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 چکیده

دارای های فوتبال باشگاه است کهشناسی ازاریابی و مباحث جامعهاجتماعی مفهوم جدیدی در ب مسئولیت

تدوین راهبردهای مسئولیت اجتماعی حاضر  پژوهش از دف اصلیه رو،باشند؛ ازاینمیپتانسیل استفاده از آن 

ت أاز نخبگان، مدیران، مربیان و اعضای هی نفر 19 پژوهش راآماری  ۀلیگ برتر فوتبال ایران بود. نمونهای باشگاه

با  نیز انتخاب خبرگانشدند.  بانتخا گیری نظریکه به روش مصاحبه و با استفاده از نمونه تشکیل دادندعلمی 

باز، محوری و  ۀگذاری در سه مرحلاز طریق روش کد هایافتهذکر است که شایان. گرفتحداکثر نوسان انجام 

 :مقوله شامل 14که در  گردیدنشان در کدگذاری شناسایی  42 براساس نتایج، انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند.

سنجی، نفعان، آموزش شهروندی، جامعهن و ذیآموزش اخالقی و اجتماعی مدیران، ورزشکاراها، آموزش رسانه

سازی نسل چهارم، داوطلبی، فوتبال ۀزیربنایی، توسع ۀمالی، ترویج، توسع ۀسازی، توسعسازی اجتماعی، مدیربرند

گرایی، عی، استقاللآموزش، مهندسی اجتما ۀلفؤم ششمذاکره و  و سازی برخط، دیپلماسیعقد قرارداد، شبکه

 ربواند بناتهر راهبرد میتوان گفت که برمبنای نتایج میبندی شدند. زی و ارتباطات طبقهسارتفک سازی،ساختار
 گیرد تا باشگاه و جامعه هر دو منتفع گردند. قرار اولویتباشگاه فوتبال در محلی و  ۀموقعیت جامع
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 قدمه م
 ۀمیالدی و در پی توسع( 1950ۀ )که از اواسط ده جتماعی سازمانیئولیت افهوم مسم

سازمانی را مورد توجه قرار داده ل محیطی و فرائکار و نیاز جوامع مطرح شده است، مساوکسب

که مسئولیت صورتی. درباشدمیهای سازمان های بهینه در فعالیتکارجوی راهوو در جست

های اقتصادی تعریف خصوص پیامدهای فعالیتپیرامونی را تعهد سازمان در ۀقبال جامعدر

باشد. استناد میوزی وجود داشته و قابلاز جهان باستان تا دنیای مدرن امر کنیم، این موضوع

گیری از منابع های آن در بیشتر مواقع با بهرهبسته به اهداف و کارکرد یر سازمانهای هفعالیت

 مورد عناصر دگیپیچی(. 192، 2010، 1هاومولیج، موویچ، یاکاسپوزیتو، ت )اسطبیعی همراه 

 تعاریف ۀارائ ها،پدیده این از دانشمندان متفاوت هایبرداشت و اجتماعی هایپدیده در مطالعه

بیشتر ، از مسئولیت اجتماعیتعریف واحد  نبودبا وجود  ت.اسنموده  دشوار را هاآن از واحد

ها گویی سازماناند و پاسخهای اجتماعی نام بردهتجارت و نیز خلق ارزش ها به طریقی ازآن

 ؛135، 2003، 2وداک، بودویل و گراویساند )فراتر از الزامات قانونی را از ارکان آن دانسته

 هاسازمان مسئولیت که دنهست معتقد از پژوهشگران یگروه(. 95، 2004، 3لتکین هورست

 بایستمی هاسازمان باشد ومی کاال تهیه و خدمت ۀارائ از فراتر ممرد ۀعام و جامعه به نسبت

 محسوب هاآن مشکالت از بخشی جامعه مشکالت زیراکرده ) اسحسا را مسئولیت این

( 1997) 4براون و داسنراستا، دراین .گمارند همت هاآن فصل و حل به نسبتشود( و می

یا  خود ودر انجام وظایف اجتماعی  هات سازمانوضعیت و فعالی ۀمنزلمسئولیت اجتماعی را به

 5حالی است که ماتن و موناند و این درنفعان تعریف نمودهقبال ذیدر حداقل انجام وظایف

کار، و( مسئولیت اجتماعی را مفهومی آمیخته با مفاهیمی همچون اخالقیات کسب2004)

طبق نظریات  ،بنابراین ؛نداها دانستهمحیطی سازمانندی و مسئولیت زیستدوستی، شهروانسان

باشند میقبال یکدیگر در ایهای به اندازهدارای مسئولیت در جامعه ارکان تمامیشناسان جامعه

 یمدرن امروز ۀگذار در جامعثیرأعنوان یک رکن تورزش به ۀو اما اگر قبول کنیم که پدید

ورزش دارای کارکردهای . دهیمقرار نیز مورد توجه  را های آنکارکردبایست می مطرح است

 ،1393)مهرآیین،  باشدمیکارکرد اجتماعی  هاترین آنآشکار و پنهان مختلفی است که از مهم

های بارز اجتماعی است که گاه زش یکی از فعالیت( اعتقاد دارد که ور2009) 6کوکلی (.53

عنوان آیین اجتماعی، ابعاد و به، روایناز ؛آیدشمار میعنوان بنیاد هویت اجتماعی شخص بهبه

شود ای اجتماعی تلقی میشناسی پدیدهورزش از نظر جامعه همچنین، نفوذی باور نکردنی دارد.

                                                           
1. Esposito, Ecimovic, Mulej & Haw  

2. Waddock, Bodwell & Graves 

3. Luetkenhorst  

4. Brown & Dacin  

5. Matten & Moon  

6. Coakly  
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و برای شناخت حقیقت آن باید علل و  باشدمیخود حیات و حرکت مخصوص بهدارای که 

ثیر شرایط أتورزش تحتاجتماعی  ۀپدیدشناخت و مبرهن است که آن را  ۀآورندوجودعوامل به

(. 63، 1388، نی دارد )قاسمی، ذولکتاف و علیوندهای گوناگوفرهنگی و اقتصادی، فراز و نشیب

توان به ارتباط متقابل و آمیختگی تنگاتنگ آن با از کارکردهای پنهان اجتماعی ورزش می

اشاره کرد که  پرورش و مذهبونهادهای اصلی و فرعی دیگر اقتصاد، سیاست، خانواده، آموزش

این ارتباط در شرایط اجتماعی مطلوب و فرهنگ سالم موجب بروز کارکردهای مثبت و 

و در شرایط اجتماعی نامطلوب و فرهنگ غلط موجب بروز کارکردهای منفی و شده سودمند 

سازی و های ورزشی مراکز تصمیمباشگاه ،راستااین(. در91، 1381گردد )الخولی، زیانبار می

عنوان پرطرفدارترین ورزش جهان نقش د و فوتبال بهنروشمار میپراکنی ورزش بهفرهنگ

انجام مسئولیت اجتماعی در ورزش از ابتدای ورزش و به  ،چهکند. اگرایفا می در آن سزایی رابه

های گوناگون قالبهای المپیک باستان نیز این امر درو در بازیانحای گوناگون وجود داشته 

والکر، کنت و گرفته است )مک به ورزشکاران فقیر جهت شرکت در مسابقات صورت میمانند ک

دوستی در نوع ۀپروژ"هایی مانند نیز پروژه های گذشتهطی سال .(87، 2010، 1وینسنت

گرفته ای از ارتقای جوامع سالم انجام جهت توسعه و حمایت ورزش حرفهدر( 1998) "ورزش

های خیریه و های پایه، طرحبا لیگ طرح در رابطه 400حدود ( 2006) این پروژه تا سال. است

 ۀپروژ( 2003) در سال ،به انجام رساند. همچنین را مریکا و کاناداآ ۀدوستانه در ایاالت متحدنوع

کشور جهان  40و در بیش از  گردیدالمللی المپیک تشکیل بین ۀبه کمک کمیت "حق بازی"

در در این ارتباط، (. 695، 2009، 2داد )باردیش و کورنینانجام  راای های بشردوستانهفعالیت

 استراتژی ها در اقدامی ارزشمندسازماندهی بازی ۀکمیت ،ونکوور( 2010) المپیک زمستانی

راستای ها درساز بازیوسازی و ساختبومیان در روند آماده ۀجامعی را برای حمایت از استفاد

. (32، 2010، 3پایدار المپیک زمستانی ونکوور ۀ)گزارش توسع دتدوین نمومسئولیت اجتماعی 

های معتبر اساس گواهینامهبر هماهنگی برلندن عالوه( 2012) در المپیکبراین، عالوه

 ۀلحبه مرزیست های مهم مرتبط با محیطیکی از سه پایداری ،مخصوص رویدادهای ورزشی

توانستند  "تغییریک برنامه برای "و  "زباله صفر" ۀامبرناستفاده از با  مسئوالن. ه شداجرا گذارد

المپیک تبدیل  ۀای مدون به دهکدبزگترین زمین بایر شهری را با برنامه ،پروازانهبا اقدامی بلند

های بسیار ارزشمندی گام در فوتبال نیز(. 270، 2013، 4، رابینسون و واشنگتنداولینگانمایند )

 ۀتوان در بنیادهای خیریبرداشته شده است که نمود آن را میتماعی در انجام مسئولیت اج

برای کمک به ( 2007) مسی در سال ۀبنیاد خیریزمینه، دراین. مشاهده کرداستارها سوپر

 دوران درکه  گردید. مسیسیس أزمین ت ۀتحصیل و سالمتی کودکان در نقاط مختلف کر

                                                           
1. Walker, Kent & Vincent  

2. Bardish & Cornin  

3. Vancouver 2010 Sustainability Report   

4. Dowlinga, Robinsonb & Washington   
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خود هموطنان کوچک  برایین امکان را ا ،کردپنجه نرم میوهورمونی دست کودکی با مشکل

 بسیار کم پشتای های اینچنینی را با هزینهبتوانند درمان تا با مراجعه به بنیاد او فراهم نمود

ستارگان مانند ک از یای که هربر بنیادهای خیریهعالوه (.14، 1392)عباسی،  سر بگذارند

دارای راهبردهای مختلفی جهت حمایت نیز ها هباشگا ،اندتأسیس نمودهو رونالدو د بکهام، جرار

باشگاه  اهدافهای مدیریتی و نیز کدام به تبعیت از سبکراهبردهایی که هر ؛باشنداز جامعه می

ف صرهای تجاری وقت خود را ای و یا حتی شرکتهای حرفهبیشتر باشگاه تواند متغیر باشد.می

لین و  . در این ارتباط،اندمحلی خود نموده ۀعتدوین استراتژهای اجتماعی متناسب با جام

عنوان استراتژی ها از بخش مسئولیت اجتماعی به( دریافتند که بیشتر شرکت2009) 1همکاران

ر ورزشی بهای معتبا بررسی لیگ پژوهشگرانکنند. استفاده میپایدار  ۀثر در توسعؤکار موکسب

 پژوهشتوان به ند که از جمله میاهها اقدام نمودو فوتبال به شناسایی برخی راهبردهای باشگاه

با طی آن که  ایهای حرفهتحلیل تیمودر تجزیه ها( اشاره کرد. آن2010والکر و همکاران )

الکترونیکی مصاحبه نمودند، دریافتند که  ۀنفر از چهار لیگ ورزشی از طریق نام 800

استفاده نمایند.  یارتباط ی وجتماعاز دو نوع استراتژی ا بایستمیهای ورزشی باشگاه

تعامالت را از  ۀاستراتژی، ارتباطات و توسع ۀ( نیز سه حیط2011) 2کولیپریاس و اسپارکس

 3اناگولستاپولوس و همکارانهمچنین، . دانستندهای اروپایی های فوتبال لیگراهبردهای تیم

به بررسی  "ای ورزشیهای حرفهمسئولیت اجتماعی در تیم"با عنوان  پژوهشی( در 2014)

های اجتماعی های فوتبال انگلیس در رابطه با انجام مسئولیتگیری در تیموضعیت تصمیم

که  ددانشان  گرفت،گرندد تئوری انجام  ۀکه به روش مصاحب پژوهشپرداخت. این 

های فوتبال انگستان متشکل از چهار فرایند باشگاه ۀهای خیریگیری مدیران بنیادتصمیم

لفه ؤاین چهار م باشد کهمی رقابتو  توسعههماهنگی، حفظ،  (طور همزمانبه)اعی اجتم

چون همهای معتبری باشگاههمزمان باعث تعالی و پیشرفت خواهند شد.  صورتبه

سیاست فرصت برابر، بهداشتی و  ،و مسئوالنه انهمداریونایتد نیز با رویکردی جامعهمنچستر

که اینوجودباما ا ؛(2013، 4سالسین وپارمیخود قرار داده است )های س فعالیتأکودکان را در ر

های فوتبال کشور هنوز شناخت ، باشگاهباشدمیهای معتبر ایران لیگ فوتبال ایران از لیگ

رویای  ۀجایز در این ارتباط، هرچندراهبردهای مسئولیت اجتماعی ندارند. ها و چندانی از مزیت

مسئولیت اجتماعی  ۀهایی که در حوزها و باشگاهآسیا به شرکت آسیا که کنفدراسیون فوتبال

های باشگاههنوز  تعلق گرفت؛ اماآذین به استیل( 2013) در سال کند،، اهدا میندهست فعال

مشی تاکنون خطکار بهره ببرند و این راههای اند از پتانسیلنتوانسته ای فوتبال در ایرانحرفه

مطالعات نشان راستا، دراین های باشگاه صورت نگرفته است.لویتودر اخصوص اینمشخصی در

                                                           
1. Lin, Yong & Lion  

2. Kolyperas & Sparks   

3. Anagnostopoulos, Byers & Shilbury  

4. Paramio Salcines 
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دلیل ارتباط مستقیم با جامعه و محیط زیست ها بهکه رویدادهای ورزشی و باشگاه ه استداد

وجود راهبردهای اختصاصی هر باشگاه ورزشی در د. ننظر قرار دهباید رویکرد اخالقی را مد

 .دمنجر شوها شدن بیشتر آنجهانی بهی خود توانسته است جهان با توجه به اهداف و رویکردها

راهبردهای مسئولیت  در پژوهش خود عنوان کردند که (2015) 1عفیفه و اسنان زمینه،ایندر

بیشتر  ،دانیمتواند راه ارتقای برند و شناخت سازمان را هموار سازد. چنانچه میاجتماعی می

شدن در سطوح منطقه و یا بعضًا مدونی جهت شناخته ۀنامهای لیگ برتر فوتبال ایران برباشگاه

. سازدندارند و شناسایی راهبرد مسئولیت اجتماعی شاید بتواند این نقیصه را برطرف  را کشور

تواند به بهبود نمرات ارزیابی عملکرد باشگاه وجود راهبرد مسئولیت اجتماعی می ،همچنین

ها دارای فاکتورهای های ارزیابی سازمانشاخصچنانچه بیشتر استانداردها و  ؛کمک نماید

ای فوتبال اگر های حرفهو باشگاه ( 580 ،2016، 2)جانکلوا ارزیابی مسئولیت اجتماعی است

 دیر یا زود به این فرایند تن دهند. ، الزم استکنندای را دنبال میسازی حرفهرویکرد استاندارد

های فوتبال در ایران مشکالت درونی و بیرونی باشگاه این مقاله با توجه بهذکر است که شایان

 ها بود. در پی تدوین راهبردهای مسئولیت اجتماعی برای باشگاه

 

 پژوهش شناسیروش
که ابهامات زیادی را پیش روی چنان اندک باشد آنموجود در یک زمینه  گر اطالعاتا

های اجتماعی بر پژوهش کهجاآناز گرفت.بهره  3از روش کیفی بهتر است، قرار دهدپژوهشگر 

وجود اطالعات موجود کمکی به حل موضوع نکرد،  در پژوهش حاضر و بوده خرد جمعی استوار

 نتایجشده به تعیینجلوگیری از تحمیل مقوله یا راهبردهای ازپیشاز روش کیفی جهت 

های سازمان مدیران، نفر( شش) هامدیران باشگاه را پژوهشآماری  ۀجامع د.گردیاستفاده 

تشکیل  نفر( سهت علمی )أنفر( و اعضای هی پنج) ، کارشناسان و مربیاننفر( پنجفوتبالی )

 نظریگیری نمونهاز  براین،عالوه یافته بود.ساختارنیمه ۀها نیز مصاحبآوری دادهابزار جمع دادند.

ها حد اشباع داده ات هامصاحبه و صورت گرفت 4و انتخاب خبرگان با حداکثر نوساناستفاده شد 

صورت بدین روش انجام پژوهش. گرفتکیفی انجام  ۀمصاحب 19تعداد  ،نهایتادامه یافت و در

و  لیتحل خط به خطصورت به در حداقل زمان ممکن مصاحبه ،مصاحبهاز  پسبود که 

 . کدگذاری(باشدها از ارکان تحلیل کیفی میکدگذری و تکوین نظام مقولهگردید ) یکدگذار

. است هاهای موجود در دادهلفهؤساختن مقوالت و میک روش معقول و اساسی برای مشخص

، 5گذاری بازکد ۀسه مرحلهای گرنددی در همانند پژوهشفرایند کدگذاری در پژوهش حاضر 

                                                           
1. Afifah & Asnan  

2. Jankalova  

3. Qualitative Research  

4. Maximal Variation  

5. Open Coding  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815053756
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815053756
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116303021
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 وستهیصورت پمراحل که به نیدر ا. صورت گرفت 2گذاری انتخابیکدو  1کدگذاری محوری

 ۀنخستین مرحلد. گشتنها و مقوالت تبدیل لفهؤبه م هاا در کدگذاریهمصاحبه ،شدنددنبال 

ها هایی از دادهبخشبندی بندی و مقولهبه مفهومبود که گذاری باز ، کدمصاحبهتحلیل 

د، رکها را خالصه و تشریح میزمان هر قطعه از دادهطور همهایی که بهعنوان یا برچسبتحت

از کلمات افراد در آن  ،زیرا ؛خوانندگذاری بنیادی نیز میا کدگذاری باز ر. کداشتداشاره 

این مرحله تعیین از هدف  بعد کدگذاری محوری بود که ۀمرحلگردد. شده استفاده میمصاحبه

مرکزی ۀ پدید ،. در این مرحلهبودکدگذاری باز  ۀشده در مرحلهای ایجادین مقولهب ۀرابط

ی کدگذار ۀسومین مرحل کدگذاری انتخابی که ،نهایتو در گردیدو تفسیر گشته شناسایی 

 ۀرابط ارتباط با در این مرحله، پژوهشگر به تکوین مفاهیم در مورد استفاده قرار گرفت. ،است

بندی و دسته به ،ادامهدر الگوی کدگذاری محوری پرداخت. درآمده دستهای بهمیان مقوله

 نظرات و مفاهیم  ،که در این مرحله باردت ورزیدمها شده از دل دادهمفاهیم استخراج ۀمقایس

 تدوینها مسئولیت اجتماعی باشگاه راهبردهای ،نهایتهای یکسان قرار گرفتند و دردر طبقه

در روش  پژوهشگران(به پیشنهاد )روایی و پایایی  تعیین جهت ذکر است کهبهالزم .گردیدند

اعتماد  ۀدرج 3مقبولیت .گردیدپذیری استفاده دییأکیفی از مقبولیت، قابلیت انتقال و قابلیت ت

هایی را برای افزایش مقبولیت روش است کهکنندگان ها برای شرکتبودن یافتهبه واقعی

. باشدمی های متعددگران متعدد و روشمنابع متعدد، تحلیل :که شامل شدهپیشنهاد 

افراد آگاه و منابع مکتوب مختلف به از منابع گوناگون مانند با استفاده  پژوهشگر ،راستاایندر

ها از مشاوران ها و تحلیل دادهدر روند انجام مصاحبه ،پرداخت. همچنین هاآوری دادهجمع

ها و ر گروهبه سای هاآنپذیری نشانگر تعمیم نتایج پژوهش 4قابلیت انتقالمرتبط بهره برد. 

 ،که ممکن باشد(ها )تا جاییدهحداکثری دا ئۀبا استخراج و اراهای مشابه است که محیط

با مرور متعدد  حاضر نیز در پژوهش .گرددمینیز تأمین پژوهش حدودی این بخش از روایی تا

. گردیدتکراری مطالب سعی بر اجرای این توصیه ها و استخراج حداکثری و غیرمصاحبه

ندگان و شوشد با توجه به تخصص و جایگاه سازمانی هریک از مصاحبه تالش ،همچنین

ها افزایش داده ها، احتمال انتقال مفاهیم به سایر محیطکردن این موضوع در انتخاب آنلحاظ

هنگامی تحقق نتایج پژوهش کیفی  5پذیریقابلیت تأییدذکر این نکته ضرورت دارد که  شود.

شده توسط و اقدامات انجام پژوهشروشنی مسیر بتوانند به پژوهشگرانیابد که سایر می

ها از تمامی مصاحبه بر آن بود تاسعی  منظور در پژوهش حاضرنمایند. بدینرا دنبال  ژوهشگرپ

صورت نوشتاری مکتوب گردد. تاریخ به نکات مهم وگشته آوری طریق دستگاه ضبط صدا جمع

                                                           
1. Axial Coding  

2. Selective Coding  

3. Credibility  

4. Transferability  

5. Dependability     
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براین، عالوه. گردیدثبت  پژوهشگرشکل اخالقی توسط هبنیز ها و افراد مورد مصاحبه مصاحبه

 منظوربهاستفاده شد.  موضوعیتوافق درونروش پایایی  ازها پایایی مصاحبهسی بررجهت 

ی دو کدگذار )ارزیاب(، از یک موضوعدرونروش توافق  استفاده از پایایی مصاحبه با ۀمحاسب

عنوان همکار پژوهش )کدگذار( در دانشجوی مقطع دکتری مدیریت ورزشی درخواست شد تا به

های الزم جهت کدگذاری ها و تکنیکآموزش ذکر است کهبهزم. الپژوهش مشارکت کند

پژوهش، تعداد سه  همراه این همکاربه پژوهشگر ،ها به ایشان انتقال داده شد. سپسمصاحبه

محاسبه  ی را با استفاده از فرمول زیرموضوعدرونمصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق 

 نمود:

 

 

شود، تعداد کل کدها که توسط پژوهشگر و مشاهده می جدول شمارۀ یکطور که در همان

و تعداد  33، تعداد کل توافقات بین این کدها معادل 75همکار وی به ثبت رسیده است معادل 

باشد. همچنین، پایایی بین کدگذاران برای کل عدم توافقات بین این کدها برابر با نه می

درصد است؛  88شده معادل گرفته در این پژوهش با استفاده از فرمول ذکرانجامهای مصاحبه

ها باشد، قابلیت اعتماد کدگذاریدرصد می 60که این میزان پایایی بیشتر از لذا، با توجه به این

 باشد.توان گفت که میزان پایایی تحلیل مصاحبۀ کنونی مناسب میمورد تأیید بوده و می
 

 پایایی دو کدگذار ۀبمحاس ـ1جدول 

 تعداد کل کدها عنوان مصاحبه ردیف
تعداد 

 توافقات

تعداد عدم 

 توافقات

پایایی بین دو 

 کدگذار )درصد(

1 3S 21 9 3 85 درصد 

2 5S 24 11 2 91 درصد 

3 11S 30 13 4 86 درصد 

 درصد 88 9 33 75 کل

  

 نتایج 
کدگذاری محوری پرداخته  بهثر ؤهای منظران و شناسایی نشانبا صاحب هباز انجام مصاح پس

در جدول  راهبردنتایج محور  گردید. مرتبط حذفامتناسب و غیرهای نشد که طی آن نشان

 ارائه شده است.  شمارۀ دو

  %100 = یموضوع درونتوافق درصد 

  2تعداد توافقات 

 تعداد کل کدها
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نشان جهت راهبردهای مسئولیت  42گردد، می که در جدول شمارۀ دو مشاهدهطور همان

 ه است.های فوتبال لیگ برتر تعیین شداجتماعی باشگاه

 
 راهبردهاهای حاصل از کدگذاری محوری نشان ـ2جدول 

 های اخالقینامهکردن آیینآورالزام ای باشگاهمدیران رسانه ۀتوسع
 متوالیصورت ها بهدهی مسئولیت اجتماعی باشگاهگزارش های ورزشی با مسئولیت اجتماعیسازی مدیران رسانهآشنا

 استراتژیک مسئولیت اجتماعی باشگاه و بازیکنان ۀتدوین برنام شناس افتخاریعهگیری از مشاوران متخصص جامبهره

 مسئولیت اجتماعی ۀسیس کمیتأت های کاربردیدوره

 داری و موفقیت مدیرانهای باشگاهتغییر شاخص (انهوادار و تقویم کارگاه آموزشی آموزش )مربیان، مدیران، حامیان

 فوتبالیاستفاده از ظرفیت داوطلبان فوتبالی و غیر یالمللی باشگاهآموزش مدیریت بین

 های باشگاه و فوتبالایجاد مجمع اسطوره های اجتماعیل حقوقی انجام فعالیتئآموزش مسا

 های اجتماعی فوتبالیایجاد کمپین المللی فوتبال و حقوق شهروندیبین یهمکاری با وکال

 های پایهگتوجه به لی های اجتماعیبندی فعالیتاولویت

 های فوتبال محلیکمپین ۀایجاد و توسع شناسی اختصاصی هر جامعه و باشگاهآسیب

 یافتهتوجه به مدارس فوتبال محلی در مناطق کمتر توسعه بندی جامعه و هواداربخش

 مسئولیت ۀزمیناینسسات متخصص درؤقراردادهای همکاری با م نفعانایجاد مطالبه در مردم و ذی

 همکاری با نهادهای مذهبی سازی اجتماعی و فوتبالیو سفیرمرجع 

 المللیهای داخلی و بینقراردادهای اجتماعی با دیگر باشگاه استفاده از مدیران الیق و ارزشی

 ارتباطات آنالین ۀتوسع های فوتبالبردن از تجربیات ستارهبهره

 هاهای اجتماعی و پیگیری خواستهاستفاده از شبکه اهگیری از بازیکنان پا به سن گذاشته در ارکان باشگبهره

 های اجتماعیکردن هواداران در طرحسهیم ایجاد صندوق و بنیادهای خیریه در باشگاه

 بردن از فوتبالتالش برای عدم تبعیض در لذت بانک فوتبال ۀسیس توسعأت

 مدارقومیت و جغرافیا یا شخص ۀنمدارهامعترویج سیاست فوتبالی ج های اجتماعیمجزا به فعالیت ۀتخصیص بودج

 گذارثیرأایجاد تفکر در اشخاص و نهادهای ت هاسازی باشگاهخصوصی

 های اخالقی کارگزاران داخلی و فیفاآموزش تشویق و ترویج از طریق سازمان لیگ

 
موزش، ها در شش مؤلفۀ کلی شامل: آشود، نشانمی مشاهده شمارۀ سه در جدولطور که همان

سازی، ساخت تفکر و پایگاه اجتماعی و ارتباطات گرایی، ساختارمهندسی اجتماعی، استقالل

 ،میان، مؤلفۀ آموزش دربرگیرندۀ سه مقولۀ آموزش رسانهاند که دراینبندی شدهطبقه

ذکر است که باشد. شایانهای اخالقی مینفعان و آموزشهای اخالقی و اجتماعی ذیآموزش

سازی و توسعۀ مالی سازی اجتماعی از مقوالت مهندسی اجتماعی؛ مدیرجی و برندسنجامعه

سازی؛ توسعۀ گرایی؛ ترویج و توسعۀ زیربنایی از مقوالت ساختاراجتماعی از مقوالت استقالل

از مقوالت مؤلفۀ ساخت تفکر؛ پایگاه اجتماعی و سازی نسل چهارم نهضت داوطلبی و فوتبال

برخط، دیپلماسی و مذاکره از مقوالت ارتباطات سازی تماعی و شبکهعقد قراردادهای اج

    باشد.می
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  های اجتماعیحاصل از انجام مسئولیت راهبردهای بندیلفهؤم ـ3جدول 
 لفهؤم مقوله نشان

 ای باشگاهمدیران رسانه ۀتوسع
 هاآموزش رسانه

 آموزش

 یت اجتماعیهای ورزشی با مسئولسازی مدیران رسانهآشنا
 شناس افتخاریگیری از مشاوران متخصص جامعهبهره

های اجتماعی و اخالقی آموزش
 نفعانمدیران، ورزشکاران و ذی

 

 های کاربردیدوره
 هوادار( و تقویم کارگاه آموزشی آموزش )مربیان، مدیران، حامیان

 المللی باشگاهیآموزش مدیریت بین
 رگزاران داخلی و فیفاهای اخالقی کاآموزش

 های اجتماعیل حقوقی انجام فعالیتئآموزش مسا
 های حقوقی و شهروندیآموزش

 المللی فوتبال و حقوق شهروندیبین یهمکاری با وکال
 های اجتماعیبندی فعالیتاولویت

 سنجیجامعه
 مهندسی اجتماعی

 شناسی اختصاصی هر جامعه و باشگاهآسیب
 معه و هواداربندی جابخش

 نفعانایجاد مطالبه در مردم و ذی
 سازی اجتماعیبرند

 سازی اجتماعی و فوتبالیمرجع و سفیر
 استفاده از مدیران الیق و ارزشی

 سازیمدیر

 گراییاستقالل

 های فوتبال جهت مدیریتبردن از تجربیات ستارهبهره
 رکان مدیریتگیری از بازیکنان پا به سن گذاشته در ابهره

 ایجاد صندوق و بنیادهای خیریه در باشگاه

 های اجتماعیمالی فعالیت ۀتوسع
 بانک فوتبال ۀسیس توسعأت

 های اجتماعیمجزا به فعالیت ۀتخصیص بودج
 هاسازی باشگاهخصوصی

 تشویق و ترویج از طریق سازمان لیگ
ترویج و توسعۀ مسئولیت 

 اجتماعی
 سازیساختار

 های اخالقینامهکردن آیینآورلزاما
 صورت روتینها بهدهی مسئولیت اجتماعی باشگاهگزارش

 تدوین برنامۀ استراتژیک مسئولیت اجتماعی باشگاه و بازیکنان
 تأسیس کمیتۀ مسئولیت اجتماعی توسعۀ زیربنایی

 داری و موفقیت مدیرانهای باشگاهتغییر شاخص
 فوتبالییت داوطلبان فوتبالی و غیراستفاده از ظرف

 توسعۀ نهضت داوطلبی در فوتبال
سازی و ساخت تفکر

 پایگاه اجتماعی
 

 های باشگاه و فوتبالایجاد مجمع اسطوره
 های اجتماعی فوتبالیایجاد کمپین
 های پایهتوجه به لیگ

 های فوتبال محلیایجاد و توسعۀ کمپین سازی نسل چهارمفوتبال
 یافتهتوجه به مدارس فوتبال محلی در مناطق کمتر توسعه

 زمینۀ مسئولیتاینقراردادهای همکاری با مؤسسات متخصص در
 های اجتماعیعقد قرارداد

 ارتباطات

 همکاری با نهادهای مذهبی
 المللیهای داخلی و بینقراردادهای اجتماعی با دیگر باشگاه

 توسعۀ ارتباطات آنالین
 های برخطسازیکهشب

 هاهای اجتماعی و پیگیری خواستهاستفاده از شبکه
 های اجتماعیکردن هواداران در طرحسهیم

 دیپلماسی و مذاکره
 بردن از فوتبالتالش برای عدم تبعیض در لذت

 مدارنۀ قومیت و جغرافیا یا شخصمدارترویج سیاست فوتبالی جامعه
 گذارو نهادهای تأثیر ایجاد تفکر در اشخاص

 



 1396مرداد و شهریور، 34مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                      208
 

 

 های موثر در راهبردهای مسئولیت اجتماعیدرصد مولفه -1 شکل

در نمودار این امر که دارند  قرار و آموزش ارتباطات ۀبیشترین راهبردها در حوز براساس نتایج،

 سازی و مهندسیسازی، تفکرگرایی، ساختاراستقالل براین،عالوهگردد. مشاهده می شمارۀ یک

 ند.اهخود اختصاص دادبیشترین راهبردها را بهترتیب بهاجتماعی 

 
 کید جهت آموزش مسئولیت اجتماعیأسطوح مورد ت ـ2شکل 

به درون و بیرون باشگاه توجه  بایستمیجهت آموزش  بیانگر آن است کهنتایج  براین،عالوه

 الزم استخاص و عام که ن امخاطب و های درون باشگاهبه محیط دوشمارۀ شکل  .داشته باشیم

توان مدل می ،نهایتدر آموزش مسئولیت اجتماعی مورد توجه قرار گیرند، اشاره کرده است. در
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های در باشگاهبودن وربرای میزان مسئولیت اجتماعی جهت بهره شماره سهقالب شکل زیر را در

 ارائه داد.فوتبال 

 

 باشگاه ۀمسئولیت اجتماعی و توسع ۀرابط -3شکل 

 
تواند متناسب با توسعه و ایفای نقش مسئولیت باشگاه می که دهدمینشان  سهشمارۀ شکل 

  ای و خیریه قرار گیرد.سنتی، باشگاهی، حرفهۀ اجتماعی در چهار حیط
 

 گیریبحث و نتیجه
لفه در محور ؤقالب شش ممقوله را در 14 هابا مرور مصاحبه در پژوهش حاضر پژوهشگر

آموزش، مهندسی اجتماعی،  :کلی شامل ۀلفؤها در شش منشان و نمود راهبردها تعیین

که  بندی شدندسازی، ساخت تفکر و پایگاه اجتماعی و ارتباطات طبقهگرایی، ساختاراستقالل

های اخالقی و اجتماعی ، آموزشآموزش رسانه ۀآموزش شامل سه مقول ۀلفؤم میان،دراین

های اجتماعی، با توجه به نقایصی که در آموزش مسئولیت های اخالقی بود.نفعان و آموزشذی

 ۀلفؤم هاترین آنشاید مهمیکی از راهبردها و  ،ل اخالقی و حقوقی در باشگاه وجود داشتئمسا

درون و بیرون بندی معقولی تقسیم الزم است عانفنکه با توجه به سطوح ذی باشدآموزش 

های اند، باشگاه( اشاره کرده2010) و همکاران کرواباشگاه برای این امر صورت گیرد. چنانچه 

 ،اینبرعالوه ارتباط استفاده نمایند.از دو نوع استراتژی منطبق بر اجتماع و  ورزشی بایست

تعامالت را از  ۀاستراتژی، ارتباطات و توسع ۀ( سه حیط2011کولیپریاس و اسپارکس )

. انددانستهمسئولیت اجتماعی  ۀجهت توسعهای اروپایی های فوتبال لیگراهبردهای تیم

جهت تدوین راهبردهای بهتر مسئولیت  که نیز به این موضوع اشاره کرده است( 2016جانکلوا )

های عملکردی در ارزیابی ؛ زیرا،به ارزیابی عملکردهای استاندارد توجه گردد الزم است اجتماعی
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آموزش  ،بنابراین ؛باشدیت اجتماعی میهای مسئولحفظ اخالقیات از اولویت 26000ایزو  چون

بر گسترش عالوه باشد،میعنوان یک استراتژی که بر هر دو موضوع اجتماع و ارتباط منطبق به

، رسانه و جهت تکامل و تعالی باشگاه، ورزشکار، مدیرارتباط، آن را هدفمند کرده و در

های مسئولیت اجتماعی را حیطه تواندها میدارد. این آموزشمیجامعه گام برطورکلی، به

نفعان با این یا خود به محملی جهت آموزش مسئولیت اجتماعی و آشناسازی ذی و گیردبردر

 ،کلیطورمخاطبان را به چند دسته تقسیم کرد که به بایستمی ،راستااین. درتبدیل شودمقوله 

نتایج  که طورهمان ود.شامل شدرونی باشگاه، مخاطبان خاص و مخاطبان عام را  ۀسه حیط

 :تواند شامل. سطح درونی میو نوع خاصی از آموزش داردهر سطح نیاز به تعریف  ،داد نشان

 ،ن خاصاکارکنان و مدیران باشگاه باشد. در سطح مخاطب ،ورزشکاران سطوح قهرمانی و پایه

آموزش در  ،نهایتدر و گیرندکید قرار میأنفعان بیرونی مورد تعنوان ذیها بههواداران و رسانه

توانایی از که  مدارانیچندان مشتاق و مدیران و سیاستمردم عادی نه ،ن عامادر سطح مخاطب

 کید قرار دارند. أ، مورد تباشندبرخوردار میفوتبال  ۀجامع برگذاری گیری یا اثرتصمیم

بایست میسازی گجهت ترویج و فرهن ،بندی آموزش مسئولیت اجتماعیبر بخشعالوه رو،ازاین

از آموزش باید مانند  پیشاما  ؛روش و چگونگی آموزش مسئولیت اجتماعی نیز توجه داشت به

 (سنجیجا جامعهدر این) )که از مقوالت مهندسی اجتماعی است( بندیهر بازاریابی به بخش

نظر آموزش هر سطح و بخش مورد رای رسیدن بهکند که ببندی کمک میدقت نمود. بخش

های هر بخش از جامعه مستعد قبول تنها بخشی از فعالیت ،ترو در مقیاس وسیع ارائه شودژه وی

والکر و همکاران  هایدر این ارتباط، نتایج پژوهش حاضر با یافته باشد.باشگاه  سویاجتماعی از 

( در پژوهش خود 2011والترز و تاکن ) .( همخوانی داشت2011و تاکن ) ز( و والتر2010)

مدارس فوتبال و  ۀچه در حوزـ آموزش  ۀهای اجتماعی یوفا نیز مقولدر برنامه ان کردند کهعنو

باشد )والتر و تاکن، از راهبردهای مطرح و نخستین آن سازمان می ـ چه در جوامع محلی

سازی اجتماعی است که با برند باشد،میمرتبط مورد دیگری که به این مقوله (. 45 ،2001

راستا، دراین همسویی دارد. (2013و بلوم رود و همکاران )( 2015یفه و اسنان )عف هاییافته

خاص اجتماعی فعالیت  ۀسازی تنها در چند حیطبرند منظورهشود باشگاه بپیشنهاد می

های دیگر اجتماعی را نیز دنبال نماید. تواند فعالیتچند میهر ؛داشته باشد یچشمگیر

رفتن برند باشگاه )بلوم رود و همکاران، بر خدمت به جامعه باعث باالها عالوهطور که ستارههمان

قبال گردند، برند باشگاه نیز در( و دستمزدهای خود و محبوبیت فردی می201، 2013

 ۀزمینکند. از دیگر مشکالت باشگاه درخاص و ممتد اجتماعی افزایش پیدا می هایفعالیت

ورزشی  ۀاجتماعی و یا بازاریاب خبر سازود متخصص برندمسئولیت اجتماعی، مشکالتی مانند نب

تولید و  رکید بأریابی با تسازی توسط مدیران باشگاه و متخصصان بازامدیر رو،ازاین باشد؛می

تواند باشگاه را شناس میمدار و متخصصان بازاریابی ورزشی جامعهارتقای مدیران جامعه
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( نشان دادند که در 2015) 1هوآنگ و همکارانین ارتباط، در ابه استقالل برساند.  زمینهایندر

استفاده از راهبرد مسئولیت اجتماعی با اولویت  ،ن مانند توریسم ورزشیئشرایط نامطم

 کارگیری کارکنان محلی، صرف بخشی از درآمدها به رونق محلی و احترام به مقررات زیستهب

سازی کید بر برندأت ،بنابراین گردد؛ویداد ارتقای ضریب موفقیت ر به تواند منجرمحیطی می

ی عنوان یکی از راهبردهای باشگاهمیلیون به 75ای با جمعیتی بالغ بر تواند در جامعهمحلی می

موفق پالتینی و  ۀدر فوتبال کشورهای فرانسه و آلمان دو نمون، راستادراین نظر قرار گیرد.مد

های خود در تالش برای حمایت فدراسیون ها وباشند که با کمک باشگاهبکن بائر می

 2چنانچه دافاند. دست آوردههب را هاییالمللی فوتبال موفقیتهای بینآوردن کرسیدستهب

شدن، های متقاضی جهانیبسیاری از شرکت در پژوهش خود گزارش نمود که ( نیز2016)

های مسئولیت اجتماعی یتفکری کارکنان و توجه به درون را از اولو ۀراهبرد ارتقای سرمای

 ایکردهالمللی و تحصیلهای بیندر ایران ستاره با توجه به این موارد، .نداهشرکت خود قرار داد

عنوان مدیران نمونه مطرح کیا این پتانسیل را دارند که در سطح آسیا بهمهدویدایی و مانند 

سازی تربیت مدیر به ،سازیبر بازیکنعالوه د کهموظف شوباید هر باشگاه  ،راستااینشوند و در

تواند با توجه به های اجتماعی نیز میاستقالل مالی فعالیت ،نیز همت گمارد. از این طریق

های خیریه و بنیادها توسط سیس بانک فوتبال، انجمنأدیده و تمهارت متخصصان آموزش

داران تواند با سهامتبال که میسیس بانک فوأتزمینه، دراینمتموالن ورزش فوتبال اتفاق افتد. 

 ۀاما نکت ؛نمایدمیبه رشد و رونق صنعت فوتبال کمک  صورت گیرد،خود اهالی فوتبال 

گذاری یا اعطای وام به صنعت فوتبال است. بندی سرمایهاولویت امر،اهمیت در این زئحا

تواند از جتماعی میهای اکارگیری نیروی انسانی و فعالیتهها، آموزش، تجهیزات، بساختزیر

های قالب گروههای اجتماعی فوتبالی که درانجمن براین،عالوههای چنین بانکی باشد. اولویت

تواند راهبرد دیگر کنند، میمیهای اجتماعی از طریق فوتبال کمک یک فکر به رونق فعالیت

طور شفاف به د بهنکه بتوانعنوان نهادهایی های خیریه بهبنیادایجاد باشگاه و یا فدراسیون باشد. 

زمینه اینثر درؤاز دیگر اقدامات م نیز دنهای خاص بپردازگروهالمنفعه، اجتماعی و یا امور عام

سیس گردد. از أت بازیکنان شاخص باشگاه و یا برند خود باشگاه ۀوسیلبه توانداشد که میبمی

بودن صورت مهیاز طریق آن و درباشد که اسازی میخصوصی ،دیگر شرایط استقالل یک باشگاه

( 198، 1388شرایط مانند وضعیت اقتصادی کشور و قوانین شفاف تجارت )الهی و همکاران، 

چند هر .هواداران امیدوار بود جهت توجه به جامعه وتوان به تغییر رویکرد مدیران باشگاه درمی

ست که این موقعیت را به ا هانشدن حق پخش تلویزیونی سالپرداختمانند  متعددیمشکالت 

اما باید توجه داشت که باشگاه  ؛(130 ،1390خانی و همکاران، چالش کشیده است )قره

ساختاری اجتماعی در  بایستباشد و میهای اجتماعی نمیخودی خود قادر به انجام فعالیتبه

                                                           
1. Huang, Jin Ye &  Kao  

2. Duf  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415002389
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415002389
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 ون فوتبال آسیامسئولیت اجتماعی کنفدراسی ۀتبع کمیتبهراستا و اینآن نهادینه گردد. در

شاید  ،صورتاینغیردر ؛منظور ایجاد نمودبدین را کمیته و یا انجمنی ،توان در هر باشگاهمی

تر به کمیسیون مسئولیت اجتماعی و یا حداقل در کنار مشاور فرهنگی در سطحی پایینبتوان 

 الزم استه ای کبرای مشاور مسئولیت اجتماعی باشگاه فراهم آورد. نکته را جایی ،باشگاه

 زمینه فعالیت کننداینخواهند درافرادی که میکه این است  ،زمینه یادآوری شودایندر

اقتصادی  ۀگرایی باشند تا مدیران باشگاه در این برهداوطلبی و جامعه ۀدارای روحی بایستمی

عنوان به های معتبرچند مشاوران اجتماعی در لیگهر ؛آن را فشاری بر باشگاه تلقی ننمایند

نهضت  ۀتوسعذکر است شایانباشند. فردی میهبدساز دارای دستمزدهای منحصرنبازاریاب و بر

تواند باشد، میهای ورزشی میسازمانو  داوطلبی که از نیروهای مکمل در بسیاری از رویدادها

 پژوهش با توجه بهچند که سزایی در ترویج مسئولیت اجتماعی داشته باشند. هرهثیر بأت

بسیاری از داوطلبان ورزشی در ایران برعکس کشورهای خارجی که ( 1387)و افروزه زاده محرم

دالیل  راند، بیشتر بنا بهای اجتماعی و داوطلبی به این حیطه قدم گذاشتهعلت ارزش فعالیتبه

رت این توان از قدحال نمیاینبا؛ اندیابی در این مسیر گام نهادهمادی نظیر رسمیت و شغل

ها با فراخوان پوشی نمود. باشگاهچشم (الزم ۀدارای روحی اماتجربه چند بیهر)نیروی انسانی 

جلب ام مسئولیت اجتماعی، جذب هوادار و بر انجهای گوناگون، عالوهجذب داوطلب با تخصص

این د. نهای بعدی بردارجهت انجام فعالیتدرراستا ایندر راد مسیر جدیدی نتوانتوجه می

های دیگری نظیر کمپین هایاز راهتواند می ،کندپیدا می رواجسازی که توسط داوطلبین تفکر

بین دو فصل  ۀهای مطرح در فاصلیافته محقق گردد. بیشتر باشگاهفوتبالی در نقاط کمتر توسعه

بر وهکنند که عالدر سراسر دنیا و اغلب شرق آسیا برگزار می را هاییکمپین ،در سطح بزرگسال

دورتر از محل اصلی  ۀنفوذ خود، به بازاریابی و ارتباط نزدیک در جامع ۀجذب هوادار و توسع

ه و دیدار با کودکان و نوجوانان به عالمنفعام گاهیهای تدارکاتی و پردازند و با بازیباشگاه می

ضمن برپایی ها برخی باشگاه ،اینبرورزند. عالوههای اجتماعی مبادرت میانجام مسئولیت

چنانچه  ؛پردازندبه آموزش فوتبال و آشنایی کودکان آن ناحیه می ،در مناطق محرومکمپین 

تحت مدارس فوتبال باشگاه چلسی  2011ـ2012در برنامۀ فصل هزار کودک  10از  بیش

. باشگاه بلکپول نیز در جلسات فوتبالی که در سراسر انگلستان برگزار آموزش قرار گرفتند

اما  ؛(329، 2011نماید )روسکا، به آموزش فوتبال در تعداد جلسات محدود می ، اقدامدکنمی

ترکیب آن  ،فراتر گذاشته و در آکادمی خود ضمن آموزش فوتبال پا را از این 1لیوکاسباشگاه ن

های فوتبال باشگاهذکر است که شایانهد. دو آموزش می داده با زندگی و عشق را نیز ترویج

ها ترکیه مقصد تورهای تمرینی آنبیشتر های اینچنینی داشته و به فعالیت اندکیتمایل ایران 

های در استانرا چند کوتاه باشد و کمتر باشگاهی اردویی فرهنگی و یا تمرینی هرو یا کیش می

 ارتباطات از جمله اند کهمطالعات نشان داده. کندمیمحروم و یا محروم از فوتبال برگزار 

                                                           
1. Newcastle United F.C 
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 راستا،دراینباشد. مسئولیت اجتماعی می ۀهای مطرح دنیا در حیطردهای بیشتر باشگاهراهب

( به نقش 2014اناگولستاپولوس )و  (2011کولیپریاس و اسپارکس )(، 2010والکر و همکاران )

این راهبرد نوعی  اند کهعنوان نموده اند وارتباطات از طریق مسئولیت اجتماعی اشاره داشته

های باشگاه از طریق جلب نمودن فعالیتنوعی ابزار جهت هدفمند نیزرتباطی و مسئولیت ا

میان شناسی از اصطالح نظارت اجتماعی صحبت به. در جامعهباشدمی حمایت هواداران و جامعه

و  است داشتهاشاره به نظارت جامعه بر باشگاه  پژوهش حاضررسد در نظر میآمده است که به

 شکلبه آنت سازمان و جامعه، مصوبات غلط سازمانی و انحرافات تعارضا برمبنای آن

را به جامعه  ینظر بیشتر باشگاه قدرت اعمال ،حالاینکاهش پیدا خواهد کرد. درگیری چشم

گردد. مین جامعه را باال برده و باعث احساس تعهد به باشگاه أمنزلت و ش امر این که بخشدمی

 که مجازات بوده ورعایت هنجارهای اجتماعی  ی که همان پاداشمصوبات اجتماع صورت،دراین

یند، تعامالت اگردد. در این فربا سرعت بیشتری اعمال می ،باشدمی عدم رعایت این هنجارها

گردد. این ارتباطات های عاطفی و رفتار جمعی قدرتمند میبین باشگاه و جامعه، سرایت

های اجتماعی و برخط و نیز از طریق تعامل با کهبا ابزارهای مناسب مانند شب بایستمی

تر و با های اجتماعی سریعانجام مسئولیت شکل،؛ بدیننهادهای مذهبی و اجتماعی صورت گیرد

گیرد. جهت رفع موانعی مانند کمبود بودجه نیز عقد قرارداد با هدفمندی بیشتری صورت می

جهت مشترک از امکانات و یا تجربیات در ۀالمللی برای استفادهای داخلی و یا بینباشگاه

های ایران تواند مثمر ثمر باشد. استفاده از تعداد زیاد مساجد و حسینههای اجتماعی میفعالیت

های های رایگان توسط نیروهای باشگاه، حیاط و سالنالمنفعه و یا آموزشبرای کارهای عام

و موارد دیگر از نتایج عقد چنین قراردادهایی یابی استعداد منظوربهپرورش در تابستان وآموزش

تواند تنها در گرو مسئولیت اجتماعی باشد و یا باشگاه نمی ۀتوسعذکر است که بهالزم باشد.می

متوازن و یکسان در هر دو جنبه  ۀبه توسع بایستمیراهبرد باشگاه  ،نظر نخبگان ربالعکس. بنا ب

جهت توسعه و یا ارتقای نقش  را ثریؤهیچ راهبرد م که باشگاهصورتیدر و توجه داشته باشد

ای نشان داده صورت سنتی عمل نموده که به رنگ قهوهبه، اجتماع نداشته باشدۀ خود در حوز

داشتن نقش اجتماعی خود بپردازد، نظرخود بدون در ۀکه باشگاه به توسعصورتیشود و درمی

 براین،عالوهد. دارشود که نشان از عالمت اخطار یمدار بوده و با رنگ قرمز نشان داده مباشگاه

باشد می آن اجتماعیباشگاهی و نقش  ۀتوسع ،مداوم در هر دو حوزه ۀدر بهترین حالت توسع

اما باید توجه داشت  ؛دگیرای قرار میهای حرفهباشگاه ۀو در زمرشده  که با نشان سبز تعیین

 به یک بنگاه خیریه ،روف مسئولیت اجتماعی نمایدصکه باشگاه تمام همت خود را صورتیدر

نظر قرار داد که مانند هر باشگاه باید این نکته را مد ،نهایتدرگردد. تبدیل می (رنگ سفید)

ی باشد و هر باشگاههدف میانتخاب مسئولیت اجتماعی فراتر از یک نمایش بی ،فوتبالی در دنیا

های های باشگاهی، عرف جامعه، دغدغهی و اولویتهای درونبا توجه به پتانسیل بایستمی

مل صحیح أت ،بنابراین ؛تکیه بر تجربیات دیگران و خالقیت به این امر مبادرت ورزد آن،امروزی 
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با  بایستمیهای مشورتی در سطح سازمان لیگ، فدراسیون و یا جوامع محلی و ایجاد کمیته

 ت پذیرد. این رویکرد خیرخواهی و بازاریابی مدبرانه صور

 شدالقا می فوتبالهای اقتصادی از بیرون به مسئولیت اجتماعی تاکنون به عنوان راهکار شرکت

این پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی  انجامید.که معموالً به توسعه کمی آن می

مونی پیرا هتواند به راهبردهای متنوع و منحصربفرد هر باشگاه به توسعه درونی و البته جامعمی

 منجر گردد.
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Abstract 
Social responsibility is new concept in marketing and sociology field that 

football clubs have potential to use it. The main objective of this study was 

codification of Strategies for Football Clubs of Iran's Primer League. The 

sample consisted of 19 people's experts, administrators, coach and faculty 

who were selected through theoretical sampling and Maximal Variation. 

Data analyzed through three stages coding include open, axial and selective. 

In coding, 42 cods, 14 fields in six categories include of media education, 

ethical-social education for managers, athletics and stakeholders, education 

citizenship, sociometry, Social branding, director maker, financial 

development infrastructure development, volunteer development, 

development of fourth generation in football, contracts, online networking, 

negotiation and diplomacy and 6 components of education, social 

engineering, independence, structuring, thinking and communications were 

classified. Each strategy according to local community and the football 

club's position can be prioritized to benefit both the club and the community. 

  

Keywords: Social Responsibility, Strategy, Education, Society, Primer 
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