابتکارهایی و هااقدام از حمایت ،هاآن رساندنحداقلبه یا نامطلوب

 غیره  و محیطیزیست مساعد و مطلوب هایفناوری انتشار و توسعه دهند،می ترویج را محیطیزیست 

مسئولیت اجتماعی   زمینة  رپاپی دصفری، سیالوی و سبزیان  مطالعهدر    (.5،  2016  هاشمی و همراهی،)

را درنظر بگیرد و بر اجتماع  لکرد خود  ثیر عمگیری باید تأ سازمان هنگام تصمیم  شرکتی اشاره شد که

 ،پاپیسبزیانو  ، سیالوی)صفری بداندزیست همواره خود را مسئول و پاسخگوی اجتماع و محیط

های ورزشی سازمان مسئولیت اجتماعی شرکتشده درزمینة های انجامهمچنین پژوهش (.6، 2012

ای نیز  های ورزش حرفهسازمان میانهای سازمانی، دربسیاری از محیط که همانند اندنشان داده

زیست تفاوت وجود دارد؛ محیط مسئولیت اجتماعی شرکتلحاظ میزان پذیرش و تصویب از

نقل ووچک مانند کاشت درخت و تشویق حملها ممکن است در چند فعالیت کتیم، برخی  مثالعنوان به

اد مشارکت با فروشندگان چون ایج  ی جامع و یکپارچههایعمومی شرکت کنند و برخی دیگر در طرح

، بابیاک و )ترندفیلووا شارکت کنندزیست و استفاده از انرژی خورشیدی یا باد ممتمرکز بر محیط 

 (.300، 2013 ،1هاینز

 عنوان پاسخگو« رسان« و »مشارکت بهعنوان اطالعمشارکت بهای خبری به دو مقولة فرعی »بُعد رسانه

های مطبوعاتی، مواردی چون رعایت رفتار و گفتار در رسانه، شرکت در کنفرانسشامل  تقسیم شد که  

 توان به پژوهش راستا میایندر شود.میهای خبری و غیره ها و نشریه گویی و همکاری با مجلهپاسخ

پذیری در مسئولیت های اجتماعی، یکی از مسئولیت وی،دیدگاه از  اشاره کرد که کالوو کاکابادس 

 (.5 ،2009 ،کالوو کاکابادس ) استفضای مجازی 

مربوط است که شامل دو مقولة فرعی »مشارکت در توسعة ورزش ورزشی  -د به ابعاد آموزشیآخرین بُع

های آموزش مهارت. شودمی آموزشی« و »مشارکت در توسعة ورزش همگانی و قهرمانی«-تربیتی

بر گذاری صحههای ورزشی به کودکان یا اقشار محروم، ورزشی خود به جامعه، آموزش رایگان مهارت

 در پژوهش  گیرند.در این بعد قرار می  های ورزش همگانی و غیرهایستگاهورزشی خود، حضور در  رشتة  

ای اشاره شده های اجتماعی به نام مسئولیت حرفهبه گروهی از مسئولیت(  2016هاشمی و همراهی )

ه بهترین نحو از برود میکارکنان انتظار ه این نکته اشاره دارد که از همة مسئولیت بگروه است. این 

نوعی ای را رعایت کنند. درواقع، بهردهای حرفهو استاندا ها و تجربة خود استفاده کنندمهارت

 د.نخوانی دارحاضر هم ورزشی پژوهش-های آموزشیای شرکت با مسئولیتهای حرفهمسئولیت
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سئولیت م  شالودة  ترین رکن ومهم  ست که »آموزش«اافروزه و همکاران ذکر شده  ، در پژوهش  همچنین

های فوتبال مانند های گوناگون در باشگاهتوان این مورد را در قالبکه می هر باشگاه استجتماعی ا

 )افروزه و همکاران، منچستر یونایتد، چلسی، بلکپول، ساندرلند، بولتون و استوک سیتی مشاهده کرد

 .(84، ب2016

های گوناگون فردی در موقعیتپذیری اجتماعی نوعی احساس التزام به عمل یا واکنش مسئولیت

نوعی احساس تعهد و پایبندی به دیگران، تبعیت از قواعد و معیارهای  ؛دلیل تقید به دیگران استبه

 ؛دنگذاراثر می ویرفتارهای  و بر اندگرفته اجتماعی و درک قواعد گروهی که در ذهن فرد شکل

مراقب تالش کاری  کندپذیری اجتماعی آن نوع شایستگی است که ما را قادر میبنابراین، مسئولیت

نیازهای فردی  هایی خدمت کنیم که خارج از حیطةق دیگران و گروهیعال ایرراستخود باشیم و د

توان به نقش میراستا دراین (.128، 2014 پناه و حکمت،)یزدان های ما قرار دارندو نگرانی اهداف

اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی و  گوناگونهای و توسعه در زمینه ورزش در ترویج ادغام اجتماعی 

های های اجتماعی و ترویج آرمانقدرتمند برای تقویت روابط و شبکه  یابزارورزش،    اشاره کرد.سیاسی  

صلح، برادری، همبستگی و اتحاد، کاهش خشونت و افزایش عدالت شناخته شده است. طبق گزارش 

ت را در مسائلی چون توسعة فردی، ترین مزی، ورزش بیشورزش و صلحل توسعة الملگروه بینکار

 ری جنسیتی، ادغام اجتماعی و توسعة سرمایة سالمت و پیشگیری از بیماری، ترویج براب ارتقای

کردن از بیماری و عادیو تسکین پس فصل درگیری، کمک وجتماعی، ایجاد صلح، پیشگیری و حلا

 گانه را اهداف توسعةهشت که این موارد  اقتصادی و ارتباطات و بسیج اجتماعی دارد زندگی، توسعة

توان به ورزش کند که میره می( اشا2005سازمان ملل متحد ) (.1، 2010 ،1)گوِنیا خوانندهزاره می

تمرکز وجود ندارد و بر ورزش جمعی و ورزش نخبه از توسعه نگاه کرد و همیشه ندا چشمعنوان به

دارند مانند پناهندگان، سربازان کودک، قربانیان را توان از آن برای کسانی که بیشترین نیاز می

 هاییبه بیماریاد فقیر، معلوالن، قربانیان نژادپرستی و تبعیض، افراد مبتالدرگیری و فجایع طبیعی، افر

 (.1، 2010 )گوِنیا،ه کرد چون ایدز و ماالریا استفاد

مشارکت اجتماعی در صنعت ورزش متفاوت است و این تنوع به عواملی بسیاری مانند موقعیت 

 (.200، 2010 )واکر و پرنت، های تجاری سازمان بستگی داردنفعان و فعالیتجغرافیایی، نفوذ ذی

های ها و باشگاهتوسط لیگگرا های اجتماعیدهد که نخستین طرحبررسی ادبیات پژوهش نشان می

 ،2)اُرِلییِن و امانوئل بشردوستانه بود کهداد روی  0195 ای آمریکای شمالی در دهةزشی حرفه ور

-رویه  کردنسال گذشته، پذیرش و پیاده  20ند که در  دهنشان میها ، پژوهشهمچنین(.  23،  2015
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در دستور کار بوده است  ایاالت متحدهای لیگ برتر در ورزش حرفه مسئولیت اجتماعی شرکتیهای 

)ترندفیلووا و  داران، توسعه و فروش بلیت بوده استایجاد تصویر برند مطلوب، وفاداری هوا که برای

تیم آمریکایی،  113گزارش کردند که از  2014در سال  1اسپارورو و کنت (.300، 2013 همکاران،

های باشگاه، یک باشگاه برنامهباشگاه و در اروپا از سه    89تبال،  باشگاه فو  92تیم و در انگلستان از    97

، کولیپرس) اندکردهطریق بنیادهای خیریه دنبال خود را از مسئولیت اجتماعی شرکتی

-های ورزشی در فعالیتسازمان، برخی همچنین. (3، 2016 ،2آناگنوستوپالس، چادویک و اسپارکس

رایگان بازی، حمایت های مالی، دعوت از کودکان برای تماشای ای بشردوستانه مانند کمکه

در دیگر های اجتماعی از فعالیت (.8، 2017 میرابی،) کنندیافته از حوادث و غیره شرکت میسازمان

های به برنامه  3المللی فوتبالاختصاص بخش درخور توجهی از درآمد فدراسیون بین  توان بهورزش می

 در ایجاد بنیاد خیریه 5شرکت نایک، فعالیت (2009 ،4)برادیش و کرونین اجتماعیمسئولیت 

متی البرای کمک به تحصیل و س  2007  سال  در  مسی  یةبنیاد خیر  ،(5،  2016  کولیپرس و همکاران،)

)افروزه و  اشاره کرد مانند بکهام، جرارد و رونالدو یستارگان ةبنیادهای خیری ،و همچنین کودکان

ورزشی مانند  ایههای حرفبزرگ ورزشی مانند لیگ برخی نهادهای  ،. همچنین(202،  2017  همکاران،

وسایل ورزشی مانند  ةکنندهای تولیدای ورزشی مانند بارسلونا، شرکتهای حرفه، باشگاه.ای.بی.ان

های گوناگون در قالب مسئولیت هایروشبه ای مانند عمر کانوت حرفه  آدیداس و برخی ورزشکاران

)افروزه و  اندو انجام داده اندقبال جامعه پذیرفته خود را در ةقی و بشردوستانالاخ هایاجتماعی تعهد

 (.71، ب2016 همکاران،

های اجتماعی در یتفعال  توان به محدودیتمسئولیت اجتماعی در صنعت ورزش می  با مطالعة پیشینة

برندهای ورزشی بوده ها و ها، لیگها بر سازمانورزش پی برد و همچنین اینکه، تمرکز اصلی پژوهش

های اجتماعی ستارگان ورزشی و مسئولیت بررسی طور مشخص بهبه ایمطالعهدر  تاکنوناست و 

 کردنتوان براساس نتایج این پژوهش، درجهت نهادینه. حال میاستنشده  شناسایی ابعاد آن پرداخته  

 گام برداشت.طور خاص،  طور عام و دربین ستارگان ورزشی بهسئولیت اجتماعی در صنعت ورزش بهم

مسئولیت  و تدوین برنامة راهبردی توسعةگذاری سیاست  شود از نتایج این پژوهش برایپیشنهاد می

 شود که به شناسایی و مقایسة اد میبه سایر پژوهشگران پیشنه اجتماعی در ورزش استفاده شود.

توان به نقش ، میبپردازند. همچنین  های ورزشی گوناگونرزشکاران در رشتههای اجتماعی ومسئولیت

 
1. Sparvero & Kent 

2. Kolyperas, Anagnostopoulos, Chadwick & Sparks 

3. FIFA 

4. Bradish & Cronin 

5. Nike 
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ت، قومیت، جایگاه اجتماعی و اقتصادی و ، تحصیالیتشناختی مانند سن، جنسمتغیرهای جمعیت 

توان به عواملی می های این پژوهشاز محدودیت های اجتماعی پرداخت.غیره در رعایت مسئولیت

 علوم اجتماعی اشاره کرد.  دسترسی دشوار به خبرگان حوزة  و  مانند محدودیت در مدت زمان مصاحبه

 

 تشکر و قدردانی 
 یرا همراه پژوهش پژوهشگرانکه در انجام  افرادی همةاز  دانندیمقاله بر خود الزم م سندگانینو

 .ندینما ی، تشکر و قدرداناندکرده
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Abstract 

The purpose of this study was to identify dimension of social responsibility of Celebrity 

athletes. This research was done with qualitative way and with a survey approach (cross-

sectional), which in terms of purpose, was applied and in terms of Nature, was exploratory. 

The population was composed of all experts in the field of social responsibility in sport, 

in three academic, executive and sports groups. Access to subjects were selected in a 

purposive sampling method, Interviewed with 12 people. These people included faculty 

members in the social sciences (2 people), and sports management (5 people), 

knowledgeable sport Managers (2 people) and Celebrity athletes (3 people). Data analysis 

was done by open, axial and selective coding. From the analysis of qualitative data, 100 

primary codes were obtained that were classified in 18 subsidiary categories. Finally, were 

identified eight major categories of political, economic, legal, social, philanthropic, 

environmental, MediaNews and educational Sports.  Results can be used to complete the 

theoretical foundations of social responsibility in sport. Also, recommended the relevant 

organizations carry out the necessary measures to extend these responsibilities among 

athletes, clubs and all relevant organizations. 
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