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Outbreak of Covid-19 Virus: Social Responsibility of Sports Clubs

Abstract

Article Info

Introduction: Sports clubs primarily have the task of strengthening sports participation, creating a safe and accessible environment for all members of society, and must ensure that the
, for sports clubs to be recognized as socially responsible
organizations, their focus must be on fulfilling commitments
that have a significant impact on their community. Therefore,
this study was conducted to identify the social responsibility of
sports clubs during the outbreak of Covid-19 virus.
Method: The present research is applied in terms of purpose,
descriptive-analytical method, and qualitative-quantitative in
terms of the nature of the data. The statistical population of this
study included faculty members of sports management, sports
managers, sports coaches, and athletes. The sampling method in
this study was purposeful and available.
Results: The results showed that sports clubs should take 34
social responsibilities in critical situations, especially the crisis
of the Covid-19 virus outbreak.
Conclusion: Because clubs are competing to attract customers
and succeed in the local and national markets, sports clubs must
prioritize and fulfill these responsibilities in order to have a
competitive advantage and succeed.
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شیوع ویروس کوویدـ  :۹۱مسئولیت اجتماعی باشگاههای ورزشی

چکیده

اطالعات مقاله

مقدمه :باشگاههای ورزشی در درجه اول وظیفه تقویت مشارکت ورزشی ،ایجناد ین
محیط امن و در دسترس تمام افراد جامعه را دارند و باید این اطمینان را در عنمنوم
مردم حاصل کنند که این باشگاه از نظر اقتصادی و قانونی مسئولیتپذیر و سالم اسنت
همچنین برای اینکه باشگاههای ورزشی به عنوان سازمانهایی با مسئولیت اجتنمناعنی
شناخته شوند ،باید تمرکز آنها بر انجام تعهداتی باشد که به طور معناداری بر جامنعنه
آن ها تأثیرگذار است بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی مسئولنینت اجنتنمناعنی
باشگاههای ورزشی در دوران شیوع ویروس کرونا انجام شد
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روش کار :پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی ،به لحاظ روش توصیفی-تحلیلنی و
برحسب ماهیت دادهها کیفی-کمی است؛ که در سه مرحله انجام شد جامعه آماری این
پژوهش شامل اعضای هیئتعلمی رشته مدیریت ورزشی ،مدیران ورزشنی ،منربنینان
ورزشی و ورزشکاران بود روش نمونهگیری در این پژوهش هدفمند و در دسترس بود
یافتهها :نتایج نشان داد که باشگاههای ورزشی باید در موقعیتهای بحرانی بنه وینژه
بحران شیوع ویروس کرونا  34مسئولیت اجتماعی را انجام دهند
نتیجهگیری :از آنجا که باشگاههای برای جذب مشتری و موفق شدن در بازار محلی و
ملی با هم در حال رقابت هستند بنابراین باشگاههای ورزشی برای داشتن مزیت رقابتی
و موفق شدن باید این مسئولیتها را در اولویت قرار داده و آنها را انجام دهند
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مقدمه
11فرصتی عالی برای مشا ل فراهم میکند تا به سمت مسئولنینت
اجتماعی شرکتها به شکلی اصیلتر و معتبرتر حرکت کننند و
در رف الشهای اض راری جهانی اجتماعی و زیستمحی نی
سازمان ملل متنحند ،اتنحنادینه اروپنا و
مشارکت کنند
سازمانهای فراملی مسئولیت اجتماعی سازمان را بنه عنننوان
یا سازمان نسبت به زمینههای اقتصادی
الزاماتی که ی ش
اجتماعی دارد تعری میکنند ،به طوری که در زمناننی کنهسازمان فعالیتی را سازماندهی میکند که نتایج آن فقنط روی
فرد انجام دهندهاش تأثیر نمیگذارد افراد نیز به اندازه منحنینط
مسئولیت اجتماعی را میتوان
فیزیکی در برگرفته میشوند
ار وب اخ قی برای کم به رفاه جامعه تعری
به عنوان ی
کرد در بیانیه اع میه جهانی حقو بشر به ویژه در مناده ،14
مسئولیت اجتماعی و س مت توضی داده شده است بنا اینن
حال ،این بیانیه فقط بر تعهد دولت برای اجنرای آن تنمنرکنز
داشت از اینرو ،سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل
یونسکو  ،گزارش کمیته جهانی یونسکو در مورد مسنئنولنینت
اجتماعی و بهداشت را در سال  2 1منتشر کرد و این بیانیه را
بسط داد و بیان کرد که :همه ب شهای جامعه باید در ارتنقنای
س مت و توسعه اجتماعی به عنوان ی مسئولیت اجنتنمناعنی
شرکت کنند  1مسئولیت اجتماعی منفنهنومنی اسنت کنه
سازمانها به آن توجه میکنند و مصلحت و مناف جامعه را از
طریق مسئولیتپذیری در برابر اثرهایی که فعالیتهایشنان بنر
مصرفکنندگان ،عرضهکنندگان ،کارمندان ،سهامداران ،جامعه و
محیط در همه فضای عملیاتی میگذارند ،تحت تنأثنینر قنرار
میدهند مسئولیت اجتماعی مفهومی است که تأکید منیکننند
سازمانها باید در اقدامها و تصمینمهنای خنود بنه عن ینق،
خواستهها ،سود و بهره عمومی جامعه توجه کنند و آن را در
تدوین برنامهها و اهداف سازمانی خود بگنجانننند اینن اینده
خاطرنشان میکند که سازمانها میتوانند به طنور هنمنزمنان
اهداف اجتماعی و محی ی را همانند کسب سود در نظر داشتنه
باشند و به آنها دست یابنند  1؛ بنننابنراینن ،مشنارکنت
شرکتهای خصوصی و بنگاهها در حل مشک اجتماعنی ،بنه
اشت ال در جنوامن خنود،
عنوان مثال در زمینه حل مشک
بهبود رفاه کارمندان و مدیریت منبنتنننی بنر حنمناینت از
محیطزیست ،نه تنها ی شر زم میباشد بلکه برای اینجناد
ی شرکت پایدار و در جهت توسعه شرکتهای خصوصی ین
استراتژی مهم مدیریتی به شمار میرود 11
سولومون و همکاران  2 11 4بیان میکنند کنه مسنئنولنینت
اجتماعی شیوه ای از مدیریت است که طبنق آن ،سنازمنانهنا

در پایان دسامبر  ،2 11گسترش ی بیماری عفونی جدید در
شهر ووهان ین گزارش شد که توسط ی کرونا ویروس جدید
ایجاد شده و رسما توسط سازمان بهداشت جهانی بنه عنننوان
کووید 111-نامگذاری گردید  2 1اولین موارد گزارش ابت به
کرونا در ایران با فو دو بیمار در شهر قم در حالنی مشن ن
گردید که بیش از ی ماه از شروع اولین موارد گزارش شده در
شهر ووهان ین و گسترش سری آن در دنیا میگذشنت 3
گسترش کووید 11-به دلیل سرعت انتقال آن منحصربهفرد بوده
که باع ایجاد ی وضیعت اور انسی در بهداشت جهانی طنی
کمتر از ند ماه در سراسر کشورهای جهان شد این بنینمناری
نهتنها سبب نگرانیهای س مت همگانی شنده اسنت ،بنلنکنه
میتوانند سبب بروز تعندادی از بیماریهای روانشناختی شود
 4بیماری کووید 11-در نوع خود منحصربهفنرد بنه شنمنار
میرود ،زیرا به دلیل سرایت خیلی با در طول کمتر از ند ماه
با ایجاد ی وضیعت پاندمی ،تمامی کشورهای جهان را آلنوده
کرده است  1 1به همین دلیل در پی شیوع این ویروس بنه
شکلی وسیعی در سراسر جهان نگرانیهایی در راب ه با س متی
افراد و جوام به وجود آمده است همچنین تأثیر کووید 11-بنر
اقتصاد جهانی از زمان رکود بزر دهه  113بیسابقه محسوب
شیوع بدون مرز این ویروس جدید و کشنده باعن
میشود
تع یلی مراکز عمومی ،اماکن ورزشی و رویدادهای مهم از جمله
 2 2در نقا
س و م تل مسابقا ورزشی و حتی الم ی
م تل جهان شده است از طرفی ،سازمان بهداشت جهاننی و
وزار بهداشت کشورهای با نر ابت ی زیاد ماننند امنرینکنا،
2
ین ،آلمان ،ایران ،اس انیا ،ایتالیا و مردم را ملزم به قرن ینه
خانگی کرده است در کشور ما ایران نیز افراد سبن زنندگنی
نوینی به شکل زندگی در قرن ینه را به منظور مصونیت از ابتن
به این بیماری آ از کردند همچنین دولنت ننینز بنا اجنرای
طر هایی نظیر فاصلهگذاری اجتماعی ،قرن ینه خانگی ،توق یا
کاهش فعالیتهای اکثریت اصناف ،تع یلی مدارس و دانشگاهها،
تعلیق رقابتها و مسابقا ورزشی اقداماتی را به منظور قن ن
زنجیره انتقال ویروس کرونا انجام داده است؛ اما مسالنهای کنه
قابل تأمل میباشد ،این است که زندگی تحنت شنراینط اینن
تمهیدا ات ا شده با پیامدهای روانشناختی ،اجنتنمناعنی و
اقتصادی همراه است
3
کووید 11 -در ارتبا با مسئولیت اجتماعی برای سازمانهنا و
شرکتها النشهایی را ایجناد کرده است  1هنمنهگنینری
کووید 11 -یکی از مهمترین ت ییرا محی ی در تاریخ بازاریابی
مدرن را نشان میدهد که به طور بالقوه میتواند تأثیر عمیقی بر
1- COVID-19
2- Quarantine
3- Social Responsibility

4- Solomon & et al.
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فعالیتهایی را انجام میدهند که اثر مثبتی بر جامعه و تنروینج
کا های عمومی داشته باشند مسئولیت اجتماعی با ورود خنود
هار وب حاکمیت اخ قی را به سازمان اضافنه
به سازمان ی
میکند که بر اساس آن ،سازمانها به انجام فعالیتهایی اقندام
میکنند که وض جامعه را بهتر میکنند و از انجام کارهایی کنه
باع بدتر شدن وضعیت جامعه میشوند ،پرهیز میکنند 12
سازمانهای م تل میتوانند برحسب وظای و فلسفه وجنودی
خود مسئولیتهای اجتماعی متنوعی را دنبال کنند از طنرفنی
میتوان ا عان کرد که مکانیسم مسئولیت اجتماعی شرکت برای
حف بقا و بهرهوری شرکتها و همچنین برای موفقیت رقابتنی
ضروری است  13؛ و تمایل به سرمایهگذاری در مسنئنولنینت
اجتماعی شرکتها ی هزینه یا محدودیت نیست ،بلنکنه ین
منب مزیت رقابتی است؛ بنابراین ایفای ننقنش منربنو بنه
مسئولیت اجتماعی در سازمانها میتواند ،رشند و تنوسنعنه
خدما رسانی بهتر به مشتریان ،تشویق کارکنان به هنمنکناری
بیشتر و بهتر در سازمان و افزایش س رضایتمندی جامعه از
سازمان را در پی داشته و در نتیجه به بقا و رشد سازمان کمن
کند؛ بنابراین در شرایط فعلی با توجه به شیوع ویروس کنروننا،
رعایت مسا ل اخ قی ،اجتماعی و زیسنتمنحنین نی بنرای
سازمانهای م تل باید از حد ی شعار و توصیه فراتر رفته و
شکل و وضعیت عملیاتی را به خود گیرد این ین واقنعنینت
یرقابلانکار است که شرکتهای خصوصی سنهنم زینادی از
تأثیرا و مناب مادی و مالی جامعه را بنه خنود اخنتنصنا
میدهند  11با این حال ،اگر صرفا اهداف مادی و منالنی بنه
عنوان هدف اصلی شرکتها و بنگاههای خصوصی در جنامنعنه
م ر باشد ،به تدریج به عنوان تصویر آن شرکت به عنوان ین
حرفهای ت ریب میشود و به دلیل بیتوجهی بنه بسنیناری از
موضوعا اجتماعی مانند محیط و نابرابری درآمدی انتقاد مداوم
را در پی خواهد داشت 14
فعالیت بدنی و ورزش میتواند دارای مزایای روحی و جسنمنی
مرتبط با س متی باشد  11؛ و همچنینن خن نر ابنتن بنه
بیماریهای جدی مانند اقی و بیماریهای قلبی را منیتنوانند
کاهش دهد  1به همین دلیل است که دولتهای اروپایی در
دهههای اخیر توجه و ت ش خود را بر ارتقا فعالیتهای بدنی و
ورزش متمرکز کردهاند ،از سیاستهای ورزش برای همه 1در
دهههای  11و  111گرفته تا سیاستهای ورزشی فعلی که
باع میشود ،افراد بیشازپیش بتوانند از نظر جسمی به فعالیت
ب ردازند بدون اینکه احساس محرومیت اجتماعنی را داشنتنه
باشند  11قبل از سیاستهای اروپایی از جمله ورزش بنرای
همه ،ورزش عمدتا فعالیتی برای ی گروه انت ابی در جنامنعنه
بود  ، 1با این حال ،این امر به صورتی افلگیر کنننده ین

شکل جدیدی به خود گرفته است و ورزش به ین فنعنالنینت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تبدینل شنده اسنت  11در
شرایط اجتماعی فعلی که تحتالشعاع همهگیری کووید 11-قرار
دارد ،سازمانی در رسیدن به اهداف خود میتواند موفق باشد که
ع وه بر برخورداری از مهار های فنی و ت صصی ،بنه داننش
سیاسی و بینش اجتماعی در راب ه با شیوع ویروس کرونا ننینز
تجهیز باشد با شیوع گسترده کرونا ویروس در سراسر جنهنان
نگرانیهایی در مورد انجام فعالیتهای بدنی و ورزش بنوجنود
آمده است  2از طرفی ،از جمله سازمانهایی که کارکنردهنای
اجتماعی وسیعی را دنبال میکنند ،باشگاههای ورزشیاند هنر
باشگاه ورزشی در ار وب م العا جامعهشناختی ،باید م ل
باشد که ورزش ی پدیده اجتماعی است که جامعه را با خنود
درگیر میکند و ضمن تحمیل تحو تی عظیم بر ساختار جامعه،
افکار عمومی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد  2هنمنچنننینن
والترز  2 1بیان میکند که به دلیل نقش مننحنصنربنهفنرد
ورزش در جامعه و افزایش به رسمیت شناختن تواناینی ورزش
در شناسایی و بررسی مسا ل اجتماعی ،بین مسئولیت اجتماعی
و ورزش تعامل و راب های تنگاتن به وجود آمده است  21در
زمینههای ورزشی ثابت شده است که فعالیتهای مبتنننی بنر
مسئولیتهای اخ قی میتواند به عنوان ابزاری اسناسنی بنرای
بازاریابی در تأمین امنیت مشتریان وفادار مورد استنفناده قنرار
گیرد؛ به طوری که لی و همکاران 2 2 1در پژوهش خود بنا
عنوان تأثیر مت یرهای میانجیگری تصویر موسسنه و ننگنرش
م سسا در ارتبا بین فعالیتهای مرتبنط بنا مسنئنولنینت
اجتماعی مراکز ورزشی و وفاداری مشتریان ،به این نتایج دسنت
یافتند که فعالیتهای م سسا و مراکز ورزشنی در زمنینننه
مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان به موسسهها و منراکنز،
تصویر موسسه و نگرش موسسه تأثیر مثبت دارند همنچنننینن
بیان کردند که فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی مراکز و
موسسههای ورزشی از طریق نگرش و تصویر منوسنسنههنا بنر
وفاداری مشتریان تأثیر مثبتی میگذارد سازمانهنای ورزشنی
جامعه میتوانند تأثیر زیادی بر جامنعنهای کنه در آن قنرار
گرفتهاند داشته باشند به عنوان مثال ،باشگاهها و مراکز ورزشی
جامعه میتواند زمینهای باشد که مناف اجتماعی مثبت اینجناد
کند و سرمایههای اجتماعی را با افزایش ارتباطا افزایش دهد؛
همچنین فرصتهایی را برای فعالیت بدنی و ارتنقنا سن منت
فراهم کند 23 22 11
امروزه مسئولیت اجتماعی به سازمان خاصی محدود نمیشود و
سازمانها ،باشگاهها و تیمهای ورزشی نیز شکلهای م تلفی از
مسئولیتهای اجتماعی را در اهداف خود قرار داده و درگنینر
اجرای آنها شدهاند  24مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانهنا

5- Sport for all

6- Walters
7- Lee & et al.
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اجتماعی را فراهم میکنند نتایج به دست آمده در این تحقینق
نشان میدهند که باشگاههای انگلیسی بر روی موضوعا جامعه
محلی خود بیشتر تمرکز دارند ،در حالی که همتایان آلنمناننی
آنها رویکردی جام تری در راب ه با این موضوع دارند ع وه بر
این ،شیوه اد ام سازمانی با مسئولنینتهنای اجنتنمناعنی در
باشگاههای دو کشور متفاو است را که باشگاههای انگلیسنی
به خیریههای مستقل مالی متکی هسنتننند ،در حنالنی کنه
باشگاههای آلمانی اکثر فعالیتهای مرتبط با مسنئنولنینتهنای
اجتماعی را در سازمان خود ترتیب داده و اننجنام منیدهننند
همچنین علیر م اینکه مناب مالی در باشگاههای هر دو کشنور
نیز متفاو است ،اما باشگاههای هر دو کشور برای ابتکار عمنل
خود در فعالیتهای مرتبط با مسئولیتهای اجتماعی از مننابن
یرمالی مشابهی استفاده میکنند 21
ورزش و در کنار آن باشگاههای ورزشی به عنوان ی سنازمنان
این قابلیت را دارند تا در اکثر مقولههای سیاسی ،اجنتنمناعنی،
اقتصادی ،فرهنگی و علمی ایفای نقش کنند و امروزه در جهنان
کنونی کمتر پدیدهای را میتوان یافت که از نین وینژگنی و
قابلیتی برخوردار باشد ،اما در شرایط کنونی این پدیده جهناننی
الش جدی به نام ویروس کرونا مواجه شده است
امروزه با ی
الشی که ارزشهای فرهنگی و اجتماعی را دست وش تحو
و ت ییرا گستردهای قرار داده است و به راحتی ننمنیتنوان از
کنار این مسئله به وجود آمده عبور کرد مسئلهای که در اینجنا
بیش ازپیش مورد توجه است ،در شنراینط بنه وجنود آمنده
باشگاههای ورزشی ه مسئولیتهای اجتماعی در قبال ینفعان
و عموم جامعه دارند با توجه بنه هنمنهگنینری کنوویند11-
باشگاه های ورزشی باید از ه مناب و ابنزاری بنرای اجنرای
طر های مسئولیت اجتماعی خود استفاده کنند در شنراینط
فعلی باشگاههای ورزشی و برنامههای مسئولیت اجتماعی آنهنا
ه نقشی در بهبود زندگی و س مت افراد میتوانند ایفا کننند
بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی و کش مسئولینتهنای
اجتماعی باشگاههای ورزشی در زمان بحران ویروس کرونا انجام
میشود

و باشگاههای ورزشی به عنوان روشی م ثنر در شنکنلگنینری
پیامدهای رفتاری مثبت در مشتریان مورد توجه قرار گنرفنتنه
است انجام درست برنامههای مسئولیتهنای اجنتنمناعنی در
سازمانها و باشگاههای ورزشی میتواند پیامدهای مثبتی را بنه
همراه داشته باشد  21به طوری که بای و همکاران 131
در تحقیقی تحت عنوان م العه اثر مسئولیت اجنتنمناعنی بنر
وفاداری مشتریان باشگاههای بدنسازی با نقش میانجی شنهنر
باشگاه به این نتایج دست یافتند که مشارکت بیشتر باشگاههای
بدنسازی در فعالیتهای مربو به مسئولیتهای اجتمناعنی از
جمله اقداما عامالمنفعه و خیرخواهانه میتواند ع وه بر اینکه
منافعی برای جامعه در پی داشته باشد ،موجب جلب توجه نگناه
جامعه به عملکرد این باشگاهها نیز شود؛ که این امر میتواند بنر
خوشنامی و شهر آنان بیفزاید اقداما اجتماعی در قنبنال
جامعه میتواند ،مزیت رقابتی باشگاههای بدنسازی را افنزاینش
دهد همچنین قرار گرفتن مسئولیت اجنتنمناعنی در اهنداف
باشگاههای ورزشی از ی سو موجب بهبود اقداما این باشگاهها
مانند ارتقا کیفیت خدما و نوآوری در خدما شده است و از
سوی دیگر نیز نین اقداماتی اثری مثبت بر رفتارهای مشتریان
مانند رضایت ،وفناداری و تمنایل به بازگشت آنها داشتنه است
 2به طور همزمان ،با به حداکثر رساندن مناف مثبتنی کنه
ممکن است ی باشگاه ورزشی در جامعه ایجاد کننند ،آنهنا
همچنین میتوانند نتایج منفی مانند محرومیت را نیز کناهنش
دهند  21نتایج تحقیقا گنذشنتنه نشنان منیدهند کنه
فعالیتهای مربو به مسئولیتهای اخ قی نه تنها منیتنوانند
تأثیر مثبتی بر اعتقاد و اعتماد مصرفکننده در مورد محصو
و خدما شرکت ،ارزیابی عاطفی و رفتار خرید مصرفکنندگنان
داشته باشد ،بلکه به حف روابط دوستانه با مشتریان موجود در
درازمد نیز میتنواند کم کننند  11بنه طننور مننثنال
سئنون  2 11در تحقیقی تحت عنوان تأثینر مسنئنولنینت
اجتماعی شرکتهای جهانی بر تصویر شرکتها و جهتگنینری
راب ه و عملکرد :تمرکز بر صنعت خدما ذایی کره در ویتنام،
به این نتیجه رسیدند که ی شرکت از طریق انجام فعالیتهای
مربو به مسئولیت اجتماعی میتواند تصویری از ی شهنرونند

روش کار

 2جاگر و فیفکنا2 2 1
در پژوهشی با عنوان م العه ت بیقی مسئولنینت اجنتنمناعنی
باشگاههای فوتبال حرفهای انگلی و آلمان بنه بنررسنی اینن
پرداختهاند که ار وبهای سیاسی ،حنقنوقنی ،اقنتنصنادی،
اجتماعی و فرهنگی کشورها گونه بر رویکردهای مسئنولنینت
اجتماعی آنها تأثیر میگذارد و تا ه میزان اینن سنازمنانهنا
اجازه انتقال ابزارها و فعالیتهای مربو به مسنئنولنینتهنای

هدف از پژوهش شناسایی مسئولیت اجتماعنی بناشنگناههنای
ورزشی در دوران بحران شیوع کرونا است؛ پژوهش حناضنر بنه
لحاظ هدف کاربردی ،به لحاظ روش توصینفنی-تنحنلنینلنی و
برحسب ماهیت دادهها کیفی-کمی است؛ که در سنه منرحنلنه
انجام شد جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیئتعلمنی
رشته مدیریت ورزشی ،مدیران ورزشی ،منربنینان ورزشنی و
ورزشکاران بود روش نمونهگیری در این پژوهش هدفمند و در
دسترس بود که در مرحله دوم مصاحبه پ از اشباع ننظنری

8- Seong
9- Jäger & Fifka
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 12نفر و در مرحله سوم  14نفر به عنوان نمونه پژوهش انت اب
شدند در مرحله اول به م العه کتاب انهای و مرور پنینشنینننه
مرتبط با پژوهش پرداخته شد و شناخن هنای مسنئنولنینت
اجتماعی باشگاههای ورزشی در دوران بحنران شننناسناینی و
فهرستی تهیه شد مرحله دوم شامل دو فاز بود؛ کنه فناز اول
شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که بعد از مصاحبه بنا 12
مت ص و رسیدن به اشباع نظری فهرستی از مهمترین عوامل
مرتبط با مسئولیت اجتماعی باشگناههنای ورزشنی در دوران
بحران شناسایی و فهرست شد؛ در فاز دوم مرحله دوم عوامل به
دست آمده در فاز مصاحبه همرا با دادههای به دست آمنده در
مرحله م العا کتاب انهای پ از بازخوانی مکرر و جلوگیری از
شباهتهای مفهومی با هم ترکیب شدند و در نهایت  34مفهوم
به دست آمد در مرحله سوم از آنجناینی کنه پنرسنشنننامنه
استانداردی پیرامون موضوع پژوهش وجود ننداشنت عنوامنل
است را شده در قالب ی پرسشنامه تهیه و در اختینار گنروه
مت صصین قرار گرفت؛ و برای تعیین روایی صوری و محتواینی،
در اختیار  1نفر از اساتید مت ص مدینرینت ورزشنی قنرار
گرفت که در انتها تأیید شد در مرحله  ،3شاخ ها با استفناده
از روش اعتبار محتوایی وشه  1111 1و توسعنه داده شنده
توسط آیره و اسکالی  2 14 11تنأینیند شندنند کنه بنرای

اعتبارسنجی ابزارهای جدید مانند پرسشنامه ،منقنیناسهنا ینا
شاخ ها استفاده میشود  31 3این روش نشان منیدهند
که شاخ های شناساییشده برای تحلیل توسنط ین پنننل
بنایند بنه
ت صصی انجام میشود که بر اساس آن هر شاخ
عنوان یکی از دستههای ضروری  ،مفید اما نینرضنروری ینا
یرضروری تقسیمبندی شود پنل باید شامل حنداقنل  1و
حداکثر  4مت ص باشد در این مرحله ،هر مت صن  ،هنر
شاخ را به یکی از دستههای تعیین شده طبقهبندی میکنند
آیره و اسکالی  2 14جدول را بر اساس ی فرمول ریاضی که
بیانگر اعتبار روایی محتوایی است ،تعری کردنند کنه در آن
حداقل تعداد نظرا در دسته ضروری بر اساس تعداد پنننل
تعری میشود پننل شامل  14شرکت کننده بود که من نابنق
نظر آیره و اسکالی  ، 2 14برای واجد شرایط بودن به عنننوان
ی شاخ معتبر ،با ی پنل متشکل از  14مت ص  ،حداقل
 11مت ص نباید شاخ را پایینتر از ضروری ارزیابی کنند
شده را نشنان
جدول  2نمرا هر ی از شاخ های مش
میدهد
یافته ها
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،این مرحله شنامنل
فراوانی در محله
مصاحبه

فراوانی در محله پنل

عضو هیئتعلمی دانشگاه

3

4

ورزشکاران قهرمانان استانی ،ملی و بینالمللی

3

4

روسای هیئتهای ورزشی

1

1

مربیان ورزشی

1

1

مرد

1

12

زن

2

2

کارشناسی ارشد

2

2

دکتری

1

12

مت یر

ت ص

جنسیت
مدرک
تحصیلی

در رزم  9بهار  9 11سال هشتم

3 -4
سن

41-1

1

1

 11به با

1

1

جدول  .۹اطالعات جمعیت شناختی نمونه پژوهش در مرحله مصاحبه و پنل
قابلقبول باشند حداقل  11نفر از اعضای پنل بنایند شناخن
ضروری را انت اب کنند؛ که با توجه به اینن گنفنتنه هنمنه
شاخ ها دارای روایی محتوا بودند

 14مت ص و پژوهشگر بود که در حوزههای مدیریت ورزشی
و باشنگاهداری فعنالیت دانشتند طبنق گفنته آینره و اسنکالی
 2 14برای اینکه شاخ های شناسایی شنده منعنتنبنر و
10- Lawshe
11- Ayre & Scally
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ضروری

شاخ ها

مفید اما
یرضروری

ایجاد و تنظیم سیستمهای انع افپذیرتر برای پاس گویی به نیازهای مشتریان در شرایط به

13

تعهد به پذیرش مسئولیت در قبال بیماری مشتریان

14

تنظیم پروندههای پزشکی برای مشتریان و توجه به سابقه درمانی آنها

13

گسترش ارتباطا مجازی با مشتریان

14

بهرهگیری از ابزارهای ارتباطی مجازی

14

ات ا تمهیدا بهداشتی به شکلی گستردهتر و استفاده از مواد ضدعفونیکننده در زمان ارا ه

14

مدیریت بهینه ارا ه خدما با توجه به شرایط حاضر به منظور عدم کمبود در خدما رسانی به

11

2

توجه به نیازهای اقشار م تل جامعه

13

1

ارتبا با نهادهای درمانی در جهت همکاری در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و همچنین

13

1

ارا ه برنامهها و فعالیتهای آموزشی آن ین ورزشی در جهت آگاهی ب شی همگانی

14

حمایت از کارکنان و مربیان باشگاه و ایجاد امنیت ش لی برای آنها

13

1

توجه به نیازها و انتظارا کنونی جامعه

13

1

توجه به جنسیتها و نژادهای م تل جامعه

12

1

ات ا سیستمهای کنترلی و نظارتی شدیدتر و دقیقتر

14

احترام و توجه به قوانین و محدودیتهای وض شده در دوران کرونا

14

آموزش و توانمندسازی کارکنان در جهت ارا ه خدما آن ین و خصوصی به ورزشکاران و افراد

14

تدارک و شرکت در فعالیتهای داوطلبانه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا

14

ایجاد کانالهای ارتباطی نوین مبتنی بر ارتباطا مجازی و آن ین

14

آگاهی ب شی و آموزش مردم نسبت به خدما ورزشی و مسا ل مربو به س متی

14

اقداماتی برای دسترسی اقشار آسیبپذیر به خدما ورزشی با استفاده از فضای مجازی

14

ارا ه خدما ورزشی و س متی به طور یر تبعیضآمیز به عموم مردم

14

ارا ه خدما مشاوره

14

توجه به ایمنی و س مت کارکنان

14

تر یب کارکنان به فعالیتهای داوطلبانه اجتماعی

13

درک مفاهیم فرهنگی و آگاهی از ارزشها ،باورها و الگوهای فرهنگی جامعه

12

2

13

1

11

3

توسعه فرهن

نیکوکاری ،تعاون و مشارکتپذیری

توجه به تصمیمگیری اخ قی
کم

به ارتقا س

اخ قی جامعه

1

1

14

توسعه و ارتقای بهداشت روانی

13

حمایت از فعالیتهای ورزشی و آموزشهای همگانی

14

مشارکت در پرو ههای مسئولیت اجتماعی و انجام امور خیریه

14

آموزش و توانمندسازی کارکنان

13

اعمال ت ییرا ساختاری

14

اجتناب از ت ل قوانین حاکم بر جامعه

14

2

1

جدول  .2شاخصهای مسئولیتهای اجتماعی باشگاهها در زمان بحران(شیوع ویروس کرونا)

26
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1

1
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انع افپذیرتر بوده و راهکارهایی را برای بازگشت به جهان قبنل
از شیوع ویروس کرونا ارا ه دهند 33
گسترش فعالیتها ،رقابتها و تشکلها در حوزه ورزش بناعن
میشود تا نهادها و سازمانهای ورزشی با استفاده از ح همراه
بودن با فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در جنامنعنه
خود از اهمیت با یی برخوردار شوند ع وه بر این باشگناههنای
ورزشی به عنوان سازمانهای یردولتی از ساختار انسانی محنور
برخوردار هستند و از طریق نقش اجتماعی خود در تنوسنعنه
اجتماعی و همچنین در توسعه ورزشی سهم بسزایی دارنند در
همین حال ،باشگاههای ورزشی در حی ه فعالیتهای خود بایند
توجه مستقیم به مفهوم مسئولیت اجتماعی داشته باشند ،زینرا
یکی از موضوعا برجسته در سالهای اخیر به دلیل ارتباطنا
تأثیرگذار ورزش بر تحو اجتماعی ،مسئولیت اجتماعی است
ورزش و در کنار آن باشگاههای ورزشی به عنوان ی سنازمنان
این قابلیت را دارند تا در اکثر مقولههای سیاسی ،اجنتنمناعنی،
اقتصادی ،فرهنگی و علمی ایفای نقش کنند و به راسنتنی در
جهان کنونی کمتر پدیدهای را میتوان یافت که از نین ویژگی
و قابلیتی برخوردار باشد ،این پدیده جهانی امروزه بنا نالشنی
جدی روبروست الشی که ارزشهای فرهنگی و اجتماعنی را
هدف قرار داده و به راحتی نمیتوان از کنار آن گنذشنت اینن
موضوع همان از دست رفتن رو ورزش و اخ و ارزشهنا و
هنجارهای ورزشی در میان کل جامعه عظیم ورزش اسنت کنه
شامل ورزشکاران ،مربیان ،داوران ،تماشاگنران و رسناننههنای
گروهی و مدیران باشگاهها است به دلیل نقش منحنصنربنهفنرد
ورزش در جامعه و افزایش به رسمیت شناختن تواناینی ورزش
در شناسایی و بررسی مسا ل اجتماعی ،بین مسئولیت اجتماعی
و ورزش تعامل و راب های تنگاتن به وجود آمده اسنت 21
سعیدپور و همکاران  131در تحقیقی تحت عننوان ننقنش
بنا
مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسن نولنین
میانجیگری رضایتمندی هواداران ،به این نتایج دست یافتند که
مسئولیت اجتماعی تأثیر و مستقیم و مثبت بر عملکرد تیمی و
رضایتمندی هواداران دارد؛ و همچنین اثرگذاری مسنتنقنینم و
مثبت رضایتمندی بر عملکرد تیمی را گزارش کردند بهعن وه،
نقش جز ی میانجی رضایتمندی در ارتبنا بنا مسنئنولنینت
اجتماعی و عملکرد تیمی مورد تأیید قرار گرفت؛ بننابنراینن بنا
توجه به نتایج حاصله از پژوهش باشگاه پرس ولی میتواند بنا
انجام فعالیتهایی همچون احترام به قوانین و مقنررا فنینفنا،
پایبندی به اصول اخ قی و ترویج آنها ،قرارداد با اس انسرهنای
قوی و مشارکت در فعالیتهایی با اهداف خیریه ،موجب تقوینت
هر ی از ابعاد مسئولیت اجتماعی قانونی ،اخ قی ،اقتصادی و
بشردوستانه و افزایش رضایتمندی هواداران شده و درنهاینت،
عملکرد تیمی باشگاه از دید هواداران را ارتقا ب شد 34
در این پژوهش محققین وظای و فعالیت هایی را در راب نه بنا

و نتیجهگیری

آنچه همه ما میدانیم این است که در حال حاضر جهان ت ینینر
کرده است کووید 11-نیز مانند بسیاری از رویدادهای جهانی اما
با تأثیرا گستردهتر در سرتاسر کره زمین ،به طور بالقوه ننحنوه
اجرای امور در جهان را ت ییر داده است ،از فنون و روشهناینی
که ما در فعالیتهای کاری مورد استفاده قرار میدهیم گرفته تا
نحوه زندگی ما را ت ییر داده است با وجود فاجعه انسانی ناشنی
از زندگیهای ازدسترفته ،خانوادههای آسیبدیده و جوام زخم
خورده ،ت ییرا اقتصادی و اجتماعی نناشنی از اینن پندینده
همه گیر ،به عنوان ی میرا فرهنگی برای جوام خواهد بنود
که در خاطرا ما و کسانی که در نسلهنای آینننده زنندگنی
خواهند کرد تداعی خواهد شد کرونا ویروس اولین و آخنرینن
بحران همهگیر در جهان ن واهد بود رفتار مردم ،دولتمردان و
نیز مت صصان در حوزههای م تل تعیینکننننده روش حنل
مشکل و مدیریت بحران خواهد بود؛ اینکه ی جامنعنه بندانند
گونه و از ه طریقی آن بحران را مدیریت و رهبری نمنایننند،
موضوعی مهم است که مت صصان و نیز مدیران ارشد کشور باید
طی زمان و با کسب تجربه از این بحران و بحرانهای مشابه بنه
تدوین الگوی رفتاری مناسب هم بنرای منردم و هنم بنرای
مت صصان و نیز دولتمردان ب ردازند تأثیرا کوتاه مد کووید
  11به دلیل فشارهای گسترده اجتماعی در س جهنان ،بنهشکلی سری احساس میشود با این حال ،همه گیری به پناینان
خواهد رسید ،اما مسئلهای که مسلم اسنت ،بنا پناینان اینن
همهگیری تأثیرا عمیق اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
به مد طو نی ادامه خواهند داشت  32؛ بنابنراینن در اینن
تحقیق ،در مورد برخی از ایدههای ابتدایی در مورد نگنوننگنی
تأثیر این بیماری همهگیر در زمینه مسنئنولنینت اجنتنمناعنی
باشگاههای ورزشی بح خواهد شد پی دوم ویروس کرونا در
کشور ایران بعد از برداشتنن منحندودینتهنای منربنو بنه
فاصلهگذاری اجتماعی شروع شده اسنت و بنننابنر احسناس
مسئولیت در راب ه با پیشگیری از ابت به ویروس کنروننا اینن
پژوهش انجام شد؛ و این در حالی است که دانشگاهیان دینگنر
همانند ما نیز مش ول فعالیتهای تحقیقاتی در منورد شنینوع
ویروس کووید 11-هستند ما در مرحلهای قرار داریم که بنایند
بیاموزیم که گونه با این پدیده و روش فعالیتهای جندیند و
سب زندگی جدید که م ابق با شرایط به وجود آمنده بناشند،
سازگار شویم به نظر میرسد که بحران کنوویند 11-تنحنو
بزرگی را به صور تصاعدی در س جهان به اثبا رساننده و
جهان پ از این همهگیری ،آسیبهای بسیاری را در سن نو
م تل متحمل خواهد شد به همین منظور با شینوع وینروس
کرونا سازمان ملل متحد خواستار ت ش برای ایجاد اقتصادهنای
فراگیرتر و پایدارتر شده است که در مواجهه بنا نالنشهنای
جهانی از جمله همهگیریها ،ت ییرا آب و هنواینی و نینره،
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جوام تاثیر می گذارند یکی از همین الشها که هم اکنننون
جوام اکثریت کشورهای جهان را آشفته و درگیر ساخته اسنت
شیوع ویروس کرونا می باشد بنابراین طبق نتایج بدست آمده از
پژوهش حاضر یکی از راهکارهایی که سازمانها ،موسسنههنا و
باشگاههای ورزشی می توانند با این الشها و مشک مقابله و
مدیریت کنند ،آموزش و توانمندسازی کارکنان منی بناشند از
طرفی در هنگام بروز الش هایی به مانند شیوع ویروس کنروننا
ایجاد انگیزه در کارکنان در جهت آموزش دیدن و توانمندسازی
آنها ،نیازمند بسترسازی حرفهای از سوی مدیرینت منیبناشند
بنابراین طبق نتایج بدست آمده ،ات ا تدابیری توسط مدیرینت
به مانند ،درک مفاهیم فرهنگی و آگاهی از ارزشها ،بناورهنا و
الگوهای فرهنگی جامعه ،توجه به تصمیمگیری اخ قی ،کنمن
به ارتقا س اخ قی جامعه ،توجه به ایمنی و س مت کارکنان،
توسعه و ارتقای بهداشت روانی ،حمایت از کارکنان و منربنینان
باشگاه و ایجاد امنیت ش لی برای آنها ،احترام و تنوجنه بنه
قوانین و محدودیتهای وض شده در دوران کرونا میتواند بستر
مورد نیاز در جهت ایجاد انگیزش در کارکنان به منظور ارتقنای
توانمندی خود را ایجاد کنند
در پیامد شیوع ویروس کرونا ،انجام فعالینت هنای ورزشنی در
محیطهای ورزشی ،س متی مراجعه کنندگان و افراد جامعه را با
م اطراتی روبهرو ساخته است از طرفی عدم پرداختن جامعه به
فعالیتهای ورزشی نیز می تواند م اطراتی را بنرای سن منتنی
جامعه ایجاد کند بنابراین در حال حاضر و با توجه به شنراینط
موجود فعالیتهای مربو به مسئولیتهای اجتماعی باشگاههای
ورزشی در حوزه س مت شکل جدیدی به خود گرفته و بیش از
پیش اهمیت پیدا کرده است همان طوری که نتایج نیز نشنان
می دهند ،انجام فعالیت هایی از قبیل ات ا سیستمهای کنترلنی
و نظارتی شدیدتر و دقیقتر در محیطهای ورزشی ،ارتنبنا بنا
نهادهای درمانی در جهت همکاری در جلوگنینری از شنینوع
ویروس کرونا و همچنین کم رسانی به افراد مبت شده ،احترام
و توجه به قوانین و محدودیتهای وض شده در دوران کنروننا،
اجتناب از ت ل در قوانین حاکم بر جامعه ،تعهد بنه پنذینرش
مسئولیت در قبال بیماری مشتریان ،تنظیم پروندههای پزشکنی
برای مشتریان و توجه به سابقه درمانی آنها ،ات ا تمنهنیندا
بهداشتی به شکلی گستردهتر و استفاده از مواد ضدعفونیکننده
در زمان ارا ه خدما و محل تمرین ورزشکناران منی تنوانننند
زنجیره انتقال ویروس کرونا را ق کرده و حضور افراد جامنعنه
در فعالیتهای ورزشی را تسهیل کنند

مسئولیتهای اجتماعی شناسایی کردند که باشگاههای ورزشنی
میتوانند با استفاده از آنها ب شی از مسئولیت های اجتمناعنی
خود برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را انجام دهند نتایج این
پژوهش نشان می دهد که مدیران باشگاه های ورزشی بنایند در
قبال س متی جامعه و مشتریان خود مسئولیت پذیری داشته و
بیش از پیش نسبت به این موضوع تعهد داشته باشند ،را کنه
رسالت اصلی موسسا و باشگاه های ورزشی ،ارتنقنای سن ن
س مت جامعه هست و در این برهه توجه به موضوع سن منتنی
شکل نوینی به خود گرفته است بنابراین طبق نتاینج بندسنت
آمده از پژوهش حاضر باشگاه ها و موسسا ورزشی برای اینکنه
بتوانند عملکردشان را در راستای رسالت و ماموریت اصلی خنود
انجام دهند ،می بایست ت ییراتی را در ساختار خود اعمال کنند،
تا بتوانند پویایی سازمان خود را حفن کنرده و هنمنچنننان
پاس گوی نیازهای جامعه و مشتنرینان بناشننند از طنرفنی
همانطوری که نتایج تحقیق حاضر نیز نشان میدهد ،در شرایط
به وجود آمده کنونی ایجاد و تنظیم سیستمهای انع افپذیرتنر
در جهت پاس گویی به نیازهای مشتریان میتواند راهکاری موثر
در زمینه ی پویایی سازمان به منظور رسیدن به اهداف سازمانی
باشد طبق نتایج بدست آمده از تحقیق ،ات ا تدابیری منانننند
توجه به نیازها و انتظارا کنونی جامعه ،اینجناد کناننالهنای
ارتباطی نوین مبتنی بر ارتباطا مجازی و آن ین ،ارا ه برنامهها
و فعالیتهای آموزشی آن ین ورزشی در جهت آگاهی بن نشنی
همگانی ،اقداماتی برای دسترسی اقشار آسیبپذیر به خندمنا
ورزشی با استفاده از فضای مجازی ،آموزش و تواننمننندسنازی
کارکنان در جهت ارا ه خدما آن ین و خصوصی به ورزشکاران
و افراد نیازمند توانب شی ،تدارک و شرکت در فنعنالنینتهنای
داوطلبانه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا می تنوانننند
راهکارهای موثری برای پویایی موسسه ها و باشگاه های ورزشنی
بوده ،و همچنین کاربست تدابیر و ابزارهای کر شده کیفیت و
سرعت پاس گویی به انواع م تل نیازهای جامعه و مشتنرینان
در وضعیت به وجود آمده را ارتقا خواهند داد
آن یزی که در این برهه از زمان برای مدیران سازمانی حنا نز
اهمیت میتواند باشد ،این هست که شنینوع وینروس کنروننا
خواسته ها و نیازهای افراد و جوام را د ار ت ییر و دگنرگنوننی
ساخته است؛ به شکلی که اولویتهای زندگی افراد و اولویتهای
مدیریتی جوام را نیز د ار ت ییر و دگرگونی سناخنتنه اسنت
باشگاه ها و موسسه های ورزشی نیز از این قضنینه مسنتنثنننی
نمی باشند و مدیران آنها باید به نیازها و انتظارا کنونی افنراد
جامعه توجه بیش تری داشته باشند و همچنین بنه ننینازهنای
اقشار م تل  ،جنسیت و نژادهای م تل جامعه توجه داشته و
خدما ورزشی و س متی به طور یر تبعیضآمیز بنه عنمنوم
مردم ارا ه گردد در عصر امروزی ،در زمینههای م تل شناهند
ت ییرا گسترده ای هستیم که با سرعت هر ه بیشنتنری بنر

شکر و دردانی
نویسندگان مقاله بر خود زم می دانند از همکاری و مساعند
اعضای هیا علمی و همچنین مدیران و منربنینان ورزشنی و
همچنین ورزشکاران که در این پژوهش ما را یاری نمنوده انند
س اسگزاری نمایند
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