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 چکیده

 "، هدف پژوهش حاضر واکاوی های اجتماعی در ورزشبه اهمیت روزافزون انجام فعالیت با توجه هدف:

 بود. " مسئولیت اجتماعی فوتبال

روش گیری بهین منظور، طی نمونهبد  داده بنیاد با رویکرد گلیزری بود.پژوهش  انجام روش شناسی:روش

 مشخص شدند که در ایران خبرگان حوزۀ مطالعات مسائل اجتماعی فوتبالنفر از  72برفی هدفمند و گلوله

ها از طریق مقایسۀ مستمر در فرایند کدگذاری عمیق تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. داده مصاحبه 72

قیقی و نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تبیین مدل پژوهش پیرامون مقوله محوری، از مدل ح

 در رویکرد ظاهرشونده، بهره گرفته شد. C6خانواده 

های اجتماعی نشان داد ارتقای ارزش  نتایجبندی شد. مفهوم طبقه 30که در  آمد دستبهکد 703  ها:یافته

مداری، بسترسازی محوری، قانونزی، ترویج فرهنگ داوطلبی، برنامه، الگوسااعیو فرهنگی، عدالت اجتم

اجتماعی  مسئولیتکنندۀ ترین عوامل تبییناز مهم ییگراستیز طیمح و بشردوستانه اقداماتاخالقی، 

 هستند. فوتبال 

و موضوعات  های اجتماعیاجتماعی، آموزش ارزش -یبر توسعۀ فرهنگ نتایج به دست آمده گیری:نتیجه

های مختلف مسئولیت اجتماعی از جمله شناسایی جنبهبا . اخالقی از طریق فوتبال، تاکید بیشتری داشتند

های بشردوستانه و بررسی آثار آن بر جامعه، مدیران ورزش امور فرهنگی، اقدامات زیست محیطی و فعالیت

ود، درک و شناخت بهتری داشته و های ختوانند در مورد اهمیت مسئولیت اجتماعی برنامهکشور می

 .های بهتری پاسخ دهندان را با شیوهنیازهای جامعه و هوادار

 گلیزر،  C6 توسعه فرهنگی، خانواده های اجتماعی،ارزش :های کلیدیواژه
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 مقدمه
های امروزی عالوه بر ارائه فلسفه وجودی سازمان

خدمات و محصوالت با کیفیت باال، مبتنی بر 

عهد کافی در برآورده التزام به مسئولیت و ت

نمودن نیازهای ذینفعان داخلی و خارجی می 

ها نه تنها ملزم به باشد. بر این اساس سازمان

کاهش اثرات منفی تصمیمات خود بر اجتماع و 

باشند، بلکه الزم است به استفادۀ محیط می

ینفعان خود در ذحداکثری از آثار مثبت نگرش 

ویت سازمانی ارتقای ارزش ویژه برند سازمان و ه

 اگردر واقع، . داشته باشندهمت بیشتری 

های خود در سازمانی نتواند در قبال مسئولیت

نشان دهد، نه تنها  الزم را برابر جامعه تعهد

موجبات عقب ماندگی از رقبا تا سرحد نابودی را 

رقم خواهد زد، بلکه حفظ و بقای خود را به 

مخاطره انداخته و دوام چندانی نخواهد 

. از (Idowu & Leal Filho, 2009)شتدا

در بیان  (Montazeri, 2015)روست که این

گوید توجه به اثرات و نتایج تحقیق خود، می

پیامدهای قانونی، اخالقی و اجتماعی یکی از 

موارد بسیار مهمی است که مدیران باید در حین 

 .های خود به آنها توجه نمایندگیریتصمیم

ها  خواسته ها و انتظارات افراد جامعه از سازمان

ز بیشتر شده است و تنوع و تفاوت روز به رو

از این پیامدها و  بیشتری نیز پیدا کرده است.

یاد  "7مسئولیت اجتماعی"عنوان به انتظارات

 ,Parast & Adams) در این بابشود. می

مسئولیت اجتماعی که  نداشاره نمود(2012

که رفاه نیروی کار،  استپشتیبانی از اقداماتی 

. دهدمشتری و جامعه را مورد توجه قرار می

مسئولیت  همچنین، مهر و همکاران معتقدند

                                                      
7 . Corporate Social Responsibility 

اجتماعی، بیانگر مقصود سازمان در به حداقل 

تاثیر رساندن یا حذف آثار مخرب افزایش 

 ,.Mohr et al)تبلندمدت مفید بر جامعه اس

هر چند در مسئولیت اجتماعی تعریف . (2001

 واحدی که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد،

تعاریف درخصوص مسئولیت  ترینلموسز ما

در سال  3اجتماعی، تعریفی است که کارول

ارائه داده است. وی معتقد است  7000

مسئولیت اجتماعی سازمان شامل ابعاد 

قانونی، اخالقی و بشردوستانه اقتصادی، 

 ,Simpson)نیهمچن. (Carroll, 1979)است

: کندیفوق اشاره م میمفاه فیدر تعر (2017

ی مسئولیت به معنا ،یاقتصاد تیمسئول

دهی تخدماها برای سوددهی در جهت سازمان

شان است. مسئولیت قانونی نیز نفعانبهتر به ذی

ها از قوانین و مقررات بوده شامل پیروی سازمان

و مسئولیت اخالقی، تحت عنوان رفتار مطابق با 

انتظارات اجتماعی و شناختن و احترام گذاشتن 

ای است که به هنجارهای اخالقی در جامعه

کند. همچنین سازمان در آن فعالیت می

ئولیت بشردوستانه به اقدامات بشردوستانه مس

جام کارهای برای جامعه و کمک به جوامع با ان

-Ngoepe)گادیمک .داوطلبانه اشاره دارد

Ntsoane, 2018) کند که نیز بیان می

را در ارتقای همی مسئولیت اجتماعی نقش م

های تحصیالت، سالمتی، رفاه و جوامع در زمینه

 براساسبدین ترتیب  کند.محیط زیست ایفا می

توان از می (Bradley, 2014)دیدگاه بردلی

همه کسب و کارها در حوزه ورزش نیز  انتظار 

شان در راستای داشت که رفتار سازمانی

این در حالی است که، مسئولیت اجتماعی باشد. 

                                                      
3 . Carroll  
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اکنون مسئولیت اجتماعی در حال تبدیل هم

استراتژیک برای نهادهای  شدن به یک حیطۀ

های های ورزشی، لیگورزشی همچون فدراسیون

های ورزشی، ورزشکاران و کسب ورزشی، باشگاه

رو الزم است و کار کاالهای ورزشی است. از این

ها و مدیران ورزشی نسبت به توسعه سازمان

مسئولیت اجتماعی و اهمیت استراتژیک آن در 

دیگر صنایع ورزش همانند مدیران تجاری در 

 Filizöz)آگاهی و شناخت کافی کسب نمایند

& Fişne, 2011).  امروزه ورزش ابزاری است

که برای ایجاد پیامدهای مثبت در زمینه توسعه 

اقتصادی، ظرفیت اجتماعی، انسجام فرهنگی، 

سبک زندگی سالم، آموزش و برابری جنسیتی 

رود و بیشتر از هر ابزار توانمند دیگری به کار می

 هایهایی دارد که موجب توسعۀ همکاریویژگی

  ها شده است.اجتماعی با دیگر سازمان

 را فوتبال شواهد متعددی وجود دارد که     

در  یرشته ورزش نیترو محبوب نیپرطرفدارتر

 لیدلفوتبال بهاند. دانسته یالملل نیب ۀعرص

 یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاز ابعاد اجتماع یبرخوردار

ساده خارج شده  یباز کیاز حالت  یاسیو س

رشته  نیا یبه ارتقا جهانی توجه نکته نیا است.

از  یاریبسهمچنین  .سازدیرا آشکار م یورزش

در ورزش، تمرکز و  یمسئولیت اجتماع یهاطرح

از  یکیتوجه خود را بر ورزش فوتبال به عنوان 

 یاجرا یمهم برا یقدرتمند و عامل یهارشته

ای به گونه اند.در جامعه معطوف کرده راتییتغ

 :»کرد شارها ی( در گزارش3996سازمان ملل) که

 یبزرگ تیظرفاز  زوریکاتال کیفوتبال به عنوان 

 جملهسازمان ملل از  یهاتیکمک به فعال یبرا

 کیگسترش صلح و نزد دز،یاو  مبارزه با فقر

برخوردار  گریکدیبه  ایکردن مردم دن

از نظر  .(Afroozeh et al., 2017)«است

 ،اقتصادی مسئولیت اجتماعیهای جنبه

در  (Lin et al., 2009)محققانی چون 

تحقیقی نقش مثبت مسئولیت اجتماعی را بر 

-عملکرد مالی سازمان مورد توجه قرار داده

های نیز به نقش فعالیت (Babiak, 2010)اند.

دوستانه بر ارزش ویژۀ برند اشاره کردند. از بشر

اهی رمسئولیت اجتماعی  (Costa, 2018)نظر 

برای افزایش سود و ایجاد اعتبار تصویر برند 

نهادهای است. عالوه بر نتایج مالی و اقتصادی، 

اجتماعی به توانند از طریق مسئولیتورزشی می

 فواید فراوان دیگری دست یابند. مزایا و

(Filizöz & Fişne, 2011)  در تحقیقی

که عالوه برحفظ و نگهداری شهرت  ندنشان داد

سازمانی، متمایز بودن نسبت به رقبا، افزایش 

وفاداری هواداران، ایجاد مزیت رقابتی، بهبود 

عملکرد مالی، به رسمیت شناختن، ایجاد 

تصویری بهتر از سازمان، همچنین بهبود روابط 

انسان دوستانه  ام رفتارهاییبا جامعه و نیز انج

. اجتماعی استمسئولیتبرخی از فواید 

(Kolyperas, 2012) از نتایج مسئولیت 

های فوتبال به رفاه اجتماعی، اجتماعی باشگاه

آگاهی، توسعه اجتماعی و مشارکت اجتماعی 

های طی سال ،اساس نیبر هم اشاره کرده است.

در صنعت  یاجتماعت مسئولیتیاهم اخیر،

در  ویژهروند به نیفوتبال رشد کرده است. ا

 شیافزامرتبط با فوتبال همراه با  ینهادهاسراسر 

 یورزش یدادهایو رو کنانیها، بازتعداد باشگاه

از  یکه فوتبال بخشیی نجاآاز  .است افتهیرواج 

 نیشتریاز افراد جامعه است و ب یاریبس یزندگ

مربوط  یهوادار و داوطلب ورزش ورزشکار، زانیم

 رسد الزم است، به نظر میرشته است نیبه ا



 39 یاپیپ ،9 ماره، ش8911 پاییزورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                                    فوتبال یاجتماع تیمسئول    880  

 

و  یتصادفوتبال کشور در کنار ابعاد اق سئولینم

توجه بپردازند و  آن نیز یعد اجتماعبه بُ ،یفن

 ه اجتماعی و فرهنگیبیشتری به ظرفیت توسع

ورزش به دالیل بیشماری و به داشته باشند. 

طرزی سحرآمیز، ظرفیت باالیی در اتصال به 

های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و انواع پدیده

حتی اقتصادی جامعه را دارد. این ظرفیت در 

پدیدۀ اجتماعی قابل مشاهده است. این  کمتر

آورد که ویژگی برای ورزش امکانی را فراهم می

در بسیاری از امور جامعه ورود پیدا کند. از سوی 

ها های اجتماعی سازماندیگر، اهمیت فعالیت

های عمیق مردمی، هایی با پایگاهویژه سازمانبه

-های ورزشی بر محققان و دولتهمچون سازمان

های ن پوشیده نیست. در میان سازمانمردا

ورزشی، نقش پررنگ فوتبال و نهادهای وابسته 

به آن به ویژه نقش آن در فرهنگ عامه و قشر 

جوان و تاثیر و تاثراتی که در این قشر دارد، 

ها را های از این قبیل سازمانتوجه به جنبه

 دوچندان می نماید. 

ه اثرات اجتماعی و فرهنگی بلندمدتی ک   

سال جامعه فوتبال در دل قشر جوان و میان

ایرانی دارد از روزهای برگزاری مسابقات و از 

های ورزشی ای که برای حضور در استادیومعالقه

دهند، به روشنی قابل درک از خود نشان می

است. بدیهی است که این همه توجه و عالقه به 

نماید که فوتبال فوتبال این ضرورت را ایجاب می

بخشی از مطالبات و انتظارات عالقمندان  ز بایدنی

ها بازگرداند. اما انتظارات عموم خود را بدان

های فوتبالی متولی عالقمندان فوتبال از سازمان

توسعه و مدیریت این رشته ورزشی فراگیر چه 

های تواند باشد؟ آیا این انتظارات در جنبهمی

ال گوناگونی گسترده شده است؟ یا ورزش و فوتب

به عنوان یک پدیده اجتماعی تنها بعد اجتماعی 

گشاید؟ آیا فوتبال، خود را بر دید این مردم می

رسانی به بخش اقتصادی جامعه در خصوص یاری

ای دارد؟ در حوزه فرهنگی زایی وظیفهو اشتغال

های چطور؟ ابعاد حقوقی و کمک به زیرساخت

سالمتی و بهداشتی نیز شامل حال این رابطه 

شود؟ آیا سویه میان فوتبال و جامعه میدو

های سرگرمی و فوتبال تنها آمده تا در جنبه

تفریحی اوقات فراغت عموم را پر کند؟ آیا یک 

تواند صرفا با بردن در مقابل تیم دیگر، تیم می

تمامی دین خود را به طرفدارنش ادا کند؟ آیا 

ها و گذاری در ساخت استادیوماین همه سرمایه

فوتبال تنها برای لذت بردن طی  مدیریت

ساعاتی کوتاه و گذرا به خاطر بردن تیم حریف 

صرف شده است؟ آیا با موشکافی در این پدیده 

بزرگ اجتماعی که بزرگترین سازمان اجتماعی 

توان ابعاد جهان را به خود اختصاص داده، می

دیگری را نیز از دل آن شکافت تا به مدیران و 

رهنگی و اجتماعی جامعه از تصمیم گیران امور ف

جمله مدیران فوتبال معرفی کرد؟ این مطالبات 

های طرفداران این توانند از جمله خواستهمی

 رشته و یا عموم مردم جامعه باشند؟ 

مسئولیت اجتماعی با تعریفی که در باال از آن    

به میان آمد، جنبه های متنوعی را در بر دارد 

ن انتظارات را در خود که می تواند بسیاری از ای

رسد توجه به یک امر مهم به بگنجاند. به نظر می

نام مسئولیت اجتماعی بتواند در برگیرنده پاسخ 

بسیاری از این سواالت باشد. آیا این واژه همان 

چیزی است که تمام انتظارات جامعه از فوتبال، 

-های فوتبالی میدر آن نهفته است؟ آیا سازمان

های مسئولیت به عناصر و مولفهتوانند با توجه 

خود در قبال جامعه دین خود را به جامعه به 

ویژه گروه طرفداران خود ادا نمایند؟
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از ابعاد این مسئولیت در  کدر این صورت، کدامی

-تر است و عناصر و مولفهقبال این قشر پررنگ

ها های آن کدام است؟ متولیان، کدام گروه

 هستند و چه باید بکنند؟  

-لیکن، نتایج تحقیقات مربوط به مسئولیت   

دهد که اجتماعی در سایر کشورها نشان می

های تواند بر فعالیتهای فرهنگی میتفاوت

کنندگان اثرگذار اجتماعی و مصرفمسئولیت

باشد. بنابراین نتایج مطالعات کشورهای توسعه 

سنجی تواند بدون اعتباریابی و روایییافته نمی

ر حال توسعه استفاده شود در کشورهای د

(Chen et al., 2015) . همچنین مطالعات

-شده در کشورهای دیگر به مسئولیتانجام 

های فوتبال اجتماعی در صنعت فوتبال و باشگاه

های اجرایی و نیز بیشتر به صورت گزارش

اجتماعی فوتبال در اند و به مسئولیتپرداخته

معنای عام آن پرداخته نشده است. هر چند در 

همین رابطه نیز، تحقیقات ناچیزی انجام شده 

ژوهش در این خصوص است. اگر هم معدودی پ

انجام شده، به صورت کمی بوده و کمتر به عمق 

های آن از طریق یک پژوهش کیفی واقعیت

پرداخته شده است. محقق در این تحقیق سعی 

داشته تا معیارهای تبیین کننده مسئولیت 

اجتماعی فوتبال را از طریق مصاحبه با افراد 

بر همین  .خبره در این زمینه شناسایی نماید

ساس مسئله مورد توجه این تحقیق، مطالعه ا

محقق به  های اجتماعی فوتبال است ومسئولیت

که  است پرسش نیبه ا ییدنبال پاسخگو

مسئولیت اجتماعی فوتبال چیست و روابط میان 

     عوامل مدل آن چگونه است؟
 روش شناسی پژوهش

 یا، داراهداده یجستجو یبر مبنا مطالعه نیا

 یاز استراتژ پژوهش نیدر ا. است یفیک تیماه

 نیاستفاده شد. با استفاده از ا ادیداده بن هینظر

حجم  انیاز م اندتویمپژوهشگر  یاستراتژ

وجوه  کیستماتیس شکلی به ها،از داده یانبوه

 بهاشتراک را استخراج کند و بر اساس آن 

خود بپردازد.  یدر حوزه پژوهش یپرداز یتئور

بهره  ییاستقرا ردکیرو یاز نوع یاستراتژ نیا

 کی نییتب یاستراتژ نی. هدف عمده اردگییم

 یدیمشخص کردن عناصر کل قیاز طر دهیپد

و  دهیآن پد هایهقضی و هامقوله م،یمفاهشامل 

عناصر درون بستر و  نیروابط ا بندیسپس طبقه

 م،یو خلق مفاه دیاست. تول دهیآن پد ندیفرا

 –ایچرخه یندیفرا زین هاهقضی و هامقوله

. نظریه داده بنیاد (Amiri, 2015)است تکراری

ناگونی مورد بهره برداری قرار با رویکردهای گو

. 7د از ترین آنها عبارتنگیرد که مهممی

.گلیزری یا ظاهرشونده 3مند اشتراوسی یا نظام

ساخت گرایانه. از میان این سه رویکرد،  .2

پژوهش حاضر رویکرد گلیزری را دنبال کرده 

تر و ا که این رویکرد، الگوهای گستردهچر .است

دهد. ها ارائه میتری را جهت تلفیق دادهمتنوع

ها، یزری به جای تحمیل نظریه به دادهرویکرد گل

راین کند. بنابها کنکاش مینظریه را از بطن داده

 ,Glaser)دهدبه محقق وسعت نظر بیشتری می

در این پژوهش خبرگان حوزۀ مطالعات  .(2002

مسائل اجتماعی فوتبال به عنوان جامعه مطالعه 

گیری نظری، در که به روش نمونهانتخاب شدند 

 . در این روش،این پژوهش شرکت داده شدند

آنها قادرند اطالعات مفیدی را در حوزه موضوع 

به از این جهت بنا منتخب خود فراهم آورند.

پژوهشگران،  (B. G. Glaser, 1978)دیدگاه 

و به نخستین افراد را خودشان انتخاب کرده 

گیری نمودند و در هدفمند اقدام به نمونه صورت

خبرگان  مه از روش گلوله برفی برای شناختادا
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دو دیگر استفاده شد. بنابراین در این پژوهش 

انجام شد. سپس  مصاحبه مقدماتی به صورت باز

توانستند اطالعات که مینفر از افرادی 72با 

تری را در موضوع این پژوهش ارائه دهند، غنی

تا  ایساختار یافتههای عمیق نیمهمصاحبه

. بر اساس ادامه یافت ،رسیدن به اشباع نظری

ده، در نظریه داده بنیاد، رویکرد ظاهر شون

ها هستند. در ادامه ترین دادهها مطلوبمصاحبه

ها با استفاده از روش مصاحبههای حاصل از داده

رایند کدگذاری، تجزیه و مقایسه مستمر در ف

و فرایند اصلی کدگذاری در رویکرد . دتحلیل شد

 ظاهرشونده عبارتند از:

شامل دو مرحله  -.کدگذاری حقیقی )جوهری(7

تخابی است. در ان باز و کدگذاری کدگذاری

ها به هر طریق ممکن کدگذاری باز، داده

در پژوهش بر همین اساس، . شوندکدگذاری می

پس از  7اثرات ظهور مقوله محوری ،حاضر

دوم نمودار شد.  اول و مصاحبهباز کدگذاری 

مسئولیت اجتماعی "مقوله محوری بدین ترتیب، 

ظهور یافت. این مقوله محوری که  "فوتبال

اصلی بیشترین تغییرات پیرامون دغدغه 

دهد، تمرکز مشارکت کنندگان را توضیح می

محض این که به .بعدی بود مطالعه در مرحلۀ

مودار ن مقوله محوری در فرایند کدگذاری باز،

های بعدی در جهت شده و ظهور یافت، مصاحبه

مقوله محوری و در قالب کدگذاری انتخابی 

ها مصاحبهبنابراین در ادامه، . کدگذاری شدند

حول مقوله محوری استخراج شده در مرحله 

مسئولیت اجتماعی  "کدگذاری باز، تحت عنوان

صورت گرفت. در این مرحله  "در ایران فوتبال

ظریه، مقوله نمودار شد. خلق یک ن وکد، مفهوم 

                                                      
7 . Core Category 

 .B. G)و دهدپیرامون مقوله محوری رخ می

Glaser, 1978)  مقولۀ محوری را به صورت

مقولۀ محوری مفهومی "کند: زیر تعریف می

دهد چگونه مشارکت است که توضیح می

کنندگان دغدغه اصلی خود را در رابطه با 

 . "کنندگوید، حل میمیمسائلی که محقق 

تند از کدهای نظری عبار -.کدگذاری نظری3

در جهت یک  ها راهای انتزاعی که مقولهمدل

این  در پژوهش حاضر،. کنندنظریه تلفیق می

کدها به پژوهشگران اجازه دادند تا هنگام 

مکتوب کردن مفاهیم و ارتباط میان آنها، سطح 

 مفهومی را حفظ کنند. 

در ، منبع اعتماد بر اساس دیدگاه گلیزر     

نظریه داده بنیاد بر چهار معیار استوار است که 

تناسب نظریه با ( 7ار گیرد: ی قرباید مورد ارزیاب
، مقوله ها و نظریه به این معنا که مفاهیم: هاداده

، ها تناسب داشته باشند. بر این اساسباید با داده

نیز  فرایند مقایسه مستمر در  در پژوهش حاضر

قت صورت گرفت تا هر سه مرحله کدگذاری با د

ها با نظریه تناسب داشته بدین ترتیب داده

مرتبط  مرتبط بودن نظریه داده بنیاد:( 3؛باشند

بودن حاصل انعکاس واقعی رویدادها در نظریه 

است. در این پژوهش، مرتبط بودن، پژوهش را 

 "جتماعی فوتبالا مسئولیت "به دلیل توجه به 

عملی شدن و قابلیت اجرای ( 2 ؛سازدمهم می
فاق افتاده نظریه باید بتواند آنچه را که ات نظریه:

که اتفاق خواهد افتاد را کند. بتواند آنچه تشریح 

قلمرو بینی کند و بتواند آنچه را که در پیش

 در پژوهش .افتد را تفسیر کندواقعی اتفاق می

بینی و تفسیر حاضر، نظریه قادر به توضیح، پیش

( 4؛است "تماعی فوتبالاج مسئولیت"رخدادهای

های نظریه باید توسط داده الح نظریه:قابلیت اص
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 "قابلیت اصالح "های جدیدیشتر و یا نشانهب

بر این اساس هر آنچه از طریق  داشته باشد.

، از مقایسه مستمر با نظریه حاضر پیوند یابد

تواند با استفاده از رود و نظریه میدست نمی

در شود.  جدید یا مرور ادبیات اصالح های -نشانه

بخشی پژوهش، گلیزر  -های اعتبارادامه رویه

دارد که برخی قوانین کدگذاری باز شامل  کیدتأ

عدم واگذاری کدگذاری به دیگران هستند و نیز 

-، برای بررسی ایندگاندرخواست از شرکت کنن

که نظریه صدای آنها هست یا خیر اشتباه 

 .(khademi et al., 2014)است

 های پژوهشیافته

-ش، مجموعه اطالعات حاصل از نمونهدر این بخ

انژد در  داشژته هایی که در این پژژوهش شژرکت   

ارائژه شژده اسژت. ایژن جژدول       7جدول شماره 

پاسژژخ مرتبژژه علمژژی، تخصژژص و سژژابقه شژژامل 

دهنژژژژژژژژژژژژژژژژژدگان اسژژژژژژژژژژژژژژژژژت.

 

  ، تخصص و سوابقمرتبه علمی اساس بر دهندگان پاسخ توزیع. 1 جدول

کد 

مصاحبه 

 دهشون

  سوابق تخصص مرتبه علمی

P1 )عضو هیأت علمی)دانشیار 

مدیریت ورزش، 

روانشناسی 

 ورزش

نائب رئیس فدراسیون فوتبال، رئیس 

کمیسیون روانشناسی ورزشی کمیته ملی 

 المپیک

 

P2 )عضو هیأت علمی)دانشیار 
مدیریت و برنامه 

 ریزی در ورزش

مدیر کل تربیت ریاست فدراسیون فوتبال، 

،مدرس رت آموزش و پرورشبدنی وزا

المپیک سولیداریتی کمیته بین المللی 

معاون توسعه ورزش قهرمانی و  المپیک،

 ای وزارت ورزش و جوانانحرفه

 

P3 )عضو هیأت علمی)دانشیار 
مدیریت و 

 بازاریابی ورزشی
  فوتبال محقق در زمینه

P4 
 
 

 عضو هیأت علمی)دانشیار(
مدیریت و برنامه 

 ریزی در ورزش

م ینده دانشکده در کمیسیون علونما

لف مؤاجتماعی انتشارات دانشگاه، 

 های اجتماعی ورزشیباکت

 

P5 کارشناس تربیت بدنی 
مربیگری حرفه 

 ای فوتبال

و  فوتبال ایرانبرتر های لیگ مربی تیم

 مدرس فیفا
 

P6 
کارشناس ارشد مدیریت 

 اجرایی

مدیریت و 

 بازاریابی ورزشی

فوتسال و  ل کمیته فنی و توسعهمسئو

فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال، عضو و 

مدیر اجرایی کمیته رسانه ای و بازاریابی 
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فدراسیون فوتبال، نائب رئیس کمیته 

 رسانه ای و بازاریابی غرب آسیا

P7 )عضو هیأت علمی)دانشیار 
مدیریت و 

 بازاریابی ورزشی

عضو شورای آموزش و پژوهش فدراسیون 

ت بدنی دانشگاه فوتبال، رئیس مرکز تربی

 تربیت مدرس

 

P8 

 

 عضو هیأت علمی)دانشیار(
آسیب شناسی 

 ورزشی

رئیس انجمن فوتبال وزارت علوم، عضو 

کمیته آسیاویژن کنفدراسیون فوتبال 

 آسیا، رئیس آکادمی ملی فوتبال

 

P9 

 

 عضو هیأت علمی)دانشیار(

مدیریت ، 

بازاریابی و 

مدیریت 

 استراتژیک

ه موسس اولین شرکت مشاور

، مجقق، مدرس و "راستابین"بازاریابی

مشاور بازاریابی و پدر علم بازاریابی نوین 

 ایران، مشاور فدراسیون فوتبال

 

P10 

 

مدیریت و برنامه  عضو هیأت علمی)دانشیار(

 ریزی در ورزش

مترجم کتاب های فوتبال، مهارت ها، 

تاکتیک ها و آمادگی بدنی در فوتبال، 

تمرینات  قوانین و مقررات فوتبال،

 پیشرفته فوتبال، مدرس مدیریت ورزشی

 

P11 )عضو هیأت علمی)استادیار 
مدیریت و جامعه 

 شناسی ورزشی
  ولیت اجتماعیمسئدر زمینه محقق 

P12 ولیت اجتماعیمسئدر زمینه محقق  مدیریت ورزشی دکتری تربیت بدنی  

P13 
، کارشناس کارشناس حقوق

 ارشد مدیریت ورزشی

حقوق و مدیریت 

 ورزشی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره باشگاه راه 

آهن، موسس گروه حقوقی برهان، 

نویسنده و کارشناس در مدیریت ورزشی 

و نویسنده یادداشت های مرتبط با مسائل 

های آرمان، در روزنامهاجتماعی فوتبال 

 نود و فرهیختگان

 

     

استفاده از تحلیل  های پژوهش بایافته    

ها و فرایند کدگذاری، صورت ههمزمان مصاحب

و مقدماتی پس از انجام دو مصاحبه  .گرفت

کدگذاری آنها به روش کدگذاری باز، مقوله 

 احبۀمص72 سپس .محوری پژوهش نمایان شد

بعدی تا رسیدن به اشباع نظری کدگذاری 

به دست آمد که در مرحله اول  کد 257گردید.

، های الزم توسط پژوهشگرپس از اعمال تعدیل

در نتیجه مراحل  کد اصلی تقلیل یافت. 703به 

مفهوم و  30 کدگذاری براساس رویکرد گلیزر،

 ی چون:مفاهیمشامل که  مقوله به دست آمد 74

ی، فرهنگ داوطلب جیترو ،فوتبال در جامعه جیترو

 جیتروی، و اجتماع یفرهنگ یهابرنامه جیترو

 یارتقای فرهنگی و الگوسازی، فرهنگ کارگروه

در قالب  بودند که یو فرهنگ یاجتماع یهاارزش

طبقه بندی  مقوله توسعه فرهنگی و اجتماعی
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مفاهیم حمایت از اقشار خاص،  شدند. همچنین،

ت، برابری و رفع تبعیض غنی سازی اوقات فراغ

، عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی در در فوتبال

، مفاهیم عدم قالب مقوله رفاه و عدالت اجتماعی

در فوتبال، توسعه اخالقی رسانه،  زدگیسیاست

در  تجاریبسترسازی اخالقی، تعهد به اخالق 

 طبقه بندی شدند. قالب مقوله تعهد اخالقی

حمایت از قوانین حقوقی و  مداری،مفاهیم قانون

اشاعه مقوله در قالب نیز  های قانونیشفافیت

 طبقه بندی شدند. الزامات قانونی

یل شامل مفهوم ذ 79همچنین در ادامه،  

مفهوم مشارکت در توسعه اقتصادی در قالب 

مفهوم  ؛مقوله مشارکت در توسعه اقتصادی

های اجتماعی به عموم در قالب آموزش ارزش

 های اجتماعی به عموم؛مقوله آموزش ارزش

 مفهوم اقدامات بشردوستانه در قالب مقوله

مفاهیم مدیریت دانش و  ؛انهاقدامات بشردوست

قالب مقوله توسعه منابع  رشایسته ساالری د

ی در قالب محیط زیست گرایمفهوم  انسانی؛

مفهوم ارتقای غرور  گرایی؛مقوله محیط زیست

مفهوم  ی غرور ملی؛ملی در قالب مقوله ارتقا

 حوری؛محوری در قالب مقوله برنامهبرنامه م

های فوتبال در قالب مفهوم توسعه زیرساخت

مفهوم ؛ های فوتبالتوسعه زیرساختمقوله 

سازمانی در قالب مقوله های برونتوسعه مشارکت

مفهوم  و سازمانیهای برونتوسعه مشارکت

دیپلماسی ورزشی در قالب مقوله دیپلماسی 

  بندی شدند.طبقه ورزشی

 مورد اشاره در باال، مفهوم 30 بدین ترتیب

تماعی فوتبال لیت اجکننده مسئوعوامل تبیین

 سویکید از شترین تأبی . لیکنباشنددر ایران می

خبرگان مربوط به مفاهیم تشکیل دهنده مقوله 

از روش  یانمونه بود.توسعه فرهنگی و اجتماعی 

نشان داده  3ها در جدول داده لیوتحل هیتجز

.شده است

 

 نمونه مراحل کدگذاری .2جدول 

 کد اولیه مفاهیم مقوله
کد مصاحبه 

 شونده ها

 
 
 
 
 
 
 
 

 تعهد اخالقی
 

 
عدم سیاست 

زدگی در 
 فوتبال

 P2.p10.p11 کمرنگ کردن سیاسی کاری

 P3.p4.p9.p11 عدم شهرت گرایی مدیران

 P3.p4.p9.p11 عدم سهم خواهی سیاسیون

 P3.p8 برحذر داشتن فوتبال کشور از سیاسی کاری
توسعه اخالقی 

 رسانه

 
 
 

 

 P1.p3.p11.p13 انحصاری نبودن حق پخش تلویزیونی

 P2.p3.p9.p10 ها به حواشی فوتبالمن نزدن رسانهدا

 P1.p2.p3.p9 های خوبپخش رسانه

 P1.p2.p13 هافرهنگ سازی نوشتاری و گفتاری سالم رسانه

 P1.p2 اخالقیها از تبلیغ بیاجتناب رسانه
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در ادامه به ارائه مدل از کدهای به دست آمده    

برای تلفیق  (B. Glaser, 1978)پرداخته شد. 

خانواده از کدهای نظری را  71کدهای حقیقی، 

به عنوان الگوهایی برای تلفیق کدهای حقیقی 

حاضر بر اساس اینکه در تحقیق کند. می معرفی 

عوامل ، تند به شناسایی عللمحققان انتظار داش

حاصل از  مقتضیات این حوزه و نتایجهمبسته، 

آن بپردازند، با این سوال که ارتباط این مفاهیم 

از یک مدل پدیدار شونده چگونه است، در قالب 

خانواده در رویکرد گلیزری مدل  71میان 

را متناسب با سواالت خود  " 7سی 6خانواده "

تشخیص داده و سعی نمودند تا با این انتخاب، 

یرامون پ ها راتلفیق مقولهبه بهترین شکل امکان 

مسئولیت اجتماعی  "مقوله محوری با عنوان

فراهم کرده و مدل پژوهش را مطابق  "فوتبال

ترسیم نمایند. در ادامه پس از تشریح  7شکل 

مقوله محوری، هر یک از عناصر مدل شرح داده 

                                                      
7 . The 6Cs family این اصطالح به حرف اول علل،  

وط به عوامل همبسته، شرایط میانجی، اقتضائات، نتایج مرب

.مقوله محوری و بستر پژوهش اشاره دارد  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
بسترسازی  

 اخالقی
 
 
 
 
 

 

P1.p3.p4.p8.p ارتقای روحیه جوانمردی
9 

 P1.p2.p3 اخالقی افراد جامعه ارتقای ظرفیت

 الگوسازی اخالقی و رفتاری برای جوانان
P1.p2.p3.p4.p
5.p6.p7.p8.p9.

p10.p13 

 آموزش و ترویج اخالقمداری در جامعه
P1.p3.p6.p7.p
8.p9.p10.p11.p

13 
احترام و رعایت عرف، هنجارها و ارزش های 
 جامعه)تبعیت از اصول اخالقی حاکم بر جامعه(

P3.p6.p7.p8.p
11 

P1.p2.p3.p9.p پایبندی به اصول اخالقی
11 

 P1.p3.p9.p11 احترام به قوانین و عرف جامعه

P1.p2.p3.p9.p های فوتبالی در جامعهافزایش تصویر اخالقی سازمان
11 

 تعهد به اخالق

 تجاری

 P1.p10 پایبندی به قراردادها

.P1.p2.p3.p11 شفاف سازی اقتصادی و اطالعاتی
p12.p13 

 P3.p13 داشتن اخالق تجاری

 P3.p6 شفاف سازی قراردادهای بازیکنان و مربیان

 P1.p3.p9.p13 جلوگیری از فساد اقتصادی در فوتبال

پاک نگه داشتن چهره فوتبال)در بازاریابی،از فساد اداری 
 P1.p9.p13 و فعالیت های داللی(

 P3.p4.p5 بالرعایت اخالق در اقتصاد فوت

 P3.p6.p13 گزارش دقیق از عملکرد تجاری

 P1.p9.p13 رقابت سالم بدون رانت
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  :دهدنشان میمدل حاصل از پژوهش را  7 خواهد شد. شکل

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولیت اجتماعی فوتبال مدل مسئ .1شکل

مقوله محوری پژوهش به عنوان فرایند 

 اجتماعی پایه
بر  7طور که از مدل ارائه شده در شکل همان 

مسئولیت  "د، مقوله محوری پژوهشآیمی

نامیده شد. مسئولیت  "اجتماعی فوتبال

اجتماعی انتظارات اقتصادی، اخالقی، قانونی و 

ی است که هاینبشردوستانه یک جامعه ازسازما

ی خاصی در آن جامعه به فعالیت در برهۀ زمان

به دیدگاه گلیزر، در رویکرد پردازند. بنامی

محوری پژوهش  ظاهرشونده، چنانچه مقوله

 ها نقطه گسیختگی قابلنسبت به سایر مقوله

که توالی تشخیصی داشته باشد، به این معنی 

مقوله محوری یک  ،زمانی در آن قابل درک باشد

 .B. G)شوداجتماعی نامیده می رایندف

: عدالت اجتماعی،مدیریت دانش، دیپلماسی ورزشی، برنامه محوری، بسترسازی اخالقیبستر مطالعه  

نجی یا مداخله گرها:شرایط میا  

 اقدامات بشردوستانه

 محیط زیست گرایی

 حمایت از اقشار خاص

 توسعه زیرساختهای فوتبال

  توسعه مشارکت های برون سازمانی
 توسعه اخالقی رسانه

 

 مقوله محوری:

 مسئولیت اجتماعی فوتبال

:علل  

آموزش ارزشهای اجتماعی به عموم   

 ترویج فرهنگ کار گروهی

ه های فرهنگی و اجتماعیترویج برنام  

 

 کواریانس)عوامل همبسته(

 ترویج فرهنگ داوطلبی

 الگوسازی
 

 اقتضائات)عوامل تعدیلگر(:

 قانونمداری

 حمایت از قوانین حقوقی

 شفافیت های قانونی

 شایسته ساالری

 عدم سیاست زدگی در فوتبال

 تعهد به اخالق تجاری
 

 نتایج:

 غنی سازی اوقات فراغت

 رفاه اجتماعی

ارتقای ارزشهای اجتماعی و فرهنگی   

 مشارکت در توسعه اقتصادی

 برابری و رفع تبعیض در فوتبال

 ترویج فوتبال در جامعه

 ارتقای غرور ملی
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Glaser, 1978) . در این پژوهش نیز مقوله

زیرا  .محوری یک فرایند اجتماعی پایه است

، است نشان داده شده 7طور که در شکل همان

مقوله دیگر به لحاظ توالی  6میان مقوله اصلی و 

 زمانی گسیختگی وجود دارد.
منعکس کننده دالیل و توضیحاتی  :علل -1

نشان داد مقوله محوری است. نتایج برای وقوع 

را به  "فوتبال مسئولیت اجتماعی "رگان که خب

های اجتماعی به عموم، دالیل آموزش ارزش

های فرهنگ کار گروهی و ترویج برنامه ترویج

 دهند.نگی و اجتماعی مورد توجه قرار میفره

به مجموعژه عژواملی    :عوامل همبسته با علل -3

اشاره دارند که با علژل مقولژه محژوری پژژوهش     

نشژان   7شکل در نطور که همبستگی دارند. هما

عوامل همبسژته بژا علژل ایجژاد      داده شده است،

مسئولیت اجتماعی فوتبال، شامل مفاهیم ترویج 

 .فرهنگ داوطلبی، الگوسازی است

در ایژن مژدل، اقتضژائات عژواملی      :اقتضائات -2

و مقولژه محژوری و    ابطه میان علژل هستند که ر

مقولژه محژوری و نتژایج را    همچنین رابطه میان 

هژای مربژوط بژه عوامژل     کنند. مقولژه عدیل میت

حمایژژت از ، مژژداریعبارتنژژد از: قژژانونتعژژدیلگر 

شایسژته   هژای قژانونی،  یتشژفاف  قوانین حقوقی،

تعهژد   و عدم سیاست زدگی در فوتبژال  ساالری،

  به اخالق تجاری. 

ره به متغیرهای اشا :گرهاها یا مداخلهمیانجی -4

قبل از ظهور د که نگری دارمیانجی یا مداخله

یدار شده و نتایج اصلی را نتایج مقوله محوری، پد

این پژوهش عبارتند از:  دهند که درشکل می

های فوتبال، انجام اقدامات توسعه زیرساخت

حمایت از  ،بشردوستانه، محیط زیست گرایی

توسعه اقشار خاص جامعه، توسعه اخالقی رسانه، 

 .های برون سازمانیمشارکت

طی دارد که اشاره به بافت محی: بستر محیط -5

که  آن قرار گرفته استجامعه مورد مطالعه در 

این پژوهش عبارتند از: عدالت اجتماعی، در 

دیپلماسی برنامه محوری، مدیریت دانش، 

 .، بسترسازی اخالقیورزشی

هایی دارد که اشاره به خروجی :نتایج -6

نظران در زمینه مسئولیت اجتماعی صاحب

حاصل از مقوله  دادهایعنوان برون فوتبال، به

های پژوهش نشان اند. یافتهمحوری تجربه کرده

-برون "مسئولیت اجتماعی فوتبال"داد که 

قابل توجهی از جمله ارتقای  دادهای مثبت و

های اجتماعی و فرهنگی، رفاه اجتماعی، ارزش

غنی سازی اوقات فراغت، ارتقای غرور ملی، 

، برابری و رفع مشارکت در توسعه اقتصادی

تبعیض، ترویج فوتبال در جامعه را به همراه 

 خواهد داشت.

 

 و نتیجه گیری بحث

مسئولیت اجتماعی مفهوم جدید سازمانی اسژت  

گژژری در فوتبژژال بژژه ایکژژه بژژا گسژژترش حرفژژه

موضوعی قابژل توجژه و رو بژه رشژد در فوتبژال      

گیری از در این پژوهش با بهرهتبدیل شده است. 

ونده نظریه داده بنیاد و از طریژق  رویکرد ظاهرش

مقایسه مستمر در فراینژد کدگژذاری حقیقژی و    

مسژئولیت   "کدگذاری نظری، نظریژه داده بنیژاد  

به عنوان یک فرایند اجتماعی  "اجتماعی فوتبال

پایه ظهور یافت. این مفهوم به انتظژاراتی اشژاره   

دارد کژه در صژورت لحژاظ کژردن اقتضژژائات در     

دی منجژر مژی شژود کژه     نهایت به رشد و بهبژو 

های مثبت فراوانی برای جامعژه خواهژد   خروجی
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هژژای ایژژن پژژژوهش بسژژیاری از  داشژژت. یافتژژه

های موجود در مبانی نظری پیشینه را پژر  شکاف

را  "مسئولیت اجتمژاعی فوتبژال  "کرده و مفهوم 

. به طور مثال جداکردن ماهیت نمایدتر میواضح

-ی دیدگاهواکاوو  فوتبال از ماهیت سازمانی آن 

تژوان مفهژوم   مژی  نشژان داد کژه   های خبرگژان 

-مسئولیت اجتماعی فوتبال را از زوایایی گسترده

تژژر و بژژا تمرکژژز بیشژژتر بژژه مسژژائل فرهنگژژی و  

  اجتماعی مورد توجه قرار داد.

های اجتماعی بژه عمژوم   آموزش ارزش از جمله 

عنژوان  توان بژه فوتبژال بژه   دهد که مینشان می

کژردن و تربیژت افژراد بژرای      ابزاری برای آمژاده 

-زندگی نگریست. خبرگان معتقدند که سژازمان 

هژای  تواننژد بژه آمژوزش ارزش   های فوتبالی می

اجتماعی بپردازند که این اقدامات باعث ارتقژای  

عژالوه  اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد شد. بژه 

های تیمی مثل فوتبال توانایی الگوسژازی  ورزش

تواننژد  ایجاد فرهنگ جمعی را دارند و مژی  برای

منجر به ایجاد روابط تیمی و تعامالت اجتمژاعی  

در همژین راسژتا،   . افراد جامعه با یکدیگر شژوند 

گرایی و ای است که در دنیای مادیفوتبال پدیده

توانژد در آمژوزش   غرق در تبعژیض و ظلژم، مژی   

های اجتماعی به عموم مورد استفاده قژرار  ارزش

هژایی را کژه بژا سژاختن     بسیاری از ارزش گیرد.

های تلویزیژونی و فرهنگژی   ها ریال برنامهمیلیون

تواند هنوز راه درازی را در پیش دارد. فوتبال می

مخاطبین خاص خود را در این بستر فراخوانده و 

هژژا و تغییژژرات جامعژژه را در ارتقژژای ایژژن ارزش

 فرهنگی مورد نظر، نوید بخژش باشژد.  نگرشی و 

تواند فژراهم نمایژد   فرهنگی که فوتبال می فضای

های اجتماعی از جملژه  ترویج بسیاری از فعالیت

رویج فرهنژگ کژار گروهژی و کژار داوطلبژی و      ت

و  هژژای فرهنگژژی، ملژژی و مژژذهبیتژژرویج ارزش

مفهوم ترویج فرهنژگ داوطلبژی    است. الگوسازی

 (Ngoepe-Ntsoane, 2018)بژژژا نتژژژایج  

خوانی دارند. آنها معتقدند کژه اسژاس و پایژۀ    هم

مسئولیت اجتماعی، فعالیت داوطلبانه است و نیز 

(Kolyperas, 2012) لبژی را از مراحلژی   داوط

هژژا در توسژژعه مسژژئولیت دانژژد کژژه باشژژگاهمژژی

الگوسژازی   همچنژین  کننژد. اجتماعی تجربه می

تژرین مأموریژت نهادهژای    برای جوانان از بژزرگ 

فرهنگی جامعه است و همژواره معرفژی بهتژرین    

های بژزرگ مسژئولین فرهنگژی    الگوها از دغدغه

طژوری کژه همژواره داد    اجتماع بوده و هست. به

های ایشان جژاری اسژت.   هاجم فرهنگی بر زبانت

رسد چنانچه کارهای در این زمینه نیز به نظر می

فرهنگژژی مناسژژبی در اسژژتعدادیابی و فرهنژژگ  

سازی بازیکنان و مدیران فوتبال صورت گیرد، به 

ورزشژی   -مرور شژاهد تولژد الگوهژای فرهنگژی    

های اجتمژاعی  مناسبی که تناسب کافی با ارزش

هژژای حاضژژر را داشژژته و روش و ملژژی در عصژژر

ملموسی را بژرای زنژدگی جوانژان ارائژه دهنژد،      

 خواهیم بود.

مداری، حمایت از قوانین حقوقی، قانون

و عدم  های قانونی و رعایت اخالقشفافیت

از دیگر موضوعات روز  سیاست زدگی در فوتبال

رسد لزوم جامعه امروز ایران است که به نظر می

البته همه جانبه مسئولین  ریزی گسترده وبرنامه

یج پژوهش حاضر انتطلبد. فرهنگی کشور را می

 (Chen et al., 2015)بانتایج پژوهش 

همخوانی دارد. وی اذعان داشت که پیروی از 

های مسئولیت قانون از مهمترین شاخص

 همچنین .های ورزشی استاجتماعی در سازمان

مردان به دنبال سهم بعضی از سیاسیون و دولت

خواهی از فوتبال به عنوان ابزاری برای جلب 

اند. نموده توجه جامعه به خود استفاده
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همخوانی  (SHaji, 2014)ج یباشد که با نتا 

در این راستا، مدیران ورزشی و از جمله دارد. 

مدیران حوزه فوتبال نباید وظیفه خود را در این 

حوزه کم رنگ ببینند و یا مسئولین سایر 

های فرهنگی نباید چنین بیاندیشند که حوزه

. چرا که ت به کار خود بپردازدتبال بهتر اسفو

فوتبال در سایر کشورها و از دیدگاه خبرگان این 

رشته در ایران اثبات کرده که در زمینه ترویج 

یار و یاور  تواندمی مداری نه تنهااخالق و قانون

سایر مسئولین فرهنگی جامعه  باشد، بلکه 

ها مسئولیت آن کمتر از مسئولین سایر بخش

  ت.دراین حوزه نیس

ریزی مناسب و آنچه که ضروری است برنامه 

های اعتماد به فوتبال در امکان آزادسازی ظرفیت

جامعه از این  نخود در این حوزه و منتفع نمود

نگرش درست مدیران رده باالی  ها است.ظرفیت

فوتبال به مسئولیت اجتماعی و در پی آن 

ریزی ساختارمند و استراتژیک مسئولیت برنامه

اد نظام مدیریت مسئولیت عی و ایجاجتما

و تخصیص بودجه مجزا برای اجتماعی 

های اجتماعی در فوتبال بستر را برای فعالیت

انجام اقدامات اجتماعی توسط فوتبال آماده 

 ,Kolyperas)ها با نتایج خواهد کرد. این یافته

 از که بر حمایت مدیریت کالن (2012

مسئولیت اجتماعی برای ریزی مناسب برنامه

تأکید دارد، همخوانی دارد. در بستر توسعه 

و توسعه کارمندان و ای مدیران، آموزش همهارت

توجه به تحصیالت، سالمتی و رفاه آنها باعث 

رهای ها و رفتاارتقای سطح دانش، مهارت

شود که به کارایی بهتر، عملکرد کارمندان می

مالی بهتر، احترام بیشتر به شرکت، صداقت در 

 ,Forney)کار و ابقای کارمندان می انجامد 

ق در تجارت و توسعه اخالق اخال (2018

های اخالقی است که ای نیز از سایر مقولهرسانه

در  به دیدگاه خبرگان این حوزه، فوتبالبنا

 های اجتماعی خود،چارچوب انجام مسئولیت

نتایج  های شایانی را قادر به انجام است.کمک

 ,Ngoepe-Ntsoane)های پژوهش با یافته

همخوانی دارند که عنوان کرد مسئولیت  (2018

اجتماعی عالوه بر توسعه اقتصادی باعث توسعه 

رود در کسب و و انتظار می شوداخالقی نیز می

در همچنین  کارها رفتار اخالقی رعایت شود.

اظت از محیط رابطه با اقدامات بشردوستانه و حف

زیست توسط فوتبال، نتایج پژوهش حاضر با 

همخوانی دارد.  (Chen et al., 2015)نتایج 

های ورزشی را وی اقدامات بشردوستانه سازمان

ارتقای ورزش و برنامه سالمتی مانند ارتقای 

ورزش مدارس، ایجاد کمپ ورزشی، کمک به 

فعالیت تحصیلی در مدارس، ارتقای برنامه 

ها و اقشار آسیب سالمتی و نیز کمک به خیریه

ی خیریه و پذیر جامعه، درگیر شدن در رویدادها

توان داند. همچنین میتاسیس بنیاد خیریه می

از ظرفیت فوتبال برای بهبود شرایط قشر مظلوم 

در این رابطه، و خاص جامعه استفاده کرد. 

(Paramio Salcines et al., 2014)  به

افزایش رابطه اجتماعی و اقتصادی با هواداران 

قدیمی و افراد معلول در صنعت فوتبال اروپا 

اند که این نتایج با نتایج پژوهش اشاره کرده

با توسعۀ  وتبالف .حاضر همخوانی دارد

های الزم در توسعه اجتماعی و زیرساخت

مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز 

های باالیی دارد. عدالت محوری، برنامه ظرفیت

محوری و مدیریت دانش زمینه ساز ارتقای 

های اجتماعی، رفاه اجتماعی و ارتقای ارزش

 پژوهش حاضر با یافته هایگردد. می ملیغرور

(Ngoepe-Ntsoane, 2018)  همخوانی دارد
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که اشاره کرد مسئولیت اجتماعی کیفیت زندگی 

دهد و باعث بهبود ارتباط با ذینفعان را ارتقا می

بهبود رفاه اجتماعی در خود  شود و نیزمی

 ,.Afroozeh et al)نتایج سازمان و جامعه با

همخوانی دارد. محققان دیگری  (2017

نیز بر  (Henderson et al., 2014)مانند

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر سالمت روان 

های فوتبال اشاره و مربیان باشگاه بازیکنان

 ,Benson)با توجه به نتایج تحقیق اند. داشته

های مسئولیت اجتماعی مربوط فعالیت (2017

به فوتبال، باعث ایجاد احساسات ملی گرایانه 

ه با نتایج پژوهش حاضر همخوانی شود کمی

دارد. جذب قشرهای مختلف جامعه به فوتبال و 

ها به فوتبال از نتایج گسترش اقبال خانواده

مسئولیت اجتماعی است. این نتایج با نتایج 

همخوانی دارد.  (Chen et al., 2015)پژوهش 

وی اذعان داشت که کمک به ارتقای ورزش از 

های مسئولیت اجتماعی در ترین شاخصمهم

پر با  فوتبال همچنین های ورزشی است.سازمان

اوقات فراغت قشر عظیمی از آحاد  کردن مناسب

های فرهنگی، اقتصادی و جامعه قادر است کمک

اجتماعی بیشماری را به جوامع ارائه دهد. 

شایسته ساالری و رفع تبعیض از دیگر محورهای 

مسئولیت اجتماعی در فوتبال است که ظرفیت 

های باالیی در فوتبال دیده شده و مورد انتظار 

به این حوزه قابل  خبرگان است که با توجه

از نتایج مهم فوتبال  همچنین حصول است.

کمک به توسعۀ اقتصادی است و در همین 

راستا، شواهد زیادی وجود دارد که در صورت 

های اجتماعی، منافع اقتصادی انجام فعالیت

در  (Reiche, 2014)گردد. نصیب سازمان می

باشگاه لیگ آلمان را از  71های ، انگیزهایمطالعه

به دو لیت اجتماعی بررسی کرد و جام مسئوان

انگیزه اقتصادی جذب حداکثری حامیان مالی و 

نگهداری مشتریان اشاره نمود که با نتایج 

همخوانی داشت. دراین راستا پژوهش حاضر نیز 

(Costa, 2018) مسئولیت که  کنداشاره می

اجتماعی راهی برای افزایش سود و ایجاد اعتبار 

 تصویر برند است. 

ایران نام کشور در فوتبال  نکهیبا وجود ا     

را با خود به همراه دارد اما در موارد  یاحرفه

 یهاتیولئو مس یاز جمله مسائل فرهنگ یاریبس

وتبال هستند که صاحب ف ییبا کشورها یاجتماع

مطرح  یهاباشگاه نیمتفاوت است و همچن

ها و است دغدغه ممکندنیا فوتبال 

از مسائل موجود  متفاوت یاجتماع یهاتیولئمس

در صنعت . به عالوه داشته باشند فوتبال ایراندر 

فوتبال کشور برنامۀ خاص بلند مدت و بودجۀ 

مور اجتماعی وجود ندارد و معین برای ا

به صورت مقطعی و کوتاه مدت هایی فعالیت

 شود. یو باشگاه ها انجام م ونیتوسط فدراس

عدم توجه به مسئولیت اجتماعی فوتبال، ممکن 

است موجب توجه بیش از حد به بعد اقتصادی 

شود و ابعاد اجتماعی و زیست محیطی مورد 

 غفلت قرار گیرند و رشد نکنند.

با شناسایی در نتیجه انجام این پژوهش،  

های مختلف مسئولیت اجتماعی ازجمله جنبه

های تمحیطی و فعالی زیست اقدامات

و بررسی آثار آن بر جامعه، مدیران  بشردوستانه

ورزش کشور می توانند در مورد اهمیت 

درک و  ،مسئولیت اجتماعی برنامه های خود

پیشنهاد می شود  .شناخت بهتری داشته باشند

اجتماعی های مرتبط با فوتبال ساختاری سازمان

را در دل خود به وجود آورند. در این راستا و به 
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تبع کمیته مسئولیت اجتماعی کنفدراسیون 

فوتبال آسیا، می توان در هر سازمان مرتبط با 

فوتبال کمیته یا واحدی را بدین منظور ایجاد 

نمود یا مشاور مسئولیت اجتماعی را در سازمان 

ان ن سازمگمارد. به عالوه در ادامه این مسیر، ای

های فوتبالی در ها می توانند با برپایی کمپین

فوذ خود در جامعه ، به توسعه نسراسر کشور

بپردازند. مسئولیت اجتماعی می تواند به عنوان 

راهبرد منحصر به فرد هر سازمان فوتبالی به 

توسعه آن سازمان و نیز جامعه بیرونی آن 

بپردازد. مدیران سازمان های فوتبالی 

دراسیون، سازمان لیگ فوتبال و باشگاه ها مانندف

با توجه به این نتایج به تدوین استراتژی های 

مناسب و آشناسازی زیرمجموعه خود همت 

گمارند و چنانچه خواستار همراهی جامعه 

ت اجتماعی هستند از شاخص های حوزه مسئولی

. از آنجا که مدیران در صنعت غافل نباشند

ذب و نگهداری فوتبال همواره به دنبال ج

هواداران هستند، آگاهی نسبت به پیامدهای 

طرح های مسئولیت اجتماعی در صنعت فوتبال 

و با تدوین و اجرای  برای آنان مفید خواهد بود

های مسئولیت اجتماعی، مزیت درست برنامه

رقابتی قوی تری را ایجاد خواهند کرد و در 

نتیجه می توانند خدمات بهتری را با توجه به 

یاز هواداران و جامعه ارائه دهند. همچنین از ن

آنجا که فوتبال به عنوان ورزشی بسیار محبوب 

مسئولین با انجام ، در بین افراد جامعه است

مسئولیت اجتماعی در بخش های مختلف 

فوتبال می توانند در نگرش افراد جامعه به 

مسائل اخالقی، فرهنگی و زیست محیطی 

ورند و فوتبال به عنوان تغییرات مثبتی به وجود آ

را از فرهنگی می تواند افراد  -پدیده ای اجتماعی

های ناب و مسئولیت های اجتماعی طریق ویژگی

ذاتی خود از جمله بازی جوانمردانه، رعایت 

حقوق دیگران، فوتبال پاک و...جذب کرده و بر 

 رفتارآنها نیز اثر مثبت بگذارد.

ارات را از توان بسیاری از انتظمیترتیب بدین 

ورزش و به ویژه فوتبال داشت که قبالً کمتر 

بدان پرداخته شده و یا در ذهن عموم جنبه 

اید گفت که این در ادامه بلوکس داشته است. 

امکان تفاسیر  هایی از جملهپژوهش با محدودیت

که از ویژگی های مختلف از پدیده مورد بررسی 

بع منا تحقیق کیفی است، روبرو بود. عدم وجود

کافی در حوزه مورد مطالعه نیز از محدودیت 

بود. امکان سوگیری محقق و  پژوهشهای این 

در این داشتن برخی پیش فرض ها که البته 

د تاثیر داده نشود و همچنین شسعی  پژوهش

زه و تعداد افراد نخبه در این حو کم بودن

، از محدودیت دشواری دسترسی به این افراد

نیز به دلیل بودند و  ه حاضرهای دیگر مطالع

-های اجتماعی باشگاهخبرگان بر فعالیت تمرکز

در  وتبال در معنای عامف ها، مسئولیت اجتماعی

 ود.ناملموس بکمی ابتدای امر 

به مقایسه در ادامه محققان  به نظر می رسد

مسئولیت اجتماعی فوتبال در کشورهای در حال 

توسعه و کشورهای توسعه یافته بپردازند. 

نین پیشنهاد می گردد محققان به بررسی همچ

هریک از حیطه های مختلف مسئولیت اجتماعی 

گسترش عدالت اجتماعی، توسعه مانند

های برون سازمانی از مشارکت و دیپلماسی

، توجه به حساسیت های زیست طریق ورزش

رفع  و محیطی و اقدامات بشردوستانه

های اجتماعی به طور مجزا بپردازند تا تبعیض

الوه بر تعیین اولویت، مشکالت به صورت ع

 موارد ناختصاصی تر شناسایی شوند. بررسی ای

ا بحث نیاز داشته و منتفع شدن ازهبه ساعت
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های مورد اشاره در باال به همراه فوتبال، به مزیت

 ها تحقیق و پژوهش نیازمند است.سال

 

 منابع
  Afroozeh, M. S., Mozaffari, S. A. 

A., Aghaee, N., & Saffari, M. (2017). 

Identify Domains and Factors 

Affecting on Social Responsibility of 

Professional Football Clubs Iran. Sport 

Management and Development, 5(2), 

69-89. 

https://jsmd.guilan.ac.ir/article_2135.ht

ml  

 Amiri, M. S. H. N., R. (2015). An 

Introduction to Qualitative Research 

Methods in Sport. University of Tehran  

 Babiak, K. (2010). The role and 

relevance of corporate social 

responsibility in sport: A view from the 

top. Journal of Management and 

Organization, 16(4), 528.  

 Benson, P. (2017). Big football: 

Corporate social responsibility and the 

culture and color of injury in 

America’s most popular sport. Journal 

of Sport and Social Issues, 41(4), 307-

334.  

 Bradley, S. M. (2014). Corporate 

Social Responsibility and Sporting 

Events. In Strategies in Sports 

Marketing: Technologies and 

Emerging Trends (pp. 88-102). IGI 

Global.  

 Carroll, A. B. (1979). A three-

dimensional conceptual model of 

corporate performance. Academy of 

management review, 4(4), 497-505.  

 Chen, B. H., Chen, M.-H., Tai, P.-N., 

& Hsiung, W.-C. (2015). Constructing 

the corporate social responsibility 

indicators of professional sport 

organization. International Journal of 

Business Administration, 6(5), 75.  

 Costa, T. (2018). Corporate social 

responsibility within professional 

football clubs: an international multiple 

case study.  

 Filizöz, B., & Fişne, M. (2011). 

Corporate social responsibility: A 

study of striking corporate social 

responsibility practices in sport 

management. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 24, 1405-1417.  

 Forney, W. (2018). Corporate Social 

Responsibility: Understanding the 

Strategy and Impact of CSR 

Implementation Sullivan University].  

 [Record #9 is using a reference type 

undefined in this output style.] 

 Glaser, B. G. (1978). Theoretical 

sensitivity: advances in the 

methodology of grounded theory. 

Sociology Press. 

https://books.google.com/books?id=73-

2AAAAIAAJ  

 Glaser, B. G. (2002). 

Conceptualization: On theory and 

theorizing using grounded theory. 

International journal of qualitative 

methods, 1(2), 23-38.  

 Henderson, C., O’Hara, S., 

Thornicroft, G., & Webber, M. (2014). 

Corporate social responsibility and 

mental health: the Premier League 

football Imagine Your Goals 

programme. International review of 

psychiatry, 26(4), 460-466.  

 Idowu, S. O., & Leal Filho, W. 

(2009). Global practices of corporate 

social responsibility. Springer.  

 khademi, m., Mohammadi, e., & 

Vanaki, Z. (2014). A Narrative Review 

on Basic Themes and Traits of Classic 

Grounded Theory [Review article]. 

Iranian Journal of Medical Education, 

14(6), 539-549. 

http://ijme.mui.ac.ir/article-1-3118-

en.html  

 Kolyperas, D. (2012). Corporate and 

social responsibility in professional 

football club organizations.  

https://jsmd.guilan.ac.ir/article_2135.html
https://jsmd.guilan.ac.ir/article_2135.html
https://books.google.com/books?id=73-2AAAAIAAJ
https://books.google.com/books?id=73-2AAAAIAAJ
http://ijme.mui.ac.ir/article-1-3118-en.html
http://ijme.mui.ac.ir/article-1-3118-en.html


 39 یاپیپ ،9 ماره، ش8911 پاییزورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                                      فوتبال یاجتماع تیمسئول    831  

 

 

 Lin, C.-H., Yang, H.-L., & Liou, D.-

Y. (2009). The impact of corporate 

social responsibility on financial 

performance: Evidence from business 

in Taiwan. Technology in Society, 

31(1), 56-63.  

 Mohr, L. A., Webb, D. J., & Harris, 

K. E. (2001). Do consumers expect 

companies to be socially responsible? 

The impact of corporate social 

responsibility on buying behavior. 

Journal of Consumer affairs, 35(1), 45-

72.  

 Montazeri, A. (2015). Modeling of 

Social Responsibility and Attitude of 

Fans toward Team in Sport 

Industry.thesis of sport management 

Ferdowsi]. mashhad.  

 Ngoepe-Ntsoane, M. J. (2018). 

Perspectives on corporate social 

responsibility as a route to citizen 

empowerment. Development Southern 

Africa, 35(4), 419-431.  

 Paramio Salcines, J. L., Grady, J., & 

Downs, P. (2014). Growing the 

football game: The increasing 

economic and social relevance of older 

fans and those with disabilities in the 

European football industry. Soccer & 

Society, 15(6), 864-882.  

 Parast, M. M., & Adams, S. G. 

(2012). Corporate social responsibility, 

benchmarking, and organizational 

performance in the petroleum industry: 

A quality management perspective. 

International Journal of Production 

Economics, 139(2), 447-458.  

 Reiche, D. (2014). Drivers behind 

corporate social responsibility in the 

professional football sector: a case 

study of the German Bundesliga. 

Soccer & Society, 15(4), 472-502. 

https://doi.org/10.1080/14660970.2013

.842877  

 SHaji, R. (2014). New approaches 

and theories of sociology of football. 

naghde afkar.  

 Simpson, J. M. (2017). Bigger than 

Football: Corporate Social 

Responsibility, Domestic Violence and 

the National Football League The 

University of Texas at San Antonio].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1080/14660970.2013.842877
https://doi.org/10.1080/14660970.2013.842877


 

 

 

Quarterly Journal of 

Sport Development and Management 
  Vol 9, Iss 3, Serial No. 23 

 

 

 

Football Social Responsibility  

Maryam Niazitabar 1,  Reza Andam* 2, Hasan Bahrololoum 3, ZHaleh Memari 4, 

Abbas Rezai Pandari 5 

Received: Oct 01, 2018                                              Accepted: Dec 08, 2018 

Abstract 

Objective: Due to increasing importance of social activities, the object of this 

research was deep study of football social responsibility. 

Methodology: method of research was Grounded Theory with Glaser 

approach. for this purpose, with purposed and snowball sampling ,identified 

13 experts in football social issues that was conducted 13 deep interviews to 

achieve theoretical saturation. Data analized through coding in Glaser 

approach with constant comparison in the coding process include substantive 

and theoretical.for explaining the research model, around the core category 

was used model the 6Cs family in Glaser approach. 

Results: 192 codes were obtained that were categerized in 29 concepts.the 

results are shown promoting social and caltural values, social justice, cultural 

modeling,promoting volunteering culture, planning approach 

,lawfulness,moral contextualization, philanthropy activities, environmentalism 

are one of most important explanatory factors of football social responsibility. 

Conclusion: experts in this research, more emphasis on cultural-social 

development ,education of  social values and ethical issues.  sports managers 

by identifying various aspects of social responsibility, such as cultural affairs، 

Environmental  measures and Humanitarian  activities and reviewing its 

effects on society, can understand better importance of social responsibility of 

your plans and respect community needs and spectators  with better ways. 
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