دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش
سال پنجم ،شماره دوم ،پیاپی 9
شناسایی حیطهها و عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی باشگاههای حرفهای فوتبال ایران
محمد صادق افروزه ،1سید امیر احمد مظفری ،2نجف آقایی ،3مرجان صفاری
تاریخ دریافت93/2/5 :

4

تاریخ پذیرش93/6/29 :

چکیده
هدف :امروزه تعداد زیادی از باشگاههای فوتبال فعالیتهای اجتماعی را جهت مدیریت ذینفعان و اهرمی
برای موقعیت اجتماعی خود در پیش گرفته اند .هدف اصلی این تحقیق ،شناسایی اولویتهای اجتماعی و
عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران بود.
روش شناسی :نمونه آماری شامل  19نفر از صاحبنظران ،مدیران اجرایی و اعضای هیات علمی بود که به
روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند .این تحقیق به صورت کیفی انجام گرفت و برای جمع آوری دادهها از
مصاحبه استفاده گردید .دادهها از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز ،محوری و انتخابی مورد تحلیل
قرار گرفتند.
یافتهها :یافتهها شامل  63نشان در کدگذاری باز بود که در  14مفهوم طبقه بندی شدند .در ادامه شش
مقوله فرهنگی -اخالقی ،اقتصادی ،فنی ،قانونی ،سیاسی و ساختاری مرتبط با چالشهای مسئولیت اجتماعی
شناسایی شدند .همچنین اولویت باشگاهها به ترتیب شامل حیطه آموزش ،خیریه ،اجتماعی ،ورزشی،
سالمتی ،زیست محیطی و مدیریتی شناسایی شد.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای تحقیق ،توصیه میگردد کارگروه ویژهای در سازمان لیگ جهت بسط و
توسعه مسئولیت اجتماعی تشکیل گردد تا راهکارهای مطلوب بررسی و ابالغ گردد.
واژگان کلیدی :مسئولیت اجتماعی ،باشگاههای حرفهای فوتبال ،چالش ،فرهنگی -اخالقی.
 .1استادیار دانشگاه جهرم
 .2استاد دانشگاه خوارزمی
 .3دانشیار دانشگاه خوارزمی

 .4استادیار دانشگاه تربیت مدرس
*

نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولafroozeh.sadegh@gmail.com :
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مقدمه
سازمانها به عنوان حلقههای واسط بین فرد و
جامعه تلقی میشوند ،به نحوی که آنها را یکی
از اجزای مهم و بنیادین پیکره اجتماعی 1بشر
امروزی میدانند .بدیهی است که سازمانها،
متناسب با خواست و نیاز بشری در تکامل این
2
پیکره اجتماعی تا رسیدن به یک پیکره متعادل
و متناسب جهانی ،نقش ها و وظایفی چندسویه
خواهند داشت .آنها ضمن آن که به حفظ و
بقای خود میاندیشند ،باید بتوانند فراتر از نگاه
خودمدارانه حس تعهد ،3مسئولیت پذیری 4و
پاسخگویی 5به نیازها و خواستههای اجتماعی را
در قالب مدیریت و برنامهریزی جامع و راهبردی
فرهنگی داشته باشند (صالحی امیری و مطهری
نژاد .)1390 ،به این نگاه فراسازمانی در قبال
جامعه مسئولیت اجتماعی گویند که به عنوان
مفهومی پر اهمیت در دهههای گذشته مطرح
شده است و تعریف یکسان ،استاندارد و روشنی
برای آن وجود ندارد و سازمانهای پیشرو
تعاریف مختلفی را از مسئولیت اجتماعی ارائه
دادهاند .شورای تجارت جهانی توسعه پایدار 6از
مسئولیت اجتماعی به عنوان تعهدی برای
مشارکت در جهت توسعه اقتصاد پایدار ،توجه به
کارکنان و خانوادههایشان و بهبود کیفیت زندگی
جوامع محلی یاد میکند (شورای تجاری جهانی
توسعه پایدار .)2001 ،دستهبندیهای بسیاری
نیز پیرامون دیدگاههای مسئولیت اجتماعی
مطرح شده است که از مهم ترین طبقه بندی
1. Social Structure
2. Balance Body
3. Commitment
4. Responsibility
5. Accountability
6. World Business Council for Sustainable
Development
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می توان به هرم کارول اشاره نمود .کارول
( )1991معتقد است مسئولیت اجتماعی سازمان
شامل انتظارات اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و
بشردوستانه یک جامعه از سازمانهایی است که
در برهه زمانی خاصی در آن جامعه به فعالیت
می پردازند .از جمله سازمانهایی که
کارکردهای اجتماعی وسیعی را دنبال می کند،
باشگاههای ورزشی می باشند .ورزش در
چارچوب مطالعات جامعه شناختی به مثابه یک
پدیده اجتماعی است که جامعه را با خود درگیر
کرده و ضمن تحمیل تحوالتی عظیم بر ساختار
جامعه ،افکار عمومی را نیز تحت تاثیر قرار می
دهد (رحمتی .)1388 ،کوکلی ( )2009ورزش را
یکی از فعالیت های بارز اجتماعی نامید که گاه
به عنوان بنیاد هویت اجتماعی شخص به شمار
میآید ،از این رو ،ورزش به عنوان آیین
اجتماعی ،ابعاد و نفوذی باور نکردنی دارد .از
میان ورزشها فوتبال در جهان کنونی جایگاه
ممتازی در اجتماع داشته و حتی حامل پیام
جهانی شدن است (داوری اردکانی.)1388 ،
نخستین روزهایی که فوتبال سازماندهی شد،
یعنی اوایل قرن نوزدهم ،ردپای مسئولیت
اجتماعی نیز در فوتبال مشاهده شد ،زیرا در
حدود صدو پنجاه سال پیش باشگاههای فوتبال
تصمیمهای اخالقی میگرفتند .برخی نهادهای
بزرگ ورزشی مانند فیفا ،7لیگهای حرفهای
ورزشی مانند انبیای ،8باشگاههای حرفهای
ورزشی مانند بارسلونا ،شرکتهای تولید کننده
وسایل ورزشی مانند آدیداس و برخی ورزشکاران

7. FIFA
8. NBA

محمد صادق افروزه ،سید امیر احمد مظفری ...
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حرفهای مانند عمر کانوت 1به انحای گوناگون در
قالب مسئولیتهای اجتماعی تعهدات اخالقی و
بشردوستانه خود را در قبال جامعه پذیرفته و
انجام دادهاند (فیلیزوز و فیسن .2011 ،کاپالن و
نورتون .1386 ،والکر و پارنت .2010 ،کوزی،
 .)2003یونیسف در گزارش خود با تشکر از
صنعت فوتبال عنوان کرد که در سال  2014در
حدود  5/3میلیون یورو توسط بازیکنان و
باشگاهها در اختیار یونیسف و واحدهای وابسته
به آن گذارده شده است .2همان طور که فیفا
کمیتهای با عنوان بازی جوانمردانه و مسئولیت
اجتماعی تاسیس نموده است ،کنفدراسیون
فوتبال آسیا نیز کمیته دایمی مسئولیت پذیری
را در سال  2008و بخش مسئولیت اجتماعی را
در سال  2009ایجاد نمود و تعهد اجرای آن را
در قالب طرح رویای آسیا 3و در جهت توسعه و
گسترش اجتماعی تضمین نمود .در راستای
طرح رویای آسیا کنفدراسیون متعهد شد که در
جهت مبارزه با فقر ،ارتقای آموزش ،توسعه
سالمتی ،بهداشت و مبارزه با بیماریها ،ایجاد
صلح و محیط زیست تالش نماید (کمیته
مسئولیت اجتماعی کنفدراسیون فوتبال آسیا،
 .)2013مسئولیت اجتماعی هر سازمان و باشگاه
فوتبال می تواند مزایایی نیز برای خود آن
سازمان داشته باشد .از آن جا که باشگاههای
فوتبال توانایی انجام مسئولیتهای اجتماعی
متعددی را دارند ،بنابراین آنها از این طریق می-
توانند با بخشی از جامعه ارتباط برقرار نمایند که
خود منجر به افزایش هواداران خواهد شد .با
افزایش تعداد هواداران که از پیامدهای انجام
1. Frédéric Oumar Kanoute
2. Soccer Aid
 http://www.unicef.org.uk/soccer-aid
3. Dream-Asia

پروتکل مسئولیت اجتماعی باشگاه است ،ذی-
نفعان از سود اقتصادی بیشتری بهرهمند خواهند
شد (کاپوتو و پنازیو .2006 ،رومانیا .2011 ،وود
و لوگستون .)2001 ،مسئولیت اجتماعی
همچنین میتواند بخشی از اخالق حرفهای یک
باشگاه فوتبال را تشکیل دهد .باشگاه فوتبال می
تواند در حالی که با فعالیتهای اجتماعی موجب
ارتباط قویتر با جامعه میگردد ،هدف واالتری
مانند ایجاد رفاه بیشتر جامعه در داخل ورزشگاه
و یا خارج از آن باشد( .ماسون .)1981 ،در این
صورت باشگاهها موقعیتهای مناسبی برای
گسترش و توسعه منفعتهای ناشی از
مسئولیتهای اجتماعی دارند ،البته این در
صورتی است که بتوانند حسن نیت خود را در
اجرای مسئولیت اجتماعی به نمایش گذارند
(ماهون و وارتیک .)2003 ،باشگاههای مطرح
فوتبال دنیا برای مسئولیتهای اجتماعی اهمیت
زیادی قایل بوده و در زمینههای مختلف
اجتماعی فعالیت داشتهاند .از جمله این باشگاهها
میتوان از بارسلون نام برد که در سه حیطه
آموزش ،سالمت و خیریه فعالیت دارد (گزارش
سالیانه باشگاه بارسلون.)2012-2013 ،
همچنین باشگاه منچستر یونایتد تمرکز خود را
روی برنامههای ایمنی و بهداشتی ،فرصتهای
برابر ،حمایت از کودکان ،آموزش و سالمت قرار
داده است (جوان و پارمیو .)2013 ،اکثر باشگاه-
های فوتبال ،گزارشهای سالیانه فعالبتهای
اجتماعی و تمرکز خود را روی حیطههای
اجتماعی مورد عالقه منتشر میکنند و این در
صورتی است که هیچ گزارش رسمی توسط
باشگاههای فوتبال در ایران ارایه نشده است.
عالوه بر گزارشهای رسمی باشگاهها و لیگهای
معتبر ،محققان نیز در زمینه شناسایی حیطه-
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های مورد عالقه باشگاههای فوتبال به تحقیق
پرداختهاند .روسکا ( )2010به بررسی وضعیت
مسئولیت اجتماعی  12باشگاه فوتبال در لیگ
برتر انگلستان در فصل  2011 - 2010پرداخت
و به این نتیجه رسید که باشگاهها ،برنامههایی
شامل برنامههای آموزشی ،ورزشی ،مشارکت
اجتماعی ،برنامههای خانوادگی ،فرهنگی،
سالمتی و خیریه را جهت انجام مسئولیت
اجتماعی باشگاههای خود در نظر گرفتهاند .در
همین خصوص کولیپراس ( )2012نیز در
تحقیق خود جهت شناسایی حیطههای
مسئولیت اجتماعی در  38باشگاه حرفهای
فوتبال لیگهای معتبر اروپا ،حیطههای آموزش،
رسیدگی به ناتوانان ،خیریه ،مشارکت اجتماعی،
فرهنگ و هنر را شناسایی نمود .چنانچه
مشخص است هر باشگاه با توجه به مسایل کالن
کشور خود ،لیگ ،ارزشهای جامعه و چالشهای
پیش روی خود به مسئولیت اجتماعی نگاه می-
کند .چنانچه بابیک و ولف ( )2009در مقالهای
تحت عنوان «بررسی مسئولیتهای اجتماعی در
ورزش حرفهای ،عوامل درونی و بیرونی» نشان
دادند که انگیزانندههای خارجی مانند فشارهای
محیطی و مدیریت ذینفعان بیشتر از انگیزاننده-
های داخلی مانند دسترسی به رسانه و وجود
بازیکنان سوپراستار در مسئولیتهای اجتماعی
تعیین کننده میباشد .شت و بابیک ( )2010در
تحقیق خود با عنوان «آنسوی بازی؛ مشاهده و
تمرین مسئولیت اجتماعی در صنعت ورزش
حرفهای» نشان دادند که مدیران اجرایی ورزش
در ارائه مسئولیتهای اجتماعی در حیطههای
اخالقی و نوعدوستی متفاوت عمل میکنند .آن
ها به مسئولیت اجتماعی به عنوان بخشی از
ضروریات استراتژی در تجارت نگاه میکنند.
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دولینگ و همکاران ( )2013در مقالهای با عنوان
«منافع در بازیهای المپیک  2012لندن،
مسئولیت اجتماعی از طریق شرکای ورزشی» با
مصاحبهی نیمه ساختار یافته با  14نفر از
مدیران ارشد سازمان های ورزشی و متخصصان
مسئولیت اجتماعی ،به تجزیه و تحلیل دادهها با
توجه به مدارک و اسناد پرداختند .یافتهها نشان
داد که شرکتهای غیر ورزشی میتوانند با
استفاده از مسئولیت اجتماعی توجه سازمانهای
ورزشی را جلب و از منابع انسانی موجود در
ورزش بهرهمند گردند .ریچه ( )2013در
تحقیقی با عنوان «انگیزههای نهان مسئولیت-
های اجتماعی بخش حرفهای فوتبال :مطالعه
موردی بوندس لیگا» به بررسی انگیزه های 18
باشگاه لیگ آلمان پرداخت که در این میان به
دو انگیزه اقتصادی جذب حداکثری حامیان مالی
و نگهداری مشتریان اشاره نمود .به هر حال
باشگاههای فوتبال در سرتاسر دنیا حیطههای
متنوعی را برای فعالیتهای اجتماعی خود در
نظر گرفتهاند که میتواند ناشی از شرایط مختلف
باشگاهها و لیگهای آن کشورها باشد ،بنابراین
باید این سوال را مطرح نمود که باشگاههای
فوتبال در ایران چه حیطههای اجتماعی را دنبال
میکنند و شرایط تسهیل کننده و چالش برانگیز
در محیط درونی و بیرونی باشگاههای فوتبال
ایران کدامند؟ از آن جا که هیچ فعالیت سازمان
یافته و مدون اجتماعی در باشگاههای فوتبال
ایران وجود ندارد ،این تحقیق حیطههای واضح و
مشخص فعالیتهای اجتماعی باشگاههای فوتبال
را شناسایی و آن را پیش روی مدیران باشگاه-
های فوتبال قرار خواهد داد .اما در صورت آشنا
بودن مدیران باشگاهها و شناخت حیطهها و
وظایف اجتماعی ،احاطه آنها بر مشکالت داخلی
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علیرضا ایرج پور ،ناهید مجرد ...

و خارجی باشگاه و نیز فرصتهای بالقوه در راه
انجام فعالیتهای اجتماعی تاثیر زیادی بر
موفقیت یا عدم توفیق هر باشگاه در رسیدن به
اهداف اجتماعی دارد .مشکالتی خارجی مانند
فشار جامعه ،دولت ،ذینفعان ،قانون و هواداران
میتواند روی انگیزهها و یا حتی انتخاب اولویت-
های فعالیتهای اجتماعی هر سازمانی تاثیر
گذار باشد (حس و وارن .)2008 ،همچنین
مسایل داخلی مانند موقعیت اخالقی تصمیم
گیرندگان ،ورزشکاران ،سهامداران و کارکنان بر
تمرکز باشگاه روی فعالیتهای اجتماعی بی تاثیر
نیست (بابیک و ولف .)2009 ،از آنجا که هیچ
تحقیقی در زمینه شناسایی مشکالت انجام
فعالیتهای اجتماعی باشگاههای فوتبال ایران
نشده است و با اذعان به این که هر باشگاه
مشکالت و موانع مخصوص به خود را در این
زمینه دارا است ،ولی این مطالعه میتواند.
روششناسی پژوهش
1

روش پژوهش در این تحقیق ،کیفی بود .جامعه
آماری تحقیق را صاحبنظران در حیطه مسئولیت
اجتماعی باشگاه های فوتبال لیگ برتر از سه
حوزهی علمی ( 3نفر) ،اجرایی ( 9نفر) و ورزشی
( 7نفر) تشکیل دادند .این متخصصان شامل
اعضای هیئت علمی مدیریت ورزشی و جامعه
شناسی ،کارشناسان و صاحبنظران فوتبال و
مدیران اجرایی لیگ و باشگاههای فوتبال بودند.
در این تحقیق ،دو روش نمونه گیری هدفمند و
گلوله برفی در قالب نمونه گیری نظری ،مورد
استفاده قرار گرفت .نمونه گیری تا حد اشباع
داده ها ادامه یافت و در نهایت تعداد 19

شناخت نسبی از نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و
تهدید باشگاهها را در حوزه اجتماعی و از زوایای
گوناگون شناسایی نماید .در نهایت ،با شناخت
حیطههای مرسوم فعالیت اجتماعی باشگاهها
ایرانی و مشکالت و فرصتهای باشگاهها ،بستر و
چشمانداز مناسبی را پیش روی مجموعه
باشگاههای فوتبال ایران قرار خواهد داد تا با
توجه به موقعیت باشگاه خود ،برخی از
پیشنهادات تحقیق را سرلوحه فعالیتهای
اجتماعی قرا داده تا بتوانند از منافع مادی و
معنوی مسئولیت اجتماعی بهرهمند گردند .نتایج
این تحقیق همچنین پتانسیل تدوین آیین نامه
مسئولیت اجتماعی باشگاهها در قالب قانون،
برای ابالغ توسط سازمان لیگ فوتبال و
فدراسیون نیز دارا است .عالوه بر این ،از نظر
آکادمیک نیز می تواند راهگشای محققان عالقه
مند به جامعه شناسی ورزش باشد.
مصاحبه کیفی انجام شد .بعد از شناسایی نشان
ها از  5محقق آشنا به این حیطه خواسته شد
آنها را در مولفههای مختلف طبقهبندی کنند.
همچنین اولویت بندی حیطههای مسئولیت
اجتماعی نیز با استفاده از مصاحبه و میزان
تاکید آنها ،بدست آمد .از آن جا که نظریههایی
که در عرصه علوم انسانی و رفتاری ارائه میشوند
در طول زمان قابل اصالح و تعدیل هستند ،به
همین دلیل محققان کیفی به جای واژه روایی و
پایایی از واژههای دیگر مانند مقبولیت ،قابلیت
انتقال و تایید پذیری استفاده میکنند.
مقبولیت :2مقبولیت به واقعی بودن توصیفها و
یافتههای پژوهش اشاره دارد و عبارت است از
درجه اعتماد به واقعی بودن یافتهها برای شرکت

1. Qualitative research

2. Credibility
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کنندگان پژوهش و برای زمینه ای که این
پژوهش در آن انجام شده است .پیتنی و پارکر
( )2009روشهایی را برای افزایش مقبولیت
تحقیق پیشنهاد کردند که شامل منابع متعدد،
تحلیل گران متعدد و روشهای متعدد .در این
راستا محقق از منابع گوناگون مانند افراد آگاه و
منابع مکتوب مختلف به جمع آوری داده های
تحقیق پرداخت .همچنین سعی شد در روند
انجام مصاحبهها و تحلیل دادهها از مشاوران
مرتبط بهره گرفته شود .قابلیت انتقال:1
انتقالپذیری نتایج پژوهش ،نشانگر تعمیمپذیری
نتایج حاصله به سایر گروهها و محیطهای مشابه
است .هرچند که این امر خارج از توانایی
پژوهشگر کیفی است اما میتوان با استخراج و
ارایه حداکثری دادهها (تا جایی که ممکن باشد)
تا حدودی این بخش از روایی تحقیق را نیز
تأمین کرد که در این پژوهش با مرور متعدد
مصاحبهها و استخراج حداکثری و غیر تکراری
مطالب سعی بر اجرای این توصیه شد .همچنین
سعی شد با توجه به تخصص و جایگاه سازمانی
هریک از مصاحبهشوندگان و لحاظ کردن این
موضوع در انتخاب آنها ،احتمال انتقال مفاهیم به
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دستگاه ضبط صدا جمع آوری و همچنین به
صورت نوشتاری نکات مهم مکتوب گردد.
همچنین تاریخ مصاحبهها و افراد مورد مصاحبه
به شکل اخالقی توسط محقق ثبت شد.
همچنین محقق برای اطمینان بیشتر از پایایی
مصاحبههای خود از روش پایایی بین دو
کدگذار 3نیز استفاده نمود .از آن جا که پایایی
در مصاحبه ،در مراحلی چون موقعیت مصاحبه،
نسخه برداری ،و تحلیل مطرح میگردد
(خواستار )1388 ،برای محاسبه پایایی مصاحبه
با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار
(ارزیاب) ،از یک دانشجوی مقطع ارشد مدیریت
ورزشی درخواست شد تا به عنوان همکار
پژوهش (کدگذار) در پژوهش مشارکت کند؛
آموزشها و تکنیکهای الزم جهت کدگذاری
مصاحبهها به ایشان انتقال داده شد .سپس
محقق به همراه این همکار پژوهش ،تعداد سه
مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق درون
موضوعی که به عنوان شاخص پایایی تحلیل به
کار میرود با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:

سایر محیطها افزایش داده شود .قابلیت تأیید
پذیری :2تأیید پذیری نتایج پژوهش کیفی
هنگامی تحقق مییابد که سایر محققان بتوانند
به روشنی مسیر تحقیق و اقدامات انجام شده
توسط محقق را دنبال کنند .جهت تایید پذیری
بهتر است در همه ی مراحل کار و به منظور
ایجاد اطمینان پذیری ،جزئیات پژوهش و
یادداشت برداری ها ثبت و ضبط شود .در این
تحقیق سعی شد تمامی مصاحبهها از طریق
1. Transferability
2. Dependability

)3. Intercoder reliability (ICR
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2تعداد توافقات

=

درصد توافق درون

تعداد کل کُدها

موضوعی

نتایج حاصل از این کدگذاریها در جدول  1آمده است:
جدول  .1محاسبه پایایی دو کدگذار
ردیف

عنوان مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافقات

1

 M4

21

9

3

2

 D5

24

11

2

 M6

30

13

4

%86

75

33

9

%88

3
کل

همان طور که در جدول مشاهده میشود تعداد
کل کدها که توسط محقق و همکار تحقیق به
ثبت رسیده است برابر  ،75تعداد کل توافقات
بین این کدها  ،33و تعداد کل عدم توافقات بین
این کدها برابر  9است .پایایی بین کدگذاران
برای مصاحبههای انجام گرفته در این تحقیق با
استفاده از فرمول ذکر شده برابر  88درصد است.
با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از 60
درصد است ،قابلیت اعتماد کدگذاریها مورد
تائید است و میتوان ادعا کرد که میزان پایایی
تحلیل مصاحبه کنونی مناسب است.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
فرایند تحلیل دادهها ،با توجه به اهمیت آن در
رویکرد نظریه زمینهای طی سه مرحله کدگذاری
صورت پذیرفت .این سه مرحله مطابق نظریه
زمینهای به شکل الف) کد گذاری باز 1ب)
1. Open Coding

تعداد عدم توافقات

پایایی بین دو کدگذار
%85
%91

کدگذاری محوری 2ج) کد گذاری انتخابی 3انجام
پذیرفت .در این مراحل که به صورت پیوسته
دنبال می شوند ،مصاحبههای انجام شده در
کمترین زمان ممکن از زمان انجام مصاحبه به
صورت خط به خط تحلیل و کدگذاری شد .کد
گذاری باز :نخستین مرحله تحلیل برای نظریه
سازی ،کد گذاری باز است .کد گذاری باز به
مفهوم بندی و مقوله بندی تکه هایی از داده ها
زیر یک عنوان یا برچسبهایی که به طور
همزمان هر قطعه از داده ها را خالصه و تشریح
می کند ،اشاره دارد .کدها نشان می دهند که
چطور داده ها جهت آغاز مرحله تحلیلی انتخاب
شده ،جدا شده و دسته بندی شده اند .به سخن
دیگر ،کدگذاری به فرآیند استخراج مفاهیم از
داده های خام برحسب محتوا و ابعاد گفته می-
شود .کد گذاری باز را کد گذاری بنیادی نیز می

2. Axial Coding
3. Selective Coding

طهها و عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی ...
 76شناسایی حی 

خوانند زیرا از خود کلمات افراد مصاحبه شده
استفاده میگردد (خاکی ،1392 ،ص .)213
کدگذاری محوری :کندال )1999(1بیان نمود،
هدف این مرحله تعیین رابطه بین مقوله های
ایجاد شده در مرحلهی کدگذاری باز است .در
این مرحله پدیده مرکزی شناسایی شده و تفسیر
شرایط علی ،شرایط مداخله گر ،شرایط زمینه و
راهبردهای حاصله انجام میشود .کد گذاری
انتخابی :سومین مرحله کدگذاری شامل
کدگذاری انتخابی یا گزینشی است .در این
مرحله ،پژوهشگر به تکوین نظریهای درباره رابطه
میان مقولههای به دست آمده در الگوی
کدگذاری محوری میپردازد .در حقیقت این
مرحله فرآیند یکپارچه سازی و بهبود نظریه
است .وظیفه بعدی پژوهشگر دستهبندی و
مقایسه مفاهیم استخراج شده از دل دادهها
است،که در این مرحله نظرات و مفاهیم در
طبقههای یکسان قرار گرفتند و در نهایت عوامل
مرتبط با مسئولیت اجتماعی باشگاه ها شناسایی
شدند (کوربین و اشتراوس.)2008 ،
یافتههای پژوهش
یافته های تحقیق با استفاده از تحلیل همزمان و
همچنین فرآیند کدگذاری ،هنگام و پس از انجام
مصاحبهها صورت گرفت که نتایج کدگذاریها به
تفکیک ارائه میگردد.
همان طور که در جدول  1مشاهد میشود نشان
ها توسط خبرگان در قالب  6مقوله فرهنگی
اجتماعی ،فنی ،سیاسی ،اقتصادی ،ساختاری و
قانونی طبقه بندی شدند.

1. Kendall
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جدول  .1نتایج حاصل از کدگذاری باز و محوری
فنی

قانونی

اخالقی

فرهنگی

سیاسی

اقتصادی

فرهنگ تیم محوری در درون باشگاه



ساختاری

استراتژی اجتماعی




ابزارهای ارتباط جمعی مناسب


مسئولیت فردی هر شهروند



فرهنگ جامعه محوری


شیوه های ارتباط با جامعه



شفافیت قراردادهای بازیکنان و مربیان



منشور اخالقی


دغدغه های اجتماعی در درون باشگاه



ورزشگاه اختصاصی


کمبود تخصص



قدمت و ریشه دار نبودن باشگاه



فلسفه وجودی باشگاه
حقوق ذینفعان



حامیان مالی کم دوام




درآمد زایی


شفافیت مالی باشگاه



ساختار حرفه ای
تبعیض جنسیتی



روشن بودن حیطه های مسئولیت اجتماعی در جامعه



حسن نیت بین باشگاه و جامعه



سوگیری های قومی و مذهبی





قهرمان سازی



نظارت


تعامل با نهادهای تاثیر گذار



شهرت گرایی مدیران


تاثیر مذهب بر مقررات اجتماعی


الزامات قانونی کنفدراسیون آسیا



توهم هزینه بودن مسئولیت
رویکرد دولت ها



سهم خواهی سیاسیون



جدول  .1نتایج حاصل از کدگذاری باز و محوری
فنی

قانونی

اخالقی

خالقیت
درک متفاوت فرهنگ در جامعه و باشگاه

فرهنگی

ابزارهای تاثیر گذار در جامعه





سیاسی

رسانه ها



اقتصادی

شناخت کارکردهای اجتماعی فوتبال



ساختاری

گزارش به هوادار و جامعه
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فرهنگ پاسخگو



ظرفیتهای اخالقی بازیکنان




تجهیزات جهت انجام مسئولیت های اجتماعی


فرهنگ کمک به هم نوع
تاکید شرع



ظرفیتهای اخالقی مربیان



ثبات ارکان



کانون هواداران




ویژگی دولت



بومی گزینی


ظرفیتهای اخالقی مدیران
قوانین تبلیغات در ایران



اشراف بر قوانین





تعصب


الزمات فیفا



دولتی و نیمه دولتی بودن باشگاه



وجود نیروی انسانی کافی
فرهنگ اسالمی



ویژگی هواداران




ارتباط با باشگاه های مطرح دنیا


توهم ریا


اصل  44قانون اساسی


وجود ستاره
تحریم ها



نفوذ در منابع دولتی




حق پخش

در ادامه به تحلیل مفاهیم ،نشانها و کدگذاری
گزینشی بر اساس مولفههای فنی ،قانونی،

فرهنگی-اخالقی ،اقتصادی ،ساختاری و سیاسی
پرداخته شد.

جدول  .2کدگذاری و شناسایی مفاهیم و مقوله ها
نشان
ویژگی هواداران
تعصب

مفهوم

مقوله

هوادار

استراتژی اجتماعی
مسئولیت فردی هر شهروندی
دغدغه های اجتماعی در درون باشگاه
تبعیض جنسیتی

عرف جامعه

روشن بودن حیطه های مسئولیت اجتماعی در جامعه
فرهنگی اخالقی

حسن نیت باشگاه و جامعه
فرهنگ کمک به هم نوع
درک متفاوت فرهنگ در جامعه و باشگاه
فرهنگ پاسخگو
فرهنگ تیم محوری در درون باشگاه

فرهنگ

فرهنگ جامعه محوری
توهم ریا
فرهنگ اسالمی

مذهب
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تاکید شرع
سوگیری های قومی و مذهبی
تاثیر مذهب بر مقررات اجتماعی
ظرفیت های اخالقی بازیکنان
اخالق

ظرفیت های اخالقی مربیان
ظرفیت های اخالقی مدیران
خالقیت
وجود ستاره
شیوه های ارتباط با جامعه

مهارت سازمانی

تخصص

فنی

گزارش به هوادار و جامعه
شناخت کارکردهای اجتماعی فوتبال
رسانه ها

ابزار محیطی

ابزارهای تاثیر گذار در جامعه
شفافیت قراردادهای بازیکنان و مربیان
شفافیت مالی باشگاه

شفافیت

قوانین تبلیغات
اشراف بر قوانین

قانونی

الزمات قانونی کنفدراسیون آسیا
الزامات فیفا

الزامات

حق بخش
اصل  44قانون اساسی

جدول  :2کدگذاری و شناسایی مفاهیم و مقوله ها
نشان

مفهوم

مقوله

ویژگی دولت
تعامل با نهادهای تاثیر گذار

مصلحت

بومی گزینی
تحریم ها
نفوذ در منابع دولتی

دسترسی به بیت المال

سیاسی

رویکرد دولت ها
سهم خواهی سیاسیون
قهرمان سازی

قدرت طلبی

شهرت گرایی مدیران
حقوق ذینفعان
دولتی و نیمه دولتی بودن باشگاه

برون زایی اقتصادی

ارتباط با باشگاه های مطرح دنیا
ورزشگاه اختصاصی
حامیان مالی کم دوام
درآمد زایی
توهم هزینه بودن مسئولیت

اقتصادی
درون زایی اقتصادی
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تجهیزات جهت انجام مسئولیت های اجتماعی
ابزارهای ارتباط جمعی مناسب
ثبات ارکان
قدمت و ریشه دار نبودن باشگاه
فلسفه وجودی باشگاه

باشگاه
ساختار

ساختار حرفه ای
نظارت
وجود نیروی انسانی کافی
سرمایه

منشور اخالقی
کانون هوادران

همچنین نشان ها نیز در قالب مفهوم شامل
هوادار ،عرف ،فرهنگ ،مذهب و اخالق در قالب
مقوله فرهنگی اخالقی ،مهارت سازمانی و ابزار
محیطی در قالب مقوله فنی ،مصلحت ،دسترسی
به بیت المال و قدرت طلبی در قالب مقوله
سیاسی ،درون زایی و برون زایی در قالب مقوله

اقتصادی ،باشگاه و سرمایه در قالب مقوله
ساختار و مفهوم شفافیت و الزمات در قالب
مقوله قانونی طبقهبندی شدند (جدول .)2
همچنین با توجه به نتایج جدول بیشترین مولفه
را فرهنگی اخالقی با  33/33درصد بیشترین
مقوله از چالشهای انجام مسئولیت اجتماعی در
باشگاههای فوتبال ایران تشکیل دادند که در
نمودار  1مشاهده میشود.

نمودار  .1درصد سهم مولفه های مورد بررسی
در ادامه به بررسی شاخصهای مسئولیت
اجتماعی باشگاههای فوتبال ایران پرداخته شد.

همان طور که در جدول  3مشاهده می شود33
آیتم از شاخصهای مسئولیت اجتماعی باشگاه-
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های فوتبال در ایران بدست آمد که آموزش،
ورزش ،خیریه ،زیست محیطی ،اقتصادی،
اجتماعی ،سالمتی و مدیریتی از آن جمله بودند.
در ادامه نیز با توجه به مندرجات جدول  ،3مهم
ترین اولویت باشگاههای فوتبال حرفهای
شناسایی شد که مهم ترین آن مقوله آموزش بود
و به ترتیب امور خیریه ،اجتماعی ،ورزشی،
سالمتی ،اقتصادی ،زیست محیطی و مدیریتی
در اولویت های بعدی باشگاهها قرار دارند.
همچنین مهمترین اولویت بخش آموزش شامل
ایجاد آکادمی ،انتشارات ،آموزشهای آنالین و
کارگاههای آموزشی بود .در بخش ورزش،
مدارس فوتبال و مسابقات محلی ،در بخش
خیریه بازیهای خیریه ،ارتباط با موسسات
خیریه و حمایت مالی از تنگدستان ،در بخش
زیست محیطی ،شیوههای آبیاری ،شیوههای

گرمایشی سرمایشی ،سیستم بازیافت ،عایقهای
انرژی ،اتوماسیون و گواهینامههای زیست
محیطی و در بخش اقتصادی ،قوانین شفاف،
ثبت قراردادها ،پرداختهای قانونی ،خدمات
رفاهی کارکنان ،تامین مواد غذایی از داخل و
اشتغالزایی ،در بخش اجتماعی برگزاری
مناسبت های ملی و مذهبی ،کانون هواداران،
تابلوهای راهنما ،حقوق اقلیتها ،مشارکت در
طرح های شهری ،در بخش سالمت ،وجود
درمانگاه ،نظافت باشگاهها ،مبارزه با دوپینگ،
کارگاه سالمتی و کمپینهای سالمتی و در
نهایت در بخش مدیریت نیز نیز گزارش ساالنه
مسئولیت اجتماعی و گواهینامههای مسئولیت
اجتماعی از مهم ترین اولویتهای بخشهای
مذکور بود.

شکل  .1هرم مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران
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جدول  .3اولویت های مسئولیت اجتماعی باشگاه های فوتبال
شاخص

اولویت

ایجاد آکادمی

1

کارگاه های آموزشی برای نوجوانان

4

انتشارات

2

آموزش آنالین

3

مسابقات محلی

2

مدارس فوتبال

1

ارتباط با موسسات خیریه

2

بازی های خیریه

1

حمایت مالی از تنگدستان

3

سیستم بازیافت زباله

3

شیوه های نوین گرمایشی و سرمایشی

2

گواهینامه زیست محیطی

6

عایق های انرژی

4

شیوه های آبیاری

1

استفاده از اتوماسیون یا کاغذهای بازیافتی

5

تامین مواد غذایی و نوشیدنی از داخل

5

خدمات رفاهی کارکنان

4

قوانین شفاف

1

ثبت قراردادها

2

پرداخت های قانونی

3

اشتغال زایی

6

مشارکت در طرح های شهری

5

تابلوهای راهنما

3

حقوق اقلیت های قومی و نژادی و جنسیتی

4

برگزاری مناسبت ها

1

کانون هواداران

2

مبارزه با بیماری خاصی در قالب کمپین

5

وجود درمانگاه

1

نظافت باشگاه

2

کارگاه سالمتی

4

مبارزه با دوپینگ

3

گزارش سالیانه مسئولیت اجتماعی

1

گواهینامه های مسئولیت اجتماعی

2

بحث و نتیجهگیری
مسئولیت اجتمااعی پدیادهای رو باه رشاد و از
نتایج رشد همه جانبه فوتباال مایباشاد کاه در
تمامی قشرهای جامعاه نفاوذ کارده اسات .ایان
تحقیق به شناسایی و تحلیل قوت ،ضعف ،فرصت
و تهدیدهای باشگاههای فوتباال در قباال انجاام
مسئولیتهای اجتماعی و نیز شناسایی

حیطه

آموزش

ورزش

خیریه

زیست محیطی

.
اقتصادی

اجتماعی

سالمتی

مدیریت

اولویتهای آنان پرداخت که نتایج ایان تحقیاق
نشان داد طیف متنوعی از مسایل در این رخاداد
موثر مایباشاند .نتاایج نشاان داد کاه  6مقولاه
فرهنگی -اخالقای ،فنای ،سااختاری ،اقتصاادی،
قانونی و سیاسی در محیط و باشگاهها از عوامال
مهم و تاثیرگذار روی مسئولیتهای اجتماعی در
باشگاههای حرفاهای فوتباال ایاران مایباشاند.
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مهمترین مقولاه را فرهنگای -اخالقای باه خاود
اختصاص داد که شامل پنج مفهوم ،هوادار ،عرف،
فرهنگ ،ماذهب و اخاالق باود کاه ساه مفهاوم
اخالق ،فرهنگ درونی و عارف جامعاه باا نتاایج
بابیک و ولف ( )2009همخوانی دارناد .در واقاع
انجمن تجارت برای مسئولیت پذیری نیز اشااره
نموده که هار کساب و کاار و تجاارتی بایاد بار
مبنای اخالق مطابق با عرف و فرهنگ درونی آن
جامعااه و مقبولیاات هااای بااین المللاای باشااد
(چاووشاای .)1389 ،همچنااین جامعااه شناسااان
کارکردگرای بسیاری هستند که معتقدند ورزش،
بهتاارین بسااتر آمااوزش اخااالق و ارزشهااای
اجتماعی برای کودکان است و مایتواناد ایفااگر
نقش بسایار مثبات در جهات تحکایم اخاالق و
ارزشها باشد (شجیع .)1392 ،اجرای مسئولیت
اجتماعی بادون توجاه باه عارف و اخاالقهاای
مرسوم در جامعه و فرهنگ جاری میسار نمای-
باشد .به نظر میرسد مسئولیتهای اجتمااعی را
باید از منظر جامعه و عرف حااکم بار آن دیاد و
تطابق آنها را مورد تاکید قرار داد .شااید فعاال
سازی مشاوران فرهنگی در باشگاهها بتواند گامی
مفید در این زمینه باشد .مقوله اقتصااد نیاز باه
درونزایی و برونزایای اقتصاادی اشااره داشات.
انجام مسئولیتهای اجتماعی باید باا توجاه باه
بستری از شاخصهای اقتصادی باشد که با نتایج
کااارول ( ،)1976شاات ( )2006کولیپریاااس و
اسااپارکس ( )2001و ریچااه ( )2013همخااوانی
دارد .کارول پایه اقتصاد را در انجاام مسائولیت-
های اجتماعی اولویت اصلی عنوان نماوده اسات
که مسایل دیگر بر پایه آن میباشد .بایاد توجاه
داشت که تاا وقتای باشاگاههاا هناوز باه دولات
وابسته بوده و خود را محتاج جلب نظر جامعاه و
جذب ،توسعه و حفظ هاواداران ندانناد و حتای

فاقد حداقل احتیاجات یک باشگاه حرفهای مانند
ورزشگاه اختصاصی باشند ،انجام مسئولیتهاای
اجتماعی سختتر میگردد .در حاالی کاه هماه
باشگاههای لیگ برتر انگلستان در باورس لنادن
فعال میباشند و درگیر مسایل بازاریابی و ساود-
دهی می باشند (هامیل و هالت )2003 ،باشگاه-
های فوتبال در ایران هنوز نتوانستهاناد موقعیات
مالی خود را با شرایط و ضوابط بورس هماهناگ
و از مزایااای آن بهااره منااد شااوند .شاااید موانااع
خصوصی سازی که در مقاالت الهای و همکااران
( )1388خبیری ( )1384و رمضاانی ( )1386از
جمله عدم اساتفاده از تبلیغاات و تاراز منفای و
نبود درآمده های روز مساابقه ،همگای بار عادم
بهره نبردن از مسئولیتهای اجتماعی نیز ساایه
افکنده است .مقولاه سااختار نیاز باه دو مفهاوم
باشگاه و سرمایه اشاره داشت .از جمله مشاکالت
سااختاری ماای تاوان بااه نباود ساااختار رقااابتی
باشگاههای فوتبال اشاره کرد کاه الهای ()1386
نیز در مقاله خود آن را مد نظر قارار داده اسات.
عااالوه باار ایاان جهاات انجااام مساائولیتهااای
اجتماعی ،باشگاه بایستی سرمایههاای انساانی را
نیز مد نظر قرار گیرد .کل منابع انساانی دفتاری
در برخی از باشگاههای فوتبال ایران تنها با چهار
نفر اداره مایگاردد و صارفاج جهات انجاام اماور
روزمره بوده و نه ساختاری حرفهای جهت رقابت
و بنابراین نمیتواناد جوابگاوی توساعه تفکارات
اجتماعی محور باشگاه باشد .این در صورتی است
که در باشگاههای بوندس لیگاا تنهاا  25درصاد
بودجه صرف هزینههای جاری میگاردد و بقیاه
صرف توسعه سااختار و امکاناات حرفاهای مای-
گردد( .شهرابی .)1388 ،بنابراین تطابق سااختار
با حرفهای باودن ،جهات انجاام اساتراتژیهاای
اجتماعی -محور نیز از الزامات توساعه فعالیات-
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هااای اجتماااعی ماایباشااد (هناازی و همکاااران،
 .)2014گیربر ( )2012نیز وجود سلساه مراتاب
سازمانی متناساب ،خصوصااج در بخاش بازایاایی
باشگاههای حرفهای را از رموز تحقق مسائولیت-
های اجتماعی عنوان نموده است .مقوله سیاسی
نیز مفاهیم مصلحت ،دسترسی به بیات الماال و
قدرت طلبی را شامل شد .همان طور که فوتباال
دارای کارکردهای سیاسی میباشد ،دخالتهاای
دولتمردان و سیاسات باازان نیاز در ایان حاوزه
الاقل در کشور ما کم نبوده است .سیاست زدگی
در فوتبال به عنوان سهم خاواهی سیاسایون در
تحقیقات شجیع ( )1392اشااره مساتقیم شاده
است .متاسفانه حاکمیت داروینیسم سیاسای در
فوتبال توانسته بیشتر سیاسیون از صحنه به دور
را برای جلب توجه به خود جذب کناد ( برماان،
 .)2002در دولت یازدهم نیز که قرار بود دسات
سیاسیون حداقل از دو باشگاه مطرح کوتاه گردد
تا نه از اموال عمومی که از طریق حامیاان ماالی
تغزیه مالی گاردد ،متاسافانه باه دسات سارمایه
دارانی افتاد که منجر به اتفاقات منحصر به فردی
نظیر دستگیری مادیرعامل باشاگاه پرساپولیس
شد .هر چند در برخی موارد خود اعضای هیاات
مدیره جهت دسترسی به برخی اموال بیت المال
تمایل به حضور سیاسیون دارناد ،اماا بایاد ایان
نکته را در نظر گرفت که حضور آنان شاید منجر
به تاثیرگذاری در انجام مسئولیتهای اجتمااعی
خاص و یا مورد نظر آنان گردد و یاا انجاام ایان
مسئولیت ها نه به عنوان مسئولیت که به عناوان
شوی سیاسی برای حمایت از یک جریان خااص
منجر گردد .مقوله فنی کاه ضارورت اساتفاده از
مهارتهای درونی باشگاه و ابزارهای محیطای را
مد نظر قرار داشته ،اشاره میکند کاه باا وجاود
خالقیتهای فردی و باشگاهی مایتاوان برخای
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مسئولیتهای اجتماعی را ساده و کم خرج و باا
ضریب نفوذ بااال ارائاه نماود ،چنانچاه هامیال و
همکاران ( )2010طرحهای خالقاناه مسائولیت
اجتماعی را از مولفههاای کلیادی در شناساایی
باشگاههای موفاق باه حسااب آوردهاناد .وجاود
ستارهها در باشگاهها این امکاان را فاراهم مای-
نماید که بسیاری از مسئولیتهاای اجتمااعی را
معقوالنه و بدون هزینه به انجام رسانده و باعا
جذب سرمایه و حسن نیت جامعه و هواداران نیز
گردید .این ستارهها عالوه بر خدمت باه جامعاه
باع باال رفتن برند باشگاه (بلوم رود و همکاران،
 )2013و نیااز دسااتمزدهای خااود و محبوبیاات
فردی میگردند .از مقوله دیگر قانون میباشد که
کارول ( ،)1979شت و بابیک ( )2010و بابیک
و تراندافی ( )2011به آن اشاره نمودهاند .قانون
دو مفهوم الزام و شافافیت را شاامل مایگاردد.
باشگاهها موظفند در طارح حرفاهای شادن کاه
توسط کنفدراسیون فوتبال آسایا وضاع گردیاده
است به مسئولیتهای اجتماعی نیز توجه داشته
باشند .همچنین کارول ( )1979اذعاان دارد کاه
هاار سااازمان موظااف اساات ،عااالوه باار وظااایف
اقتصادی ،اخالقی و نوعدوستانه ،وظایف حقاوقی
که قانون برای آنان وضع نموده را مد نظار قارار
دهند .کارول در هرم مشهور خود تنها این چهار
حیطه را جهت انجام مسئولیت اجتماعی در نظر
گرفته است در حالی که ایان تحقیاق نشاان داد
که در حوزه فوتبال ایران مایتاوان موضاوعات و
حیطههای دیگری را نیز مد نظر قرار داد کاه در
واقع میتاوان از آن باه عناوان هارم مسائولیت
اجتماعی در فوتبال ایران ناام بارد کاه آماوزش
مهمترین رکن و شالوده مسئولیت اجتماعی هار
باشگاه می باشد .آموزش در قالبهاای گونااگون
خصوص ااج ماادارس فوتبااال ،یکاای از مهاامتاارین
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رکنهای مسئولیت اجتماعی در اکثر باشگاههایی
فوتبال مانند منچستر یونایند (جاوان و پاارمینو،
 ،)2013چلساای ،بلکپااول ،ساااندرلند ،بولتااون و
استوک سیتی (روسکا )2011 ،می باشد .خیریاه
در اولویت بعدی می باشد که نه تنها باشگاههای
معتبر دنیا مانند بارسلون که  0/7درصاد درآماد
خود را صرف سه حوزه آموزش سالمت و خیریه
نموده (گزارش سااالنه بارسالون)2012-2013 ،
بلکه بازیکنان مشهور فوتبال مانند مسی ،رونالدو
و بکهام نیز به آن اهتمام ورزیدهاند .موارد زیادی
از وجود فعالیتهای اجتماعی در حاوزه فوتباال
حرفهای وجود دارد که از آن جمله می تاوان باه
توسااعه روز افاازون بنیادهااای خیریااه بازیکنااان
مطرح فوتبال اشاره نمود (کوت .)2005 ،حیطاه
اجتماعی که اکثرا در باشگاه های لیگ باه طاور
غیرارادای انجام میگاردد از مساایلی اسات کاه
بیشتر جنبه روال عادی را به خود گرفتاه مانناد
برگزاری مناسبت ها که به پیشنهاد سازمان لیگ
هر هفته انجام می گیرد .در لیگ برتار انگساتان
روزهایی برای آشنایی با مذهب بارای نوآماوزان
مدارس فوتباال و کودکاان مشاارکت کنناده در
برنامههای باشگاه مدنظر قارار گرفتاه مایشاود
(روسکا .)2011 ،حیطاه ورزش نیاز کاه فلسافه
وجودی هر باشگاه باید باشد ولی به دلیال عادم
وجاود بساترهای الزم ماننااد نداشاتن ورزشااگاه
اختصاصی و نبود ارتباط مناسب با جامعه محلی
به طور مناسب اجرا نمیشود .در حیطه سالمتی،
باشگاههای مختلف از جملاه بارسالون و چلسای
بسیار فعال میباشند و کنفدراسیون فوتبال آسیا
نیز در این زمینه در کمپینهای مبارزه باا ایادز
فعال میباشاد (دپارتماان مسائولیت اجتمااعی
کنفدراساایون فوتبااال آساایا .)2014 ،حیطااه
اقتصادی که در واقع رکن اساسی در بسایاری از

فعالیتهاای مسائولیت اجتمااعی مایباشاد در
باشگاههای ایران توجه زیادی به آن نمایگاردد.
این در حالی است که مادارک زیاادی از وجاود
منااافع تجاااری در صااورت انجااام فعالیااتهااای
اجتماعی نصیب سازمانها مایگاردد (هامیال و
همکاران .)2009 ،اشتغال زایی می تواناد عاالوه
بر جذب هوادار باه روناق اجتمااعی نیاز کماک
نماید .همچنین حیطه زیست محیطای از دیگار
حیطههای ماورد عالقاه مایباشاد کاه در جاام
جهانی  2006مورد تاکید قرار گرفت و به عنوان
پروژه هدف سبز مشهور گردید ،و ایان اقادامات
در جام جهانی افریقای جنوبی نیاز ماورد تاکیاد
قرار گرفت (اسچوری و همکااران .)2011 ،لیاگ
ملی فوتبال امریکا در سال  2008نیز باا طارح-
های زیست محیطی باعا جاذب صاد میلیاون
تماشاگر در ایاالت متحده شد (بابیک و ترانادفی
لوا .)2011 ،آخارین حیطاه ماورد نظار باشاگاه
حیطه مدیریت میباشد که هیچکدام از باشگاهها
اقدام جدی در قبال این موضوع نداشتهاند و این
در صورتی است کاه ناام یکای از اساتانداردهای
مدیریتی در المپیک  2012لندن بود که به ناام
گواهینامه مدیریت اتفاقات پایدار 20121 1جهت
شناسااایی اثاارات منفاای اجتماااعی ،اقتصااادی و
زیست محیطی و تالش برای کاهش اثرات ناشی
از آن مسابقات بود (فرست .)2012 ،به هر حاال
اگرچااه از مساائولیت اجتماااعی بااه عنااوان یااک
استراتژی بازاریابی مطرح است ولی در بسایاری
از مواقع برای سرپوش گذاشتن به قسمت تاریک
فوتبال مانند دستمزدهای آنچنانی ،بودجه هاای
ناپایدار و مشکالت اخالقی بازیکنان استفاده شده
1. Event sustainability management
systems
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است .همچنین از آن جا که امروزه باشاگاههاای
فوتبال ،به عنوان محفلی برای غرور ملی مطارح
می باشند ،فعالیتهاای اجتمااعی آنهاا بیشاتر
مشهود می باشد (بورنهام .)2014 ،به نظر مای-
رسد باشگاههاای فوتباال حاداقل فعالیاتهاای
اجتماعی را انجام میدهند که البتاه باا چاالش-
هایی که در سر راه آنان وجود دارد میبایستی به
راهبردهااایی جهاات برطاارف نمااودن آنهااا و یااا
استفاده از نقاط قوت و فرصاتهاای پایش روی
باشگاهها رو آورند .در نهایت پیشنهاد مایگاردد
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هر باشگاه با توجه به مساایل و مشاکالت خاود
چند اولویت اجتماعی را در برناماههاای سااالنه
قرار دهد و سازمان لیگ نیز جهت توسعه و آشنا
نمودن باشگاههای غیر فعاال باا ایان اساتراتژی
انسااانی -بازاریااابی کااارگروه ویااژهای را جهاات
سیاست گذاری و گازارش دهای تشاکیل دهاد.
همچنین توجه دوباره باه اصاول و توصایههاای
اخالقی فیفا در باشگاهها راه را در جهت توساعه
مسئولیت اجتماعی هموار خواهد کرد.
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Abstract
Objective: A Large number of football clubs have recently employed CSR
initiatives to manage their stakeholders and leverage their societal position. The
main objective of this research was to identify social priority and factors that
affect on social responsibility Primer of League Iran.
Methodology: The sample consisted of 19 people's experts, administrators and
faculty who were selected through theoretical sampling. This research was
conducted as qualitative and used interview for data gathering. Data analyzed
through three stages coding include open, axial and selective.
Results: Findings were consist 63 labels in open coding, which categorized in
14 concepts. In following six categories of cultural-moral, economic, technical,
legal, political and structural were identified related to challenges of social
responsibility. Also football club's priorities including education, charity, social,
sport, health, environmental and management were identified.
Conclusion: According to the findings recommend, the Special committee for
develop of social responsibility in Iran football league organization established
then optimal strategies review and impart.
Keywords: Social responsibility, Professional football clubs, Challenge,
Culture- Moral.
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