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Extended Abstract 

Summary 

The aim of this study was to investigate the factors affecting the social responsibility of sports clubs 

during the Corona era on human resource management. This qualitative research work is done using the 

Glaserian Approach of data foundation theory. Semi-structured interviews were conducted with a 

purposeful sampling technique based on theoretical saturation with 13 experts. The result of analyzing 

the collected data is identifying 39 concepts and 13 categories under the heading of organizational 

mission, organizational rules, supportive spirit, managers' attitude, individual skills, collective skills, 

responsible behaviors, dignity and respect, human capital, and information. Therefore, the social 

responsibility of sports clubs based on manpower management in the Corona period as a product is 

subject to organizational, behavioral, and cultural inputs. 

Introduction 

In the framework of the fight against the Covid-19 epidemic, organizations play a central role as part of 

the economic and social fabric of a country (1). Due to the increasing pressure of the society, the 

organizations should adopt a socially responsible behavior, and expand their social responsibility 

policies to adapt to the new conditions (2). Sports clubs as one type of organization offer educational 

activities in many fields such as meeting the social needs of different strata of society and developing 

environmental protection activities in the form of social responsibility activities (3). Tabesh et al. (2020) 

have investigated that sports clubs should prioritize social responsibility activities in order to have a 

competitive advantage and be successful (4). It is mentioning that social responsibility is becoming a 

strategic area for sports clubs, and the managers of these clubs should not only have sufficient 

knowledge and understanding of the development of social responsibility but it is also necessary to plan 

scientific (5), and because the social responsibility of sports clubs in the era of Corona as a staff 

subordinate to various institutions and sufficient knowledge of these institutions is not available, the 

present work tries to answer this question, the phenomenon of social responsibility. What factors are 

human-based sports clubs subject to during the Corona era? 

Methodology and Approach 

This qualitative research work was done using the Glaserian Approach of data foundation theory. Semi-

structured interviews were conducted with purposeful sampling technique based on theoretical 

saturation with 13 experts (professors and researchers in the field of sports management, managers, 

heads of sports boards, staff and employees of the General Directorate of Sports and Youth). Lincoln 

and Guba (1985) evaluation criteria including validity, transfer, reliability, and verification criteria were 
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used to evaluate the quality and validity of the results. Finally, the three overlapping processes of open, 

axial, and selective coding were used to analyze the data. Its results were presented in the form of Table 

1. According to the existing agreement, the internal agreement rate above 60% indicated the appropriate 

reliability of the tool, so the results of the following table show that the conducted interviews have an 

acceptable reliability. 

Table 1. Test reliability. 

Interview number Number of codes Agreements Disagreements Reliability percentage 

3 12 5 2 83 

7 11 5 1 90 

12 15 7 1 93 

sum 38 17 4 89 

Results and Conclusion  
Based on the results of descriptive statistics, 10 participants were male and 3 were female. The education 

level of most of the participants was doctorate (10 people). Also 5 of them were working as the executive 

managers in sports clubs, and 8 of them were the members of the university faculty. In this research 

work, the interviews were examined line by line, conceptualization, categorization based on similarity, 

conceptual connection and common characteristics between open codes, concepts, and categories. Open 

codes were identified and marked by the researcher. Then by reviewing and aggregating the codes, 39 

concepts were obtained in the open coding stage, and 13 sub-categories and 3 main categories were 

obtained in the axial coding stage under the heading of organizational mission, organizational rules, 

supportive spirit, managers' attitude, individual skills, collective skills, responsible behaviors, dignity 

and respect, human capital, and information. One of the factors affecting social responsibility was the 

organizational factors. Due to the increasing pressure of the society, the organizations adopt a socially 

responsible behavior and expand their social responsibility policies to adapt them to the new epidemic 

conditions (6). This main category includes sub-categories, each of which shows a specific responsibility 

in sports clubs. These categories include the organization's mission, organizational rules, patronage 

spirit, and managers' attitude. The findings of the research work showed that behavioral factors were 

among other things that influenced social responsibility. These factors include individual and collective 

skills, responsible behaviors, and respect. In personal skills, issues such as decision-making skills in 

critical situations, growth and development of personal skills, and increasing responsible spirit were 

discussed. Another finding is related to the cultural factors. Among the cultural factors is the human 

capital, which refers to matters such as determining the importance of the role of different work groups 

in the organization, the importance of the role of individuals in the club, and the capitalistic view of 

human resources. Currently, many sports organizations including professional sports, adopt social 

responsibility programs. Therefore, it can be said that professional sport leagues and clubs have a 

significant amount of social responsibility programs (7). On this basis, in order to institutionalize the 

social responsibility of their clubs and to improve the social aspects of their respective clubs, it is 

suggested to the managers of the sports clubs to put these factors at the forefront of their work in all 

their actions and programs. 

Keywords: Sports clubs, Responsible behavior, Human resource management, Social responsibility, 

Corona virus. 

Ethical Considerations: Compliance with Research Ethical Guidelines. In this study, the research 

articles that observed ethical points were used and an attempt to clearly report the results of previous 

studies with no bias. Honesty and fidelity have also been observed in the analysis of texts and citations 

Funding: This study received no funding from public, commercial, or nonprofit organizations.  



287 Zargar and Rynne: Investigating Corporate Social Responsibility of Sports Clubs in Corona Era based on … 

 

  Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

Authors’ Contributions: All authors have participated in designing, implementing and writing all parts 

of the present study.  

Conflicts of interest: The authors declared no conflict of interest  

Acknowledgement: We thank all those who helped us in this study.  

References 

1. García-Sánchez I-M, Raimo N, Marrone A, Vitolla F. How does integrated reporting change in light of COVID-

19? A Revisiting of the content of the integrated reports. Sustainability. 2020;12(18):7605. 

2. Droppert H, Bennett S .Corporate social responsibility in global health: an exploratory study of multinational 

pharmaceutical firms. Globalization and health. 2015;11(1):1-8. 

3. Walker MK A. Do fans care? Assessing the influence of corporate social responsibility on consumer attitudes 

in the sport industry. Journal of Sport Management. 2010;23(6):743-69. 

4. Li T, Hao L, Kubiczek J, Pietrzyk A. Corporate social responsibility of sports club in the era of coronavirus 

pandemic. Zagłębie Sosnowiec case study. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. 2021:1-20. 

5. Tabsh S, Alavi S, Hoseiny M. Outbreak of Covid-19 Virus: Social Responsibility of Sports Clubs. 2020. 

6. Hamil S, Morrow S. Corporate social responsibility in the Scottish Premier League: Context and motivation. 

European Sport Management Quarterly. 2011;11(2):143-70. 

7. Walker MK, A. Do fans care? Assessing the influence of corporate social responsibility on consumer attitudes 

in the sport industry. Journal of Sport Management,. 2010; 23(6), :743-69. 

To cite this article: 

Zargar T, Rayyne S. Investigating Corporate Social Responsibility of Sports Clubs in the Corona Era based on 

Human Resource Management. Mudiriyyat-i manabi-i insani dar varzish (Human Resource Management 

in Sport). 2022; 9(2):285-300. http://dx.doi.org/10.22044/shm.2022.11710.2452 

Corresponding Author: Tayebeh Zargar 

E-mail: zargar_ta@yahoo.com 

https://dx.doi.org/10.22044/shm.2022.11710.2452


 

 300ـ285صفحه  /2شماره  /9سال  /1401 تابستان

 

 دااگشنه صنعتی شارهود

 SHM.2022.11710.2452/10.22044  شناسه دیجیتال:

 مدرییت منابع انسانی رد ورزش
 پژوهشیمقاله   

 

  Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

 یانسان یروین تیریمدتوجه به  با در دوران کرونا یورزش یباشگاه ها یاجتماع تیمسئول یبررس

 2نیر استون ،1زرگر سادات بهیط

 رانیا تهران، ،یاسالم آزاد دانشگاه جنوب، تهران واحد ،یو علوم ورزش یبدن تیترب دانشکده ،یورزش تیریمدگروه  اری. استاد1

 ایاسترال  بن،یبرز زلند،یکوئ دانشگاه ه،یتغذ علوم و یانسان حرکت دانشکده ،یسالمت و یرفتار علوم گروه اریدانش. 2

 07/03/1401: رشیپذ خیتار                                                                                                                                                                                    09/12/1400: افتیدر خیتار

  دهیچک

 انجام يانسان یروین تیریمدتوجه به  بادوران كرونا  در يورزش یهاباشگاه ياجتماع تیمسئول بررسيپژوهش با هدف  نیا :هدف

  .شد

 یریگنمونهاستفاده از  باانجام شده است.  ادیداده بن ةینظر یزریگل کردیبا استفاده از رو يفیپژوهش ك نیا :شناسی روش

 یهائتیه یرؤسا ران،یمد ،يورزش تیریمد و پژوهشگران حوزه دی)اسات نظرانصاحب از نفر 13 با ینظر اشباع براساس و هدفمند

از  جینتا يو اعتباربخش تیفیك يبررس جهت .شد انجام افتهی ساختارمهیمصاحبه ن ورزش و جوانان( كلكارمندان ادارات  ،يورزش

 سرانجام. گردیداستفاده  یریدپذییاعتماد و تأ تیاعتبار، انتقال، قابل یارهای( شامل مع1985و گابا ) نکلنیل يابیارزش یارهایمع

 استفاده شد.  يو انتخاب یمحور باز، یكدگذار همپوش ندیفرا سه از هاداده لیتحل و هیتجز جهت

 تیمأمورعنوان  تحتمقوله اصلي  3و  فرعيمقوله  13مفهوم و  39 یيشناساشده  یگردآور یهاداده لیتحل حاصل :هایافته

 و عزت مسئوالنه، یرفتارها ،يجمع یهامهارت ،یفرد یهامهارت ران،یمد نگرش ،یگرتیحما هیروح ،يسازمان نیقوان سازمان،

 یهانامبه يبود كه در سه مقوله اصل ياجتماع فرهنگ باط،ضان و نظم سالم، يزندگ سبک ،يرسان اطالع ،يانسان هیسرما احترام،

 شدند.  یبنددسته يسازمان و یرفتار ،يفرهنگ یهاشاخص

 تابع ستاده کی عنوان به ادر دوران كرون يانسان یروین تیریبر مد يمبتن يورزش یهاباشگاه ياجتماع تیمسئول :گیرینتیجه

با توجه به شرایط خاص حاكم به دلیل بیماری كرونا ضروری به  هاهنهاد این حضور و است يفرهنگ و یرفتار ،يسازمان یهانهاده

 یهاباشگاه ياجتماع یریپذتیمسئول یسازنهیجهت نهاد شوديم شنهادیپ يورزش یهاباشگاه رانیمد بهمبنا  نیرسد. بر انظر مي

 كار سرحوله را خود یهابرنامه و اقدامات يتمام درعوامل  نیامتبوع خود را بهتر كنند  یهاباشگاه يوجه اجتماع نکهیخود و ا

 .دهند قرار

 .گری حمایت روحیهاجتماعي،  فرهنگ ،ياجتماع تیمسئول انساني، سرمایهمسئوالنه،  رفتار :یدیکل یهاواژه

  زرگر سادات بهیط :مسئول سندهینو

 E - mail: zargar_ta@yahoo.com 09123403963: تلفن
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 مقدمه

در همه  باًیتقر 119-دیكوو ر،یگهمه شکل به روناك روسیو از ينوع وعیش بر يمبن يجهان بهداشت سازمان اعالم یابتدا از

 19ـی كوویدری، همه گقتیدر حق. (1) كرده است جادیرا در سراسر جهان ا ياساس راتییتغ و است افتهانتشاریجهان  یكشورها

. (2) كرده است جادیاقتصاد جهان ا یبرا یجد یبلکه شوک ها ،شده است ياجتماع یانزوا ونه تنها باعث مرگ، رنج انسان 

 دهیپد نیامقابله  یسوق داده است. برا يمبارزه با فاجعه بهداشت و بحران مالبه مردم را  ،19- دیكوو یریهمه گ دیاثرات شد

-ی كوویدریدر چارچوب مبارزه با همه گ .(1) هستند گریکدیاز  تیو حما یبه همکار ازمندینمردم در سراسر جهان  ،نوظهور

با توجه به فشار . (3) كنند يم فایرا ا یكشور، نقش محور کی يو اجتماع یاز بافت اقتصاد يها به عنوان بخشسازمان، 19

با  قیتطب یخود را برا 2يتماعاج تیمسئول یهااستیسو  نندرا اتخاذ ك يرفتار مسئوالنه اجتماع دیباها سازمان، جامعه ندهیفزا

 انیمشتر نه تنها به نفع هاهمچون سایر سازمان شود كه يها خواسته مباشگاهبه طور خاص، از . (4) گسترش دهند دیجد طیشرا

ی، كه فقر و نابرابر19-دیكوو یریهمه گ دیشد یامدهایپ .(1) كنندرا اتخاذ  ياز كل جامعه ابتکارات تیبلکه به منظور حما ،خود

افراد در واقع  نیا. (3) است یاقتصاد ای ياز نظر جسم ریپذبیبه افراد آس ژهیتوجه و ازمندیداده است، ن شیها را در جامعه افزا

، حفاظت از نیآنها و بنابرا اهو رف یاقتصاد تیوضع یخود روبرو هستند. برا يسالمت یبرا یشتریب یهاتیبا خطرات و عدم قطع

 یهاخود، تالش ياجتماع تیمسئول یهااستیاز س يبه عنوان بخش هاسازمانجهان است.  یكشورها یمطلق برا تیآنها اولو

 تیمسئول یهاتیفعال یمنظر، اجرا نیاز ا .(5) دهنديانجام م ریپذبیآس يانسان یروینفعاالنه از  تیكمک و حما یرا برا یشتریب

 یتواند منافع را برايبرد باشد كه مـ  برد یاستراتژ کیدهنده تواند نشانيم زیها ن نیترفیبا هدف حفاظت از ضع ياجتماع

 یریپذتیمسئول تیرینوع مد کی، عالوه بر نشان دادن ياجتماع تیمسئول یهاتیبه طور خاص، فعال. (6) كند نیجامعه تضم

 .(7) شود ها سازمانتواند باعث بهبود شهرت ي، م19-دیكوو یریگدر طول همه افراد نیترفیبا هدف حفاظت از ضع ياجتماع

 نیاز مهمتر يکیكرونا،  گیریهمه. (8) است كرده مواجه یيهاچالش را با هاسازمان مسئولیت اجتماعيبیني، پیششرایط غیرقابل 

، سازمان ياجتماع تیبر مسئول یادیز ریتأثدهد كه به طور بالقوه يمدرن را نشان م يابیبازار خیدر تار يطیمح ستیز راتییتغ

 سمت به حركت با كهكند  ایجاد ها سازمان یبرا يعال يفرصت توانديم ن،ی. همچندارد يابیكننده و فلسفه بازارمصرف قاخال

 یاضطرار طیبردن شرا نیو در از ب برده باال را خود سازمان اعتبار جامعه، به نسبت مسئوالنه رفتار و بشردوستانه های كمک

ها، تماعي شركت مفهومي است كه به موجب آن شركتمسئولیت اج. (9) ندنشركت ك يجهان يطیمح ستیو ز ياجتماع

 ادغام داوطلبانه صورتبه نفعانیكارشان و در تعامل خود با ذ و و اجتماعي را در عملکردهای كسبمحیط زیستي  هایدغدغه

پول بیشتری به وان تميسازمان،  درولیت اجتماعي ئمس های فعالیت انجامصاحبان كسب و كار نیز دریافتند كه با  .كننديم

های مالي را كاهش داد؛ كاركنان خوب را حفظ كرد، عالیم تجاری مورد احترام را ایجاد و با هماهنگي دست آورد، خطرپذیری

 تیمأمورانجام  یتوانند برايم ياجتماع تیمسئول ر بایدرگ یشركت ها .(10) بیشتر با سایر صاحبان كسب و كار همزیستي كرد

 .(11) كاركنان را بهبود بخشند يستگیخود و پاسخ به انتظارات جامعه، شا ياجتماع

یيسازمان را در رابطه با دارا کیها، وظایف، فعالیت ها و سیاست های كلیدی فرایندی است كه اساساً رویه دیریت منابع انسانيم

 یها و استراتژ استیس نیتدو عملکرد، يابیارز آموزش، اخراج، استخدام،از جمله  دهد،يكارمندان پوشش م يعنیخود  ياصل یها

ها )ساعت كار( وجود محصول یا خدمتي، ذهن انسان، تالش و ساعتدر پس تولید هر  .(12) حفظ و نگهداشت كارمندان یها

رورش پ .شود. انسان منبع اساسي برای ساخت یا تولید هر چیزی استدارد. هیچ محصول و خدماتي بدون كمک انسان تولید نمي

 .(12) ستا هاو تربیت سرمایه انساني متخصص و مسئول یکي از وظایف مدیریت منابع انساني درسازمان

                                                           
1. Covid-19 

2. Social Responsibility 
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نفعان یخود را به ذ تیو رضا كار در سازمان خود رضایت بیشتری خواهند داشتاز  آنها اگر نیازهای كاركنان برآورده شود،

با  يمنابع انسان رانیمد كه دهنديم نشان خود قیتحق یهاافتهی( در 2020) همکاران و انیشهواز .كرد خواهند منتقل يرونیب

 و نهیهز وكاهش يمال نیتأم یهاوهیش یيشناسا ،يمنابع انسان یهمانند آموزش و توانمندساز يخاص یهایاستراتژ از یریگبهره

 يسازمان سطوح هیتوانند اهداف خود را در كليم ،دولت یهاتیكسب حما نیهمچن ،زیمتما يانسان منابع تیریمد نظام یریبکارگ

  .(13) دینما لیتعد ها را هتل در يانسان منابع تیریعملکرد مد بر كرونا بحران يمنف ریتأثكرده و  محقق

 رندهیدربرگ مفهوم نیا حاضر درحال بود، يطیمح ای ياجتماع یهايمربوط به نگران عمدتاً  ياجتماع تیمسئول ، مفهومابتدادر 

مؤلفه جامعه  شركت، ياجتماع تیمسئول فیجامعه داشته باشد. در تعر ممکن است در سازمان کیاست كه  ياتریتأثانواع  يتمام

كنندگان تحت  نیتأم ای یتجار ینفعان را به عنوان شركایتوانند ذيها مسازمان آن در كه يرونیب بُعدعد اشاره دارد: به دو بُ

كه در آن  يعد درونگذارد، مشاركت داشته باشند و بُيم ریتأث جامعه بر كه یزیهر چ ياجتماع یهانهیقرار دهند و در هز ریتأث

كاركنان خود  یبرا ياجتماع یهاتیمسئول یبه اجرا یاها عالقهسازمان موارد یاریدر بسها مسئول كاركنان خود هستند. شركت

تیمسئول با رابطه در قانون بیاز كشورها شروع به تصو يبرخ چه اگر. نگرنديبرون محور م یهاتیندارند و به آن به عنوان فعال

ها، مبنا تیمسئول یاجرا تیفیك یبه جا را تیكم شتریب نیقوان نیا اریز اثر بوده است؛ يتاكنون باند، اما كرده ياجتماع یها

از آنجا كه  .پرداختند يورزش یهاباشگاه ياجتماع تیمسئول به( در تحقیق دیگری 2020) تابش و همکاران .(14) اندقرارداده

 یبرا يورزش یهاباشگاه نیبنابرا هستند، رقابت حال در هم با يمل و يمحل بازار در شدن موفق و یمشتر جذب یبرا هاباشگاه

 انجام را آنها و داده قرار تیلورا در او اجتماعي تیمسئولها در زمینه به فعالیت توجه دیبا شدنو موفق  يرقابت تیداشتن مز

و در  پرداخته مشهور ورزشکاران اجتماعي در یک بررسي كیفي به بررسي ابعاد مسئولیت (2018علوی و همکاران ) .(15) دهند

 یخبر-یارسانه ،يطیمحستیز ،يبشردوست ،ياجتماع ،يقانون ،یاقتصاد ،ياسیس تیمسئولنهایت هشت مقوله اصلي كه شامل 

، (2017و همکاران )منتظری  .(16) كردند یيشناسا ورزشکاران این اجتماعي مسئولیت ابعاد عنوان به را يورزش-يو آموزش

صورت  بهعالوه، مسئولیت اجتماعي نگرش هواداران نقش مثبت و مؤثری دارد. به دركه مسئولیت اجتماعي در فوتبال معتقدند 

 نیا بر كردند؛ فایا يانجیم نقش يمیت تیهو و میت ریتصو ان،یم نیا بود و در اثرگذارهواداران  ينگرش یبر وفادارغیر مستقیم 

رو، به  نیا ؛ ازداردبر ذهن و نگرش هواداران  میرمستقیطور غو هم به میطور مستقمثبت هم به یاثر ياجتماع تیمسئولاساس، 

 یهانظر داشته باشند و طرح در را ياجتماع یهاموضوع و مسائل در هواداران قیعال شوديم هیتوص يورزش یهامیت تیریمد

 چندگانه موردی تحلیل (2020) و همکاران 1رایمو .(17) دهند قرار خود بلندمدت یهابرنامه در را ياجتماع تیمختلف مسئول

 انجام اند، داشته یهمکار مختلف يردولتیغ یها سازمان با كه دیمادر بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ شركت 14 اساس بر

 افراد و جامعه به یفناور و ياجتماع ،يبهداشت ،یيغذا تیحما ارائه هدف با عمدتاً هامشاركت نیا كه دهديم نشان جینتا .شد

( پژوهشي با عنوان مسئولیت پذیری اجتماعي شركت و عملکرد 2021و همکاران ) 2آبداگارسیا .(18) شوديم انجام ریپذبیآس

نقش میانجي مدیریت منابع انساني و پیامدهای محیطي انجام دادند. نتایج این تحقیق كه بر روی كاركنان  ،داریدر صنعت هتل

های كشور اسپانیا انجام گرفت حاكي از آن بود كه مدیریت منابع انساني هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم هتل

 . (19) های مسئولیت اجتماعي قرار داردفعالیت ریتأثتحت 
تواند  يبه اهداف خود م دنیدر رس يسازمان بنابراین، .دندارقرار  19- دیكوو یریهمه گ تأثیردر حال حاضر تمامي جوامع تحت 

 روسیو وعیشبا  ابطهدر ر ياجتماع نشیو ب ياسیسبه دانش  ،يصصخو ت يفن یهاتمهاراز  یه بر برخوردارعالوموفق باشد كه 

شد مجهز زیكرونا ن سازمان ،ياز طرف .با س ياجتماع یكه كاركردها یيهااز جمله  شگاه هادارندرا  يعیو ش ی، با شندمي يورز . با

                                                           
1. Raimo  

2. Úbeda-García 
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 ریدرگ وداست كه جامعه را با خ ياجتماع دهیپد کیكه ورزش  باشد طلعم دیبا ،يشناختجامعه چارچوبدر  يباشگاه ورزش هر

 یيهايژگیو دارایورزش  .دهديقرار م ریتأثتحت  زیرا ن يانسان یروین بر ساختار جامعه، میعظ يتالتحو لیكند و ضمن تحميم

 بگذارد ریتأث ياجتماع تیمســـئول یهاتیو دامنه فعال تیفیقدرتمند به طور مثبت بر ك یروین یک همچون تواندمياســـت كه 

ســاز تغییرات اجتماعي و به عبارتي دیگر، انعکاس دهندت تغییرات مثبت و دهنده و تســهیلورزش به عنوان عامل انعکاس .(20)

های مهم ( مشخص نمودند كه ورزش یکي از حوزه2007) 1اسمیت و وستربیک. (21) شودمنفي در سرتاسر جهان محسوب مي

شد سئولیت اجتماعي مي با سي در جهت بهبود م سا سئولیت 2009) 2. گودفری(22) و ا شخص نمودند كه ورزش و م ( نیز م

ــامل ورزش حرفه ای و قهرماني و  ــئولیت اجتماعي با برخي از انواع ورزش ش ــند. مس اجتماعي ارتباطات نزدیکي را دارا مي باش

( نیز مشــخص نمودند كه ســازمان ها و حکومت ها 2015و همکاران ) 3. بریتبارس(23) ورزش همگاني ارتباطات نزدیکي دارد

 .(24) نقش مهم و اساسي در جهت پاسخگویي به مسئولیت اجتماعي در ورزش را دارا مي باشند

ــال ــیاری ر،یاخ یهادر س ــ یها گیل از بس ــگاه یاحرفه يورزش ــئول زا يقابل توجه یهابرنامه یها داراو باش  ياجتماع تیمس

 يفرهنگ و ياجتماع ،ياسیس یهااكثر مقولهازمان این قابلیت را دارند تا در های ورزشي به عنوان یک سباشگاه .(25) باشندمي

ـــاد و  يتیو قابل يژگیو نیچن نیكرد كه از ا دایتوان پ يرا م یادهیپد كمتر امروز یایدن در و كنند فایا را يمهم نقش یاقتص

. چالشــي كه (28) اســت شــده واجهم كرونا نام به یجد چالش کیبا  يجهان هدیپد نیا يكنون طیشــرا در اما باشــد،برخوردار 

 اینگذشــت.  يآســان به مســئله نیا كنار از توانيای كرده اســت و نمفرهنگي و اجتماعي را دچار تغییرات گســتردههای ارزش

سازمان رییبه اتفاق كارمندان تغ بیقر تیاكثر یبیماری تجربه كار را برا ست و  سر جهان مجبور كرد تا نحوه داده ا سرا ها را در 

 یهاهباشــگامســئله مهم این اســت كه در شــرایط به وجود آمده  .(29) دهند تغییرمشــاغل را  يكار و نحوه طراح يســازمانده

سان نیرویدر برابر  يعاجتما یهاتیمسئول چه يورزش  در ياجتماع تیمسئول بابدر  يعلم قاتیتحق. دارنددوران كرونا  در يان

شي یهاسازمان س، ورز ست و ب شد بوده ا ستجو و تحل دنبال بهمختلف  یهانهیاز محققان در زم یاریرو به ر مفهوم  نیا لیج

ستند سان منابع تیریمد بین يارتباط یها پل كه يقاتیحقت در واقع ه سئول و يان  مورد ژهیو به كند، يم جادیا را ياجتماع تیم

ستقبال ست مسئولیت اجتماعي برا .( 29 ,30 ) ردیگ يم قرار ا شگاهشایان ذكر ا شدن به یک ی با های ورزشي در حال تبدیل 

 يآگاه آن کیاستراتژ تیاهم و ياجتماع تیمسئول توسعه به نسبت دیبا تنها نه هاحیطه استراتژیک است و مدیران این باشگاه

 و كنند فراهم را آن یسازنهیو نهاد يبالندگ نهیزم يو عمل ياقدامات علم بلکه الزم است با طرح ،باشند داشته يكاف شناخت و

شته توجه مسئله نیا به شند دا سبت بودن زیمتما ،يسازمان شهرت ینگهدار و حفظ كه با شگاه ریسا به ن  یوفادار شیافزا ها،با

صو جادیا ،يمال عملکرد بهبود ،يرقابت تیمز جادیا هواداران، شگاه، از بهتر یریت  به توجه هیسا در صرفاً جامعه با روابط بهبود با

عنوان های ورزشي در دوران كرونا بهو چون مسئولیت اجتماعي باشگاه (31) است ریپذامکان باشگاه ياجتماع یریپذتیمسئول

ستاده تابع نهاد شناخت كافي از این نهادهیک  ضر مطالعه ستین اریاخت در هاههای مختلفي و  صدد حا ست در  سؤال نیا به ا

 است؟ يعوامل چه تابع كرونا دوران در يانسان یروین بر يمبتن يورزش یهاباشگاه ياجتماع تیمسئول دهیپد كه دهد پاسخ

 یشناسروش

 -یادیبن نوع از هدف ثیح از وانجام گرفت  ادیبن داده هینظر براساس كه است يفیك ها،داده یجستجو نوع نظر از پژوهش نیا

 روش قیطر از. شد انتخاب ،است مشهور آن کیكالس نوع به كه یزریگل افتیره پژوهش نیا در ادیبن داده افتیره. بود ياكتشاف

 ران،یمد ،يورزش تیریمد و پژوهشگران حوزه دی)اسات نظرانصاحب از نفر 13 با ینظر اشباع براساس و هدفمند یریگنمونه

                                                           
1. Smith and Westerbeek 

2. Gofffrey 

3. Breitbarth 
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 به مصاحبه انجام وهیشانجام شد.  افتهی ساختارمهیمصاحبه ن ورزش و جوانان( كلكارمندان ادارات  ،يورزش یهائتیه یرؤسا

 مصاحبه كارشان محل در و یانفراد صورت به كنندگانمشاركت گرید با شد، انجام يتلفن صورت به هاآن با مصاحبه كه نفر 3 جزء

 امتناع هاپرسش از يبرخ به پاسخ از تواننديم كه بود شده گفته كنندگانمشاركت به و بود داوطلبانه مصاحبه در شركت. گردید

ينم قرار گرانید اریاخت در مصاحبه نیا كه شد داده نانیاطم افراد به. ندهند ادامه مصاحبه به خواهنديم زمان هر ای و كنند

 كنندگانشركت از محقق. شد خواهد استفاده مستعار ياسام از دیریبگ صورت يقول نقل قیتحق جینتا در كه يصورت در و ردیگ

 كرديم مطرح گرپژوهش كه يسؤاالت به و كرده فیتعر را يورزش یهاباشگاه ياجتماع تیمسئول توسعه تا كرديم درخواست

 ،مصاحبه انیجر در. باشد قیدق كنندگانمشاركت فیتوص تا شديم مطرح گرید یهاپرسش پرسش، هر از پس. دهند پاسخ

 مصاحبه. شود ضبط آنها یهاصحبت تا شد گرفته اجازه كنندگانمشاركت تمام از. داشتيم بر ادداشتی دقت به كنندهمصاحبه

 قهیدق 50الي 20 از هامصاحبه زمان. افتی ادامه ،عیبد و نو یهادهیا و افکار افتنی كاهش يعنی ،ینظر اشباع به يابیدست زمان تا

 نیهمچن. شود استفاده آن از كنندگانشركت پاسخ لیتحل در تا درآمد نوشته صورت به هامصاحبه از کی هر متن. بود متفاوت

 اعتبار، معیارهای شامل( 1985) 1گابا و نکلنیل يابیارزش یارهایمع از حاضر قیتحق در جینتا ياعتباربخش و تیفیك يبررس جهت

 در ارهایمع نیا ساختن برآورده یبرا مناسب یراهبردها يبرخ به ادامه، در. شد استفاده یریدپذییتأ و اعتماد تیقابل انتقال،

 اطالعات و هاداده یآورجمع ندیفرا در حاضر پژوهش در ار،یمع نیا به دستیابي برای: اعتبار. (32) است شده اشاره حاضر پژوهش

 و مصاحبه متن و شد استفاده يگوناگون یهاجنبه و منابع از مصاحبه سؤاالت يطراح و مصاحبه یبرا پژوهش ةنمون انتخاب و

 منظور به حاضر، پژوهش در. شد اعمال آنها نظرات نقطه و ارسال مصاحبه در كنندگانمشاركت یبرا شدهاستخراج یكدها

و  شد یمستندساز مکتوب صورت به گرید محققان ياحتمال تاستفاد یبرا پژوهش مراحل تمام پذیریلانتقا اریمع به يابیدست

 از يکی از اعتماد تیقابل به يابیدست یبرا نیهمچن. شد ارائه يلیتفص صورت به شوندگانمصاحبه يشناختتیجمع طیشرا

 از پس و شد انتخاب مصاحبه دو يتصادف صورت به. شد گرفته كمک پژوهش در یكدگذار ندیفرا در تیریمد تحوز متخصصان

 عنوان با باشند، مشابه نفر دو نظر از كه یيكدها هامصاحبه از کی هر در. گرفت انجام شانیا توسط یكدگذار الزم یهاآموزش

 شد محاسبه كاپا فرمول از استفاده با كدگذار دو نیب توافق درصد و شدند مشخص توافق عدم عنوان با رمشابهیغ یكدها و توافق

 ابزار مناسب یيایپا انگریب درصد 60 یباال يدرون توافق زانیم موجود، توافق بنابر. شد ارائه 1 شماره جدول قالب در آن جینتا و

 .بودند برخوردار يقبول قابل یيایپا از شده انجام یهامصاحبه كه دهديم نشان ریز جدول جینتا نیبنابرا بود،

 آزمون یيایپا .1 جدول

Table 1. Test reliability 

 ییایپا درصد توافقات عدم توافقات کدها تعداد مصاحبه شماره

3 12 5 2 83 

7 11 5 1 90 

12 15 7 1 93 

 89 4 17 38 مجموع

 گرفت قرار پژوهش ندیفرا از خارج دانشگاه دیاسات از تن چند اریاخت در شده حاصل جینتا قیتحق نیا در یریدپذییتأ يبررس یبرا

شکل و لیتحل ها،داده یآورجمع از اعم پژوهش مراحل حاضر متن در سرانجام و شد اخذ آنها نظرات ينیبازب و مطالعه از پس و

 هیتجز جهت سرانجامشد.  حیمخاطبان و خوانندگان تشر یپژوهش برا یزیفراهم آوردن امکان مم منظوربه ها،هیمادرون یریگ

 .شد استفاده يانتخاب و یمحور باز، یكدگذار همپوش ندیفرا سه از هاداده لیتحل و

                                                           
1. Lincoln and Guba 
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 ها افتهی

نفر  10تعداد  ،يفیتوص آمار جیبراساس نتا .مشاركت كنندگان نشان داده شده است يشناخت تیجمع یها يژگیو 2جدول  در

نفر از  5 نینفر(. همچن 10كنندگان دكتری بود )نفر زن بودند. سطح تحصیالت بیشتر مشاركت 3كنندگان مرد و از مشاركت

 دانشگاه بودند. يعلم ئتینفر نیز عضو ه 8و  يورزش یهامشغول در باشگاه یيآنها به عنوان مدیران اجرا

 يفیك بخش كنندگانمشاركت .2 جدول

Table 2. Samples of qualitatively section 

 مرد زن یدانشگاه عوامل ییاجرا عوامل التیتحص سطح ها نمونه

 *   * ارشد يكارشناس 1 نمونه

 *  *  یدكتر 2 نمونه

 *  *  یدكتر 3 نمونه

  * *  یدكتر 4 نمونه

 *  *  یدكتر 5 نمونه

 *   * ارشد يكارشناس 6 نمونه

 *   * یدكتر 7 نمونه

 *  *  یدكتر 8 نمونه

 *  *  یدكتر 9 نمونه

  *  * ارشد يكارشناس 10 نمونه

 *  *  یدكتر 11 نمونه

  *  * یدكتر 12 نمونه

 *  *  یدكتر 13 نمونه

 انجام قیطر از هاداده در آنها ابعاد و هايژگیو كشف و بندی دسته م،یمفاه گذاری نام و لیتحل يچگونگ ،حاضر پژوهش در

 ارتباط مشابهت، اساس بر بندیمقوله پردازی، مفهوم ،يبررس سطر به سطر هامصاحبه پژوهش نیا در .است ثابت ایسهیمقا

همانطور كه  تینها در كه شدند مشخص (میمفاه از ای)طبقه مقوالت و میمفاه باز، كدهای نیب مشترک اتیخصوص و يمفهوم

 عیتجم و یبازنگر با سپس. شد یگذارنشانه و یيشناسا پژوهشگر توسط باز كد 91 تعداد آورده شده است 3در جدول شماره 

  .آمدند دست به اصلي مقوله 3 و فرعي مقوله 13 ،یمحور یكدگذار مرحلة در و مفهوم 39 باز، یكدگذار مرحلة در كدها،
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  یارذكدگ مراحل .3 جدول

Table 3. Steps of coding  

 مفاهیم فرعی های مقوله های اصلی  مقوله

 یهاشاخص

 یسازمان

 باشگاه هیاول یازهایدر ن ياجتماع تیرنظرگرفتن مسئولد سازمان تیمأمور

 ياجتماع تیمسئول نهیدر زم باشگاهشخص كردن رسالت م

 باشگاه یهاتیفعال در يانسان ياجتماع تیلحاظ كردن نقش مسئول

 يقانون استنادات لهیوس به يانسان ياجتماع تیمسئول رشیپذ يسازمان نیقوان

 مدون نیقوان قیاز طر ياجتماع تیضرورت مسئول بر دیتاك

 مقررات قیازطر تیریمد ياجتماع تیمسئول ضرورت شیمان

 يمنابع انسان تیبه اهم باشگاه رانیباور مد یتگریحما هیروح

 یریپذ تیمسئول در باشگاه تیریو مشاركت مد يشگامیپ

 ياجتماع تیمسئول از انتیص به باشگاه تیریتعهد مد

 و كاركنان يگرش مثبت به روابط انسانن رانیمد نگرش

 كاركنان زشیانگ به توجه

 باشگاههـای صـیانت از آرمـان

 یهاشاخص

 یرفتار

 یفرد یهارشد و توسعه مهارت یفرد یهامهارت

 يبحران طیدر شرا یریگمیمهارت تصم

 یریپذتیمسئول هیروح شیافزا

 باشگاهافراد در  یهايتوسعه آگاه يجمع یهامهارت

 يارتباط یهاتوسعه مهارت

 باشگاهبه اهداف  يابیجهت دست انیمربهمراه كردن 

 باشگاه كادر توسط كار در يهمدل و وفاق مسئوالنه یرفتارها

 باشگاه اهداف به یوجود تعهد و وفادار

 مشاركت و یهمکار به شیگرا

 جامعه یهااحترام به سنت احترام و عزت

 جامعه نیاحترام به قوان

 احترام به فرهنگ

 یهاشاخص

 یفرهنگ

 در سازمان یمختلف كار یهاگروه نقش تیاهم نییعت يانسان هیسرما

 باشگاهدر  اشخاص گاهیجا نقش تیشخص بودن اهمم

 يبه منابع انسان یاهیگاه سرمان

 كاركنان و انیمرب يدادن درمورد حق و حقوق قانون يگاهآ يرسان اطالع

 باشگاه ياجتماع تیمسئول یهاتیموفق يع رسانالطا

 باشگاهموجود  یهاتیمحدود و طیشرا شرح

 يورزش یهاتیفعال به افراد بیترغ و جیترو سالم يسبک زندگ

 مناسب در جامعه يالگوسازی ورزش

 فعال فراغت اوقات بر دیتاك

 سرعت و دقت در انجـام كارها انظباط و نظم

 يحوصلگ يب از یدور و كارها موقع به انجام

 يكنترل خود ستمیس وجود

 يانسان منابع تیریمد ياجتماع تیمسئول نهیدر زم یهنگ سازفر ياجتماع فرهنگ

 آن انتظارات درک و يرونیب طیمح یيشناسا

 جامعه ياجتماع يفرهنگ یهانهیاز زم يآگاه
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 یروین تیریبر مد يمبتن يورزش یهاباشگاه ياجتماع تیمسئول یالگو يو انتخاب یمحور یاقتباس از متن مصاحبه و كدگذار با

جزء  يو فرهنگ یرفتار ،يسازمان يمدل سه عامل اصل نیا ی. بر مبنادیگرد يطراح ،1براساس شکل  در دوران كرونا يانسان

 یهامقوله بیدر دوران كرونا هستند كه خود از ترك يانسان یروین تیریبر مد يمبتن يورزش یهاباشگاه ياجتماع تیمسئول

 . اندشده هینما مذكور شکل در كه اندشده لیتشک يفرع

 

 
 

 در دوران كرونا يانسان یروین تیریبر مد يمبتن يورزش یباشگاه ها ياجتماع تیمسئول مدل .1شکل 

Figure 1. Corporate social responsibility model based on manpower management in the Corona era 

 یریگجهینت و بحث

 .شد انجام يانسان یروین تیریمد به اتوجهب كرونا دوران در يورزش یهاباشگاه ياجتماع تیمسئولپژوهش با هدف بررسي  نیا

 . باشندمي مؤثر يورزش یهاباشگاه ياجتماع تیبر مسئول فرهنگي و رفتاری سازماني، عوامل كهنشان داد  قیتحق یهاافتهی

ها رفتار مسئوالنه سازمان، جامعه ندهیبا توجه به فشار فزا .بود يعوامل سازمان ،اجتماعي مسئولیت بر اثرگذار عواملاز  يکی

 .(4)دهندميگسترش  دیجد ریگهمه طیآنها با شرا قیتطب یخود را برا يتماعاج تیمسئول یها استیرا اتخاذ كرده و س ياجتماع

شامل  هامقوله نیدارد. ا يورزش یهاباشگاه در يخاص تیمسئول از نشان كدام هر كه استفرعي  هایمقولهشامل  قوله اصليماین 

 تیمسئول درنظرگرفتن سازمان، تیمأموراز  منظور. است رانیمد نگرش و یگرتیحما هیروح ،يسازمان نیقوان سازمان، تیمأمور

 تیمسئول نقش كردن لحاظ و ياجتماع تیمسئول نهیزم در باشگاه رسالت كردن مشخص باشگاه، هیاول یازهاین در ياجتماع
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در  ياجتماع تیمسئول رشیپذ سازمان، نیقوان از منظور. گردد لحاظ باشگاه یهاتیفعال در باید يانساندر حوزه منابع  ياجتماع

 ضرورت شینما و مدون نیقوان قیطر از ياجتماع تیمسئول ضرورت بر دیكأت ،يقانون استنادات لهیوس به يانسان حوزه منابع

 يشگامیپ ،يانسان منابع تیاهم به باشگاه رانیمد باور به یگرتیحما هیروح. است مقررات قیازطر تیریمد ياجتماع تیمسئول

 يرقابت یایدن دراشاره دارد.  ياجتماع تیمسئول از انتیص به باشگاه تیریمد تعهد ،یریپذتیمسئول در باشگاه تیریمد مشاركت و

 ارزش یدارا سازمان طرف از كارمندان اگر. دارد يبستگ يانسان منابع رفتار و تفکر طرز به یریپذ رقابت كار، و كسب حوزه امروز

 را خود ياحساس لحاظ از و داشته یشتریب تیرضا و آرامش احساس كارمندان صورت نیا در شود داده پاداش آنها به و بوده

 آنها با سازمان یسو از كه يمختلف یرفتارها به همواره كارمندان نیبنابرا. داننديم متعهد يسازمان اهداف و سازمان به نسبت

 به نسبت آنان نگاه و يتلق طرز در يمهم نقش ،يسازمان مختلف اتیعمل درباره كارمندان ادراک. كننديم یادیز توجه شود،يم

 كارمندان تالش به سازمان كه دارد اشاره نکته نیا به يسازمان تیحما .كنديم نییتع را كارمندان رفتار نحوه و داشته شانشغل

 توانيم. دینمايم مراقبت كارمندان رفاه و يسالمت از و داشته مبذول يكاف توجه يسازمان اهداف به لین جهت در آنها سهم و

 نسبت اندازه چه تا سازمان دهديم نشان كه است كارمند ذهن در يعموم اعتقاد کی یریگشکل يمعن به يسازمان تیحما گفت

 به مثبت نگرش مانند يعوامل به زین رانیمد نگرش. شوديم قائل ارزش كارمندان تالش یبرا و دارد توجه كارمندان يسالمت به

 وهمکاران مویرا مطالعه .شود يم مربوط باشگاه هـای آرمـان از صـیانت و كاركنان زشیانگ به توجه كاركنان، و يانسان روابط

مرتبط، یکي  ياستخدام یهادرفرصت يتیجنس ضیتبع عدم نکهیبا توجه به ا .بود كرده اشاره ياجتماع تیحما بر نیز( 2020)

داشتند و در بحث قوانین سازماني به دنبال تغییر در رویه های  كیدأتآن  از مواردی بود كه در مصاحبه ها شركت كنندگان به

 یيندهایفرآ يها باید به آن توجه بیشتری گردد. طراحاستخدامي و بحث پاداش و مزایا بودند، یکي از مواردی است كه در سازمان

رابطه  نینفعان شود. در ایذ تیو رضا ياجتماع یهاتیمسئول یسازادهیپ یتواند باعث ارتقايم ضیتبع اعمال از دور به قیدق

  شوديم هیافراد توص یریبه كارگ تا شغل اعالن بدو از ندیفرآ یسازشفاف

مهارت شامل عوامل اینباشد.  يم ياجتماع تیمسئول بر گذار ریتاث موارد گرید از یرفتار عوامل كه داد نشان قیتحق یها افتهی

در  یریگمیچون مهارت تصم ليمسائ فردی هایمهارت در. باشد مي عزت و احترام و مسئوالنه رفتارهای جمعي، فردی، های

 توسعه به يجمع یهامهارتو افزایش روحیه مسئوالنه مورد بحث قرار گرفت.  یفرد یهارشد و توسعه مهارت ،يبحران طیشرا

 یاجرااشاره دارد.  باشگاه اهداف به يابیدست جهت انیمرب كردن همراه و يارتباط یهامهارت توسعه باشگاه، در افراد یها يآگاه

 يبرد باشد كه م-برد  یاستراتژ کیدهنده تواند نشانيم زیها ننیترفیبا هدف حفاظت از ضع ياجتماع تیمسئول یهاتیفعال

 تیرینوع مد کی، عالوه بر نشان دادن ياجتماع تیمسئول یهاتی، فعالبه طور خاص .(1) كند نیجامعه تضم یتواند منافع را برا

تواند باعث بهبود شهرت  ي، م19-دیكوو یریگدر طول همه افراد نیترفیبا هدف حفاظت از ضع ياجتماع یریپذتیمسئول

 به احترام رینظ یموارد به مربوط كه است احترام و عزت یرفتار عوامل به مربوط یهامؤلفهیکي دیگر از  .(7) شود هاسازمان

 و لیهم ،(2020) همکاران و 1يل قاتیتحق ای جینتا نیا .است فرهنگ به احترام و جامعه نیقوان به احترام جامعه، یها سنت

 كار در يهمدل و وفاق به مربوط يورزش یهاباشگاه در نهمسئوال در حالي كه رفتارهای .(33, 28) همسو است (2011)2 مورو

از لحاظ  ،يورزش یهاباشگاهاست.  مشاركت و یهمکار به شیگرا و باشگاه اهداف به یوفادار و تعهد وجود باشگاه، كادر توسط

قدرتمند به طور مثبت  یرویشود نياست كه باعث م یيهايژگی. ورزش شامل وستیمتفاوت ن گرید عیاز صنا ،ياجتماع اتریتأث

تیمسئول شیافزا ،يمال طیدر شرا ژهیو به و وستهیبه طور پ؛ (20) بگذارد ریتأث ياجتماع تیمسئول یهاتیو دامنه فعال تیفیبر ك

 ،يورزش یهاباشگاه ر،یاخ یهادر سال .(33) داده است شیرا افزا ياجتماع يدر زندگ يورزش یهاباشگاه ياجتماع تیها و اهم

                                                           
1. Li  

2. Hamil and Morrow 
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 تیمسئول یهابا انجام برنامه يطیمح ستیو توسعه ز ياجتماع یازهایها مانند ننهیاز زم یاریرا در بس يآموزش یهاتیفعال

  .(25) دهنديبه طور خاص ارائه م ياجتماع

 نقش تیاهم نییتع رینظ یدموار به كه است يانسان هیسرما ،يفرهنگ عوامل جملهاست. از  يمربوط به عوامل فرهنگ گرید یافته

اشاره  يانسان منابع به یاهیسرما نگاه و باشگاه در اشخاص گاهیجا نقش تیاهم بودن مشخص سازمان، در یكار مختلف یهاگروه

كنند. يرا اتخاذ م ياجتماع تیمسئول یهابرنامه ،یاحرفه یهااز جمله ورزش يورزش یهااز سازمان یاریدر حال حاضر بسدارد. 

 هستند ياجتماع تیمسئول یهابرنامه زا يمبلغ قابل توجه یها داراو باشگاه یاحرفه يورزش یهاگیتوان گفت كه ليم نیبنابرا

از  حاصله یهاتیموفق يرساناطالع كاركنان، و انیمرب يقانون حقوق و حق مورد در دادن يآگاه به يرساناطالع مؤلفه .(27)

 یگرید مؤلفه سالم يزندگ سبک. دارد اشاره باشگاه موجود یهاتیمحدود و طیشرا شرح و باشگاه ياجتماع تیمسئولهای فعالیت

 اوقات بر دیكأت و جامعه در مناسب يورزش الگوسازی ،يورزش یهاتیفعال به افراد بیترغ و جیترو رینظ یاست كه شامل موارد

 ،يانسان منابع تیریمد ياجتماع تیمسئول نهیزم در یساز فرهنگ مانند یيهاهیگو شامل زین ياجتماع فرهنگ. است فعال فراغت

 قاتیتحق جینتا با ها افتهی نیا. است جامعه ياجتماع يفرهنگ یهانهیزم از يآگاه و آن انتظارات درک و يرونیب طیمح یيشناسا

ناپذیر وآن را بخش جدایي اشاره كرده بودند يفرهنگ یبه نهادها نکهیبر ا يمبن (2010) همکاران و واكر( 2020) نراهمکا و مویرا

 توجه مورد دیكار و هم در جامعه با طیمح است كه هم دراز مواردی سازی  بحث فرهنگ. (18) داننداز مسئولیت اجتماعي مي

با فرهنگ مسئوالنه  يانسان یرویچون ن بیشتری خواهد داشت، ریتأث رد،یصورت گخانواده  از یسازاگر فرهنگ .شود یشتریب

 یبهتر گاهیجاتواند  مي یسازمواقع، فرهنگ يشود. در برخيآموزش م یهانهیباعث كاهش هز امر نیشود و ايوارد سازمان م

كند، نه از يكه دارد رفتار م یشود و فرد براساس باوريو مقررات دارد؛ چون فرهنگ در عمق باور فرد نهفته م نیقوان به نسبت

ندارد، به  يانسان منابع تیریمد ياجتماع تیمسئول به یاعتقاد چیكه ه يسمت سازمان از حركت. ياجبار و الزامات قانون یرو

 .ستیممکن ن ریغ يآن است، مشکل است ول ياصل یهاانیاز بن يانسان منابع تیریمد ياجتماع تیكه مسئول يسازمان یسو

 به نیدر سازمان است و ا يمنابع انسان تیریكند، توسعه مد جادیرا در سازمان ا یرییتغ نیتواند چنيم كه یيشنهادهایازپ يکی

 تیاهم زیحا شانیبرا يو روزمره منابع انسان یعاد یهاتیاقدامات و فعال است كه فقط برجسته بودن در يرانیمد داشتن یمعنا

 نباشد.

در دوران  يانسان یروین تیریبر مد يمبتن يورزش یهاباشگاه ياجتماع تیكه مسئول شوديم مشخص قیتحق جینتا از اقتباس با

 یهاباشگاه در يستیبا هاهنهاد نیا كه يمعن نیا به. است يفرهنگ و یرفتار ،يسازمان یهانهاده تابع ستاده کی عنوان به اكرون

 قرابت یمبنا بر عوامل نیا است ذكر انیشاكند.  دایرشد پ يورزش یهاباشگاه ياجتماع تیمسئول كه باشند داشته وجود يورزش

 ،يجمع یهامهارت ،یفرد یهامهارت ران،یمد نگرش ،یگرتیحما هیروح ،يسازمان نیقوان ،يسازمان تیمأموراز  بیترت به یيمعنا

شده لیتشک ياجتماع فرهنگ و انضباط و نظم سالم، يزندگ سبک ،يرساناطالع ،يانسان هیسرما احترام، و عزت مسئوالنه، رفتار

 و خود یهاباشگاه ياجتماع یریپذتیمسئول یسازنهینهاد جهت شوديم شنهادیپ يورزش یهاباشگاه رانیمد بهمبنا  نی. بر ااند

 را عوامل نیا خود یهابرنامه و اقدامات يتمام در كه شوديم شنهادیپ ،كنند بهتر را خود متبوع یهاباشگاه ياجتماع وجه نکهیا

 مورد جینتا میتعم در است الزم كه است بوده همراه یهاتیمحدود با قیتحق نیا است ذكر انیشا. دهند قرار خود كار سرحوله

 به را آنها نظرات توانيلذا نم ،است كرده منعکس را نظرانصاحب دگاهید صرفاً قیتحق نیا نکهیا اول تیمحدود. ردیگ قرار توجه

 در نکهیا گرید تیمحدود. داد میتعم هواداران و تماشاگران خاص طور به يورزش یهاباشگاه یریپذتیمسئول نفعانیذ يتمام

 ،است شده يبررس يورزش سازمان کی عنوانبه يورزش یهاباشگاه تیمحور با ياجتماع یریپذتیمسئول یهاشاخص قیتحق نیا

 در يآت پژوهشگران شوديم شنهادیپ رونیا از. ندارد وجود داد میتعم يورزش یهاسازمان ریرا به سا افتهی نیا نکهیلذا امکان ا
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 يقیتطب مطالعه کی از استفاده با نیهمچن و كرده يبررس را نفعانیذ يتمام دگاهید يورزش یهاباشگاه یریپذتیمسئول يبررس

 . ندینما يرا بررس يورزش یهاسازمان ياجتماع تیمسئول یهاتفاوت و هاشباهت

 قیالحظات اخالم

ها یافتهش شد تا در انتقال الو ت ه استاستفاده شد قي را رعایت كرده بودند،الت پژوهشي كه نکات اخالدر پژوهش حاضر از مقا

صداقت و . گونه سوگیری انجام نشودزم برای مخاطبان ایجاد گردد و در گزارش نتایج هیچالمطالعات پیشین، شفافیت  و نتایج

 . داری نیز در تحلیل متون و استناددهي رعایت شده استامانت

 حامی مالی

 .عمومي، تجاری یا غیرانتفاعي دریافت نکردهای های تأمین مالي در بخشگونه كمک مالي از سازماناین پژوهش هیچ

 مشارکت نویسندگان

 .اندمشاركت داشته ،های پژوهش حاضرتمام نویسندگان در طراحي، اجرا و نگارش همه بخش

 تعارض منافع

 .بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد

 تشکر و قدردانی

 .ر انجام دادن این مطالعه ما را یاری نمودند، قدرداني و سپاسگزاری كنیمدانیم از تمامي كساني كه دزم ميالبر خود 
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