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چکیده
روش تحقیق توصیفی به روش همبستگی میباشد که با توجه به نرمال بودن دادهها از روش رگرسیون
گام به گام استفاده گردید .جامعه آماری تحقیق حاضر مسئولین فدراسیون فوتبال ،سازمان لیگ ،معاونت
حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و رسانههای مکتوب و مجازی حوزهی ورزش انتخاب شد .نمونه آماری
تحقیق حاضر  77نفر بودند که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد .ابزار تحقیق حاضر
پرسشنامه بود و از پرسشنامههای مسئولیت اجتماعی چنگ – ووک ( ، )2012پرسشنامه وجهه تیم
وینتر و گراف ( )1996و پرسشنامه هویت تیمی گاینر و سوانسون ( )2002استفاده گردید .یافتههای
پژوهش نشان می دهد مولفههای اخالقی ،قانونی و اقتصادی بیشترین رابطه را با وجهه تیم ملی دارند و
رابطه کمتری را با هویت تیم دارد از بین مولفههای مسئولیت اجتماعی به ترتیب مسئولیت اخالقی،
اقتصادی و قانونی بیشترین رابطه را با وجههی تیم ملی دارند .در گام اول مسئولیت اخالقی  72درصد از
واریانس وجهه تیم ملی را تبیین میکند .در گام دوم مسئولیت اخالقی و اقتصادی درمجموع  83درصد
از واریانس وجهه تیم ملی را تبیین کردند .در گام سوم مسئولیت اخالقی ،اقتصادی و قانونی درمجموع
 84درصد از واریانس وجهه تیم ملی را تبیین کردند .هم چنین مولفههای مسئولیت اجتماعی با هویت
رابطه پیش بینی کننده ای یافت نشد .به طور کلی می توان گفت که مسئولین فدراسیون فوتبال به
منظور تقویت وجهه و هویت تیم ملی با بهره گیری از مسئولیت اجتماعی میتوانند اولویت اقدامات خود
را به ترتیب به مولفههای اخالقی ،اقتصادی و قانونی اختصاص دهند.
واژههایکلیدی :مسئولیت اجتماعی ،وجهه ،هویت و تیم ملی فوتبال

 . 1دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
 . 2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
 .3عضوء هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 .4دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاداسالمی واحدبروجرد
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The Relationship between Social Responsibility and the
Image and Identity of Iran National Football Team
Nematzadeh, S. (MA), Roodbari, H*. (MA), Saffari,M.(PhD),
Sang Sefidi, A.(MA)
Abstract
The aim of this study was to determine the relationship between social
responsibility and the image and identity of the national team of Iran. The
research method was descriptive and correlation and as the data were normal,
stepwise regression was used. The study population consisted of the
authorities of Football Federation, league organization, professional and
championship deputy of Ministry of Sport and print and virtual media of
sport fields. 77 subjects were selected as the sample by convenience sampling
method. Cheng-Wook (2012) social responsibility questionnaire, Winters and
Graf (1996) team image questionnaire and Gunner and Swanson team
identity questionnaire (2002) were used to collect data. The results showed
that the ethical, legal and economic components had the most relationship
with the image of the national team and less relationship with team identity.
Among the social responsibility components, moral, economic and legal
responsibilities had the most relationship with the image of national team. In
the first step, moral responsibility explained 72% of the variance of the image
of the national team. In the second step, moral and economic responsibilities
explained a total of 83% of the variance of the image of the national team. In
the third step, moral, economic and legal responsibilities explained a total of
84% of the variance of the image of national team. Also, no predictive
relationship was found between social responsibility components and
identity. Football Federation authorities can prioritize their measurements as
ethical, economic and legal components in order to strengthen the image and
identity of the national team through employing social responsibility.
Keywords: social responsibility, image, identity, national football team.
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مقدمه
دوپینگ ،خشونت( )1پول شویی ،استفاده از فناوریهای غیر قانونی برای افزایش عملکرد ،شرطبنددی بدا
انگیزهی تغییر بازی( ،)2هولیگانیسم و تبانی روندهای نگرانکنندهی ناهنجاریهای اجتمداعی در دنیدای
ورزش محسوب میشود .چنین اتفاقاتی بخشی از واقعیتهای دنیای ورزش میباشد که ممکدن اسدت در
داخل و یا خارج از زمین بازی اتفاق افتد .در مقابل ورزش پتانسیل تغییر نگرش افراد در ارتباط با مسائل
اجتماعی و پتانسیل مهندسی مجدد برای ارزشهای اجتماعی دارد ( .)3 ،1و موجب ترغیب بدرای انجدام
اقدامات مسئولیت اجتماعی 1میگردد .سازمانهایی ورزشی به دلیدل ویژگدیهدای متمدایزی کده در امدر
مسئولیت اجتماعی دارند ،میتوانند تاثیرگذاری بیشتری را نیز داشته باشند .زیرا به طور ضمنی به جامعه
متصل شدهاند و استقبال رسانههای جمعی ،داشدتن مخاطبدان جدوان ،ماهیدت اجتمداعی ورزش ،ایجداد
آگاهی پایدار ،تفاهم فرهنگی و نتیجه دهی سریع از قابلیتهای جامع ورزش میباشد ( .)4البته سدی اس
آر 2به عنوان یک بازی برد  -برد برای سازمانهای ورزشی و جامعه عمل میکند( .)5زیرا بدرای سدازمان-
های ورزشی شهرت و اعتبار ،خوشنامی( )3جذب رسانهها ،رضدایت منددی( )6ایجداد هویدت ( ،)6مزیدت
رقابتی به همراه دارد و برای جامعه نیز فواید بسیاری دارند ( .)3از طرف دیگر به دلیدل ایدن کده امدروزه
ورزش بیش از حد تجاری و اقتصادی گردیده باعث ایجاد نگرش منفدی نسدبت بده ورزش و ورزشدکار در
بین تماشاگران به وجود آمده است ،که انجام فعالیتهای اجتماعی در قالب مسئولیت اجتماعی میتواندد
منجر به تغییر نگرش نسبت به ورزش شود(.)7
در واقع مسئولیت اجتماعی و اقدامات نوع دوستانه قلب و روح کسب و کار است( .)8البته انجام فعالیدت-
های مسئولیت اجتماعی مخالفانی نیز دارد و معتقداند مسئولیتهای اجتمداعی باعدث هددر رفدت مندافع
سازمان نیز میگردد ( .)9تفاوتهای فرهنگی نیز در نوع فعالیدتهدایی کده بده عندوان مسدئولیتهدایی
اجتماعی در نظر گرفته میشود تاثیرگذار میباشد( .)10محققین در مورد ابعدادی کده شدامل مسدئولیت
اجتماعی می شود اتفاق نظر ندارند به طوری که تعدادی از محققین سه رکن اقتصادی ،اجتماعی و زیست
محیطی را به عنوان ارکان اصلی مسئولیت اجتمداعی بیدان مدیکنندد( .)11کدارول نیدز در سدال 1991
مسئولیت اجتماعی را متشکل از مسئولیتهای اقتصادی ،حقوقی ،اخالقی و انسان دوستانه معرفدی مدی-
نماید که در پژوهشهای متعددی مبنای نظری بوده است.
رابطه ی بین مسئولیت اجتماعی با هویت و وجهه تیم موضوعی است که به طور فزایندهای مدورد توجده
واقع شده است( .) 12با توجه به این که مسئولیت اجتماعی مدیتواندد ویژگدی منحصدر بده فدردی بدرای
سازمانهای ورزشی به همراه داشته باشد ،میتواند منجر به شدکلگیدری هویدت و وجهده بدرای سدازمان
ورزشی گردد .هم چنین تعداد زیادی از تحقیقات نشان داده است کده رعایدت اسدتانداردهای مسدئولیت
اجتماعی افزایش هویت و وجهه را نیز به همراه دارد .عدم هویت و وجهه مناسب پایان خد مدالی بدرای
سازمانها محسوب میشود( .)13بر اسداس تئدوری هویدت اجتمداعی خدود پنددارهی افدراد از دو هویدت
جداگانه تشکیل شده است ،هویت فردی و هویت اجتماعی .هویت فردی از ویژگیهایی مثدل بدا هوشدی،
. Corporate social responsibility
. Corporate Social Responsibility
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جذابیت ،شایستگی تشکیل شده است اما هویت اجتماعی به وسیلهی وابستگی به گروهها ایجاد میگردد،
که فرد با آن گروه شناخته میشود( .)14هویت تیمی بر اساس هویت اجتماعی پایده گدذاری مدیشدود و
این تئوری بیان میکند که مردم تمایل به هویت بخشی در زمینههای اجتماعی دارند( .)15هویت عمومدا
اشاره به ارتباط روانی و رفتاری با یک تیم یا سازمان معین دارد( )16وان و همکاران( )2001نیدز هویدت
تیمی را میزانی که هوادار تیم را بخشی از خودش میداند ،تعریف میکنند .تحقیقی که توس لیتفیلدد و
همکاران )2018(1انجام گردید نشان داد ،هر اندازه هوادار احساس متصل شدن بیشتری بده تدیم داشدته
باشد ،نشان دهنده هویت تیمی باالتر آن ها است( .)17واکنش طرفداران ورزشدی اغلدب تدابعی از سدط
هویت و تعهد آن ها به تیم شان است .اندازه گیری دقیق هویت و تعهد برای بازاریابان ورزشی از اهمیدت
بسیاری برخوردار است( .)18طرفدارانی که در سطوح باالتری از هویت تیمی قرار دارند ،به استادیوم می-
روند و حاضراند برای خرید محصوالت در ارتباط با تیم خود پول صرف کنند( .)19با گذر زمان شرکتهدا
متوجه شدند که برای افزایش سود ،زمان و منابع مالی خود را در جهت افزایش وجهه خود هزینه نمایند.
از طرف دیگر در صنعت ورزش انجام فعالیتهایی در قالب مسئولیت اجتماعی میتواند به عندوان عداملی
برای تغییر نگرش بین ورزشکاران و طرفداران باشد.)20( .
وجهه در نظر مشتریان بر اساس باورهای آنان در مورد یک شرکت خاص شکل میگیرد ،ایدن باورهدا بدر
اساس ادراک وی از ویژگیهای محصول یا خدمت است( 5 .)21عنصر تشکیل دهندده وجهده عبارتندد از:
هویت سازمانی ،فردیت ،محی فیزیکی ،ارائه خدمات و پرسنل تماس با مشتریان ( .)22منظدور از ایجداد
وجهه ،ایجاد یک نگرش مثبت نسبت به برند در میان مصرف کنندگان حاضر و بالقوه اسدت .نویسدندگان
معتقد اند مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبتی را بر روی وجهه می گذارد( .)11مسئولیت اجتماعی منجدر بده
رسمیت شناختن نام تجاری ،افزایش مصرف کنندگان ،وفاداری کارکنان و شهرت شرکتهای بزرگ می-
شود( .)23مسئولیت اجتماعی ازجمله فعالیت هایی است که شرکت ها با استفاده از آن مدیتوانندد بدرای
برند خود وجهه مثبتی ایجاد کنند .اگر مصرف کنندگان یک شرکت را به عندوان شدرکت رعایدت کنندده
مسئولیت اجتماعی درک کنند ،نگرش خود نسبت به شرکت و محصوالت آن مثبت مدیشدود .در نتیجده
وجهه عمومی شرکت و سازمان باال میرود(.)24
مسئولیت اجتماعی به عنوان عوامل تاثیرگذار برای ایجاد وجهده مثبدت در سدازمانهدا بده حسداب مدی-
آید( .)24در نقطه مقابل در صورتی که شرکت تعهدات اخالقی و اجتماعی را رعایت نکند ،منجر به ایجاد
خسارت به وجهه خواهد گردید .مصرف کنندگان نیز ترجی مدیدهندد از محصدوالت شدرکتهدایی کده
مسئولیت اجتماعی را رعایت میکنند استفاده نمایند( .)25هم چنین رعایت نکردن مسدئولیت اجتمداعی
شکست در سازگاری رفتار را افزایش میدهد و میتواند نارضایتی مصرف کننده و انتقاد نسبت به شرکت
را به همراه داشته باشد( .)6تحقیقات مختلف وجود رابطه بین مسئولیت اجتماعی و وجهه و هویت تدیم
را ثابت کرده است( .)12و از طرف دیگر از آنجایی که نگرانیهای عمدومی در مدورد مشدکالت اجتمداعی
افزایش یافته است ممکن است سازمانها اقدامات مسدئولیتهدای اجتمداعی خدود را افدزایش دهندد ،در
هویت و وجهه آن ها نیز تاثیر گذار باشد(.)12
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با توجه به اهمیت وجهه و هویت تیم ملی ،شناخت عوامل تاثیر گذار بر آن در جهت بهبدود ایدن عوامدل
اهمیت دو چندانی پیدا می کند ،در نتیجه شناخت رابطه بین مسدئولیت اجتمداعی تدیم ملدی فوتبدال و
وجهه و هویت تیم ملی ضروری به نظر می رسد .از طرفی فدراسیون فوتبال جمهوری اسدالمی ایدران در
سالهای اخیر با انجام فعالیتهایی از جمله قرار دادن لوگوی یوزپلندگ بدر پیدراهن تدیم ملدی فوتبدال،
حضور بازیکنان تیم ملی در موسسه محک و اهدا خون ،فعالیتهایی در جنس مسدئولیتهدای اجتمداعی
انجام داده است؛ در ایران بنابر جستجوهای انجام شده ،پژوهشی که به رابطه مسئولیت های اجتمداعی و
هویت و وجه تیم های ورزشی بپردازد یافت نشد؛ بنابراین در پدژوهش حاضدر محقدق بده دنبدال بررسدی
ارتباط مسئولیت اجتماعی تیم ملی فوتبال با وجهه و هویت تیم ملی ایران است.
روششناسی پژوهش
روش تحقیق توصیفی و همبستگی اسدت کده بده شدیوه پیمایشدی انجدام شدد .اطالعدات بدا اسدتفاده از
پرسشنامه جمعآوری گردید برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامههای مسئولیت اجتماعی چندگ
– ووک )2012(1با  28سوال ،پرسشنامه وجهه تیم وینتر و گراف ( )1996با 11سوال و پرسشنامه هویت
تیمی گاینر و سوانسون )2002( 2با  6سوال اسدتفاده گردیدد .ایدن پرسشدنامه هدا در مقیداس  5ارزشدی
لیکرت تنظیم شده بود .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توس اساتید و پژوهشگران متخصص در این
زمینه ( 9نفر) بررسی گردید و اصالحات مورد نظرشان در پرسشنامه اعمدال گردیدد .بده منظدور انتخداب
جامعه آماری با توجه به مفهوم پیچیده و نسبتاً جدید مسئولیت اجتماعی نیاز بود تا افدراد آگداه انتخداب
شوند .در این خصوص برخی نظریه پردازان حوزه مسئولیتهای اجتماعی بیان کردهاند که بهترین جامعه
برای بررسی مسئولیت اجتماعی نخبگان سازمان مربوطه و نظرسدنجی از مددیران مدیباشدد (مایگندان و
فررال ،2000،کارول .)1999 ،به همین منظور جامعه آماری تحقیق حاضر به شدرح جددول زیدر انتخداب
گردید و با توجه به ویژگیهای جامعه معرفی شده و عدم دسترسی و همکاری برخی از آنها نمونه گیدری
به روش در دسترس انجام شد .بدرای تجزیده و تحلیدل دادههدا ،از دو روش آمدار توصدیفی و اسدتنباطی
استفاده شد .در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی ،شناختی از وضدعیت متغیرهدا و ویژگدیهدای جمعیدت-
شناختی پاسخگویان بدست آمد .سپس برای شناسایی روابد بدین متغیرهدا از رگرسدیون گدام بده گدام
استفاده شد.
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جدول :1گروه ،جامعهی آماری ،پرسشنامه های انتخاب شده
ردیف

گروه

جامعه

1

مسئوالن فدراسیون فوتبال و

40

پرسشنامه-

دلیل انتخاب

های جمع
آوری شده
23

سازمان لیگ
2

مدیران معاونت ورزش قهرمانی

نسبت به امور فدراسیون
12

8

وزارت ورزش
3

رسانههای مکتوب و آنالین
خبرورزشی ،گل ،استقالل ،ایران

جایگاه سازمانی و آگاهی و اشراف

جایگاه سازمانی و نقش نظارتی آنها
بر فدراسیون

55

46

آگاهی و شناخت نسبت امور
فدراسیون

ورزشی
ایرنا و ایسنا

یافتههای پژوهش
از لحاظ جنسیتی پاسخ دهندهگان به این پژوهش  49درصد مردان و  51درصد زنان بودند ،همچنین
 17درصد پاسخ دهندگان در برده سنی  20تا  30سال 50 ،درصد در رده سنی  31تا  40و 33درصد
دارای سن باالی  41سال بودند 1.3 .درصد دیپلم 12درصد دارای مدرک کاردانی 52 ،درصد دارای
مدرک کارشناسی و  34درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری بودند 6 .درصد عنوان کردند که
کمتر از یک سال هوادار تیم ملی هستند 7 .درصد  2سال 4 ،درصد  3سال و  82درصد عنوان کردند که
بیش از  5سال هست که به عنوان هوادار تیم ملی میباشند .در رابطه با متغیر تحقیق ،بعد قانونی
مسئولت اجتماعی با میانگین  22.32بیشترین میانگین را دارا میباشد و مولفهی اخالقی با میانگین
 9.97کمترین میانگین را دارا می باشد.
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جدول  : 2میانگین ،انحراف استاندارد میانگین ،خطای استاندارد میانگین
در این بخش پیش از استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام ،برای بررسی نقش
متغیرهای

انحراف

خطای استاندارد

گروه

تعداد

میانگین

استاندارد

میانگین

1

52

23/40

4/48

0/67

2

23

16/95

3/97

0/82

1

52

22/46

4/83

0/62

2

23

15/00

3/93

0/82

1

52

24/02

6/00

0/83

2

23

18/48

5/72

1/19

1

52

10/85

2/41

0/33

2

23

8/00

1/98

0/41

پژوهش
انسان
دوستانه

اقتصادی

قانونی

اخالقی

مولفه ی اقتصادی ،بشردوستانه ،قانونی و اخالقی در وجهه و هویت تیم در تمام معادلهها ابتدا
مفروضههای استفاده از معادله رگر سیون از طریق آزمون دوربین/واتسن برای بررسی استقالل خطاها،
آزمون هم خطی با دو شاخص تحمل و عامل تورم واریانس و مقادیر کجی و کشیدگی برای بررسی نرمال
بودن توزیع موردبررسی قرار گرفت و مشخص شد که این مفروضهها برای اجرای تحلیلهای بعدی برقرار
میباشند.
جدول  3:بررسی هم خطی با استفاده از آزمون  VIFو تولرانس و مقادیر دوربین واتسون
متغیرها

هویت تیم

وجهه

آماره

VIF

تحمل

VIF

تحمل

دوربین واتسون

اقتصادی

4/74

0/211

4/74

0/211

1/919

بشردوستانه

3/97

0/252

3/97

0/252

قانونی

2/41

0/414

2/41

0/414

اخالقی

2/35

0/426

2/35

0/426
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همانطور که در جدول یک مشخص می شود هیچ کدام از آماره های  VIFبیشتر از  10نمی باشد و از
سوی دیگر هیچ یک از مقادیر مربوط به شاخص تحمل زیر  0/1نمی باشد و مقادیر به دست آمده نشان
دهنده ی عدم هم خطی بین متغیرهای پیش بین است .از سوی دیگر هیچ کدام از مقادیر مربوط به
آماره ی دوربین واتسون کمتر از  1و بیشتر  3نمی باشد بنابراین می توان از وجود استقالل داده ها
اطمینان حاصل کرد.
جدول  :4کجی و کشیدگی برای زیر مقیاسهای پرسشنامههای پژوهش
کجی

خطای استاندارد

کشیدگی

کجی
مولفه ی اقتصادی
مولفه بشردوستانه
مولفه قانونی
مولفه اخالقی
وجهه و هویت تیم
ملی

خطای استاندارد
کشیدگی

-0/402

0/276

-0/885

0/545

-0/382

0/276

-0/335

0/545

-0/403

0/276

-0/333

0/545

-0/137

0/276

-0/562

0/545

-0/312

0/276

-0/603

0/545

شاخصهای کجی و کشیدگی هر یک از مقیاسهای بهکاررفته در این مطالعه در جدول زیر آمده است.
کجی 1و کشیدگی 2مقیاسها مورد بررسی قرار گرفت تا چنانچه مقیاسها کجی و کشیدگی زیادی
داشته باشند ،از روشهای تبدیل 3دادهها برای تعدیل آنها استفاده گردد .اگر کجی و کشیدگی
مقیاسها کمتر از ""2اشد ،نیازی به تبدیل مقیاسها نیست و ادامه روند تحلیل با این مقیاسها ،خللی
در نتایج ایجاد نمیکند .چنانچه در جدول  4دیده میشود ،همه مقیاسها در پژوهش حاضر از کجی و
کشیدگی کمتر از""2رخوردار بودند؛ این نشان از آن دارد که مقیاسهای بهکار رفته به لحاظ کجی و
کشیدگی در نمونه مورد مطالعه مشکلی ندارند.

1

-skewness
-kurtosis
3
-transformation
2
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جدول .5میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی بین مولفههای مسولیت اجتماعی با وجهه و هویت
تیم((N=77
M

SD

مولفه اقتصادی

20/17

5/72

هویت تیم

وجهه
**

0/40

**

مولفه بشردوستانه

21/44

5/49

**

0/63

0/33

**

مولفه قانونی

22/32

6/42

0/83

**

0/33

**

مولفه اخالقی

9/97

2/63

0/85

**

0/24

هویت تیم

12/88

4/42

0/32

**

1

0/84

*

دادههای جدول 5نشان میدهند که مولفههای اقتصادی ،قانونی ،اخالقی بیشترین رابطه را با وجهه تیم
ملی دارند و از سوی دیگر همهی متغیرها با هویت تیم کمترین رابطه را دارد.
در مرحلهی بعد برای بررسی نقش مولفه ی مسئولیت اجتماعی (اقتصادی ،بشردوستانه ،قانونی و اخالقی)
در وجهه تیم ملی از روش تحلیل رگرسیون به شیوه گامبهگام استفاده شد .و نتایج رگرسیون گام به گام
نشان داد که رابطه معنی داری بین مولفههای مسئولیت اجتماعی و هویت تیم وجود ندارد.
جدول  .6مشخصههای آماری رگرسیون گام بهگام نقش مولفهی اقتصادی ،بشردوستانه ،قانونی و اخالقی
در وجهه تیم ملی
گام

R

R2

اول

0/851

0/72

اخالقی
اقتصادی

دوم

0/915

0/835

186/128

اخالقی
اقتصادی
قانونی

سوم

0/921

0/847

131/477

مدل
اخالقی

B

F

Β

T

***

2/510

0/851

***

1/507
0/651

0/511
0/479

***

7/590
***
7/127

***

1/333
0/448
0/234

0/452
0/360
0/193

***

191/119

13/825

***

6/632
***
4/140
*
2/105

*

P<0/05, **P<0/01, ***P<0/001
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نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام در جدول  6نشان میدهد که از بین مولفههای مسئولیت اجتماعی به
ترتیب مسئولیت اخالقی ،اقتصادی و قانونی بیشترین نقش را در وجهه تیم ملی دارند .در گام اول
مسئولیت اخالقی  72درصد از واریانس وجهه تیم ملی را تبیین میکند و آزمون آماری  Fبرای معناداری
ضریب همبستگی برابر با  191/119است که در سط  0/001معنادار است .در گام دوم مسئولیت
اخالقی و اقتصادی درمجموع  83درصد از واریانس وجهه تیم ملی را تبیین کردند و آزمون آماری F
برای معناداری ضریب همبستگی برابر با  186/128است که در سط  0/001معنادار میباشد .در گام
سوم مسئولیت اخالقی ،اقتصادی و قانونی درمجموع  84درصد از واریانس وجهه تیم ملی را تبیین کردند
و آزمون آماری  Fبرای معناداری ضریب همبستگی برابر با  131/447است که در سط  0/001معنادار
میباشد.
بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق سعی شد تا نقش مسئولیت اجتماعی تیم ملی فوتبال ایران بر وجهه و هویت تیم ملی
بررسی شود .یافتهها نشان داد ،مولفهی اخالقی مسئولیت اجتماعی بیشترین رابطه را با وجهه تیم ملی
فوتبال ایران دارد .نتایج این فرضیه از تحقیق با نتایج ناکوی و همکاران( ،)2013مایگنان و فرل() 2001
و تحقیق ردریگز و همکاران(  ) 2011که در چین انجام شده هم خوانی دارد( 16 ،20و  .)24به عبارتی
میتوان گفت فعالیتها و طرحهای تیم ملی در بعد اخالقی مسئولیت اجتماعی موجب میشود تا وجهه
تیم ملی ایران بهتر درک شود .بدین ترتیب میتوان گفت تیم ملی فوتبال ایران میتواند از طریق مواردی
مانند رفتار مناسب بازیکنان و کادر فنی تیم ملی با مردم و یکدیگر ،انجام بازیهای خیرخواهانه به
مناسبت های مختلف و پای بندی به اصول اخالقی سبب افزایش و بهبود وجهه تیم ملی شود .موضوع
اخالق در ورزش رابطهای دوطرفه است و صرفاً رابطه با رقیب محسوب نمیشود بلکه رابطه با هم تیمی
هم در بر میگیرد .همان طور که تجارت ،فکر ،تکنولوژی ،پزشکی و رسانه نیز به اخالقی خاص خود نیاز
دارند ،ورزش حرفهای نیز به این اخالق نیاز دارد .در این میان دغدغه متفکران اخالق ورزش حرفهای آن
است که به معیارها و کدهایی اخالقی توسل جویند که میان همه فرهنگها و هویت ها مشترک است و
می توانند وجهه مناسبی برای تیم ملی و فدراسیون فوتبال به دست آورد .هم چنین نتایج این فرضیه با
نتایج مایگنان و فرل(  ،) 2001و ایزدی )2015(1ناهمخوان است( ،)7 ،16دلیل ناهمخوانی را میتوان در
جامعه تحقیق جستجو کرد .این تحقیق در حوزه ورزش و تیم ورزشی انجام شده در حالی که تحقیقات
ناهمخوان در حوزهها یی غیر از تیم ورزشی انجام شده است .البته مخاطبان هم می تواند متفاوت باشد و
در کشورهای دیگر مولفه های دیگر میتواند تاثیر گذار باشد ،این موضوع نشانگر تفاوت کرامت های
اخالقی در نزد مخاطبان است.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بعد اقتصادی از ابعاد مسئولیت اجتماعی با وجهه تیم ملی
فوتبال رابطه دارد و این مولفه بعد از مولفه اخالق بیشترین رابطه را با وجهه تیم ملی دارد .نتایج این
بخش از تحقیق با نتایج تحقیق ناکوی و همکاران( ،)2013رودریگس و همکاران( )2011و

. Eeezadi
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اسپیتزگ( )2009هم خوانی دارد( 24 ،20و  .)27نظر به یافتههای موجود به تیم ملی فوتبال ایران
پیشنهاد می شود ،به این مولفه مسئولیت اجتماعی جهت افزایش وجهه تیم ملی توجه ویژه داشته باشد.
در واقع تیم ملی فوتبال ایران میتواند با انجام طرحها و فعالیتهایی از قبیل اختصاص درصدی از سود
فعالیتهای تیم ملی برای اجرای برنامهها (همکاری با بهزیستی ،کمیته امداد ،در جهت ایجاد اشتغال،
احداث مدارس فوتبال در مناطق محروم و آموزش مجانی افراد همان منطقه ،فعالیتهایی که برای
هواداران تیم ملی سود به همراه داشته باشد ،تخفیف دادن به مردم جهت تماشای مسابقات تیم ملی،
آموزش فوتبال با هزینهای کم ،تربیت مربی برای مدارس محلی ،مربیگری رایگان برای افراد کم بضاعت
همچنین اعطای کمکهای مالی به موسسات خیریه ،ساخت سالن ورزشی و حتی بیمارستان و مراکز
آموزشی و غیره) درصدد باشند تا وجهه تیم ملی فوتبال را نزد افراد بهبود بخشند .مسئولیت اقتصادی به
عنوان پایه ،اساس و شالوده همه ابعاد در هرم مسئولیت اجتماعی شرکت است و به عقیده کارول مهم
ترین بعد می باشد.
مولفه قانونی از بین مولفههای مسئولیت اجتماعی بعد از مولفه اقتصادی بیشترین ارتباط را با وجهه تیم
ملی ایران دارد .در واقع هرچه افراد مولفه قانونی مسئولیت اجتماعی را بهتر درک میکردند وجهه تیم
ملی را بهتر ارزیابی میکردند.نتایج این فرضیه از پژوهش با نتایج رودریگس و همکاران(،)2011
ویزر( )2006و مویر( )2001همخوان است( 29 ،24و  .)19و تیم ملی فوتبال ایران میتواند با انجام
اقداماتی مانند برخورد با هرگونه تخلف از ناحیه بازیکنان ،کادر فنی و مسئوالن تیم ملی ،تبعیت تیم ملی
از قوانین و مقررات دولتی ،رعایت اصول و موازین قانونی ،عدم تبعیض و برابر بودن همه در مقابل قوانین
کشور جهت بهبود مولفه قانونی مسئولیت اجتماعی جهت تاثیر گذاری بر وجهه تیم ملی و بهبود این
وجهه استفاده کنند.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین مولفه انسان دوستانه مسئولیت اجتماعی و وجهه تیم ملی فوتبال
ایران رابطه وجود دارد .که با نتایج مویر( )2001همخوان است )19 (.لذا به تیم ملی فوتبال ایران
پیشنهاد می شود ،با انجام اقداماتی مانند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی کسانی که به نوعی با تیم ملی
رابطه دارند ،انجام فعالیتهای عام المنفعه مانند حمایت از کودکان بیسرپرست ،کمک به مدارس در
مناطق محروم ،برگزاری مراسم های ملی و مذهبی ،دلجویی مادی و معنوی از افرادی که در جریان
تماشای رقابتهای تیم ملی دچار مشکالت جسمی و روحی میشوند باعث ادراک بیشتر افراد از مولفه
انسان دوستانه مسئولیت اجتماعی تیم ملی شوند و از این طریق وجهه تیم ملی را بهبود ببخشند.
آنچه که از اهمیت بسزایی در زمینهی اثر بخشی فعالیتها دارد این است که بایستی بین آنچه که توس
فدراسیون فوتبال در ارتباط با فعالیتهای مسئولیت اجتماعی اتفاق میافتد و آنچه که در واقعیت
وجود دارد هماهنگی و همخوانی وجود داشته باشد .یعنی جامعه در صورتی انجام چنین فعالیت های را
از فدراسیون فوتبال قبول خواهند نمود که آن را فق یک فعالیت تبلیغاتی تلقی نکند .همچنین با ایجاد
بنیادی مستقل به انجام فعالیت های عام المنفعه در زمینه ی مسئولیت اجتماعی بپردازد مسئولیت
اجتماعی از جمله مهم ترین عناصر فلسفه وجودی سازمان ها شناخته شده است؛ به نحوی که اهمیت
دادن به رعایت آن از سوی سازمان ها ،رضایت ذی نفعان خارج از سازمان رابه همراه دارد و منجر به
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مشروعیت بخشیدن به سازمان می شود .پژوهش های انجام شده در زمینه بازاریابی عنوان کردهاند که
رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتی از سوی شرکت ها و سازمان ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی
باشد بنابراین پیشنهاد می گردد که شرکت ها بطور مداوم به بررسی مسولیت های اجتماعی خود
پرداخته و با فهم اولویت بندی ها و انتظارات جامعه به خود و جامعه کمک نمایند.
با توجه نتایج بدست آمده و ارتباط بین مسئولیت اجتماعی تیم ملی و وجهه تیم میتوان گفت اقدامات
برنامه ریزی شده یا حتی مقطعی در حوزه مسائل اجتماعی مانند مشارکت در امور خیریه یا امور زیست
محیطی سبب می شود افراد وجهه تیم ملی را مناسب ارزیابی کنند .بدین ترتیب میتوان گفت تیم ملی
فوتبال میتواند از طریق مواردی مانند برگزاری بازیهای خیریه ،دیدار مسئولین ،مربیان و بازیکنان تیم
ملی از آسایشگاه سالمندان ،معلوالن و بازدید از ایتام ،توجه به مسائل زیست محیطی و غیره سعی کنند
وجهه تیم ملی را نزد افراد بهبود ببخشند .تغییر دادن وجهه ،مسئله ای بلند مدت و متاثر از عوامل
مختلفی است .اما در مواقعی که وجهه تیم به دلیل عملکرد ضعیف در زمین مسابقه آسیب میبیند
پرداختن به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی برای بهبود وجهه تیم میتواند مفید باشد.
یافتههای پژوهش حاضر رابطه مسئولیت اجتماعی را بر هویت تیم تایید نمیکند که با یافتههای واکر و
کنت ( ،)2009لی و لی ( )2011آهرن و باتچاریا ()2005مغایر است ( 14 ،30و .)3این امر نشان میدهد
که جامعه ی خبرگان ورزشی که به عنوان جامعهی هدف این گروه انتخاب شده بودند رابطه را بین
مسئولیت اجتماعی و هویت درک نکردند دلیل این مغایرت را می توان به علت تفاوت در نمونه تحقیق
دانست هم چنین ضعف در حوزه مسئولیت اجتماعی به عنوان یک برنامه بلند مدت برای تیم ملی
دانست .دلیل دیگران میتواند عدم ب رنامه خاص تدوین شده و درازمدت و بودجه معین برای مسائل
اجتماعی باشد یا ممکن است به صورت مقطعی فعالیتهای مسئولیت اجتماعی انجام میگیرد یا اینکه از
انجام فعالیت هایی که انجام می شود اطالع رسانی و تبلیغات مناسبی در این زمینه انجام نمیپذیرد .تیم
ملی میتواند با ایجاد یک بخش ویژه برای مدون کردن برنامههای مسئولیت اجتماعی ،اختصاص دادن
بودجه مناسب برای طرحهای مسئولیت اجتماعی ،انجام فعالیتهایی که بیشتر برای افراد جامعه قابل
درک و مهم است ،آگاه کردن هواداران تیم ملی از شرکت تیم ملی در طرحهای مسئولیت اجتماعی،
پر داختن بیشتر به فعالیت های که در قالب مسئولیت اجتماعی در وبسایت و خبر گزاری ها و استفاده
از رسانههای گوناگون مانند تلفن ،تلویزیون و روزنامه برای معرفی طرحهای مسئولیت اجتماعی تیم ملی
و غیره ،سعی کنند به خوبی فعالیت های خود را که در قالب مسئولیت اجتماعی انجام می شود در
معرض نمایش بگذارد.
هواداران تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران در واقع مشتریان تیم ملی فوتبال محسوب میشوند و با
توجه به اینکه موفقیت هر سازمان و شرکتی در گرو وفاداری مشتریان آن سازمان یا شرکت است،
بدستآوردن وفاداری هواداران تیم ملی فوتبال یکی از راه های کسب موفقیت برای تیم ملی فوتبال
ایران محسوب می شود .یکی از راه های افزایش وفاداری هواداران ایجاد وجهه و هویت مناسب برای
هواداران تیم ملی فوتبال است ،در نتیجه برای فدراسیون فوتبال ضروری به نظر می رسد به فعالیت هایی
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 در نهایت و با عنایت به نتایج. توجه داشته باشد،که منجر به ایجاد وجهه مثبت و هویت تیمی می شود
 تیم ملی،تحقیق و اهمیت مسئولیت اجتماعی به عنوان عاملی تاثیرگذار برای ایجاد وجهه و هویت تیمی
.فوتبال ایران باید به مسئولیت اجتماعی توجه بیش از پیش داشته باشد
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