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Introduction: The present study was conducted with the aim of designing and 
compiling a social responsibility charter for sports organizations in the Islamic 
Republic of Iran with a combined approach.  

Methods: In terms of applied purpose, the present study was a research method 
mixed with a sequential exploratory type and a survey collection method. The 
statistical population in the qualitative part included professors and selected 
managers of sports organizations (18 people) and in the quantitative part included 
professors of managers of sports organizations (110 people). To collect information 
in a quantitative part, a researcher-made questionnaire based on the qualitative part 
was used, which was divided into two general parts: demographic characteristics and 
its questions. This questionnaire consists of 30 items and in the form of 8 main 
components in the form of five Likert options (strongly agree, 5 points to strongly 
disagree, 1 point) were used. To analyze the findings, the method of structural 
equations using Smart-PLS software was applied. 

Results The results of the analysis of the interviews showed that 30 concept codes, 
8 categories (core code) economic, legal, voluntary, ethical, environmental, 
Education, personal and social health and energy consumption management are the 
components of social responsibility of sports organizations. 

Conclusion: Finally, the Charter of Social Responsibility of sports organizations was 
designed. It is suggested to the sports organizations of the country to use the charter 
of social responsibility of the current research in order to develop the social 
responsibility of their organization. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
Organizations, as intermediate links between individuals and 
society, are of the fundamental components of today's human 
social structure, which need society in order to survive and 
continue their activities, in this regard, leading organizations 
pay attention to providing new social services at the top of their 
research and development activities.  In other words, since 
organizations are created based on social needs, and as 
powerful phenomena, they leave many positive and negative 
effects on society and its institutions, activities, and processes, 
it is necessary to be responsible for these decisions and actions 
that affect the society and take ethical considerations into 
account. Complying at one time, it was believed that 
institutions are only responsible to shareholders and 
employees; but with the increase in population, the limitation 
of resources and the importance of international competition, 
new approaches were formed in the field of management and 
social responsibility can be counted as one of the results of 
these developments. Social responsibility is the organization's 
voluntary commitment to perform transparent and non-
transparent tasks that the society's expectations contractually 
assign to the organization. 

Methods  
In terms of practical purpose, the current research was 
descriptive, research method and survey collection method, 
and based on the research approach, it was mixed. In the first 
stage, a qualitative method was used to build the model, and a 
descriptive-analytical quantitative method was used to test the 
model, and a correlation type based on the structural equation 
model was used. The mixed research method was sequential 
exploratory; That is, first it was qualitative and then 
quantitative. The tool used in this research was developed after 
conducting interviews and reaching theoretical saturation, 
which includes 30 items and in the form of 8 components, in 
the form of five Likert options (completely agree, 5 points to 
completely disagree, 1 point) were used. The interview 
questions include 1. In your opinion, in what area or areas is 
the social responsibility of sports organizations in Iran? 2. In 
what areas should it exist? 3. What points should be observed 
in the charter of social responsibility of sports organizations? 
What features should it have? 4. How do you evaluate the 
performance of sports organizations in formulating and 
adhering to social responsibility? In the first part (qualitative) 
to conduct field interviews, the statistical population of the 
research were the sports management professors (12 people) 
who had published research (more than one article) in 
reputable domestic and foreign publications in the field of 
social responsibility, or written in this had the field of 
translation and authorship) and selected managers of sports 
organizations (6 people) whose organizations had taken 
actions in the field of social responsibility, these people were 
selected for qualitative interviews on the subject of the 
research in a purposeful manner were conducted (18 
interviews with 18 people and continued until theoretical 
saturation) and in the second (quantitative) part, after 

collecting the information from the qualitative research, a 
questionnaire was created and this questionnaire was 
distributed among the managers of sports organizations in 
Tehran. 
 
Results  
To check the fit of the measurement models, three criteria of 
reliability, convergent validity and divergent validity were 
used, and the reliability itself was done by checking factor 
loading coefficients, Cronbach's alpha coefficients, and 
composite reliability. The results of the analysis of the 
interviews showed that 30 conceptual codes, 8 categories (core 
codes) economic, legal, voluntary, ethical, environmental, 
educational, personal and social health and energy 
consumption management were among the components of 
social responsibility of sports organizations. To be in the end, 
the charter of social responsibility of sports organizations was 
designed. It is suggested to the sports organizations of the 
country to use the charter of social responsibility of the current 
research in order to develop the social responsibility of their 
organization. 
 
Conclusion  
The current research was carried out with the aim of designing 
and compiling the charter of social responsibility of sports 
organizations of the Islamic Republic of Iran with a combined 
approach. The results of the analysis of the interviews showed 
that 30 conceptual codes, 8 categories (core codes) economic, 
legal, voluntary, ethical, environmental, educational, personal 
and social health and energy consumption management are 
among the components of social responsibility of sports 
organizations. The results of the present research showed that 
economic factors are among the dimensions of the charter of 
social responsibility of sports organizations of the Islamic 
Republic of Iran. In this regard, it should be stated that 
economic policy in the field of financing social responsibility 
programs is one of the factors that should be considered by 
sports organizations. The results of the present research 
showed that voluntary factors are among the dimensions of the 
charter of social responsibility of sports organizations of the 
Islamic Republic of Iran. In this regard, the formation of 
voluntary specialized committees, groups and networks in 
sports organizations to pursue activities related to social 
responsibility and aligning the organization's policies and 
practices with the general principles of social responsibility are 
other important factors in developing the capacity of sports 
organizations to respond to social responsibility. However, in 
general, the social responsibility of companies has been one of 
the most sensitive and attention-grabbing topics in the last few 
decades, and it has received considerable attention from 
management researchers.  
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  ها:واژهکلید
 ایران،

 سازمان ورزشی،
ی،اجتماع تیمسئول   
منشور،   
نامه نظام   
 
 

 
 رانیا یاسالم يجمهور یهاي ورزشسازمان یاجتماع تیمنشور مسئول نیو تدو یطراح باهدفپژوهش حاضر  مقدمه:

 ی اجرا گردید.بیترک کردیبا رو
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردي، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوري  روش پژوهش:

نفر) و در بخش کمی  18هاي ورزشی (جامعه آماري در بخش کیفی شامل اساتید و مدیران منتخب سازمان پیمایشی بود.
آوري اطالعات در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته نفر) بود. براي جمع 110هاي ورزشی (شامل مدیران سازمان

هاي آن تقسیم گردید. این شناختی و سؤالهاي جمعیتبرگرفته از بخش کیفی استفاده شد که به دو بخش کلی ویژگی
باشد. از روش معادالت ساختاري می اي لیکرت)صورت پنج گزینهاصلی به مؤلفه 8گویه و در قالب  30پرسشنامه شامل 
  ها استفاده شد.براي تحلیل یافته Smart- PLSافزار با استفاده از نرم

، داوطلبانهی، قانوني، اقتصادکد محوري) ( مقوله 8کد مفهومی،  30ها نشان داد که تحلیل مصاحبه جینتا یافته ها:
هاي مسئولیت اجتماعی ي از مؤلفهمصرف انرژ تیریمدی و و اجتماع يفرد سالمتی، آموزش، محیطیزیستی، اخالق

 باشند.هاي ورزشی میسازمان
هاي ورزشی کشور پیشنهاد ورزشی طراحی شد. به سازمانهاي در انتها، منشور مسئولیت اجتماعی سازمان نتیجه گیري:

 منظور توسعه مسئولیت اجتماعی سازمان خود استفاده نمایند.گردد از منشور مسئولیت اجتماعی پژوهش حاضر، بهمی
 
 

، 14 )4، (مدیریت ورزشینشریه . اسالمی ایرانطراحی و تدوین منشور مسئولیت اجتماعی سازمان هاي ورزشی جمهوري ). 1401( رین، و استون ؛طیبه ،زرگر: استناد
361-377. 
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عی سازمان سئولیت اجتما شور م  365                                                        هاي ورزشی جمهوري اسالمی ایران طراحی و تدوین من

 

 مقدمه 

 منظوربه که آیندمی به شمار امروزي شرب اجتماعی پیکره بنیادین اجزاي از یکی جامعه، و فرد بین واسط هايحلقه عنوانبه هاسازمان
 هايفعالیت رأس در را اجتماعی نوین دماتخ ارائه توجه به پیشرو هايسازمان ارتباطدراین نیازمندند، جامعه به خود فعالیت ادامه و بقا

 هايپدیده عنوانبه و ایجاد اجتماعی نیازهاي اساس بر هاسازمان هازآنجاک دیگر،بیاناند. بهداده قرار خود توسعه و تحقیق به مربوط
 این به نسبت که است ضروري گذارند،می گذاشته و آن فرآیندهاي و هافعالیت نهادها، و جامعه بر زیادي منفی و مثبت تأثیرات قدرتمند

 مؤسسات که بود نیا بر تصور ینزما کنند. رعایت را اخالقی و مالحظات بوده پذیرمسئولیت جامعه بر خود اثرگذار اقدامات و تصمیمات
 رویکردهاي المللی،بین هايرقابت تنافی تیاهم و منابع تیمحدود ت،یجمع شیافزا با اما اند؛مسئول کارکنان و سهامداران برابر در صرفاً

 ).1395 ،آباديایی دولت(رض برشمرد این تحوالت نتایج جزء توانمی را اجتماعی مسئولیت که گرفت شکل مدیریت زمینه در جدیدي

طور قراردادي بر عهدة تعهد داوطلبانه سازمان براي ایفاي وظایف شفاف و غیر شفافی است که انتظارات جامعه به"ولیت اجتماعی ئمس
ولیت اجتماعی راهی است براي ارتقاي گرایش اجتماعی براي اعتالي نظم ئدر این صورت، مس ).2022، 1(فونسیکا"نهاده است سازمان

) 2020( 2). ازنظر فرناندز2022(ساین، گیرد شود که چارچوب قانونی و قراردادهاي اجتماعی را در برمیمی اساسی جامعه و شامل وظایفی
 هاسازمانمسئولیت اجتماعی . به اجتماع "رسانی مثبتیاري"نسبت به جامعه و  "متعهد بودن"باشد: ولیت اجتماعی شامل دو بعد میئمسنیز 

) نیز اظهار 2022( و همکاران 3سرکاروکار در مواجهه با مشکالت محیطی و اجتماعی است. ات کسبها و مؤسسهاي اصلی دولتاز توصیه
ها است که مسائلی همچون حقوق بشر و وسیله خود سازماناي از برقراري مقررات بهولیت اجتماعی شکل داوطلبانهئمسکردند که 

جهانی  سطحمسئولیت در  جرايا ،2010نوامبر اولدر  گیرد.. را در برمیاکسیدکربن و.. استانداردهاي کاري تا محدودیت در انتشار دي
هاي بخشچه ( هاهاي تمام بخشمسئولیت اجتماعی مؤسسه استاندارد، این و شد استاندارد ،المللی استانداردسازيوسیله سازمان بینبه

 مسئولیتاصول  موردنیاز براي ادغام عوامل سازمانی وتالتحواجتماعی بر مسئولیتاجراي مطالعه . گیرد دربرمیرا  )خصوصیچه دولتی و 
و منابع  تعهدبه بودجه  شاخص اول، کنند.می آفرینینقش بیندراین اجراي مسئولیت شاخص پنج کهطوريبه است؛ اجتماعی متمرکز
راهبردي مانند اسناد در اجتماعی سازمان رسمی مسئولیت تعهدات راهبرد به  شاخص ،دوم .دارد براي مسئولیت اشارهتخصیص بودجه 

کارکنان اختصاصی مسئولیت  ،کارکردهاي تخصصی شغلی راه از هماهنگی سازمانی، مسئولیت را وجود سوم، دارد. هاي راهبردي اشارهبرنامه
 وهاي اجتماعی رسانه ها،سایتراه وب هاي مسئولیت ازهاي خارجی فعالیتارتباط ها، بهتباطچهارم ارکند. میضبط ها بخشاجتماعی یا 

 وفرایند  نظارت، ممیزي،شاملکههاي مسئولیت استبرنامه به راهبرد ارزیابی ارزیابی مربوط شاخص پنجم،دارد. اشارهسالیانه  هايگزارش
ها در قبال مسئولیت سازمان) 2020( و همکاران 5زیمرسطبق تحقیق  حالبااین). 2020و همکاران،  4ویزیستودي( استعملکرد ارزیابی

ها باید این مسئولیت را احساس کنند زیرا بخشی از مشکالت جامعه مربوط به و سازمان باشدمیمردم و جامعه فراتر از ارائه خدمات و کاال 
نفعان ها در قبال ذيوظیفه آنها یا انجاموظیفه و فعالیت سازمانمنظور انجامها بهزمانمسئولیت اجتماعی سا ،باشدمشکالت سازمان می

 .باشدمی

) مشخص 2021( و همکاران 6باشد. پینترهاي مهم در خصوص مسئولیت اجتماعی مشخص میعنوان یکی از حوزهاز سویی ورزش به
) نیز مشخص 2021( و همکاران 7باشد. یوالهبود مسئولیت اجتماعی میهاي مهم و اساسی در جهت بهنمودند که ورزش یکی از حوزه

اي باشند. مسئولیت اجتماعی با برخی از انواع ورزش شامل ورزش حرفهنمودند که ورزش و مسئولیت اجتماعی ارتباطات نزدیکی را دارا می

                                                 
1. Fonseca 
2. Fernández 
3. Sarkar 
4. Widyastuti 
5. Zeimers 
6 . Painter 
7. Ullah 
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و  4بریتبارس ارتباطات نزدیکی دارد. )2011، 3(آناتاسوپولو) و ورزش همگانی 2018و همکاران،  2؛ رو2010و همکاران، 1و قهرمانی (والکر
ها نقش مهم و اساسی در جهت پاسخگویی به مسئولیت اجتماعی در ورزش ها و حکومت) نیز مشخص نمودند که سازمان2015همکاران (
ارتباط  داري تیمی هواداران باشگاه سپاهانپذیري اجتماعی با همزادپنمسئولیت) دریافتند بین 1398( و همکاران معتمديباشند. را دارا می

هواداران در مسئولیت اجتماعی باشگاه با خوشنامی و مصرف محصوالت ) دریافتند بین 1398( و همکاران پورمرادي داري وجود دارد.معنی
در فوتبال بر نگرش هواداران  مسئولیت اجتماعی) دریافتند 1398( و همکاران منتظري داري وجود دارد.ارتباط معنی در لیگ برتر فوتبال

عالوه، اثر غیرمستقیم مسئولیت اجتماعی بر وفاداري نگرشی هواداران معنادار بود و در این میان، تصویر تیم نقش مثبت و مؤثري دارد. به
 .و هویت تیمی نقش میانجی ایفا کردند

طور منظم در اهداف اجتماعی مسئولیت دارند. صنعت اکم بههاي ورزشی و نهادهاي حدریافتند که بیشتر لیگ) 2018(ارتور و بالسام   
رسانی به جامعه تطبیق داده است. مشاهده براي خدمتفرد و قابلورزش اصول مسئولیت اجتماعی خود را متناسب با مشخصات منحصربه

ود سواد، فراهم کردن فرصت شغلی براي اي براي، بهبعنوان وسیلهکنند تا از ورزش بهش میالها و ورزشکاران تها، تیمدرنتیجه لیگ
 )2011(اینو و همکاران ). 2018(آرتور، سازي محیط استفاده کنند دیگران، مبارزه با بیماري و فقر، جلوگیري از مصرف مواد مخدر و پاك

ها از طریق کنند. اول، تیممتحده، به دو روش اصلی مسئولیت اجتماعی را اتخاذ میهاي ورزشی ایاالتدرپژوهش خود دریافتند که تیم
محیطی اقدام به هاي زیستهاي آموزشی جوانان و برنامههاي داوطلبانه، حمایت از جامعه، برنامهبرقراري ارتباط با جامعه مانند فعالیت

(اینو و  استها هاي بشردوستانه آنهاي خیریه مستقل براي انجام فعالیتکنند. دومین روش ایجاد موسسهولیت اجتماعی میاجراي مسئ
هاي مسئولیت اجتماعی یک باشگاه وتحلیل درك هواداران از فعالیتدر تحقیق خود به تجزیه) 2019(لیو و همکاران ). 2011، همکاران

هاي اي شامل حمایت از جامعه، آموزش جوانان و فعالیتتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی باشگاه فوتبال حرفهاي پرداختند. نفوتبال حرفه
بنابراین مسئولیت  ؛گذارددهان هودارن تأثیر میبهتوجهی بر هر سه متغیر قصد حمایت، خرید مکرر و تبلیغات دهانطور قابلخیرخواهانه به

چانگ ). 2019ن، (لیو و همکارا شودتواند منجر به سود بیشتر یا حمایت عمومی بیشتر زمان مناسب است و میاجتماعی ازنظر مالی براي سا
واسطه اي بههاي ورزشی حرفهمسئولیت اجتماعی یک هدف جمعی و یک تعهد براي کمک به نیازمندان است. سازمان کهدریافت ) 2018(

رفاه عمومی برخوردارند. تعهد به مسئولیت اجتماعی در ورزش به معناي ایجاد فضایی خارج  دیده شدن در جوامع از قدرت باالیی براي بهبود
) SRS5( ورزش هاي مسئولیت اجتماعی دراي بتوانند تکنیکهاي ورزشی حرفهشود. اگر سازماناز رقابت است که منجر به پیشرفت می

توانند بر تغییرات اجتماعی تاثیرقابل توجهی بگذارند و ی همکاري کنند، میاجتماعی ورزش هاي مسئولیترا به اشتراك بگذارند و در برنامه
 ).2018، (چانگ باشندالگویی براي صنایع دیگر 

هاي فوتبال رئال مادرید و دورتموند واقعًا از جامعه مراقبت در تحقیق خود دریافتند که هر دو باشگاه) 2020(راتونی اودور و همکاران 
کنند به کنند، به افرادي که از محرومیت برخوردار هستند کمک میهاي ورزشی حمایت میها، مدارس، برنامهموسسهها از کنند. آنمی

زیست حیطپردازند. در ارتباط با حفاظت از مهاي آموزشی، ورزشی یا اهدایی میهاي آینده از طریق برنامهعنوان نسلحمایت از کودکان به
ها مهم انجام دهند. به نظر آن اندن مصرف آببه حداقل رس ف، کاهش انرژي،الخود را براي کاهش ات شالکنند تمام تها سعی میآن

(راتونی اودور  باشندهند و الگوي خوبی براي جامعه دهایشان مشاوره کنندگان در مورد فعالیتاست که به تماشاگران، حامیان مالی و تأمین
 ).2020، و همکاران

اي فوتبال از دیدگاه شهروندان چینی پرداختند. از دیدگاه هاي حرفهگیري مسئولیت اجتماعی در باشگاهه اندازهب )2019(لیو و اسچارز 
هاي آموزشی جوانان، مسئولیت ازآن برنامهترین عامل و پسشهروندان نتایج نشان داد که در میان عوامل، مسئولیت در برابر تماشاگران مهم

                                                 
1. Walker 
2. Rowe 
3. Athanasopoulou 
4. Breitbarth 
5. Social responsibility in sports 
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 ومحیطی هاي زیستهاي بهداشتی، برنامهبرنامه و ؛ترین عوامل در نظر گرفته شدندعنوان مهممالی به مسئولیت ودر قبال کارکنان 
اي از مدیریت است که  مسئولیت اجتماعی شیوه). 2019، (لیو و اسچارز استشده بشردوستانه کمترین عامل در نظر گرفته هايفعالیت

هاي عمومی داشته باشند. مسئولیت اجتماعی با ورود الدهند که اثر مثبتی بر جامعه و ترویج کاهایی را انجام میها فعالیتطبق آن، سازمان
کنند هایی اقدام میها به انجام فعالیتآن، سازمان اساس برکند که قی را به سازمان اضافه میالخود به سازمان یک چهارچوب حاکمیت اخ

فرد نقش منحصربه دلیل به .کنندشوند، پرهیز میوضعیت جامعه می شدن بدتریی که باعث کنند و از انجام کارهاکه وضع جامعه را بهتر می
شناختن توانایی ورزش در شناسایی و بررسی مسائل اجتماعی، بین مسئولیت اجتماعی و ورزش تعامل  رسمیت ورزش در جامعه و افزایش به

شدن به یک حیطۀ مهم راهبردي براي تبدیل ون، مسئولیت اجتماعی در حالاکنهم ).2009،والترز(وجود آمده است  اي تنگاتنگ بهو رابطه
رو، است؛ ازاین )وکارهاي ورزشیهاي ورزشی، ورزشکاران و کسبهاي ورزشی، باشگاههاي ورزشی، لیگفدراسیون(نهادهاي ورزشی 

ن در ورزش، همانند مدیران تجاري در دیگر صنایع ها و مدیران ورزشی باید نسبت به توسعۀ مسئولیت اجتماعی و اهمیت راهبردي آسازمان
 ).2011،فیلیزوز و فیشنه(آگاهی و شناخت داشته باشند 

 1طبر( مالیحفظ و نگهداري شهرت سازمانی، متمایز بودن نسبت به رقبا، افزایش وفاداري هواداران، ایجاد مزیت رقابتی، بهبود عملکرد 

دوستانه، برخی از  ایجاد تصویري بهتر از سازمان، بهبود روابط با جامعه و انجام رفتارهایی انسانشناختن،  رسمیت به)، 2020و همکاران، 
لیکن، نتایج تحقیقات مربوط به ، ها دست یابندبه آن توانند از طریق مسئولیت اجتماعیمزایا و فوایدي هستند که نهادهاي ورزشی می

بنابراین نتایج  ؛اجتماعی باشد هاي مسئولیتتواند بر فعالیتهاي فرهنگی میکه تفاوتدهد اجتماعی در سایر کشورها نشان می -مسئولیت
 تیبه رسم ).2015(چن، توسعه استفاده شود سنجی در کشورهاي درحال تواند بدون اعتباریابی و روایییافته نمیمطالعات کشورهاي توسعه

 ينهادها که هستند يدیفوا و ایاز مزا یدوستانه، برخ انسان ییرفتارها انجام و امعهج با روابط بهبود سازمان، از بهتر يریتصو جادیشناختن، ا
 کشورها ریدر سا یاجتماع -تیمسئول به مربوط قاتیتحق جینتا کن،یل ابند،یها دست به آن یاجتماع تیمسئول قیتوانند از طریم یورزش
 افتهیتوسعه يمطالعات کشورها جینتا نیبنابرا ؛باشد یاجتماع تیمسئول يهاتیتواند بر فعالیم یفرهنگ يهادهد که تفاوتیم نشان

سازمان  يها وهیها و ش استیس يهمسوساز ییسو از . توسعه استفاده شوددرحال يدر کشورها یسنج ییروا و یابیتواند بدون اعتبارینم
در جهت  یورزش يارکان سازمان ها یمنظم و جهت دار در تمام یتا تالش گرددیم سبب یاجتماع تیمسئول یبا اصول کل یورزش يها

خود  قی) در تحق2016و همکاران ( يمورراستا  نیا درانجام گردد.  یاجتماع تیمربوط به مسئول يها و رفتارها تیبهبود و گسترش فعال
 و بهبود سبب تواندیمگردد  یجتماعا تیکه همسو با مسائل مربوط به مسئول یسازمان ها در صورت يگذار استیمشخص نمودند که س

در  یاجتماع تیشود تا دغدغه توجه به مسئول یعامل باعث م نیکه ا گردد ها سازمان در یاجتماع تیمسئول بر یمبتن يرفتارها گسترش
سبب گردد تا سازمان  یاجتماع تیمهم در جهت توسعه مسئول يازهاین شیاز پ یکیمساله به عنوان  نیگردد و ا جادیا یورزش يسازمان ها

منشور ازجمله  نیتدوراستا  نیبرخوردار باشند و در ا ییباال یاز اثربخش یاجتماع تیبر مسئول یمبتن يدر خصوص برنامه ها یورزش يها
 کنندهافتیاست که از جانب اقتدار به در یح، منشور شامل حقوقالها است. در اصطدر سازمان یاجتماع تیمسئول تیالتزام به رعا يراهکارها

. دهدیم را آن از استفاده و اجرا اجازه او به و شناخته تیرسم به را کنندهافتیدر ژهیحقِ و اقتدار، جانب که است آن کنندهانیو ب شودیم داده
 نیدر ا رانیاز جانب کارکنان و مد يتواند باعث اقدامات کاربرد یم یورزش يدر سازمان ها یاجتماع تیمسئول نهیمنشور در زم نیتدو
همچون ورزشکاران را  یورزش يسازمان ها نفعانیذ یگردد و از طرف یاجتماع تیبهبود مسئول يمناسب برا يو تدارك برنامه ها نهیزم

 در یقاتیتحق خأل و یورزش يهاسازمان در یاجتماع تیمسئول توسعه تیاهم به توجه با و حالنیباا دیحوزه نما نیدعوت به مشارکت در ا
 .باشدیم یورزش يهاسازمان در یاجتماع تیمسئول منشور ارائه حاضر پژوهش از هدف آن، مورد در منشور نیتدو نهیزم

 
 

                                                 
1. Tabar 
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 شناسی پژوهشروش

وهش، آمیخته بود. در پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردي، روش تحقیق، توصیفی و شیوه گردآوري پیمایشی بود و بر اساس رویکرد پژ
نوع همبستگی مبتنی بر الگوي  تحلیلی و از -الگو از روش کیفی و براي آزمون الگو از روش کمی توصیفیمرحلۀ اول، براي ساخت 

س کمی بود. ابزار مورداستفاده معادالت ساختاري استفاده گردید. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود؛ یعنی ابتدا کیفی و سپ
اي صورت پنج گزینهفه، بهمؤل 8گویه و در قالب  30ن به اشباع نظري تدوین شد که شامل در این پژوهش بعد از انجام مصاحبه و رسید

هاي ظر شما مسئولیت اجتماعی سازمان. به ن1تدوین شد. سؤاالت مصاحبه شامل  امتیاز) 1امتیاز تا کامالً مخالفم،  5لیکرت (کامالً موافقم، 
نشور مسئولیت اجتماعی م. 3هایی باید وجود داشته باشد؟ . در چه حوزه2ارد؟ هایی وجود دها و حوزهورزشی در ایران در چه بخش

هاي ورزشی در تدوین و عملکرد سازمان .4هایی باید داشته باشد؟ هاي ورزشی باید چه نکاتی در آن رعایت شود؟ چه ویژگیسازمان
 کنید؟پایبندي به مسئولیت اجتماعی را چگونه ارزیابی می

ه در زمینه مسئولیت نفر ک 12( اساتید مدیریت ورزشیآماري پژوهش را  ۀی) براي انجام مصاحبه میدانی، جامعدر بخش اول (کیف
در این زمینه ترجمه و تألیف  در نشریات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده باشند و یا کتبی )مقاله کی از شی(بییهاپژوهشاجتماعی 

شامل  ،ها در زمینه مسئولیت اجتماعی اقداماتی انجام داده بودندنفر) که سازمان آن 6( هاي ورزشیاند) و مدیران منتخب سازمانداشته
 18مصاحبه با  18گردیدند (هاي کیفی در موضوع پژوهش انتخاب براي مصاحبه از نوع معیاري، صورت هدفمندشوند که این افراد، بهمی

، اقدام به ساخت پرسشنامه وم (کمی) بعد از گردآوري اطالعات حاصل از پژوهش کیفیدر بخش د ونفر و تا حد اشباع نظري ادامه یافت) 
اي هاي ورزشی به پرسشنامههاي ورزشی شهر تهران توزیع گردید. درواقع مدیران سازمانبین مدیران سازمانو این پرسشنامه در  هنمود

هاي سنجید، پاسخ دادند. مدیران و معاونین تمامی فدراسیونا میهاي ورزشی رکه در آن میزان پایبندي به مسئولیت اجتماعی سازمان
رزش و جوانان و ادارات هاي ورزشی شهر تهران، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، آکادمی ملی المپیک، وزارت وورزشی، تمامی هیئت

صورت تصادفی گیري بهنتخاب گردیدند. نمونهي اعنوان جامعه آمارباشد، بهنفر می 230ورزش و جوانان شهر تهران که درمجموع شامل 
 شاخص آزمونصورت صحیح عودت داده شد. پرسشنامه به 110نفر) توزیع گردید. نهایتاً  140در دسترس بر اساس جدول مورگان (

KMOدارد.ها مونهنبراي این آزمون به دست آمد که نشان از کفایت مناسب  73/0سنجد و مقدار گیري را می، کفایت نمونه 

 ).1جدول ( پذیري و تائید پذیري استفاده گردیددر بخش کیفی تحقیق جهت بررسی روایی از قابلیت باورپذیري (اعتبار)، انتقال

 )2002 ،1پاتون(منبع: . روایی و پایایی بخش کیفی1جدول 
 نتیجه روش  

روایی
 تائید تائید فرایند پژوهش توسط هفت متخصص قابلیت باورپذیري (اعتبار) 

 تائید استفاده از دو کدگذار جهت کدگذاري چند نمونه مصاحبه
 تائید نظرات سه متخصص که در پژوهش مشارکت نداشتند پذیريانتقال

 تائید هاثبت و ضبط تمامی مصاحبه تاییدپذیري

پایایی
 

 تائید در اختیار قرار دادن اطالعات به اساتید راهنما و مشاور مطالعه حسابرسی فرآیند

به و تحلیل سه مصاحبه توسط محقق و همکار و مشخص نمودن کدهاي مشا توافق درون موضوعی دو کدگذار
 غیرمشابه

 110تعداد کل کدها: 
 50تعداد کل توافقات: 

 10تعداد کل عدم توافقات: 
 %9/90پایایی بین دو کدگذار: 

 و تائید پایایی %60بیشتر از 

                                                 
1 . Patton 
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با  CVRروایی مورد تائید قرار گرفت. مقدار  1CVRو  CVIهاي روایی سنجی با استفاده از فرم در خصوص روایی محتوي پرسشنامه
بنابراین روایی محتوي ابزار ما مورد تائید قرار گرفت. روایی  به دست آمد؛ 79/0بیشتر از  CVIو مقدار  80/0نفر)،  8( توجه به تعداد اساتید

 ساختاري است، موردسنجش قرار گرفت.واگرا و همگرا که مربوط به معادالت 

هاي در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از جداول توصیفی براي بیان ویژگی
استفاده و براي  ها (طبیعی و یا غیرطبیعی بودن)منظور بررسی توزیع دادههاي کشیدگی و چولگی بهدموگرافیک استفاده شد. از شاخص

و براي بررسی و پاسخ به سؤاالت پژوهش و رسم و تدوین مدل  Proنسخه Max2QDA افزار ها و طراحی مدل از نرمکدگذاري داده
 استفاده شد. 0/2 نسخه Smart PLS، 24نسخه  SPSSافزارهاي گیري و مدل ساختاري از نرماندازه

 

 هاي پژوهشیافته
ها زنان و مابقی مردان درصد از آن 7/16 پژوهش نشان داد که ی بخش کیفیشناخت تیجمع هايیژگیمربوط به و یفیبخش توص جینتا

 20ها بیش از مه نمونههدرصد داراي تحصیالت دکتري بودند و سابقه شغلی  9/88درصد داراي تحصیالت کارشناسی ارشد و  1/11بودند.
 سال بود.

بر اساس کدهاي مفهومی و  شود. در جداول زیر نتایج کدگذاري بازمفهومی تبدیل به یک مقوله میدر ادامه در این مرحله، چند کد 
 مقوالت آورده شده است.

 دهی مقوالت. کدگذاري ثانویه و شکل2جدول 
 مفاهیم هامقوله ردیف

1.  

 اقتصادي

 هاکم نمودن هزینه
 زاییاشتغال  .2
 شفافیت مالی  .3
 خدمات ورزشی رایگان  .4
 خدمات رفاهی کارکنان  .5
 هاي ورزشی پایهحمایت مالی از تیم  .6
 ارتباط با خیرین ورزشی  .7
 هاي مالی به ورزشکاران پیشکسوتکمک  .8
9.  

 قانونی
 جلوگیري از قوانین دست و پاگیر

 قوانین نظارتی دقیق  .10
 تصویب قوانین مبارزه با فساد  .11
12.  

 داوطلبانه
 سازمانهاي داوطلبانه در تشویق به فعالیت

 هاي داوطلبانه ورزشی در جامعهانجام فعالیت  .13
 )و ... زلزله، سیل( یعیطبمنظور کمک در بالیاي حضور داوطلبانه به  .14
15.  

 اخالقی
 اخالقی بودن فرایند استخدام در سازمان

 ترویج اخالق جوانمردانه و پهلوانی  .16
 اخالقی در سازمانمبارزه با بی  .17
18.  

 محیطیزیست

 هازبالهتفکیک 
 زیستهاي حامی محیطاستفاده از انرژي  .19
 کاهش آلودگی  .20
 زیستزیباسازي محیط  .21
 آموزش کارکنان براي ارائه خدمات بهتر آموزشی  .22
 آموزش ورزش همگانی به عموم مردم  .23

                                                 
1 . Content Validity Ratio & Content Validity Index 
2 . Qualitative data analysis 
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کدهاي محوري پژوهش حاضر درواقع همان مقوالت مستخرج شده در مرحله مقوله اصلی استخراج شد.  8کد مفهومی و  30نهایتاً 

 باشند.کدگذاري باز می

 آوريهاي پژوهش و سپس به تحلیل نتایج حاصل از جمعشناختی نمونههاي جمعیتبه تحلیل ویژگی SPSSافزار در ادامه از طریق نرم
 ي پژوهش پاسخ داده خواهد شد.هاي ایجادشدهبه سؤال Smart PLSافزار ها با استفاده از نرمپرسشنامه

باشد. کنندگان در تحقیق زن میدرصد شرکت 5/4 کههاي تحقیق حاضر نشان داد نتایج توصیفی مربوط به وضعیت جنسیت نمونه
 درصد). 50بودند (ها داراي تحصیالت دکتري درصد). همچنین اکر نمونه 7/72بودند (سال  50تا  35هاي پژوهش در رده سنی بیشتر نمونه

 بررسی طریق سه از شود و پایایی خودمی استفاده واگرا روایی و همگرا پایایی، روایی معیار سه گیري،اندازه هايبرازش مدل بررسی براي
 4/0عاملی،  بارهاي ضرایب بودن مناسب براي مالك پذیرد. مقدارمی صورت ترکیبی پایایی کرونباخ، آلفاي ضرایب عاملی، بارهاي ضرایب

یک هیچ اینجا دارد. در معیار این بودن مناسب از نشان که است بیشتر 4/0 از سؤاالت عاملی بارهاي ها، ضرایبتمامی سؤال براي. باشدمی
 پایایی از حاکی که باشدمی 7/0 از باالتر همه متغیرها، در متغیرها ترکیبی و پایایی کرونباخ آلفاي به مربوط ها حذف نگردید. مقداراز سؤال
 توسط فرضیات بررسی به توانمی شودمی تائید پایایی ازآنجاکه .دارد قرار مطلوب حد در متغیرها پایایی تحقیق در این .دارد مدل مناسب

 است همگرا روایی گیري،اندازه هايمدل بررسی از دوم معیار .باشدمی موردنظر جامعه کلبه تعمیمقابل و نتیجه پرداخت ساختاري معادالت
 AVE براي مناسب مقدار که الرکر و فورنل روش به توجه با .پردازدمی خود ها)(شاخص با سؤاالت متغیر هر همبستگی بررسی به که
 برازش بررسی معیار سومین واگرا روایی .باشدمی 5/0 مساوي یا بیشتر AVE مقدار متغیرها، تمامی اند؛ برايکرده معرفی باال به 5/0 را

 آن بین اشتراکی واریانس از بیشتر متغیر براي هر AVE میزان که است قبولقابل سطح در وقتی واگرا است. روایی گیرياندازه هايمدل
 ).2020بنیتز و همکاران، ( باشد مدل در دیگر متغیرهاي و متغیر

 گیريبرازش مدل اندازه هاي. شاخص3جدول 
AVE متغیرها  آلفاي کرونباخ پایایی ترکیبی 

 اقتصادي 88/0 85/0 61/0
 قانونی 81/0 73/0 57/0
 داوطلبانه 80/0 77/0 60/0
 اخالقی 79/0 81/0 61/0
 محیطیزیست 80/0 76/0 73/0
 آموزشی 77/0 79/0 70/0
 سالمت فردي و اجتماعی 81/0 70/0 66/0
 مدیریت مصرف انرژي 80/0 77/0 69/0

 
 گیري،اندازه هايمدل برخالف ساختاري مدل. رسدمی پژوهش ساختاري مدل برازش به نوبت گیرياندازه هايمدل برازش بررسی از بعد

 .کندمی را بررسی هاآن میان روابط با همراه پنهان متغیرهاي تنها و ندارد کاري (متغیرهاي آشکار) سؤاالت به
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 بررسی ضرایب مسیر مدل پژوهش)( گیري. مدل اندازه1شکل 

 
 همان یا t داريمعنی ضرایب ترین معیار،اساسی و اولین که شودمی استفاده معیار چندین از پژوهش ساختاري مدل برازش بررسی براي

 تائید درنتیجه و متغیرها بین يرابطه صحت از نشان شود، بیشتر 96/1 از اعداد این مقدار کهدرصورتی .باشدمی t-values مقادیر
 بین رابطه شدت و دهندمی نشان را رابطه فقط صحت اعداد که داشت توجه باید البته. است 95/0 اطمینان سطح در پژوهش هايفرضیه
 .سنجید آن با تواننمی را متغیرها

 

 )(t-values مقادیر t داريمعنی . ضرایب2شکل 
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 مدل ساختاري و کلیهاي برازش . شاخص4جدول 
 هامؤلفه 2R نتیجه 2Q نتیجه GOF نتیجه
 اقتصادي 55/0 متوسط 52/0 قوي 43/0 قوي
 قانونی 60/0 متوسط 49/0 قوي 51/0 قوي
 داوطلبانه 38/0 متوسط 60/0 قوي 46/0 قوي
 اخالقی 56/0 متوسط 55/0 قوي 49/0 قوي
 محیطیزیست 71/0 قوي 53/0 قوي 60/0 قوي
 آموزشی 67/0 قوي 60/0 قوي 59/0 قوي
 سالمت فردي و اجتماعی 45/0 متوسط 58/0 قوي 44/0 قوي
 مدیریت مصرف انرژي 54/0 متوسط 55/0 قوي 55/0 قوي

 
 مدل یک در بررسی برازش آن، برازش تائید با و شودمی ساختاري و گیرياندازه مدل بخش دو هر شامل کلی برازش مدل کلی: مدل

مدل  شده است، درمعرفی GOF يبرا ي، متوسط و قوفیضع ریعنوان مقادکه به 36/0 و 25/0، 01/0با توجه به سه مقدار  .شودمی کامل
 .مدل دارد قوي یدست آمد که نشان از برازش کل به 36/0 مقدار بیشتر از ،پژوهش

 

 گیريبحث و نتیجه
ی اجرا گردید. بیترک کردیبا رو رانیا یاسالم يجمهور یهاي ورزشسازمان یاجتماع تیمنشور مسئول نیو تدو یطراح باهدفپژوهش حاضر 

ی، آموزش، محیطیزیستی، اخالق، داوطلبانهی، قانوني، اقتصادکد محوري) ( مقوله 8کد مفهومی،  30ها نشان داد که نتایج تحلیل مصاحبه
 باشند.هاي ورزشی میاجتماعی سازمانهاي مسئولیت ي از مؤلفهمصرف انرژ تیریمدی و و اجتماع يفرد سالمت

 رانیا یاسالم يجمهور یهاي ورزشسازماني ازجمله ابعاد منشور مسئولیت اجتماعی اقتصادنتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل   
هاي مسئولیت اجتماعی ازجمله عواملی گذاري اقتصادي در زمینه تأمین بودجه برنامهبایست اظهار کرد که سیاستباشد. در این راستا میمی

کمپل  همچنین .) همسو است2020( هاي ورزشی قرار گیرد. این نتیجه با نتایج نیرینو و همکارانبایست موردتوجه سازماناست که می
 گویدمی و است اجتماعی نه مسئولیتها در زمیگذاري آناي براي سرمایهکنندهتعیین لها عامود منابع شرکتبکند کممیالل استد) 2007(

 اجتماعی نه مسئولیتزمی کنند، بعید است اقدام درخور توجهی درت ضعیفی را تجربه میسبحاضر عملکرد مالی به نحال  در که هاییشرکت
هاي الغ بیشتري را صرف فعالیتبهایی که محدودیت مالی کمتري دارند، مهم دریافتند شرکت) 2012(مکاران هونگ و هباشند.  داشته

این  هاي پیشروسازمانشود مزیت رقابتی، منابع غنی و عملکرد مالی بهتر به ل میاستدال طورکلیبهکنند. ط با مسئولیت اجتماعی میبمرت
در  هاسازمانگذاري سرمایه. ط با مسئولیت اجتماعی بکنندبهاي مرتگذاري در فعالیتصرف سرمایهلغ بیشتري را بادهد که مامکان را می

 توسعه و رشد براي سازمانیدرون راهبردي انتخاب ي بلکه است، بیرونی فشارهاي مقابل در واکنش نوعی تنهانه اجتماعی مسئولیت هزمین
 . است شرکت منابع تخصیص خصوص در مدیریت ۀ آگاهانهماعی، تصمیم اجت مسئولیت ۀ زمین در گذاريسرمایه. است هم شرکت آتی

 رانیا یاسالم يجمهور یهاي ورزشسازماننتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل قانونی ازجمله ابعاد منشور مسئولیت اجتماعی 
تا تالشی منظم  گرددیمی سبب اجتماع تیمسئول یاصول کلبا ورزشی  هايسازمان قوانینو  هااستیس يهمسوسازباشد. در این راستا می
ها و رفتارهاي مربوط به مسئولیت اجتماعی انجام گردد. هاي ورزشی در جهت بهبود و گسترش فعالیتدر تمامی ارکان سازمان دارجهتو 

که همسو با مسائل ها درصورتیلی آنها و قوانین داخگذاري سازمان) در تحقیق خود مشخص نمودند که سیاست2016موري و همکاران (
 رسدیم. به نظر ها گرددت اجتماعی در سازمانتواند سبب بهبود و گسترش رفتارهاي مبتنی بر مسئولیمربوط به مسئولیت اجتماعی گردد می

هاي تا دغدغه توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان گرددیمی سبب اجتماع تیمسئول یسازمان با اصول کل قوانین و هااستیس يهمسوساز
عنوان به مسئلههاي مرتبط با مسئولیت اجتماعی داشته باشند و این ورزشی مرتفع گردد و مدیران امکان بیشتري براي حضور در برنامه
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هاي مبتنی بر خصوص برنامههاي ورزشی در تا سازمان گرددیمي مهم در جهت توسعه مسئولیت اجتماعی سبب ازهاینشیپیکی از 
 مسئولیت اجتماعی از اثربخشی باالیی برخوردار باشند.

 رانیا یاسالم يجمهور یهاي ورزشسازمانازجمله ابعاد منشور مسئولیت اجتماعی  داوطلبانهنتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل 
 يهافعالیت يریگیجهت پ ورزشی هايدر سازمانلبانه داوط یتخصص يهاشبکهو  هاگروه، هاتهیکم يریگشکلباشد. در این راستا می

ز دیگر عوامل مهم در جهت ی ااجتماع تیمسئول یسازمان با اصول کل يهاوهیشو  هااستیس يهمسوساز ی واجتماع تیمربوط به مسئول
و  هاگروه، هاتهیکم يریگشکل رسدیم. به نظر هستئولیت اجتماعی هاي ورزشی در جهت پاسخگویی به مستوسعه ظرفیت سازمان

ها تا فعالیت گرددیمی سبب عاجتما تیمربوط به مسئول يهافعالیت يریگیجهت پورزشی  هايدر سازمان ی داوطلبانهتخصص يهاشبکه
و  هاگروه، هاتهیکم يریگشکل رونیازاد. ي به خود گیرترمنظمهاي ورزشی شکل و رفتارهاي مربوط به مسئولیت اجتماعی در سازمان

عنوان یک عامل مهم در تواند بهی میاجتماع تیمربوط به مسئول يهافعالیت يریگیجهت پ ورزشی هايدر سازمان یتخصص يهاشبکه
هاي ورزشی جهت اجرا و اثربخشی هاي ورزشی در خصوص مسئولیت اجتماعی سبب ایجاد تأثیرات عمیق در سازمانایجاد نظم در سازمان

صوص ها در خي تخصصی در سازمانهاتهیکم) در تحقیق خود مشخص نمود که 2017( زو و همکارانهاي اجتماعی گردد. مسئولیت
 ردد.ي بر بهبود رفتارها در خصوص مسئولیت اجتماعی منجر گرگذاریتأثتواند به مسئولیت اجتماعی می

 رانیا یاسالم يجمهور یهاي ورزشسازمانی ازجمله ابعاد منشور مسئولیت اجتماعی اخالقنتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل 
اخالقیات بیشتر حالت درونی دارند و توان اظهار کرد که سو است. در این راستا می) هم2021( همکاراننتیجه با جیمنز و  نیا باشد.می

هایی را بپذیرند و در اینجاست ها مسئولیتشوند به ناچار بایستی در قبال آنمقیـد بـه یـک سري اصول اخالقی می کارکنان سازمانوقتی 
 سازنهیزماي از بایدها و نبایدها در افراد، مجموعه يسازنهینهاداي از طریق رفهبه عبارتی، اخالق ح کند وپیدا می که بعد بیرونی آن نمـود

. ولیت کنندئوده و باید در قبال دیگران نیز احساس مسدرواقع، افراد تنها در قبال خـود مـسئول نب .پذیري در آنان استمسئولیت يریگشکل
قی عنوان یک امر اخال، باید بهبر اساس رویکرد مسئولیت اجتماعی، مدیران عالوه بر آنکه باید منافع و حقوق سازمان خود را تأمین کنند

ها منجر ي مدیریتی آنرفتارهاو  تأمین رفاه، آسایش، نیازها و عالئق مردم جامعه نیز مشارکت داشته باشند. همچنین نباید تصمیمات درراه
 يریکارگبهی نسبت به زیردستان، با احترام و قدردان میتوحضور فضایی خسارت، زیان و آسیب به جامعه و افراد شود. از سویی  واردکردنبه 

ه کـار اصـولی و درسـت و ، اهمیـت دادن بـباوجداناصول عدالت سازمانی، در نظر گرفتن تشویق و تقـدیر بـراي کارکنـان اخالقی و 
 سئولیت اجتماعیگرایش به م تیدرنهاپذیري بیـشتر و ها عـاملی در جهـت ایجــاد مسئولیتو اصول اخالقی در سازمان هاارزشترویج 

 .شوندیممحسوب 

 یاسالم يجمهور یهاي ورزشسازمانازجمله ابعاد منشور مسئولیت اجتماعی  محیطیزیستنتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل 
محیطی ار ازجمله عوامل مهم ) توجه به مسائل زیست2021( همکاران)، کانگ و 2021( همکاراناستا کوکاکالتان و باشد. در این رمی رانیا

ها در مسیر توسعه در این راستا اهمیت توجه به محیط در سبب شده است تا بسیاري از سازماندر مسئولیت اجتماعی معرفی کردند. 
توانند، میزان دستیابی ها میعنوان یک نیروي قوي در سازماناما در این مسیر منابع انسانی به ؛زیست برنامه ریزي مدونی داشته باشندمحیط

ی ازجمله ابعاد آموزشنتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل   .محیطی سازمان را دستخوش تغییرات دهدها به اهداف زیستسازمان
) همسو 2020( همکارانو  1باشد. این نتیجه با نتایج هوسنیمی رانیا یاسالم يجمهور یهاي ورزشسازمانمنشور مسئولیت اجتماعی 

اي ها بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعهها مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمانسازمانمسئولیت اجتماعی است. 
هاي یی قرار گیرند. از سویی برنامهافزادانشدیران مورد آموزش و بایست کارکنان و مو در این زمینه می کنند انجام دهدیت میلکه در آن فعا

همچنین شود. هاي مرتبط با مسئولیت اجتماعی میی منابع انسانی از اهمیت و ضرورت حضور در برنامهآگاهی موجب افزایش آموزش
کارکنان خود، تولید  يازهاین نیتأمبه  یتوجهیبزیست، اعمال تبعیض در مورد استخدامی، که از آلوده کردن محیط اندمسئولها سازمان

                                                 
1. Husni 
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. از سویی است آموزشنیازمند  هانهیزمآگاهی در این  و، بپرهیزید زندیمجامعه لطمه  سالمتبه کهآنو نظایر  آورانیزت الکردن محصو
هاي مسئولیت هاي تبلیغاتی و آموزشی به افزایش مشارکت افراد جامعه در برنامهو برنامه هانیکمپبایست با ایجاد هاي ورزشی میسازمان

 ی افراد جامعه را از اقدامات صورت گرفته و در دست اجرا آگاه کنند.آگاهاجتماعی کمک کنند و همچنین 

 يجمهور یهاي ورزشسازمانتماعی ی ازجمله ابعاد منشور مسئولیت اجو اجتماع يفرد سالمتنتایج پژوهش حاضر نشان داد که 
پذیري افراد است و مسئولیت شیبرافزا اثرگذارو  سازنهیزمباشد. توسعه سالمت فردي و اجتماعی افراد ازجمله عوامل می رانیا یاسالم

بایست ها میسازمانهاي مسئولیت اجتماعی را فراهم کند. تواند زمینه گرایش به پذیرش و مشارکت در برنامهپذیري میافزایش مسئولیت
هاي ها در برنامهمشارکت آنتواند به توسعه در ابتدا محیط سازمانی مناسبی را فراهم آورند تا تعهد افراد سازمان افزایش یابد و این تعهد می

که منجر شده است  هستزیست ناشی از افزایش ضرورت حفاظت از محیط مسئلهاین  حالنیدرع مسئولیت اجتماعی سازمان کمک کند
هاي ورزشی مشخص و نمایان عنوان یک تکلیف در سازمانمربوط به مسئولیت اجتماعی به مسئلهزیست از یک حفاظت از محیط مسئلهتا 
توان مشخص بایستی در جهت همسو شدن با این تغییرات اقدامات فرهنگی، مدیریتی و انگیزشی ایجاد گردد. با این توجه میود. لذا میش

زیستی و ي فرهنگی، مدیریتی، پاداشی و دانشی بر باورهاي افراد در خصوص مسائل محیطهاجنبهي و پتانسیل رگذاریتأثنمود که 
بر روند بهبود و گسترش  رگذاریتأثعنوان عوامل این عوامل را به تاشود محیطی باعث میمانی با نیازهاي زیستي فرایندهاي سازهمسوساز

ي ازجمله ابعاد منشور مسئولیت اجتماعی مصرف انرژ تیریمدنتایج پژوهش حاضر نشان داد که  محیطی مشخص نماید.ي زیستریگجهت
مهم مسئولیت  يهاجنبهیکی از ي مصرف انرژ تیریمداجتماعی مرتبط با  تیمسئول باشد.می رانیا یاسالم يجمهور یهاي ورزشسازمان

توانند وظایف خود را از طریق ایفاي تعهدات ها می، مدیران سازمانرونیازاباشد ها میکه مشروط به بقا و موفقیت سازمان است اجتماعی
 شوندیمها سبزتر همچنان که سازماندر این راستا  .مسئولیت اجتماعی ایفا کنندهاي در فعالیت انرژيخود نسبت به حمایت و حفاظت از 

و  دارندیبرمکنند به سمت ایفاي مسئولیت اجتماعی گام ش میتال يمصرف انرژ تیریمدو  زیستو مدیران بیشتر و بیشتر در حفظ محیط
ترین امروزه یکی از اساسی کهينحوبه ،شوداتش بر محیط طبیعی میها و تأثیرتصمیمات و اقدامات سازمان نیبکینزدباعث ایجاد ارتباط 

 .استي مصرف انرژ تیریمدمسئولیت اجتماعی،  يهانهیزم

و روبه توجه در چند دهه اخیر بوده و  زیبرانگتیحساس، یکی از موضوعات هاشرکتپذیري اجتماعی مسئولیتی طورکلبهحال و بااین
پذیري اجتماعی به این خاطر است که یک تعهد است. اهمیت مسئولیت قرارگرفتهتوجهی موردتوجه پژوهشگران حوزه مدیریت طور قابلبه

فراد ازجمله کارکنان، آورد و این موضوع، کیفیت زندگی یک مجموعه از ارا براي همکاري در توسعه اقتصادي فراهم می در سازمانمداوم 
همواره  هاسازمان. به دلیل اهمیت این موضوع، واحدهاي بخشدیماجتماع را بهبود  ترعیوس يهااسیمق، جامعه محلی و در شانیهاخانواده
ماعی براي و لذا تدوین منشور مسئولیت اجت اندبودهپذیري اجتماعی هاي مسئولیتگذاري در فعالیتبراي سرمایه ییهازهیانگداراي 
گردد با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می تواند گامی نو و مهم براي بهبود فرایند عملکرد در این مسیر باشد.هاي ورزشی میسازمان

مسئولیت اجتماعی سازمان تدارك دیده و از  توسعه برنامه هاي مرتبطریزي براي اي در جهت برنامهتا سازمان هاي ورزشی، کارگروه ویژه
اتاق فکر تخصصی در این زمینه بهره گیرند تا سیاست ها و برنامه هاي خود را به صورت شفاف به جامعه ارائه کنند. همچنین سازمان هاي 

مکانات مناسب در اختیار آنها قرار ورزشی می بایست إدارات و باشگاه ها و ... را به انجام مسئولیت اجتماعی تشویق کرده و اختیارات و ا
 دهند. 

هاي قبلی پژوهش حاضر و با نظرسنجی هاي ورزشی که برگرفته از نتایج بخشدر انتها، منشور مسئولیت اجتماعی مخصوص سازمان  
-تواند در اختیار سازمانمی هاي پژوهش حاضر؛منظور استفاده عملی از یافتهشده است؛ بهباشد، طراحیها میشوندگان و تائید آناز مصاحبه

 ).3شکل ( هاي ورزشی قرار گیرد
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  نشیمرسل ایاو و رسالت انب تیبا استعانت از ذات اقدس اله و اقرار به وحدان
 :میباور دار لیذ هاي اجتماعیمسئولیتبه  یاله رضاي در جهت کسب

 ياقتصاد -
 یقانون -
 داوطلبانه -
 یاخالق -
 محیطیزیست -
 یآموزش -
 یو اجتماع يفرد سالمت -
 يمصرف انرژ تیریمد -

 هاي اجتماعیشده، مسئولیتهاي اجتماعی عنوانسازمان ما، بر اساس مسئولیت
 ربط، پایبنديهاي ذيدر ادامه از سازمان  دهد وذیل را سرلوحه کار خود قرار می 
 هاي ذیل را نیز انتظار داریم.به اجراي مسئولیت 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي ورزشی ایران. منشور مسئولیت اجتماعی سازمان3شکل 

 

 

 تکالیف:
باید در مسائل اقتصادي، اجتماعی، 

اخالقی، زیست محیطی و سایر 
هاي اجتماعی، سرآمد مسئولیت

کشور باشیم. لذا باید ارزیابی 
درستی از مسئولیت ها صورت 
گیرد، رضایت عموم جامعه را به 

 دست آوردیم

 حقوق:
ها در انتظار داریم که سایر سازمان

اجراي مسئولیت اجتماعی سازمان 
کاري نمایند. عموم مردم، ما هم

اي از شرایط بینانهدرك واقع
-سازمان داشته باشند و از فعالیت

هاي سازمان ما استقبال نمایند تا 
 انگیزه اي براي فعالیت بیشتر شود.

 سخن مقام عالی:
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 تقدیر و تشکر

 تشکر را داریم. تقدیر و کمال را در امر این پژوهش یاري رساندند؛ از همه عزیزانی که ما
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