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تاریخ دریافت مقاله1398/6/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1398/9/11:

ت�لاش ب �رای برقراری مسئولیت اجتماعی به باشگاه های ورزشی کمک می کن��د تا تاثیری مثبت بر پیشرفت،
ک��ار و جامعه داشته باشند .هدف این تحقیق ،طراح��ی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی باشگاه فرهنگی ورزشی
استق�لال ته �ران ب��ود .این تحقیق با ماهی��ت اکتشافی و با هدف بس��ط دانش و شناخت موج��ود در مورد پدیده
مسئولیت پذی��ری باشگ��اه استقالل انجام شد .همچنی��ن این تحقیق بر مبنای جستج��وی داده ها ،دارای ماهیت
کیف��ی است .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه صاحب نظران (مدیران و دست اندرکاران باشگاه فرهنگی ورزشی
استق�لال و اعضای هیئ��ت علمی دانشگاه) ب��ود .جهت نمونه گیری ب �رای انجام مصاحبه ه��ای عمیق از روش
نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد .در مجموع  11مصاحبه با صاحب نظران انجام
ش��د .نمونه گیری تا جایی تداوم یاف��ت ( 11مصاحبه) که پژوهش به اشباع نظری رسید .پس از مطالعه و بررسی
مبان��ی نظ��ری ،داده های خام به صورت استقرایی از مصاحبه های عمیق با نخبگان و متخصصان به دست آمد و
ب��ه صورت همزمان با اجرای مصاحبه ها و براساس رویک��رد نظریه داده بنیاد با رویکرد گلیزری تجزیه و تحلیل
ش��د .برای تعیین موثق بودن داده ها -که در تحقیقات کیف��ی معادل پایایی و روایی در تحقیقات کمی است -از
دو روش بازکدگذاری توسط یک پژوهشگر دیگر و روش بازبینی اعضا استفاده شد.
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نتایج نشان داد که اصلی ترین حوزه های مسئولیت پذیری اجتماعی باشگاه استقالل شامل مسئولیت پذیری های
اقتص��ادی ،شفافی��ت ،فرهنگی ،اخالقی ،قانون��ی ،خیرخواهانه ،محیط��ی و دانشی اس��ت .چالش های باشگاه
استق�لال در ح��وزه مسئولیت پذیری اجتماعی موانع ساختاری ،رفتاری و زمین��ه ای است .همچنین راهبردهای
مسئولیت پذی��ری اجتماع��ی باشگاه استق�لال در دو سطح راهبرده��ای اساسی یا ک�لان و راهبردهای عملیاتی
ق �رار داشت .سرانجام مشخص گردید که اصلی ترین پیامدهای ایفای نق��ش مسئولیت پذیری اجتماعی باشگاه
استقالل شامل پیامدهای تجاری و پیامدهای رفتاری است.
برای��ن اساس می توان گفت که باشگاه های ورزشی با تمرکز بر مسئولیت اجتماعی می توانند پیش برنده سود
و منفعت اجتماعی فراتر از منافع باشگاه و آن چیزی که قانون بایسته می دارد ،باشند.
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مقدمه

ام��روزه در محی��ط بازار رقابتی ،سازمان های��ی می توانند در پیدا کردن راه های جدید ب �رای بقا و ماندن موفق
باشن��د که قبل از رقابت به مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان تمرک��ر کنند (باکوس .)2014 ،1مفهوم مسئولیت
اجتماع��ی 2سازمان��ی ک��ه از اواسط دهۀ پنجاه می�لادی و در پی توسعۀ کسب و کار و نی��از جوامع مطرح شده
اس��ت ،مسائل محیطی و فراسازمانی را مورد توج��ه قرار داده و در جستجوی راهکارهای بهینه در فعالیت های
سازم��ان می باش��د .درصورت��ی ک��ه مسئولیت درقب��ال جامعۀ پیرامون��ی را تعهد سازم��ان در زمین��ه پیامدهای
فعالیت ه��ای اقتصادی تعریف کنیم ،این موض��وع از جهان باستان تا دنیای مدرن امروزی وجود داشته و قابل
استن��اد می باشد (عباسی .)2015 ،مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان شامل موضوعاتی مرتبط با رفتار سازمان
ً
در محیط اجتماعی بوده و فراتر از قلمروهای صرفا اقتصادی است که سازمان ها به طور سنتی با آن ها در ارتباط
هستن��د .وقت��ی زمین��ه ای را در نظر می گیریم که به طور خ��اص اقتصادی نیست ،کس��ب و کارها با مجموعه ای
از حق��وق و مسئولیت ه��ای مرتب��ط ب��ا جامعه ای که آن ه��ا را در بر گرفته اس��ت ،رو به رو می شون��د که به آن ها
اج��ازه نمی دهد تا تنها بروی مدیریت اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف خود تمرکز نمایند (عفیفه و آسان،3
 .)2015با این حال ،پیچیدگی عناصر مورد مطالعه در پدیده های اجتماعی و برداشت های متفاوت دانشمندان
از ای��ن پدیده ه��ا ،ارائه تعاریف واحد از آن ها را دش��وار نموده است .با وجود فقدان تعریف واحد از مسئولیت
اجتماعی ،بیشتر آن ها به طریقی از تجارت و نیز خلق ارزش های اجتماعی نام برده اند و پاسخگویی سازمانی
فرات��ر از الزامات قانونی را از ارکان آن دانسته اند .گروهی از پژوهشگران معتقد هستند که مسئولیت سازمان ها
نسب��ت ب��ه جامع��ه و عامۀ مردم فرات��ر از ارائۀ خدمت و تهیه ک��اال می باشد و سازمان ها بای��د این مسئولیت را
احس��اس کنن��د و نسب��ت به حل و فصل آنها هم��ت گمارند ،زیرا مشکالت جامعه بخش��ی از مشکالت آن ها
محسوب می شود (بلمروت ،دیسبوردس و بودین.)2013 ،4
اگ��ر قب��ول کنیم که پدیدۀ ورزش به عنوان ی��ک رکن تأثیرگذار در جامعۀ مدرن ام��روزی مطرح است ،الزم
است که کارکردهای آن را نیز مورد توجه قرار دهیم .ورزش دارای کارکردهای آشکار و پنهان مختلفی است که
از مهم تری��ن آنها کارکرد اجتماعی می باش��د (دولینگا ،روبینسونوب و واشینگتون .)2013 ،5کوکلی)2009( 6
اعتقاد دارد که ورزش یکی از فعالیت های بارز اجتماعی است که گاه به عنوان بنیاد هویت اجتماعی شخص
ب��ه شمار می آی��د .از این رو ،ورزش به عنوان یک آیین اجتماعی ،ابعاد و نف��وذی باور نکردنی دارد .همچنین،
ورزش از نظ��ر جامع��ه شناسی ،پدیده ای اجتماعی تلقی می شود ک��ه دارای حیات و حرکتی مخصوص به خود
می باش��د و ب �رای شناخت حقیق��ت آن باید علل و عوامل به وجود آورن��دۀ آن را شناخت .مبرهن است که پدیدۀ
اجتماع��ی ورزش تحت تأثیر شرایط فرهنگ��ی و اقتصادی و فراز و نشیب های گوناگونی قرار دارد .از کارکردهای
1. Bakos
2. corporate social responsibility
3. Afifah & Asnan
4. Blumrodt,, Desbordes & Bodin
5. Dowlinga, Robinsonb & Washington
6. Coakly
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پنه��ان اجتماع��ی ورزش می توان ب��ه ارتباط متقاب��ل و آمیختگی تنگاتن��گ آن با نهادهای اصل��ی و فرعی دیگر
اقتص��اد ،سیاس��ت ،خانواده ،آموزش و پ��رورش و مذهب اشاره کرد که این ارتب��اط در شرایط اجتماعی مطلوب
و فرهن��گ سالم موج��ب بروز کارکردهای مثبت و سودمن��د می شود و در شرایط اجتماع��ی نامطلوب و فرهنگ
غل��ط سبب بروز کارکردهای منف��ی و زیانبار می گردد .درای��ن راستا ،باشگاه های ورزش��ی مراکز تصمیم سازی
و فرهن��گ پراکن��ی ورزش به شم��ار می روند و در این بین فوتب��ال به عنوان پرطرفدارتری��ن ورزش جهان نقش به
سزای��ی را در آن ایف��ا می کن��د (هوآنگ ،جین و ک��او .)2015 ،1اگرچه ،انجام مسئولی��ت اجتماعی در ورزش از
ابتدای ورزش و به انحای گوناگون وجود داشته و در بازی های المپیک باستان نیز این امر درقالب های گوناگون
مانن��د کمک ب��ه ورزشکاران فقیر جه��ت شرکت در مسابقات ص��ورت می گرفته ،اما طی سال ه��ای گذشته نیز
پ��روژه ای درجه��ت توسعه و حمایت ورزش حرفه ای در ارتقای جوامع سالم صورت گرفته است؛ چنان که فقط
در کشور کانادا و آمریکا حدود  400طرح در زمینه لیگ های پایه ،طرح های خیریه و نوع دوستی به انجام رسیده
است (جانکال��وآ .)2014 ،می بینیم که مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی مسئله ای است که خود دارای
شاخص ه��ا و مشخصه های مختلفی است .از جمله آن ه��ا می توان به فراگیر بودن ورزش اشاره کرد که منجر به
ارتقای سازمان های ورزشی به عنوان عنصری اثرگذار بر جامعه ،از یک سو و تبدیل شدن به یک تجارت بزرگ،
از س��وی دیگ��ر می شود (جانکالوآ  .)2014 ،همچنین سازمان های ورزش��ی با مصرف کنندگان زیادی روبه رو
ً
هستن��د که کام�لا از جنبه های اجتماعی سیاست ه��ای سازمان آگاه هستند .به علت جایگ��اه ویژۀ باشگاه های
فوتبال ،پیوندی قوی میان باشگاه فوتبال و اجتماع به وجود آمده است .به دلیل تمایالت طرفداران ،باشگاه باید به
طرفدارانش چیزی بیشتر از یک بازی فوتبال ارائه دهد .باشگاه فوتبال هم مثل شهروندان ،عضو و نیروی بانفوذی
از جامعه است .یک باشگاه فوتبال نه تنها در زمین بازی ،بلکه در فعالیت های خارجی مانند مسئولیت اجتماعی
باعث پیشرفت جامعه می شود (لوکنهورست.)2004 ،2
اهمی��ت مسئولیت پذی��ری اجتماعی برای سازمان ها و شرکت ها و به طور خ��اص باشگاه های ورزشی سبب
شده است محققان به چرایی و چگونگی تحقق مسئولیت پذیری اجتماعی و پیامدهای آن در سازمان های مذبور
گرایش پیدا کنند .در ادامه دستاوردهای حاصل از این تحقیق ها بیان می گردد.
یکی از این تحقیق ها که توسط هورنگ ،هسئو و تسائی )2019( 3انجام گرفت ،نشان داد که برای پی ریزی
مسئولیت پذی��ری اجتماعی در مدارس باید الگوی برنامه درسی برای دانش آموزان طرح ریزی شود .در تحقیقی
دیگ��ر فرانکوسی��ک و همکاران )2019( 4گ �زارش کردند ک��ه ورزش فوتبال نسبت ب��ه ورزش راگبی چشم انداز
بین المللی ت��ری دارد .ل��ذا بح��ث مسئولیت پذیری اجتماعی در ای��ن حوزه بیشتر نمود پی��دا می کند و ضرورت
آن نی��ز ب��ه مراتب بیشتر است .آن ها اش��اره کردند برجسته کردن ارزش های ورزشی ،یک��ی از راه ها و زمینه های
1. Huang, Jin & Kao
2. Luetkenhorst
3. Horng, Hsu & Tsai
4. François et al.
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تحق��ق مسئولیت پذیری اجتماعی نزد باشگاه های ورزشی اس��ت .در همین راستا زیمرس و همکاران)2019( 1
نش��ان دادند که مسئولیت پذی��ری اجتماعی برای باشگاه های ورزشی یک فراین��د مهم و چندسطحی می باشد و
اج �رای موفق آن مستلزم تعبی��ه روش های مختلف مسئولیت پذیری است .منتظ��ری و همکاران ( )1398به این
نتیج��ه رسیدن��د که مسئولیت پذیری اجتماعی در فوتب��ال بر نگرش هواداران اثر مثب��ت و مؤثری دارد .به عالوه،
اث��ر غیرمستقیم مسئولیت پذیری اجتماعی در فوتبال بر نگرش ه��واداران معنادار بوده و در این بین تصویر تیم و
هویت تیمی نقش متغیر میانجی داشتند .همچنین حاتمی ( )1396به این نتیجه رسید که بین اخالق حرفه ای
و مؤلفه ه��ای آن با سرمایه اجتماعی ،مسئولیت اجتماع��ی و رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و
مؤلفه ه��ای اخ�لاق حرفه ای قادر به پیش بینی این سه متغیر هستند .افزون بر این گزارشد شد که رابطه مسئولیت
اجتماعی و مؤلفه های آن با رفتار شهروندی نیز معنادار است و مؤلفه های مسئولیت اجتماعی قدرت پیش بینی
رفت��ار شهروندی هواداران را دارا هستند .در ادام��ه براناگولستاپولوس ،بایرز و شیلبری )2014( 2در پژوهشی که
ه��دف از آن بررسی وضعیت تصمیم گیری درتیم های فوتبال انگلیس در رابطه با انجام مسئولیت اجتماعی بود،
ب��ه این نتیج��ه رسیدند که تصمیم گیری مدیران بنیاده��ای خیریه باشگاه های فوتب��ال انگلستان متشکل از چهار
فراین��د اجتماع��ی (به طورهمزمان) هماهنگی ،حف��ظ ،توسعه و رقابت می باشد که ای��ن چهار مولفه به صورت
همزمان باعث تعالی و پیشرفت خواهد شد.
بررس��ی مطالعات انجام شده در ح��وزه مسئولیت پذیری اجتماعی باشگاه ه��ای ورزشی نشان می هد اصول
مسئولی��ت اجتماعی بر ای��ن واقعیت تأکید می کنند که باشگاه های فوتبال باید متوج��ه تأثیر خود بر جامعه و در
برابر جامعه مسئولیت پذیر باشند .کوکلی ( )2009در همین زمینه بر این باور است که مسئولیت اجتماعی ،به
توصیف رابطۀ سازمان با مردم و ذی نفعان آن سازمان می پردازد .با انجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی ،باشگاه
فوتب��ال ارتباطش را با شهروندان اجتم��اع قوی تر می کند و در نتیجه ،رضایت هواداران از باشگاه بیشتر می شود.
یکی از مهم ترین ارجاعات مسئولیت اجتماعی برای باشگاه فوتبال ،همین رضایت افزایش یافتۀ هواداران است
که باشگاه می تواند از طریق فروش بیشتر و بهتر ،درآمد بیشتری کسب کند (رابرتسون و همکاران .)2019 ،3در
این بین ،در کشور ما باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل تهران به عنوان یکی از پرافتخارترین تیم فوتبال باشگاهی
در ای �ران دارای ویژگی ه��ا و مزیت هایی است که آن را از درجه اهمی��ت بیشتری برخوردار می سازد .این باشگاه
ب��ه واسط��ه برخورداری از میلیون ها طرفدار در داخل و خارج از کشور دارای ذخیره عظیم اجتماعی است که در
ص��ورت پردازش درس��ت این نیروی اجتماعی می تواند دارای کارکردهای مفید اجتماعی باشد؛ اما متاسفانه ،به
پدیده مسئولیت پذیری اجتماعی در این باشگاه توجه نشده و مدلی برای اینکه چگونه مسئولیت پذیری اجتماعی
در ای��ن باشگ��اه باید رشد و توسعه پیدا کند ،وجود ندارد .بنابراین این پژوهش درصدد است مدلی را برای پدیده
مسئولیت پذیری اجتماعی باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل تهران ارائه نماید.
1. Zeimers et al.
2. Anagnostopoulos, Byers & Shilbury
3. Robertson et al.
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ای��ن تحقیق با ماهیت اکتشافی و با هدف بسط دانش و شناخت موجود در مورد راهبردهای مسئولیت پذیری
باشگ��اه استقالل انجام شد .هدف از تحقیقات اکتشافی ،روشنگری مفاهیم ،جمع آوری تعاریف ،کسب بینش
و تصحیح مسائل و ایده هاست .همچنین این تحقیق بر مبنای جستجوی داده ها ،دارای ماهیت کیفی است .در
ای��ن تحقی��ق از راهبرد نظریه داده -بنیاد رویکرد گلیزر استفاده ش��د .با استفاده از این راهبرد پژوهشگر می تواند
از می��ان حج��م انبوهی از داده ها ،ب��ه شکلی سیستماتیک وجوه اشت �راک را استخراج کند .ای��ن راهبرد از نوعی
رویکرد استقرایی بهره می گیرد .هدف عمده این راهبرد ،تبیین یک پدیده از طریق مشخص کردن عناصر کلیدی
(مفاهیم ،مقوله ها و قضیه ها) آن پدیده و سپس طبقه بندی روابط این عناصر درون بستر و فرایند آن پدیده است.
تولید و خلق مفاهیم ،مقوله ها و قضیه ها نیز فرایندی از چرخ های تکراری است .در این روش سؤاالت پژوهش
به جای آنکه به شکل فرضیه هایی خاص مطرح شوند ،باید باز و کلی باشند .به منظور ارائه یک مدل شماتیک از
یافته ه��ای برخاسته از داده های کدگذاری شده ،سه فرایند همپوش کدگذاری اولیه ،کدبندی محوری و کدبندی
گزینشی انجام شد .در اجرای تحقیق ،جمع آوری و تحلیل داده ها به طور آگاهانه همزمان انجام شد و گردآوری
داده ه��ای اولی��ه به منظور شکل گیری روند جم��ع آوری مداوم داده ها صورت گرفت .ب��ا این کار برای پژوهشگر
فرصتی فراهم شد تا میزان کفایت مقوله های مناسب را افزایش دهد .از آنجا که فرایند این تحقیق دارای الیه های
مختلفی است ،خالصه پیازه (الیه های) فرایند پژوهش به شرح زیر است:
جامعه آماری در این تحقیق شامل صاحب نظران (مدیران و دست اندرکاران باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل
و اعضای هیأت علمی دانشگاه) بودند .جهت نمونه گیری برای انجام مصاحبه های عمیق ،از روش نمونه گیری
هدفمن��د و تکنی��ک نمونه گی��ری گلوله برفی استفاده شد .ب �رای اجرای نمون��ه گیری ابتدا فهرست��ی از خبرگان و
متخصصان شامل استادان دانشگاه و مدیران و دست اندرکاران باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل -براساس اینکه
ای��ن افراد آشنای با مسئولیت پذیری اجتماعی باشند و در زمین��ه مسئولیت پذیری اجتماعی دارای تجربه کاری،
كت��اب و یا مقال��ه علمی -پژوهشی تألیف ش��ده باشند-تهیه و سپس با آنها مصاحبه عمی��ق و گروه های کانونی
برگ �زار ش��د .پس از اتمام هر مصاحبه از هر یک از افراد مورد مصاحب��ه خواسته شد تا سایر خبرگان را به محقق
معرف��ی نماین��د .این کار تا زمانی ادام��ه یافت که با تمام افراد معرفی شده از س��وی خبرگان مصاحبه انجام شد.
در مجم��وع  11مصاحب��ه با صاحب نظران انجام شد .در واقع ،نمونه گیری تا جایی تداوم یافت ( 11مصاحبه) که
پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید .پس از مطالعه و بررسی مبانی نظری ،داده های خام به صورت استقرایی
از مصاحبه ه��ای عمی��ق با نخبگان و متخصصان به دس��ت آمدند و به صورت همزمان ب��ا اجرای مصاحبه ها و
براساس رویکرد نظریه داده -بنیاد تجزیه و تحلیل شدند .برای تعیین موثق بودن داده ها -که در تحقیقات کیفی
مع��ادل پایای��ی و روایی در تحقیقات کم��ی است -از دو روش بازکدگذاری توسط ی��ک پژوهشگر دیگر و روش
بازبینی اعضا براساس محاسبه ضریب کاپا استفاده شد .نتایج این آزمون به شرح جدول زیر است:
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جدول  :1محاسبه ضریب کاپا
ردیف

شماره مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافقات

تعداد عدم توافقات

پایایی

1

P3

9

4

2

0/888

2

P7

12

5

4

0/833

3

P9

7

3

1

0/857

2

P11

11

4

2

0/727

39

16

9

0/820

جمع

الزم به ذکر است کلیه تحلیل های آماری با کمک نرم افزار  Maxqdaنسخه  12انجام شد.
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رون��د تجزیه و تحلیل داده ها براساس رویکرد نظریه داده -بنیاد در سه مرحله کدبندی باز ،کدبندی محوری
و کدبن��دی گزینشی (انتخابی) انج��ام شده است .در انتهای مراحل کدگذاری ،الیه ه��ای مدل نهایی تحقیق به
صورت تک تک و شماتیک ارائه گردیده است .در نهایت ،مدل نهایی تحقیق با ترکیب کردن این الیه ها ارائه شده
است:
کدبندی باز
نخستی��ن مرحل��ه در تحلیل نظریه داده -بنیاد ،انجام کدبندی باز اس��ت .کدبندی باز از نظر واحد تحلیل به
ص��ورت سطر به سطر ،عبارت به عبارت ،بند به بند یا ب��ه صورت صفحه جداگانه انجام می شود .چناچه واحد
کدبن��دی ،سط��ر باشد به هر یک از سطرها یا جمله ها ،مفهوم ی��ا کدی الصاق می شود .این کدها یا مفاهیم باید
بتواند حداکثر فضای مفهومی و معنای آن را اشباع کنند .در این مرحله تمام اطالعات کدبندی می شود (کریوگر
و نیومن .)2006 ،1مرحله کدبندی باز دارای دو زیر مجموعه کدبندی اولیه 2یا سطح اول و کدبندی متمرکز 3یا
سط��ح دوم است (محمدپور .)1392 ،در این قسم��ت به جای ارائه تمامی صفحات نگارش شده از مصاحبه ها
و گروه ه��ای کانونی ،فقط نکات کلیدی مصاحبه ها براس��اس حاشیه نویسی بر متون مصاحبه تعیین و ارائه شده
اس��ت .به ه��ر یک از این نکات کلیدی ارائه شده ،ی��ک کد اولیه داده شده است .شی��وه کدگذاری اولیه به شرح
جدول  2است.

1. Kreuger & Neuman
2. Level 1 coding
3. Focused coding

رهت لالقتسا یشزرو یگنهرف هاگشاب یعامتجا یریذپ تیلوئسم لدم یحارط
جدول  :2نمونه ای از نکات کلیدی مصاحبه ها و گروه های کانونی به همراه کدگذاری باز
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نشانگر

متن مصاحبه (نکات کلیدی)

گزاره های منطقی (کدهای باز)

P1

فق��دان انرژی کاف��ی برای دستیابی ب��ه مسئولیت پذی��ری اجتماعی از سوی
باشگاه

فقدان انرژی کافی برای دستیابی به
مسئولیت پذیری اجتماعی

P2

ضعف در زیرساخت های باشگاه ها یکی از موانع است

ضع��فدرزیرساخته��ا

P3

فرهنگ جامعه -محوری در درون ارکان باشگاه نهادینه شود

فرهنگ جامعه -محوری

P4

باشگاه های دارای مسئولیت اجتماعی باال به سرمایه هایی دست می یابند
که دستیابی دیگران به آن سرمایه ها ممکن نیست

کسب درآمد بیشتر

P5

مشک�لات قانون��ی و حقوق��ی در داخل کش��ور در زمین��ه مسئولیت پذیری
اجتماعی وجود دارد

مشکالت قانونی و حقوقی

P6

فرهنگ سازمانی مناسبی در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی وجود ندارد

فقدان فرهنگ سازمانی مرتبط با
مسئولیت پذیری اجتماعی

P7

وجود بسترهای الزم مانند نداشتن ورزشگاه اختصاصی

P8

نبود بینش تعریف شده مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی باشگاه ها

P9

ل��زوم تولی��د  MISآمار تولید شده از حوزه های که نی��از به مسئولیت پذیری
اجتماعی دارد

P10

خصوصی سازی و رعایت اصل  44قانون اساسی

نداشتن ورزشگاه اختصاصی
نبود بینش تعریف شده مرتبط با
مسئولیت پذیری
لزوم تولید MIS
رعایت اصل  44قانون اساسی

کدبندی محوری
مرحل��ه دوم کدبن��دی داده ها در تحلیل نظری��ه داده -بنیاد ،کدبندی محوری اس��ت .در این مرحله ،مقوله ها
ب��ه صورت یک شبکه با ه��م در ارتباط قرار می گیرند .همان گونه که مالحظه می ش��ود در ضمن انجام تجزیه و
تحلیل ،پژوهش گر به کدهای اولیه متعددی دست یافته است .نکته مهم در این میان این است که این کدها باید
مبنای��ی باشند؛ یعنی باید پدیده های مشابه با همد یگر طبقه بن��دی شوند ،در غیراین صورت بین تعدادی زیادی
مفاهی��م گرفت��ار می شویم که نمی دانیم با آن ها چه کنیم .وقتی در داده ها پدیده خاصی را مشخص کردیم ،آنگاه
می توانیم مفاهیم را بر محور آن ها گروه بندی کنیم .این کار تعداد واحدهایی را که باید با آن ها کار کنیم ،کاهش
می ده��د .روند طبقه بن��دی مفاهیم که به نظر می رسد ب��ه پدیده های مشابه ربط پیدا می کن��د« ،مقوله پردازی»
نامیده می شود .آنگاه به مقوله ای که پدیده ای را شامل می شود ،یک اسم مفهومی می دهیم .باید توجه داشت که
این اسم باید انتزاعی تر از اسامی مفهومی باشد (چارمز.)2006 ،
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جدول  :3نمونه ای از کدهای اولیه ،کدبندی متمرکز و کدبندی محوری
نشانگر

کد اولیه

P1, P2, P6, P8

فقدان بینش تعریف شده مرتبط با مسئولیت پذیری

P8, P2, P4, P7, P6

آگاهی اندک افراد در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی

P4, P9, P4

ادراك پایین مصرف کنندگان

P1, P8, P4

فقدان درک کافی از مسئولیت پذیری اجتماعی

P3

نیروی انسانی با تفکر غیرمسئولیت پذیری اجتماعی

P2

موانع دانشی و نگرشی

P1, P8

نبود نگاه مسئولیت پذیری در مسئولین

P1, P5, P7, P8, P10

عدم آگاهی مدیران

P3, P4, P5, P6, P8

عدم آشنایی با مسائل مسئولیت پذیری اجتماعی از
سوی دست اندرکاران

P1, P6

فقدان انرژی کافی برای دستیابی به مسئولیت پذیری

P1

ضعف مدیریت در اجرا

P6

عدم تمایل به اجرای مسئولیت پذیری اجتماعی

P2, P3

مدیریت ناکارآمد

P3, P4

نبود نیروی انسانی متخصص

کد متمرکز شده

کدبندی محوری

آگاهی پایین
مردم نسبت به
مسئولیت پذیری
اجتماعی
موانع ساختاری
آگاهی پایین
مدیران و
دستندرکاران نسبت
به مسئولیت پذیری
اجتماعی

نبود عزم راسخ
در اجرای
مسئولیت پذیری
اجتماعی
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موانع رفتاری

منابع انسانی
غیرمتخصص و
ناکارآمد

کدبندی گزینشی
کدبن��دی گزینش��ی عبارت است از :چین��ش کدهای محوری در کنار هم براساس منط��ق و ارتباط دادن آن با
سای��ر کده��ا؛ اعتب��ار بخشیدن به روابط و پر کردن جاه��ای خالی با کدهای است که نی��از به اصالح و گسترش
بیشتر دارند (چارمز .)2006 ،در واقع این مرحله انتزاعی ترین سطح کدگذاری است که از طریق آن روابط بین
کدهای ایجاد شده تشریح می شود .برای رسیدن به یکپارچگی مورد نظر در این مرحله الزم است محقق پدیده
اصلی را تنظیم و خود را به آن متعهد کند.
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جدول  :4ساخت مقوالت اصلی
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کدبندی گزینشی

نشانگر

کدبندی محوری

P1, P2, P6, P8, P9, P7, P3, P10, P5, P4

موانع ساختاری

P1, P6, P2, P3, P4

موانع رفتاری

P4, P8, P9, P5, P6, P3, P1, P7, P10,
P11, P2

موانع زمینه ای

P1, P4, P8

مسئولیت پذیری اقتصادی

P1, P2, P3

مسئولیت پذیری شفافیت

P3, P6, P11, P4, P7

مسئولیت پذیری فرهنگی

P4, P10, P6, P11

مسئولیت پذیری اخالقی

P4, P8

مسئولیت پذیری قانونی

P4, P5, P7, P8, P11

مسئولیت پذیری خیرخواهانه

P9, P10, P11

مسئولیت پذیری محیطی

P9, P4, P7, P6, P2, P5

مسئولیت پذیری دانشی

P3, P9, P4, P1, P10, P7, P6, P5, P8

پیامدهای تجاری

P3, P9, P2, P7, P6, P11, P10, P8

پیامدهای رفتاری

اصلی ترین پیامدهای ایفای نقش
مسئولیت پذیری اجتماعی باشگاه
استقالل

P1, P9, P5, P4

راهبردهای اساسی

P8, P10, P11,P2, P6, P1, P4

راهبردهای عملیاتی

راهبردهای مسئولیت پذیری
اجتماعی
باشگاه استقالل

چالش های باشگاه استقالل در
حوزه
مسئولیت پذیری اجتماعی

اصلی ترین حوزه های
مسئولیت پذیری

ارائه شماتیک کدهای نظری
در این تحقیق برای نمایش کدهای نظری و قابل فهم بودن آن ها ،الیه های تفکیک شده ای ارائه می شود و در
نهایت براساس قرار گرفتن الیه ها در کنار هم ،مدل نهایی تحقیق ارائه می شود.

چالشهای باشگاه استقالل در حوزه مسئولیتپذیری اجتماعی

منظ��ور از چال��ش ،مؤلفه های است که مانع اج �رای مسئولیت پذیری اجتماعی به شک��ل صحیح و بهینه در
باشگاه می شود .چالش های باشگاه استقالل در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی در سه بعد ساختاری ،رفتاری
و زمینه ای دسته بندی شده است.
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شکل  :1چالش های باشگاه استقالل در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی

حوزههای مسئولیتپذیری اجتماعی باشگاه استقالل

در ای��ن تحقی��ق حوزه های مسئولیت پذی��ری اجتماعی باشگ��اه استقالل شامل مؤلفه ه��ای مسئولیت پذیری
دانشی ،محیطی ،خیرخواهانه ،قانونی ،اخالقی ،فرهنگی ،شفافیت و اقتصادی است.

شکل  :2حوزه های مسئولیت پذیری اجتماعی باشگاه استقالل

راهبردهایمسئولیتپذیریاجتماعیباشگاهاستقالل

راهبردها ،کنش ها یا برهم کنش های خاصی است که از پدیده محوری منتج می شود .در این تحقیق راهبردها
به دو بخش راهبردهای اساسی و عملیاتی دسته بندی می شوند.
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شکل  :3راهبردهای مسئولیت پذیری اجتماعی

پیامدهای ایفای نقش مسئولیتپذیری اجتماعی

پیامده��ا ،برایندی است که حاصل به کارگی��ری مسئولیت پذیری اجتماعی در باشگاه استقالل می باشد و در
این تحقیق به دو بخش پیامدهای رفتاری و تجاری دسته بندی می شود.

شکل  :4پیامدهای ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی

بحث و نتیجهگیری

هدف این تحقیق ،طراحی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل تهران بود .نتایج
نشان داد که مسئولیت اجتماعی باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل تهران به ترتیب شامل  8بعد «مسئولیت پذیری
دانشی»« ،مسئولیت پذیری محیطی»« ،مسئولیت پذیری قانونی»« ،مسئولیت پذیری اخالقی»« ،مسئولیت پذیری
فرهنگی»« ،مسئولیت پذیری اقتصادی»« ،مسئولیت پذیری شفافیت» و «مسئولیت پذیری خیرخواهانه» است.
ای��ن یافته با نتایج مطالع��ه نیازی تبار ( )1397همخوان است ،چرا که در بسیاری از جهات مؤلفه های برآمده از
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داده های این تحقیق با مؤلفه های برخاسته از نتایج تحقیق مذبور همسان است .از جمله دالیلی که این همسانی
و همخوانی را می توان با آن ربط داد این است که در هر دو مطالعه ،قلمرو مکانی منتصب به باشگاه های فوتبال
بوده است با این تفاوت که قلمرو مکانی مطالعه حاضر نسبت به مطالعه نیازی تباری محدود تر و به طور خاص
یک��ی از باشگاه ه��ای مطرح لیگ برتر بوده است .ع�لاوه بر این ،بررسی تعداد استناده��ای انجام شده در زمینه
مؤلفه ه��ای مذبور نشان می دهد ک��ه مسئولیت پذیری دانشی ،مسئولیت پذی��ری خیرخواهانه و مسئولیت پذیری
فرهنگی به ترتیب بیشترین نقش را در توضیح متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل
ته �ران دارند .این یافته با نتایج مطالعه نیازی تب��ار ( )1397ناهمخوان است؛ چرا که در مطالعه مذبور مشخص
گردی��د مسئولیت اخالقی ،قانونی و شفافی��ت بیشترین نقش را توضیح مسئولیت پذی��ری اجتماعی باشگاه های
ورزش��ی دارد .مسئولیت پذی��ری اخالقی ب��ه عنوان انتظارات جامع��ه از باشگاه مبنی بر آن اس��ت که ارزش ها و
هنجاره��ای جامع��ه را مدنظر داشت��ه باشد و به آن ها احترام بگ��ذارد .این مسئولیت همچنی��ن پایبندی به اصول
اخالقی ،انجام های کارهای درست ،عدالت ،انصاف و احترام به حقوق مردم را در برمی گیرد .مسئولیت قانونی
از باشگ��اه انتظار دارد ک��ه مأموریت های اقتصادی خود را در چهارچوب قان��ون پی گیری کند .این مسئولیت به
عنوان الیه دوم از هرم مسئولیت پذیی اجتماعی مطرح شده است .عالوه بر این ،در مسئولیت پذیری خیرخواهانه،
باشگاه ه��ا ب��ه طور داوطلبانه در طرح های اجتماعی از قبیل سازمان ه��ای خیریه و انسان دوستی سرمایه گذاری
می کن��د .این مسئولیت پذیری به باشگاه اجازه می دهد هویت خ��ود را براساس انتظارات ذی نفعان سازماندهی
کند.
نتای��ج نشان داد چالش های باشگاه استقالل در حوزه مسئولیت پذی��ری اجتماعی شامل سه مانع ساختاری،
رفت��اری و زمین��ه ای است .این یافته با نتایج مطالعات الهی و همکاران ( )1388و رمضانی ( )1386ناهمخوان
است ،چرا که در مطالعات مذبور عدم استفاده از تبلیغات و تراز منفی و نبود درآمدهای روز مسابقه ،همگی بر
ع��دم بهره بردن از مسئولیت های اجتماعی اثرگذار بود .بررسی تعداد استنادهای انجام شده در زمینه مؤلفه های
مذب��ور نش��ان می دهد مانع زمینه ای ،مهم ترین مان��ع در سر راه اجرای مسئولیت پذی��ری اجتماعی برای باشگاه
مذکور می  باشد .موانع زمینه ای ،شرایط و عوامل محیطی برون سازمانی است که محیط باشگاه را احاطه کرده،
ب��ا باشگ��اه تأثیر متقابل دارن��د و خارج از کنترل باشگاه هستن��د .علت اینکه این مانع بیشتری��ن استناد را در بین
موان��ع تحق��ق و اجرای مسئولیت پذیری اجتماعی برای باشگاه استق�لال دارد این است که هر باشگاهی همواره
ب��ا نظام های محیطی در کن��ش و واکنش دائمی است .از این رو ،همه علل و عوامل��ی که امکان برقراری ،تنظیم
و واکن��ش ب��ه موقع و مناسب باشگاه نسبت به سایر نظام ها را فرآه��م می آورند ،زمینه هستند .نشانگرهای موانع
زمین��ه ای در این تحقیق مشم��ول عدم فرهنگ س��ازی ،بروکراسی های اداری ،اختصاص ن��دادن منابع ،نداشتن
زیرساخت ه��ای الزم ،قوانی��ن و مقررات دست و پاگی��ر و محدودیت های مالی و درآمدزای��ی است .در مقابل،
موان��ع ساخت��اری ترکیب��ی از منابع مادی ،مالی ،اطالعات��ی و فنی است که در بدنۀ کل��ی ساختار باشگاه جاری
می شون��د .نشانگره��ای موانع ساخت��اری در این تحقیق شام��ل ساختار سازمانی ،آگاهی پایی��ن مردم نسبت به
مسئولیت پذی��ری ،آگاهی پایی��ن مدیران و دست اندرکاران نسبت به مسئولیت پذی��ری اجتماعی است .همچنین
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عوام��ل رفتاری نی��ز شامل عوامل و روابط انسان��ی در باشگاه است که هنجارهای رفت��اری ،ارتباط غیررسمی و
الگوه��ای وی��ژه به هم پیوسته و محت��وای اصلی سازمان را تشکیل می دهند .در ای��ن تحقیق مشخص گردید که
مناب��ع انسانی غیرمتخصص و ناکارآمد و نب��ود عزم راسخ در اجرای مسئولیت پذی��ری اجتماعی توضیح دهنده
مانع رفتاری است.
نتایج نشان داد برای مرتفع ساختن موانع اجرای مسئولیت پذیری اجتماعی در باشگاه استقالل باید راهبردهای
عملیات��ی و راهبرده��ای اساسی اتخاذ گ��ردد .نشانگرهای راهبرده��ای اساسی یا کالن شام��ل تجاری سازی و
خصوصی س��ازی باشگاه های فوتبال و سیستم مدیریت اطالعات است .نشانگرهای راهبردهای عملیاتی نیز که
مکم��ل راهبردهای اساس��ی هستند و به نوعی در راستای راهبردهای اساس��ی و کالن تعریف می شوند ،مشمول
تسهیم دانش و منشور اخالقی می باشد .نتایج مطالعات لو و همكاران ،)2009( 1دروبتز و همكاران)2014( 2
ً
و یوان و همکاران )2017( 3برمبنای تئوری اقتضایی نشان می دهند كه عمل به مسئولیت پذیری اجتماعی لزوما
مناف��ع یكسانی برای همه شركت ها با هر نوع راهبرد تجاری ندارد .تئوری اقتضایی این پدیده را تبیین می كند كه
مزای��ای مسئولیت اجتماعی ب��ا مطلوبیت در محیط داخلی و خارجی شركت از طری��ق اتخاذ راهبردهای متنوع
امکان پذی��ر اس��ت و هر اندازه تنوع راهبردها بیشتر باشد و بتوان بی��ن راهبردهای اساسی و خرد تفاوت قائل شد،
این مهم بهتر تحقق پیدا می کند.
سرانجام نتایج نشان داد در صورتی که راهبردهای مسئولیت پذیری اجتماعی در باشگاه استقالل طرح ریزی
و ب��ه اجرا درآید ،پیامده��ای رفتاری و تجاری برای این باشگاه حاصل می شود .پیامدهای رفتاری شامل افزایش
محبوبی��ت و قص��د خرید و پیامدهای تجاری نی��ز شامل کاهش ریسک و هزینه ها ،توسع��ه برند ،کسب سود و
افزای��ش درآم��د از طریق جذب است .ای��ن یافته با نتایج مطالع��ه روسکا )2011( 4همخ��وان است .به موجب
یافته ه��ای پژوهش ه��ای مذبور ،مسئولیت اجتماعی هر سازمان و باشگاه فوتب��ال می تواند مزایای نیز برای خود
آن سازم��ان داشته باش��د .از آنجا که باشگاه های فوتبال توانایی انجام مسئولیت های اجتماعی متعددی را دارند،
بنابرای��ن آن ه��ا از این طریق می توانند با بخشی از جامعه ارتباط برق �رار نمایند که خود منجر به افزایش هواداران
خواهد شد .با افزایش تعداد هواداران که از پیامدهای انجام پروتکل مسئولیت اجتماعی باشگاه است ،ذی نفعان
از سود اقتصادی بیشتری بهره مند خواهند شد .مسئولیت اجتماعی همچنین می تواند بخشی از اخالق حرفه ای
ی��ک باشگاه فوتبال را تشکیل دهد .باشگ��اه فوتبال می تواند در حالی که با فعالیت های اجتماعی موجب ارتباط
قوی ت��ر ب��ا جامعه می گردد ،ه��دف واالتری مانند ایجاد رف��اه بیشتر جامعه در داخل ورزشگ��اه و یا خارج از آن
باشد .در این صورت باشگاه ها موقعیت های مناسبی برای گسترش و توسعه منفعت های ناشی از مسئولیت های
اجتماعی دارند -البته این در صورتی است که بتوانند حسن نیت خود را در اجرای مسئولیت اجتماعی به نمایش
گذارند.
1. Lu et al.
2. Drobetz et al.
3. Yuen et al.
4. Rosca
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ب��ه ط��ور کلی مسئولی��ت اجتماعی باشگ��اه اشاره ب��ه نقش باشگ��اه در سود رسان��ی به جامع��ه دارد .اصول
مسئولیت پذیری اجتماعی بر این واقعیت تأکید می کند که کسب و کار و تیم های فوتبال باید درک کنند که آن ها
ب��ر جامع��ه تأثیرگذار هستند و باید در مقاب��ل آن مسئول باشند .در صورتی که باشگاه ه��ا این اصول را به درستی
رعای��ت کنند ،باشگاه های ورزشی می توانند با تمرکز بر مسئولیت اجتماعی پیش برنده سود و منفعت اجتماعی
فراتر از منافع باشگاه و آن چیزی که قانون بایسته می دارد ،باشند.
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