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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the social responsibility of sports 

organizations in Iran during the outbreak of coronavirus through social networks. The 

research method was exploratory research (qualitative and quantitative). Non-random 

sampling was used and 24 organizations were selected from among sports organizations. 

The tool used in this study was the study of documents of sports organizations in the field 

of social responsibility. The analysis of research findings was analyzed using content 

analysis method in both qualitative and quantitative dimensions. Also, the external 

observer method was used to evaluate the validity and reliability of the research codes, 

and after identifying the initial codes, the opinions of external observers were used to 

match the codes. The results of the quantitative section show that sports organizations 

have used the website space more in times of crisis and to inform the public. The results 

in the qualitative dimension also indicate that 135 codes have been identified and are in 

the form of four dimensions of awareness, ethical behavior, social cooperation and service. 

At the same time, the results show that sports organizations, in order to play the role of 

social responsibility, have focused more on observing health protocols and charitable 

assistance. Therefore, it can be said that sports organizations in Iran at the time of the 

outbreak of coronavirus did not neglect the issue of social responsibility, but promoted the 

dominance of social networks and their optimal use. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
An infectious disease pandemic is one of the greatest society’s threats because it 

aims at the society’s economy and health, on the other hand, it rises the death toll 

(1). Therefore, governments have applied various restrictions such as university 

and school closures, making factory staff redundant, gyms closure, athletic 

activities restriction, travel restriction, and so on since the Covid-19 pandemic 

global outbreak (2). The impacts of this dangerous and contagious disease have 

affected social, economic, cultural, and environmental aspects, which has 

increased the social responsibility topic’s importance and made a new challenge 

for social responsibilities’ adherents (3). 
 

Methodology 
To answer the question in this research, this research’s approach applies 

qualitative and quantitative content analysis, which is accounted as exploratory 

research. Sports organizations are the current study’s statistical population that 

posted social activities related to Covie-19 on Instagram and the organization’s 

website from the beginning of the outbreak to the end of the third wave in 2021. 

Therefore, sampling was done intentionally with full awareness among sports 

organizations. In fact, the choice criterion of a sports organization as the sample 

was related to social activities to Covid-19 that has been posted on the set period 

on Instagram or the website, so 24 sports organizations were chosen as the 

samples. Studying the sports organizations’ documents and documentaries in the 

social responsibility area, copies, and note-taking were the required tools to 

collect data in this research. After coding according to the 4 experts’ opinions on 

the research area to collect data, informing, ethical behavior, social assistance and 

services were the decision criteria. In addition, coded sheets were used to analyze 

the qualitative data, and Excel 2016 and SPSS 21 were used to analyze the 

quantitative data.  
 

Results 
The research findings were quantitatively divided into two parts. Based on 

quantitative analysis, sports organizations have published actions related to social 

responsibilities based on their position in cyberspace. For example, a sports 

organization such as the Football Federation has been more active in the web 

space than the Instagram space, and an organization such as the Sports Medicine 

Federation, which played an important and vital role in the time of Corona, both 

in the web space and in Instagram more than others Organizations have taken 

action to prevent the spread of the coronavirus. The qualitative findings of the 
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research were divided into four categories of awareness, ethical behavior, social 

cooperation and service in order to have better coherence and meaning. The 

awareness dimension states that all the sports organizations identified in this field 

have taken similar measures and all have emphasized the observance of health 

protocols and the benefits of masking, or that some sports organizations By 

publishing appropriate content and videos, they have promoted the culture of 

sports at home so that the general public does not neglect physical activity in these 

critical situations. The actions taken by sports organizations in the field of ethical 

behaviors show that one of the important social activities that has been done in 

this field has been the pursuit of sports organizations in relation to the health of 

national athletes. On the other hand, some sports organizations praised medical 

staff and health defenders on Doctor's Day.  The actions taken by the sports 

organizations in the field of social assistance show that in a charitable act, the 

National Paralympic Committee, the employees and members of this sports 

organization voluntarily allocated part of their monthly salaries to help the weak 

members of the society. Also, sports organizations have provided services in the 

field of services, which can be referred to the activities of the Ministry of Sports 

and Youth, which provide valuable services such as helping deprived areas and 

sending livelihood packages. He mentioned the telephone counseling service for 

youth affairs or the Taekwondo Federation scouting small steps to help the 

underprivileged. 
 

Discussion 
The research findings represent that the sports organizations managed to develop 

sympathy and cooperation against the pandemic, also there is hope for dynamic 

and creative organizations by making use of social networks in a vast number in 

the future. On the other side, sports organizations’ behavior variety and 

considering social responsibility’s various topics indicate that sports 

organizations can take part in social, economic, political, cultural, and 

environmental criteria to resolve some issues. In the end, by taking this research’s 

findings into account, it’s suggested to evaluate all the sports organizations’ social 

responsibility rates to generalize more until the end of the fifth wave. It’s also 

recommended to study sports organizations’ social activities’ effects on people by 

the future researchers.  
 

Keywords: Instagram,  Covid 19, Social Responsibility, Sports Organizations, 

Social Networks 
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 پژوهشیمقالة 

های  های ورزشی در ایران از طریق شبکه اجتماعی سازمان  ایفای نقش مسئولیت

 ۱۹۱اجتماعی در دوران کووید 
 

 2نجف آقایی ۱سید امیر اجاق

 

 ، اردبیل ایران دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی. 1

 ، تهران ایران )نویسنده مسئول(دانشگاه خوارزمی تهران ،دانشیار مدیریت ورزشی. 2
 

 21/02/1401تاریخ پذیرش:                           1400/ 02/08تاریخ دریافت: 

 

 چکیده   

 کرونا  ویروس  شیوع  زمان  در   ایران  در  ورزشی  هایسازمان  اجتماعی  مسئولیت  بررسی  حاضر  از مطالعه  هدف

  گیری نمونه  بود. از(  کمی  و  کیفی)  اکتشافی  تحقیقات  نوع  از  تحقیق  روش.  بود  اجتماعی  هایشبکه  طریق  از

 انتخاب  سازمان  24  ورزشی  هایسازمان  میان  در  و  شد  غیر تصادفی بصورت هدفمند و در دسترس استفاده

  مسئولیت   حوزه  در  ورزشی  هایسازمان  مستندات  و  اسناد  مطالعه  تحقیق  این  در  استفاده  مورد  ابزار.  گردید

  مورد  کمی و  کیفی   بعد   دو   در  محتوا تحلیل   روش   از   استفاده  با  تحقیق   هاییافته  تحلیل   و  تجزیه.  بود  اجتماعی

همچنین جهت بررسی روایی و پایایی کدهای تحقیق از روش ناظر بیرونی استفاده شد   .گرفتند  قرار  بررسی

  بخش   جهت همسان سازی کدها بهره بعمل آمد. نتایج  و بعد از شناسایی کدهای اولیه از نظرات ناظران بیرونی

  سایت وب   فضای  از  بیشتر  مردم  کردن  آگاه  برای  و  بحران  زمان  در  ورزشی  هایسازمان  که  دهدمی  نشان  کمی

کد شناسایی شده و در   1۳۵است که در مجموع    آن  از  حاکی  نیز  کیفی  بعد  در  نتایج .  اندبرده  بهره   نسبت  به

اند. ضمن اینکه  آگاهی بخشی، رفتار اخالقی، همیاری اجتماعی و خدمات رسانی قرار گرفتهقالب چهار بعد  

 رعایت   بر  هرچیزی  از  بیش  اجتماعی  مسئولیت  نقش  ایفای  برای  ورزشی  هایدهد که سازماننتایج نشان می

  های سازمان  که  اظهار داشتتوان  می  بنابراین، .  اندداشته  تمرکز  المنفعه  عام  هایکمک  و  بهداشتی  هایپروتکل

 های شبکه   بر  تسلط  بلکه  نبوده  غافل  اجتماعی  مسئولیت  مقوله   از  ویروس  کرونا  شیوع  زمان  در  ایران  در  ورزشی

 اند. نموده ترویج را آن از بهینه استفاده و اجتماعی

 

 مسئولیت اجتماعی ، 19کووید   اجتماعی،  هایشبکه ورزشی،  هایسازمان اینستاگرام،  :کلیدیگانواژ
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 مقدمه 
گیر اید؟ ویروس کرونا یا همان بیماری همههای گذشته چگونه به زندگی خود رسیدگی کردهدر ماه 

در کشور چین شناسایی شد. روند شیوع نسبتا سریع   2۰1۹دسامبر سال    ۳1جهانی برای اولین بار در  

اساس آمار سایت سازمان جهانی  بر    2۰21این بیماری موجب شده است تا تاریخ هفت آوریل سال  

نفر در دنیا جان خود را از دست دهند و بیش از صد و     بهداشت بیش از دو میلیون و هشتصد هزار

گیر شیوع همه  .(2۰21،  1سازمان بهداشت جهانی )شوندسی و یک میلیون نفر به این بیماری مبتال  

ای است چرا که سالمت و اقتصاد یک  یک بیماری عفونی یکی از بزرگترین تهدیدها برای هر جامعه

دهد)وانگا، جوزف  دهد و از طرفی نیز میزان مرگ و میر را در جامعه افزایش میجامعه را هدف قرار می

(. به همین سبب از زمانی که بیماری کرونا در سطح جهانی شیوع پیدا کرده  1۸1:  2۰2۰،  2و چوما 

های از جمله، تعطیلی مدارس بیماری محدودیتتر کردن این  ها برای جلوگیری و ضعیفاست دولت

دانشگاه  کارخانهو  کار  نیروی  تعدیل  باشگاهها،  تعطیلی  فعالیتها،  کردن  یا محدود  ورزشی،  ها  های 

(. عوارض ناشی از  1:  2۰2۰،  ۳کنند)هان و همکارانمحدودیت در سفرها و سایر موارد را اعمال می

های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی را تحت  جنبهشیوع این بیماری مسری و خطرناک  

ها  تاثیر قرار داده است که همین شرایط موجب شده است تا مقوله مسئولیت اجتماعی برای سازمان

:  2۰2۰،  4تر شود و چالشی جدید را برای طرفدران مسئولیت اجتماعی ایجاد کند)ابراهیم و بوهجی مهم

2۹۳.) 

اجتم امر عادی  مقوله مسئولیت  در بین رهبران تجاری جهان به یک  تنها  نه  اعی شرکتی و فردی 

نشسته  ثمر  به  مسئله  این  پیرامون  نیز  دانشگاهی  تحقیقات  از  عظیمی  مجموعه  بلکه  شده  تبدیل 

(. گستردگی مفاهیم و تعاریف موجود در این زمینه موجب شده است تا  ۹4۶:  2۰۰۷،  5است)کمپبل 

توان های مختلف مورد بررسی قرار گیرد که به عنوان نمونه میدیدگاه  مقوله مسئولیت اجتماعی از

و بشردوستانه    ی اخالق  ی، قانون  ی،را در چهار بعد اقتصاد   یاجتماع   ( مسئولیت1۹۹1)  ۶بیان نمود؛ کارول 

به سودمند   یاقتصاد  یتکرد: مسئول  یانب  توانی چهار بعد م  ینا  یحکه در توض  کندیم  یفو توص  یفتعر

و مقررات   ینقوان  یلهبه وس  یبه طور اساس  یقانون  یتکه مسئول  یدر حال  کند،یزمان اشاره مبودن سا
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و مقررات، خوب    قوانین  از  فراتر  ها،سازمان  رودیانتظار م   یاخالق  یتو در باب مسئول  شودیبرآورده م

.  داوطلبانه و خدمت به جامعه اشاره دارد  یهایتبه فعال  هبشر دوستان  مسئولیت  و   کنند و منصافه عمل  

داند که  کتاب سبز کمیسیون اروپا در تعریفی که از مسئولیت اجتماعی ارائه نموده، آن را مفهومی می

های  های زیست محیطی و اجتماعی را با فعالیتتوانند نگرانیها میها و سازمانبه موجب آن شرکت

، 1ها بپردازند)اسکارپاتو و همکارانعامل به رفع این نگرانی تجاری خود ترکیب کنند و از طریق یک ت

  یشب  یاجتماع   یتمقوله مسئول   یفدر تعر  یز( ن41۷۸:  2۰1۰)  2و همکاران   لسکویواس(.  2۹۸۳:  2۰2۰

توجه   یدار و مسائل اقتصادیتوسعه پا  ،صلح و آرامش در جامعه  یطی،مح  یستبر مسائل ز  یشاز پ 

شود و شخصیت  این باورند انجام اقداماتی که منجر به رفاه اجتماعی بیشتر میکنند. محققان نیز بر  یم

کند به نوعی مسئولیت اجتماعی شرکت را بیش از مسائل اقتصادی، فنی و حقوقی در جامعه نمایان می

پوشش می را  اجتماعی شرکت  لو پذیری  و  هاینز  دالرسود  24:  2۰1۸  ۳دهد)لی،  (. در  2:  4،2۰۰۸و 

کنند، مسئولیت اجتماعی تعهدی است برای بهبود رفاه جامعه  ( بیان می2۰۰5)  5ر و لی نهایت، کوتل

:  2۰2۰باشد)ابراهیم، بوحجی،  می  "های تجاری و استفاده از منابع و امکانات شرکتیاز طریق شیوه

2۹4 .) 

ارد، اما  ها وجود دها و سازمانهمانطور که مشاهده شد تعاریف گوناگونی از مسئولیت اجتماعی شرکت

های میزان تامین نیازها، انتظارات و خواسته"های ورزشی به معنای  مسئولیت اجتماعی برای سازمان

-تعریف می   "یک سازمان ورزشی در یک حوزه مشخص که مستقیما با اهداف سازمان مطابقت دارد

برجسته2:  2۰2۰،  ۶شود)رودس  موقعیت  دلیل  به  ورزش  می(.  دارد  جامعه  در  که  بصورت ای  تواند 

از مقوله مسئولیت اجتماعی بهره مند شود، چرا که ورزش این قدرت را دارد تا منحصر به فردتری 

،  ۷های عام المنفعه را توسعه دهد)اسمیت و وستربیکمخاطبان بسیاری را با هم همدل کند و فعالیت

ای ورزشی و ورزشکاران ههای ورزشی، لیگهای ورزشی، تیم (. به همین جهت، اکثر سازمان5۳:  2۰۰۷

:  2۰2۰،  ۸رسانند)اسمیت و کاسپر هایی را در زمینه مسئولیت اجتماعی هر ساله به تصویب میبرنامه

های قابل توجهی  گذاریها و سرمایه(. به طوری که سازمانی بین المللی همچون فیفا ساالنه برنامه۳۳۶
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های امدادی، ایجاد شغل  خود را برای کمکدهد و حدود چهل درصد درآمد  در این زمینه را ارائه می

هایی را  دهد، یا اینکه سازمان تولید محصوالت ورزشی آدیداس برنامهو توسعه مشاغل اختصاص می

(. از طرفی ۷44:  2۰۰۹،  1در زمینه بهبود جامعه و توسعه زندگی مردم اعمال نموده است)واکر و کنت

موسسه خیریه که تحت   1۰۰گزارشی عنوان شده است که حدود  دیگر در ایاالت متحده آمریکا در  

میلیون دالر برای   1۶۳های ورزشی آن کشور فعالیت دارند، ساالنه بیش از  ها و سازماننظارت تیم

  2کند؛ مسئوالن لیگ ملی بیسبالکنند، یا اینکه همان گزارش بیان می های اجتماعی هزینه می برنامه

-های خیرخواهانه و اجتماعی هزینه میمیلیون دالر برای فعالیت  1۰۰از    ایاالت متحده ساالنه بیش

 (. ۳: 2۰2۰نند)رودس، ک

اند که به های ورزشی به مقوله مسئولیت اجتماعی توجه نمودهنیز سازمان  1۹اما در زمان کووید   

 ( و کاسپیر  اسمیت  نمونه؛  اشاره می2۰2۰عنوان  از مسئولیت( در مطالعه خود  یکی  های کنند که 

ها در این  اند، مسئله آموزش هواداران است، آنهای ورزشی به آن توجه نمودهاجتماعی که سازمان

کنند افراد مسئول زنند و عنوان میهای مسمر ثمر لیگ ملی بیسبال آمریکا را مثال میزمینه فعالیت

هایی در زمینه  فعالیتهای اول با انجام  این لیگ با هوشیاری تمام در زمان شیوع کرونا و در هفته

گذاری اجتماعی توانستند تعداد مخاطبان خود را افزایش دهند  های بهداشتی و فاصلهرعایت پروتکل 

و جریان به نحوی شکل گرفت که لیگ ملی بیسبال به عنوان مرجعی قابل اعتماد در ترویج اخبار 

ای اول شیوع ویروس کرونا با  نیز از همان روزه  ۳شناسایی شد. فدراسیون جهانی فوتبال   1۹کووید  

سازمان بهداشت جهانی همکاری نمود و پنج اصل اساسی سازمان بهداشت جهانی را که شامل شستن 

باشد  ها، ماسک زدن، رعایت فاصله اجتماعی، رعایت آداب سرفه و عطسه و در خانه ماندن میدست

های  های ورزشی بین المللی برنامهزمانرا به سیزده زبان زنده دنیا ترویج نمود و از طرف دیگر سایر سا

(.  2۰2۰،  4پذیر و یا در سطح زیست محیطی پیاده نمودند)باس و همکارانمختلفی را برای مردم آسیب

های ورزشی، ورزشکاران ( نیز در مطالعه خود بیان کردند سازمان4۷۶:  2۰2۰)  5شارپ، مونتی و فیلو 

فعال در صنعت ورزش هر کدام   تهدیدات کووید  و سایر جوامع  نمودن  اثر  برای کم  نحوی    1۹به 

  المللی   بین  فدراسیون  نیز،  2۰2۰آوریل    2  تاریخ  های مضاعف و مثبتی را اعمال نموده اند. درتالش
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  اندازی   راه   "در خانه بمان، قوی بمان"عنوان    با  را  کمپینی  هاکی برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی

اتحاد جامعه هاکی و تالش برای حفظ تناسب اندام، سالمت و محافظت  نمود و تمرکز این کمپین بر  

بود نیز جهت  2۰2۰،  1هاکی   المللی  بین  فدراسیون)از خود و دیگران  المپیک  المللی  (. کمیته بین 

ای را با سازمان جهانی بهداشت منعقد نمود که طی آن  ضعیف نمودن ویروس در جامعه تفاهم نامه

بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را از طریق فضای مجازی و با    هایمتعهد شد تا پروتکل

(. بنابراین، نقش مسئولیت اجتماعی در  2استفاده از ورزشکاران ترویج نماید)کمیته بین المللی المپیک 

های ورزشی چند  های غیر ورزشی است چرا که سازمانتر از سازمانهای ورزشی بسی مهمسازمان

-های ارتباطی، جذابیت برای قشر جوان، انجمنای، راهتوان به پوشش رسانهند که می فاکتور مهم دار

 (.44۷: 2۰1۰، ۳های سالمتی و اجتماعی بودن اشاره کرد)شس و بابیاک 

این میان نقش شبکه  برای سازماندر  بیماری  اجتماعی در دوران  پر  های  افراد ورزشی بسیار  ها و 

مختلف ایفای نقش نمایند و در همین راستا   هایشبکهتوانستند از طریق  ها میتر شد چرا که آنرنگ

های سنتی کمتر شده است و این موضوع یک دلیل محققان اظهار داشتند، در دوران کرونا نقش رسانه

به محتوای  تولید  هم  آن  و  دارد  شبکه  روزاساسی  در  کاربران  توقف  بدون  اجتماعی  و  های 

پیشین اذعان دارند    (.2۰2۰  ،۶و شولتز و پاریخ   2۰2۰  ،5نتارکا   ؛ 2۰2۰  ،4هاچینسون )است مطالعات 

شوند تا کاربران تعامالت اجتماعی خود  هایی که دارند موجب میهای اجتماعی عالوه بر جذابیتشبکه

های اجتماعی  (. بنابراین شبکه45۹:  2۰2۰،  ۷را حفظ کنند و به نحوی در این فضا سرگرم شوند)فیدر 

ابزاری است که این فرصت را فراهم می   توانرا می کند تا کاربران اطالعات و  اینگونه تعریف نمود؛ 

)فیلو،   روابط خود را از مرزهای جغرافیایی و اجتماعی عبور دهند و سطح ارتباطات خود را باال ببرند

توئیتر، یوتیوب های اجتماعی همچون اینستاگرام، فیسبوک،  (. وجود شبکه1۶۸:  2۰15،  ۸لوک و کارج 

و تلگرام در دوران کرونا به عنوان منابعی در دسترس برای همگان نقش بسزایی را ایفا نموده است. به 

تالش که  شبکهطوری  در  جهانی  بهداشت  سازمان  شیوع های  اول  روزهای  همان  از  اجتماعی  های 

های اجتماعی مردم  شبکهویروس آغاز شد و این سازمان با تدابیری که اعمال نمود توانست از طریق  
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2. IOC 
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8. Filo, Lock & Karg 
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های بهداشتی، زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی آگاه کند و در این مسیر جهان را با رعایت پروتکل

آن اختیار  در  را  معتبر  منابع  و  دهد)باشینگا اطالعات  قرار  شبکه411:  2۰2۰،  1ها  اجتماعی  (.  های 

تا اقدامات پیشگیرانه در خصوص کووید    های ورزشی نیز گذاشتندفرصت مناسبی را در اختیار سازمان

را ارائه دهند یا اینکه ورزشکاران توانستند از این فضا در ایام کرونا بیش از تمامی مواقع با هوادران    1۹

 2۰۰ از بیش با  2رونالدو (. به عنوان نمونه، 4۷5: 2۰2۰خود ارتباط برقرار کنند)شارپ، مونتی و فیلو 

 به کودکان  که را خود از تصاویری توییتر  فالوور در میلیون ۸۰از  بیش و اماینستاگر در فالوور میلیون

  استرالیا، یک ورزش گذاشت یا اینکه انستیتوی اشتراک به داد را می آموزش ها دست شستن مورد در

 بهداشت  مانند   مواردی  است و در این صفحه  ایجاد کرده   1۹کووید    هدف  با اختصاصی  سایت   وب

منتقل می  دیگر  موارد  و  مالی  هایکمک  رفاه،  روانی، فیلو،  را  و  مونتی  (.  4۷۷:  2۰2۰نماید)شارپ، 

انگلیس و  452:  2۰2۰، )۳مطالعه لوپز و آناگولستوز  ( نشان داد که مسئوالن دو لیگ معتبر جزیره 

اللیگای اسپانیا از زمان شیوع ویروس بیشترین نقش را در زمینه اطالع رسانی و آگاهی بخشی عموم  

های اجتماعی از زمانی که کمیته بین  اند. در راستای همین فعالیتمردم از این بیماری را ایفا نموده

های ملی المپیک کشورها  توکیو را به تعویق انداخت، کمیته  2۰2۰های المپیک  المللی المپیک بازی

المپیک در دوران کرونا شروع کردند که میفعالیت های  ن به فعالیتتواهایی را برای ترویج نهضت 

شعار   با  که  کرد  اشاره  استرالیا  المپیک  ملی  شما"کمیته  خانه  در  شبکه  "4المپیک  طریق  های از 

(. در نمونه 2۰2۰اجتماعی افراد زیادی را به سمت ورزش هدایت نمود)کمیته ملی المپیک استرالیا،  

سب توانست مردم انگلیس  مشابه دیگری انجمن المپیک انگلیس با خالقیت خود و ایجاد کمپینی منا

توان های ورزشی را میهای اجتماعی آموزش دهد و به مردم نشان دهد که اکثر رشتهرا از طریق شبکه

( در مطالعه خود نشان دادند  2۰22)  ۶(. یا اینکه پیچه و ناراینی۳:  2۰2۰،  5در خانه انجام داد)هایس 

زشی نه تنها به یک امر عادی تبدیل شده است  های وراجتماعی برای سازمان  هایشبکهکه استفاده از  

کنند انجمن ملی بسکتبال زنان نسبت به مردان بلکه موجب ایجاد درآمد هم شده است و عنوان می

اند و معتقد هستند بازیکنان  تر عمل کردهضعفیت  1۹آمریکایی در بازاریابی دیجیتالی در دوران کووید  
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( هر  ۸:  2۰12)  1بنابراین و بر اساس نظر کامرون و اسپریتز   اند.درآمد بیشتری داشته  مرد بسکتبال

ها و تهدیداتی را با خود به همراه دارد، که در ایام کرونا  دهد فرصتبحرانی که در جامعه جهانی رخ  

های ورزشی و ورزشکاران بیش از پیش به های اجتماعی به فرصتی تبدیل شدند تا سازماننیز شبکه

مسئولیت اجتماعی توجه کنند و از این فرصت برای تقویت وجهه اجتماعی خود نهایت استفاده  مقوله  

 را ببرند.

های اخیر در فناوری، زندگی سنتی را به سمت  توان اظهار داشت پیشرفتبا توجه به مطالب فوق می

تباطی هوشمندی یک زندگی هوشمند هدایت نموده است و در این میان تمامی افراد تقریبا از وسایل ار

، 2)وانگا، جوزف و چوما   کنند های دستی به صورت گسترده استفاده میهای همراه و رایانههمچون تلفن

اعالم شده است در حال حاضر در    ۳رونیکلفت  شرکت(. بر اساس آخرین آماری که از  1۸۳:  2۰2۰

کنند و نزدیک به  میلیارد نفر از گوشی و وسایل ارتباطی هوشمند استفاده می  5سرتاسر دنیا بیش از 

میلیون برنامه فعال در اختیار کاربران است. همچنین این کمپانی پیش بینی کرده است که تا    1۹2

(. این تغییر 2۰21رونیک،  )لفت  یارد نفر برسدمیل  ۷های هوشمند به  تعداد کاربران گوشی  2۰2۳سال  

اکثر سازمان باعث شده است که  بیشتر در  در سبک زندگی مردم  به قبل  افراد مشهور نسبت  ها و 

تر  فضای مجازی حضور داشته باشند تا بتوانند از این طریق بر میزان محبوبیت خود بیافزایند. پیش 

های ورزشی و افراد ورزشی در سطح جهانی با  کثر سازمان که در دوران بیماری کرونا ا  شدنیز عنوان  

از فضای مجازی و   توانستند مخاطبان   هاییقالباستفاده  و...  توئیتر  اینستاگرام، فیسبوک،  همچون 

پذیری اجتماعی فردی و سازمانی ایفای نقش  زیادی را جذب کنند و به طریقی نیز در حیطه مسئولیت

المللی دارد    نمایند. اما تمامی مطالب بیان و در این مطالعه محققان به دنبال  شده یک چهره بین 

های اجتماعی  ههای ورزشی کشور ایران نیز که در شبکیافتن پاسخ این سوال هستند که آیا سازمان

های  اند از این فضا برای ایفای مسئولیت اجتماعی و یا انتشار فعالیتای دارند توانستهفعالیت عمده

 ستفاده نمایند؟ اجتماعی خود ا
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 پژوهش روش
این مطالعه جزء پژوهش اکتشافی محسوب میروش  از روش تحلیل محتوای کمی و های  شود که 

(، روش تحلیل  2۰1۹)  1کند. به گفته ریف و همکاران کیفی برای پاسخ به سوال تحقیق استفاده می 

توان کند. میمحتوا از یک قاعده منظم و قابل تکرار برای تحلیل محتوای نوشتاری و دیداری پیروی می

از روش تحلیل محتوا برای بررسی مقوله مسئولیت اجتماعی در  ورزش)باسون و   اظهار داشت که 

گرام و وب سایت )آناگنوستوپلوس  ( و به طور ویژه برای تحلیل محتوای اینستا2۰15،  2آناگنوستوپلوس 

-دهد که یک روش مناسب برای بررسی رسانه( استفاده شده است و این نشان می2۰1۸و همکاران،  

های ورزشی تشکیل باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را سازمانای اجتماعی در محیط ورزش میه

در فضای برنامه اینستاگرام   1۳۹۹  دهند که از زمان شیوع ویروس کرونا تا پایان پیک سوم در سال می

اند. به همین باشد را منتشر نمودهمی   1۹سایت سازمان اقدامات اجتماعی که مرتبط با کووید  و وب

های ورزشی بصورت غیر تصادفی و با آگاهی کامل صورت گرفت.  گیری در بین سازمان جهت، نمونه

  1۹های اجتماعی مرتبط با کووید  ه، فعالیتهای ورزشی به عنوان نموندر واقع مالک انتخاب سازمان

های ورزشی بود که در بازه زمانی مشخص شده از طریق وب سایت یا اینستاگرام آن را منتشر  سازمان

  1سازمان ورزشی به عنوان نمونه انتخاب گردید که در جدول شماره    24کرده بودند که در این میان  

  ها،آوری دادهمورد استفاده در پژوهش حاضر جهت جمع ها درج شده است. همچنین، ابزاراسامی آن

برداری  مطالعه اسناد و مستندات سازمان های ورزشی در حوزه مسئولیت اجتماعی، رونوشت و فیش

توان اظهار داشت که گام اولیه در تجزیه و تحلیل، شناسایی واحد  های کیفی میبود. برای تحلیل داده

باشد که اقدامات اجتماعی  هایی میتحلیل در این مطالعه شامل تصاویر و فیلم باشد. واحد  تحلیل می

دهد. با توجه به سازمان ورزشی در زمینه کرونا ویروس را از طریق ایسنتاگرام یا وب سایت نشان می 

دهند، ولی گاها ممکن  ها و تصاویر تشکیل میاینکه محتوای اصلی وب سایت و اینستاگرام را فیلم

فعالیت اجتماعی در قالب یک متن منتشر شود که به همین جهت به دو واحد قبلی واحد   است یک

متن نیز افزوده شد. پس از آنکه واحدهای تحلیل مشخص شدند برای کدگذاری اقدامات اجتماعی  

های ورزشی در زمینه بیماری به هر پست و خبری که در این زمینه بود یک کد مشخص داده سازمان

ها  بندی داده نفر از متخصصان در زمینه تحقیق برای دسته  4کدگذای و بر اساس نظر    شد. بعد از

چهار بعد آگاهی بخشی، رفتار اخالقی، همیاری اجتماعی و خدمات رسانی معیار عملکرد قرار گرفت 
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های ورزشی در زمینه کرونا ویروس در  های کیفی یا همان اقدامات اجتماعی سازمانو در نهایت داده 

های کمی بندی شدند. برای تحلیل دادهن چهار بعد بصورت مجزا و در چهار جدول مشخص دستهای

ها و خبرهایی بود که در زمینه تحقیق و در بازه زمانی مشخص شده منتشر شده  نیز معیار تعداد پست

چنین  بودند که در نهایت در یک جدول و دو نمودار و به تفکیک سازمانی مورد تحلیل قرار گرفت. هم

از برگه کدگذاری شده و برای تحلیل دادهبرای تحلیل داده از نرمهای کیفی  افزار اکسل  های کمی 

های ورزشی انتخاب شده را  اسامی سازمان  1استفاده شد. جدول شماره    21اس  اسپیو اس  2۰1۶

 دهد. نشان می
 

 های ورزشی اسامی سازمان -1جدول شماره 

 کمیته ملی پارا المپیک  کمیته ملی المپیک  وزارت ورزش و جوانان 

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم  

 ورزشی 
 فدراسیون فوتبال فدراسیون پزشکی ورزشی 

 فدراسیون تکواندو  فدراسیون بسکتبال فدراسیون والیبال

 فدراسیون تنیس روی میز  فدراسیون ورزش های همگانی  فدراسیون کاراته 

 فدراسیون تنیس  فدراسیون اسکواش  فدراسیون بدمینتون 

 فدراسیون دو و میدانی  فدراسیون جودو  فدراسیون ژیمناستیک 

 فدراسیون تیر اندازی  فدراسیون اسکیت  فدراسیون کبدی 

 باشگاه استقالل  باشگاه پرسپولیس  های دانشگاهی فدراسیون ورزش

 

 های تحقیقیافته

بخش  یافته دو  به  کمی  قسمت  در  تحقیق  حسابهای  بررسی  با  اول  قسمت  در  شد.  های  تقسیم 

های انتشار یافته به همراه تعداد کل نظرها و  سازمان ورزشی مربوطه تعداد کل پست  24اینستاگرام  

پسندها در حیطه مسئولیت اجتماعی انجام شده در دوران کرونا از زمان شیوع تا پایان پیک سوم در  

های ورزشی  همان اخبار منتشر شده از طریق وب سایت سازمان، بعالوه تعداد مطالب یا  1۳۹۹سال  

این اطالعات به تفکیک و به همراه میانگین و انحراف   2مورد بررسی قرار گرفت که در جدول شماره 

   معیار نمایش داده شده است.
 

 

 

 



 1401 پاییز، 28، شماره 10پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                      212

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 ورزشیهای آمار کلی منتشر شده از طریق اینستاگرام و وب سایت سازمان -2جدول شماره 

 
 

تعمیم برای  و  بررسی  دوم  قسمت  پستدر  تعداد  نتایج،  بیشتر  فضای  پذیری  در  شده  منتشر  های 

های ورزشی از زمان شروع شیوع  اینستاگرام و تعداد اخبار منتشر شده از طریق وب سایت سازمان

مجزا تدوین   به صورت  شکلبصورت تفکیکی در دو    1۳۹۹ویروس کرونا تا پایان پیک سوم در سال  

 باشد. گردید که در ادامه قابل مشاهده می
 

 
 های ورزشیهای منتشر شده از طریق فضای اینستاگرام سازمانآمار تفکیکی پست -1 شکل
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 های ورزشیآمار تفکیکی اخبار منتشر شده از طریق وب سایت سازمان -2 شکل

 

های ورزشی بر حسب موقعیتی که در  مشاهده نمودید سازمان  2و    1شماره    شکلهمانطور که در  

اند. به عنوان های اجتماعی انجام شده را نشر دادهفضای مجازی دارند اقدامات مربوط به مسئولیت

سازمانی ورزشی مانند فدراسیون فوتبال در فضای وب سایت فعالیت بیشتری نسبت به فضای  مثال  

اینستاگرام داشته است و سازمانی مانند فدراسیون پزشکی ورزشی که در زمان کرونا نقش مهم و  

ها فعالیت  حیاتی را ایفا نموده است هم در فضای وب و هم در فضای اینستاگرام بیش از سایر سازمان

 اشته و اقدامات خود را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ارائه داده است.د

های کیفی تحقیق نیز برای اینکه از انسجام و مفهوم بهتری برخودار شوند در چهار طبقه آگاهی  یافته

بخشی، رفتار اخالقی، همیاری اجتماعی و خدمات رسانی تقسیم شدند. در بررسی فضای وب سایت  

های ورزشی تک به تک موارد مروبط به زمینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند  ام سازمانو اینستاگر

جدول    4و هر کدام از کدهای شناسایی شده در بعد مشخص قرار گرفتند که نتایج این بررسی در  

 مجزا در ادامه ارائه شده است.

های ورزشی  امی سازمانکند که تمشود به بعد آگاهی بخشی بیان می که مربوط می  ۳جدول شماره  

های بهداشتی و  اند و تماما بر رعایت پروتکلمشخص شده در این زمینه اقدمات مشابهی را ارائه داده

های  های ورزشی با نشر مطالب و فیلم اند یا اینکه برخی از سازمانفواید ماسک زدن تاکید اکید نموده
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م مردم در این شرایط بحرانی از فعالیت بدنی  اند تا عمومناسب فرهنگ ورزش در خانه را ترویج داده

 مغفول نمانند.  

 های ورزشی در بعد آگاهی بخشی اقدامات انجام شده سازمان - ۳جدول شماره  

 های ورزشی در بعد آگاهی بخشی مسئولیت اجتماعی سازمان

 های ورزشیسازمان اقدامات انجام شده 

 وزارت ورزش و جوانان  فرهنگ ورزش در خانه های بهداشتی، ترویج ترویج رعایت پروتکل

 کمیته ملی المپیک  های بهداشت ترویج استفاده از ماسک، ترویج رعایت پروتکل

های  های آموزشی از زمان شیوع بصورت پیوسته درارتباط با پروتکلنشر کلیپ

 بهداشتی، ترویج فرهنگ ورزش در خانه 

 کمیته ملی 

 پارا المپیک  

های غلط استفاده از ماسک، نحوه برخورد با نزدیکانمان در  عادتنشر پادکست 

 های بهداشتی های چگونگی  رعایت پروتکلایام کرونا، توصیه

 پژوهشگاه تربیت بدنی 

 و علوم ورزشی  

های غلط استفاده از ماسک، نحوه برخورد با نزدیکانمان در  نشر پادکست عادت

 های بهداشتی رعایت پروتکلهای چگونگی  توصیه ایام کرونا،
 فدراسیون پزشکی ورزشی 

 فدراسیون فوتبال های بهداشتی، ترویج استفاده از ماسک ترویج رعایت پروتکل

ترویج فرهنگ در خانه بمانیم از طریق مصاحبه با ورزشکاران، ترویج فرهنگ  

 ورزش در خانه 
 فدراسیون والیبال

 فدراسیون بسکتبال ارتباط با میزان فاصله اجتماعیترویج فرهنگ ورزش در خانه، آگاهی در  

های  ترویج فرهنگ ورزش در خانه در دوران قرنطینه، توصیه رعایت پروتکل

 بهداشتی 
 فدراسیون تکواندو 

 فدراسیون کاراته  ترویج استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی

ترویج فرهنگ زندگی فعال  های بهداشتی و فاصله اجتماعی، ترویج رعایت پروتکل

 در خانه 
 های همگانی فدراسیون ورزش

 فدراسیون تنیس روی میز  ترویج فرهنگ ورزش تنیس در خانه، ترویج رعایت فاصله اجتماعی 

جرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در تمرینات ورزشکاران جهت الگوبرداری  

 سایرین 
 فدراسیون بدمینتون 

بمانیم با شعار راکت بالی باش، ترویج ورزش در خانه از  ترویج فرهنگ در خانه  

 طریق مصاحبه با ورزشکاران و نشر آن در فضای مجازی
 فدراسیون اسکواش 

 فدراسیون تنیس  زنم، نشر اخبار کرونایی در روزهای دوشنبه اجرای پویش من ماسک می 

 فدراسیون ژیمناستیک  طبیعت ترویج فرهنگ استفاده از اقالم بهداشتی و عدم رهاسازی آن در 

های بهداشتی، ترویج فرهنگ ورزش در خانه از طریق نشر  توصیه رعایت پروتکل

 های مردمی کلیپ
 فدراسیون جودو 
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 ی بخش یدر بعد آگاه یورزش هایاقدامات انجام شده سازمان -۳جدول شماره ادامة 

 های ورزشی در بعد آگاهی بخشی مسئولیت اجتماعی سازمان

 اقدامات انجام شده  اقدامات انجام شده 

 فدراسیون دو و میدانی  های بهداشتیهای فدراسیون درمورد رعایت پروتکلتوصیه

ترویج فرهنگ در خانه بمانیم در دوران قرنطینه، اطالع رسانی به نحوه صحیح  

 استفاده از ماسک 
 فدراسیون کبدی 

زنم، ترویج فرهنگ ورزش  ماسک میترویج فرهنگ استفاده از ماسک با شعار من 

 در خانه 
 فدراسیون اسکیت 

های  حمایت از اقدامات ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص رعایت پروتکل

 بهداشتی 
 فدراسیون تیراندازی 

 ایجاد کمپین جهت ترویج فرهنگ ورزش در خانه برای قشر دانشجو 
های  فدراسیون ورزش

 دانشگاهی 

 باشگاه فوتبال پرسپولیس  های بهداشتی در سفر برای سایر باشگاه نشر رعایت پروتکل 

 باشگاه فوتبال استقالل  های بهداشتیتوصیه باشگاه به هواداران به رعایت پروتکل
 

های ورزشی در بعد رفتار اخالقی نمایش داده شده  اقدامات انجام شده سازمان  4در جدول شماره  

های  اجتماعی مهمی که در این زمنیه انجام شده است پیگیری سازمانهای  است که یکی از فعالیت

های ورزشی برای ورزشی در ارتباط با سالمتی ورزشکاران ملی پوش بود. یا اینکه برخی از سازمان

اینکه قوت قلبی برای کادر درمان و مدافعان سالمت ایجاد کنند در روز پزشک از این جامعه مهم  

اند و برخی دیگر برای زنده نگه داشتن یاد شهدای سالمت نکو داشتی را  مودهکشور تجلیل و تقدیر ن

 تدارک دیده بودند.  
 

 های ورزشی در بعد رفتار اخالقیاقدامات انجام شده سازمان -4جدول شماره 

 های ورزشی در بعد رفتار اخالقی مسئولیت اجتماعی سازمان

 های ورزشیسازمان اقدامات انجام شده 

 وزارت ورزش و جوانان  هایی که نیاز به حضور فیزیکی داشتند. تعویق انداختن برنامهبه 

پیگیری وضعیت سالمتی ورزشکاران المپیکی، پوشش و حمایت مربیان جهت  

 ها برقراری تمرین
 کمیته ملی المپیک 

 ملی پارا المپیک کمیته  پیگیری وضعیت سالمتی ورزشکاران پارا المپیکی و جانبازان عضو این سازمان 

برگزاری گفتگوهای زنده مجازی بصورت مستمر با استفاده از متخصصان علوم  

 ورزشی در زمینه کرونا ویروس 

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم  

 ورزشی 
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 های ورزشی در بعد رفتار اخالقی اقدامات انجام شده سازمان -4جدول شماره ادامة 

 ورزشی در بعد رفتار اخالقی های مسئولیت اجتماعی سازمان

 های ورزشیسازمان اقدامات انجام شده 

های ورزشی با رویکرد کاهش احتمال ابتال به کرونا،  ترویج استراتژی رقابت

 های بهداشتی به مردم جهت نحوه ضدعفونی کردن میوه و سبزیجات توصیه
 فدراسیون پزشکی ورزشی 

تماشاچیان، پیگیری، حمایت فدراسیون فوتبال از اهالی  ضد عفونی کردن جایگاه 

های ورزشی در خصوص نشر اخبار کرونا ویروس رسانه  
 فدراسیون فوتبال

 فدراسیون والیبال مبارزه با کرونا  یبرا  ران ی به مردم ا  فدراسیون یهمدل امیپ

 بسکتبالفدراسیون   حمایت و تجلیل از بازماندگان شهدای سالمت و کادر درمان 

 فدراسیون تکواندو  اندازی اپلیکیشن تخصصی تکواندو برای جامعه این رشته راه

زنم، اجرای پویش نقش خودت را در سالمت ایفا کن با شعار من ماسک می   

 برگزاری مسابقات بصورت مجازی با شعار جام مدافعان سالمت 
 فدراسیون کاراته 

 های همگانی فدراسیون ورزش ی کشور از ماسک پزشک یعیطب یاز اراض   لومتریک ۷۰۰از   شیب   یپاک ورز

 فدراسیون تنیس روی میز  بررسی کمبودهای بازیکنان در دوران کرونا 

 فدراسیون بدمینتون  پیگیری مشکالت ورزشکاران در خصوص تمرینات 

برگزاری مسابقه نقاشی در بین کودکان بصورت مجازی به مناسب روز جهانی  

 المپیک 
 فدراسیون اسکواش 

 فدراسیون تنیس  برگزاری مسابقه به یاد مدافعان سالمت، تقدیر از کادر درمان در روز پزشک 

های بهداشتی و تقدیر از سوی  عملکرد عالی فدراسیون در رعایت پروتکل

 فدراسیون جهانی 
 فدراسیون ژیمناستیک 

 فدراسیون جودو  ها از آنپیگیری مشکالت جودوکاران و انجام تست گیری مرتب 

 فدراسیون دو و میدانی  تقدیر از مدافعان سالمت، تقدیر از پیشکسوتان دو و میدانی در ایام کرونا 

برگزاری گفتگوهای زنده با ورزشکاران در دوران قرنطینه جهت ایجاد سرگرمی  

 برای مردم 
 فدراسیون کبدی 

 فدراسیون اسکیت  ها در کرونا محدودیتتقدیر از نیروی انتظامی به سبب اجرای منظم 

 فدراسیون تیراندازی  اند شده 1۹حمایت از اعضای فدراسیون تیراندازی که مبتال به کووید 

 های ستاد ملی کرونا در ورزش حمایت از اطالعیه
های  فدراسیون ورزش

 دانشگاهی 

های بهداشتی جهت  اعتراض به سازمان لیگ جهت نظارت بر رعایت پروتکل

 تامین سالمت بازیکنان 
 باشگاه فوتبال پرسپولیس 

 باشگاه فوتبال استقالل  پیگیری های مکرر باشگاه در ارتباط یا بازیکنانی که مبتال به کرونا شدند 
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دهد.  های ورزشی در بعد همیاری اجتماعی را نشان مینیز اقدامات انجام شده سازمان  5جدول شماره  

توان به همیاری شرافتمندانه کمیته ملی پارالمپیک اشاره کرد که در  از اقدامات مهم انجام شده می 

اقدامی خیرخواهانه کارمندان و اعضای این سازمان ورزشی بخشی از حقوق ماهیانه خود را برای کمک  

اختصاص دادند یا اینکه فدراسیون بسکتبال در امری بشر   بصورت داوطلبانه  به افراد ضعیف جامعه

جهیزات پزشکی برای کمک به بیمارستانی در شهر سنندج ارسال نموده و فدراسیون  دوستانه دو بسته ت

نقش  زیست  پایداری محیط  در  و  پاکبانان که قشر زحمت کش جامعه هستند  از  نیز  ژیمناستیک 

 کنند تجلیل و قدردانی نموده است.  مهمی را ایفا می
 

 بعد همیاری اجتماعی های ورزشی در اقدامات انجام شده سازمان -۵جدول شماره 

 های ورزشی در بعد همیاری اجتماعی مسئولیت اجتماعی سازمان

 های ورزشیسازمان اقدامات انجام شده 

کردن مناطق محروم   یعفون  ضد  ماسک و الکل و دستکش در مناطق محروم، عیتوز

 با مشارکت جوانان 
 وزارت ورزش و جوانان 

 کمیته ملی المپیک  محیط زیست در دوران کرونا های مربوطه جهت حفظ همکاری با سازمان

کارکنان کمیته ملی پارا المپیک در یک اقدام داوطلبانه بخشی از حقوق خود را  

 برای کمک به اقشار آسیب دیده ازکرونا اختصاص دادند 
 کمیته ملی پارا المپیک 

، توصیه به  نهیکرونا و قرنط ی ریزنان باردار در دوران همه گ یورزش تیفعال یراهنما

 والدین با مطالب علمی جهت مراقبت بیشتر از کودکان در ایام کرونا 

پژوهشگاه تربیت بدنی و  

 علوم ورزشی 

نذورات در ماه   عیدرمورد دستورالعمل نحوه توز  ه یابالغ نحوه درست کردن ماسک،

 محرم و رمضان 
 فدراسیون پزشکی ورزشی 

 فدراسیون فوتبال لی با اتحاد و همد  یبحران   طیشعار گذر از شرا  با از مردم  تیحما 

کمک مالی فدراسیون به ورزشکاران در ایام کرونا، شرکت در پاکسازی و ضد عفونی 

 مناطق ضعیف تهران 
 فدراسیون والیبال

  هایپروتکل ت یرعا  ش یپو  یاندازو ورزشکاران جهت راه ون یفدراس یهمکار

 شهر سنندج   مارستانیبه ب  یپزشک  زاتیدو بسته تجه ارسال  ،یبهداشت
 فدراسیون بسکتبال

برگزاری مسابقات نقاشی برای کودکان بصورت مجازی با محوریت کرونا، برگزاری 

 باشگاه مجازی برای کودکان 
 فدراسیون تکواندو 

نمادین کاراته در فضای باز با شعار کاراته علیه کرونا جهت باال بردن روحیه  اجرای  

 جامعه 
 فدراسیون کاراته 
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 های ورزشی در بعد همیاری اجتماعیاقدامات انجام شده سازمان -۵جدول 

 های ورزشی در بعد همیاری اجتماعی مسئولیت اجتماعی سازمان

 شده اقدامات انجام  اقدامات انجام شده 

  یبدن   تیبه فعال ونیفدراس توجه  ،1۹  دی آماده باش در دوران کوو ش یپو  یاجرا

 یرو  اده یچالش پ  اجرای و ها جامعه زندان

های  فدراسیون ورزش

 همگانی 

زنم با همکاری اعضای فدراسیون، همکاری فدراسیون با  اجرای پویش من ماسک می 

 جهان در مبارزه با کرونا فدراسیون جهانی جهت نشر طوالنی ترین رالی 
 فدراسیون تنیس روی میز 

 فدراسیون بدمینتون  اجرای پویش خانه پویا با بدمینتون در چهار مرحله 

 جهت  با سامانه شاد ی همکار م،یشکست کرونا با شعار کنار ملت هست ش یپو  یجرا

 یانتظام  یرویبه مناسب هفته ن  ون یفدراس ک یتبر ام یرشته، پ ن یکودکان با ا  ییآشنا

 در کنار مدافعان سالمت  تیبا شعار مدافعان امن

 فدراسیون اسکواش 

 فدراسیون تنیس  کرونا   امی در ا  سیبا موضوع تن  یمسابقه نقاش یبرگزار

 فدراسیون ژیمناستیک  در دوران کرونا  ستیز  طیمح یداریاز پاکبانان و حفظ پا   تیحما 

 فدراسیون جودو  پویش جودو در خانه اجرای دو مرحله از 

 فدراسیون دو و میدانی  ورزشگاه آفتاب انقالب تهران  یضد عفون 

 فدراسیون کبدی  اجرای پویش در خانه بمانیم در چند مرحله 

 فدراسیون اسکیت  آموزش اسکیت به کودکان بصورت مجازی در زمان کرونا 

زنم جهت  پویش من ماسک می ها در خصوص پیوستن فدراسیون به سایر سازمان

 ترویج همگانی 
 فدراسیون تیراندازی 

 ابالغیه برگزاری المپیادهای مجازی درون دانشگاهی با شعار دانشگاه کنار دانشجو 
های  فدراسیون ورزش

 دانشگاهی 

مشارکت در طرح ایران همدل در زمان کرونا، همکاری با هواداران جهت ساخت  

 ورزشگاه ماکت تماشاچی در 
 باشگاه فوتبال پرسپولیس 

 باشگاه فوتبال استقالل  پیوستن باشگاه به کمپین همیاری ویژه کودکان نیازمند در دوران کرونا 
 

اند که  ئه دادهاهای ورزشی اقداماتی را در بعد خدمات رسانی ارسازمان  ۶همچنین در جدول شماره  

ای همچون کمک رسانی  جوانان اشاره نمود که با خدمات ارزندههای وزارت ورزش و  توان به فعالیتمی

های معیشتی، ارائه خدمات مشاوره تلفنی برای امورات جوانان اشاره  به مناطق محروم و ارسال بسته

های کوچک مهربانی اقدام به کمک رسانی به  نمود یا اینکه فدراسیون تکواندو با اجرای پویش گام 

های بهداشتی  بسته لوازم التحریر و پک  1۰۰اسیون اسکواش نیز با توزیع مردم مستضعف نمود و فدر
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های زندانی بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را در زمان کرونا ایفا نموده  آموزان خانوادهبین دانش

 است.
 

 های ورزشی در بعد خدمات رسانی اقدامات انجام شده سازمان -6جدول 

 ورزشی در بعد خدمات رسانیهای مسئولیت اجتماعی سازمان

 اقدامات انجام شده 
های سازمان

 ورزشی

های  مشاوره رایگان به جوانان در دوران کرونا بصورت تلفنی، کمک به مستضعفان در قالب بسته

 معیشتی 

وزارت ورزش و  

 جوانان 

های مجازی با ستاد ملی کرونا جهت حفظ سالمتی جامعه ورزش و ابالغ  برگزاری نشست

 های ذیربط ها سازماندستور العمل

کمیته ملی  

 المپیک 

 جامعه  فی کمک به قشر ضع ، یآموزش ی نارهایوب   یبرگزار
کمیته ملی پارا  

 المپیک 

داوری سریع مقاالت مرتبط با کرونا ویروس، مشارکت در آزمون عملی تربیت بدنی، برگزاری  

 همایش بین المللی بصورت مجازی 

پژوهشگاه تربیت  

علوم  بدنی و 

 ورزشی 

ها در زمینه  تشکیل ستاد مقابله با کرونا در ورزش، برگزاری جلسات مکرر با روسای فدراسیون 

 کرونا 

فدراسیون  

 پزشکی ورزشی 

 فدراسیون فوتبال تست گیری مکرر از بازیکنان، تشکیل ستاد مقابله با کرونا در فوتبال 

 معیشتی، برگزاری وبینارهای آموزشی های حمایت فدراسیون از قشر ضعیف و اهدای بسته
فدراسیون  

 والیبال

برگزاری سلسله گفتگوهای زنده در خصوص بسکتبال جوانان، برگزاری کارگاه آنالین در مقابله  

 با کرونا برای عموم 

فدراسیون  

 بسکتبال

های کوچک مهربانی، برگزاری وبینار ملی و بین المللی با  کمک به مستضعفان با شعار گام

 محوریت کرونا و ورزش 

فدراسیون  

 تکواندو 

 های بهداشتی، های استانی جهت رعایت پروتکلابالغیه به تمامی هیات

 برگزاری پویش ورزش در خانه در سه مرحله 
 فدراسیون کاراته 

هزار برنامه ورزشی مجازی در سراسر کشور، برگزاری وبینارهای منظم در راستای   5اجرای 

 مقابله با کرونا 

فدراسیون  

های  ورزش

 همگانی 
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 های ورزشی در بعد خدمات رسانیاقدامات انجام شده سازمان -۶جدول ادامة 

 های ورزشی در بعد خدمات رسانیمسئولیت اجتماعی سازمان

 اقدامات انجام شده 
های سازمان

 ورزشی

ها با رعایت  بازگشایی باشگاهبرگزاری اردوها و مسابقات، اخذ مجوز از ستاد ملی کرونا جهت  

 اصول بهداشتی 

فدراسیون تنیس  

 روی میز

برگزاری دوره روانشناسی بدمینتون بصورت مجازی، برگزاری وبینار بین المللی با موضوع  

 سالمت ورزشکاران در دوران کرونا 

فدراسیون  

 بدمینتون 

 بسته لوازم التحریر و پک بهداشتی بین دانش آموزان خانواده های نیازمند زندانی  1۰۰توزیع 
فدراسیون  

 اسکواش 

 فدراسیون تنیس  های ورزشی در خصوص وبینارهای مجازیپیشگامی فدراسیون تنیس از سایر سازمان

 هافدراسیون های بهداشتی به تمامی  ارائه راهکارهای مدون در حیطه رعایت پروتکل
فدراسیون  

 ژیمناستیک 

 فدراسیون جودو  های معیشتیکمک مومنانه فدراسیون به مردم مستضعف در قالب بسته

 برگزاری جشنواره ورزش علیه کرونا، برگزاری مسابقات مجازی دو و میدانی 
فدراسیون دو و  

 میدانی 

 فدراسیون کبدی  برگزاری وبینارهای آموزشی 

 اندازی سیستم اداری مجازی در زمان کرونا مستضعفان جامعه، راهحمایت از 
فدراسیون  

 اسکیت 

 ترویج برگزاری رشته تیراندازی در خانه با شعار تیراندازی تعطیل نیست 
فدراسیون  

 تیراندازی 

 برگزاری مسابقات دارت مجازی در دوران قرنطینه

فدراسیون  

های  ورزش

 دانشگاهی 

 بازیکنان، فراهم کردن محیطی ایمن با به روز ترین مسائل بهداشتی تست گیری منظم از 
باشگاه فوتبال  

 پرسپولیس 

 تست گیری منظم از بازیکنان، فراهم کردن محیطی ایمن با به روز ترین مسائل بهداشتی 
باشگاه فوتبال  

 استقالل 

 
ویروس کرونا با انجام اقدامات  های ورزشی در شرایط بحرانی شیوع  همانطور که نشان داده شد سازمان 

های ورزشی دهد که سازماناند و این موضوع نشان میمختلفی مسئولیت اجتماعی خود را ایفا نموده

رسیده نتیجه  این  آنبه  سوی  از  کوچکی  اقدام  هر  رسانه  و  تکنولوژی  عصر  در  که  میاند  تواند  ها 
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تری نسبت به گذشته سبب به نحو مناسب  بازخوردی در سطح ملی و بین المللی داشته باشد به همین

 اند.  از فضای رسانه بهره برده
 

 بحث و نتیجه گیری 
برای همگان تغییرات در سطح جهان روشن شده است. کووید   با    1۹امروزه  بیماری خطرناک  این 

کرونا  شیوع گسترده خود در سرتاسر کره خاکی باعث شده است تا امور اداره کردن جهان تغییر کند.  

های  ی اجرای امورات، جای خودشان را به روشهای قدیمی در نحوهویروس باعث شده است تا روش

های ورزشی کشور ایران برای ایفا  نوین بدهند. به طوری که در این مطالعه نشان داده شد که سازمان

از روشو نشر فعالیت ان دهنده این  های نوینی استفاده نمودند. این موضوع نشهای اجتماعی خود 

های پنهانی را است که کرونا ویروس با تمام تهدیداتی که برای کره زمین ایجاد کرده است، فرصت

ها را ها را شناسایی نمود و بصورت احسن آنتوان این فرصتنیز با خود بهمراه آورده است که می

های ورزشی ایجاد نمود،  نهایی که کرونا ویروس برای سازمامورد استفاده قرار داد. از جمله فرصت

از پیش سازمان از  توجه بیش  های ورزشی به مقوله مسئولیت اجتماعی و استفاده بهینه و مناسب 

-ها مشخص شد که سازمانهای اجتماعی مانند اینستاگرام بود که پس از تحلیل و بررسی یافتهشبکه

های اجتماعی مناسبی فعالیت  های ورزشی مربوطه در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در زمان کرونا

   اند.را ارائه داده

های ورزشی مربوطه هم در فضای وب دهد سازمانهمانطور که نتایج تحقیق در بخش کمی نشان می

اند  هایی را در قالب ایفای نقش مسئولیت اجتماعی انجام دادهسایت و هم در فضای اینستاگرام فعالیت

را جهت ارائه خدمات انتخاب   ی مشخصیبرنامهها بر اساس شرایط سازمانی خود  و هر کدام از سازمان

اند. به عنوان نمونه فدراسیون پزشکی ورزشی در هر دو بستر بیش از سایرین فعالیت داشته  نموده

های  است ولی کمیته ملی المپیک فضای اینستاگرام را به وب سایت ترجیح داده است. در کل یافته

های انجام شده  باشد. ضمن اینکه تمامی فعالیتن دهنده میزان فعالیت هر سازمان میبخش کمی نشا

آگاهی بخشی، رفتار اخالقی، همیاری اجتماعی و خدمات  "های ورزشی در چهار بعد از سوی سازمان

 شوند. دسته بندی شدند که در ادامه هر کدام از این ابعاد بصورت مجزا بررسی می "رسانی

های مربوطه ج بدست آمده از بعد اول یعنی آگاهی بخشی مشخص شد که تمامی سازمانبر اساس نتای

ها بیش از هر چیزی بر اصولی که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تدوین شده بود تاکید داشتند. آن

گذاری اجتماعی و ترویج فرهنگ ورزش در  های بهداشتی، زدن ماسک، رعایت فاصلهبر رعایت پروتکل 
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اند از طریق وب سایت یا اینستاگرام مسئولیت اجتماعی  اند و به نوبه خود توانستهنه پای فشاری کردهخا

ها با اعمال منحصر به فردی نیز توانستند خود  خود را ایفا نمایند. اما در این میان برخی از فدراسیون

من ماسک "بود که پویش    را بیشتر متمایز نمایند. مثال فدراسیون تنیس روی میز اولین فدراسیونی

ها در جهت آگاه سازی  اندازی نمود. بنابراین این بعد از تحقیق مسئولیت پذیری سازمانرا راه  "زنممی

های ورزشی دیگر کشورها نیز دهند که سازماندهد. مطالعات پیشین نیز نشان میجامعه را نشان می

فیلد و فیلو  اند. به عنوان نمونه؛ شارپ، مونتیهدر امر آگاه سازی جامعه در مقابله با کرونا فعال بود

سازمان2۰2۰) داشتند،  اظهار  بین(  ورزشی  نوع  های  رفتاری  ویروس  کرونا  شیوع  زمان  در  المللی 

اند از این فضا برای ارتقاء سالمتی، آگاه  اند و توانستههای اجتماعی بروز دادهدوستانه را از طریق شبکه

پذیری ذاری اجتماعی به نحوه مطلوبی استفاده کنند و بر میزان مسئولیتسازی مردم، ترویج فاصله گ

های اجتماعی نقشی موثری در کند شبکه( نیز بیان می2۰2۰خود بیافزایند. یا اینکه مطالعه باشینگا )

با کووید   ارتباط  بیان میداشته  1۹آگاه سازی مردم در  باالترین میزان فعالیت  اند و همچنین  کند 

های بهداشتی بوده است و این  های مختلف اطالع رسانی و ترویج پروتکلاجتماعی از سوی سازمان

های ورزشی که در  توان اظهار داشت سازمانهای این بعد همخوانی دارد. بنابراین میمطالعه با یافته

داشته نقش  جامعه  سازی  آگاه  در  کرونا  چهرهایام  اینکه  بر  عالوه  برااند  متمایزی  ایجاد  ی  خود  ی 

های  اند که این موضوع گواهی بر سالمت سازماناند بلکه خود را با شرایط حاد کرونایی وفق دادهنموده

و   لوپز  تحقیقات  با  شده  بیان  مطالعات  بر  عالوه  تحقیق  از  بعد  این  نتایج  نهایت  در  است.  مربوطه 

پوشانی  ( همخوانی و هم2۰2۰( و ابراهیم و بوهیجی )2۰2۰)  1(، دپوکس و همکاران 2۰2۰آناگولستوز )

 دارد. 

های ورزشی مربوطه در پی  حاکی از آن است که سازمان "رفتار اخالقی"نتایج بعد دوم تحقیق یعنی  

توان اظهار داشت از زمانی که سازمان ملل متحد  اند. به بیان دیگر میتحقق اهداف معنوی جامعه بوده

-یت شناخت، یکی از اهداف معنوی که برای آن در نظر گرفت ارتقاء یا احیای ارزشورزش را به رسم

های مختلف توسعه ها همدلی و صلح را بین ملتهای اجتماعی بوده است به نحوی که این ارزش

های ورزشی  دهد که سازمانهای این بعد از تحقیق نیز نشان می(. یافته2۰1۹،  2دهند)رو و همکاران

هایی همچون پاکسازی محیط زیست از ماسک و ترویج این  رونا ویروس با انجام فعالیتدر زمان ک

فرهنگ در بین مردم، حمایت و تجلیل از بازماندگان شهدای سالمت، برگزاری مسابقاتی به یاد شهدای  

 
1. Depoux et al 

2. Rowe et al 
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های اجتماعی را پاس  اند ارزشسالمت و کادر درمان و پیگیری احواالت ورزشکاران ملی پوش توانسته

( در مطالعه خود نیز اثبات کردند در زمان  12:  2۰21)  1بدارند. در همین راستا، کارلینی و همکاران

ای با ذینفعان  های ورزشی حرفههای اجتماعی، همکاری سازمان های احیای ارزشیکی از راه  1۹کووید

عنوان می ادامه  در  و  است  بصورت هدفمند  ازخود  یکی  اجتماعی شرکتی  بهترین   کنند مسئولیت 

های ورزشی  های اجتماعی در جامعه است. بنابراین، سازمانهای هدفمند برای خلق ارزشاستراتژی

ای خود را ی حرفهبه نحوی چهره 4های اجتماعی ذکر شده در جدول شماره مربوطه با انجام فعالیت

ای گرایی سمت حرفه های ورزشی به  اند و این موضوع نشان دهنده حرکت سازمانبه جامعه نشان داده

های بعد دوم تحقیق با  توان اظهار داشت یافتهباشد. در نهایت میها میبیشتر در زمان وقوع بحران

( و باس و همکاران 2۰2۰(، اسمیت و کاسپیر )2۰2۰(، رودس )2۰21مطالعات کارلینی و همکاران )

 ( همخوانی دارد.  2۰2۰)

-نشان دهنده میزان مسئولیت پذیری سازمان  " ی اجتماعیهمیار"های تحقیق در بعد سوم یعنی  یافته

های این بعد نظاره شود  های ورزشی در مقابل قشر ضعیف جامعه است. اگر در نگاهی دیگر به یافته

های ورزشی بسیار پر اهمیت است و اگر سازمان توان اظهار داشت، مصرف کننده برای سازمانمی

کنندگان ورزشی نشان دهد، جتماعی خود را در مقابل مصرفپذیری اورزشی بتواند میزان مسئولیت

کند، که در شود بلکه محبوبیت خود را دو چندان می در واقع نه تنها سود مالی بیشتری عایدش می

توان در اقشار متوسط رو  کنندگان ورزش را میهمین راستا محققان معتقد هستند بیشترین مصرف

و هم پایین مشاهده نمود)عبدین  و همکاران،    2۰1۶کاران،  به  نتایج جدول  2۰1۳و لی  بنابراین،   .)

اند با  های ورزشی در زمان بیماری کرونا تا پایان پیک سوم توانستهدهد که سازماننشان می  5شماره  

های اجتماعی به نحوی همیار و همراه قشر ضعیف جامعه باشند. به طوری که؛  انجام برخی از فعالیت

هایی همچون توزیع ماسک و الکل در بین قشر محروم، ضدعفونی با انجام فعالیتهای ورزشی  نسازما

های مناطق محروم،  کردن مناطق ضعیف جامعه با مشارکت باال، ارسال تجهیزات پزشکی به بیمارستان

توجه به فعالیت بدنی زندانیان در زمان کرونا، تکریم پاکبانان در روزهای سخت بیماری و اجرای پویش 

ن همدل توانستند میزان مسئولیت پذیری خود را در مقابل قشر ضعیف و محروم جامعه نشان ایرا

توان در تحقیقات التین مشاهده نمود به عنوان نمونه تحقیقی که لی و  بدهند. این مورد را نیز می

کووید   های فوتبال کشور لهستان در زمان( انجام دادند، بیانگر آن است که باشگاه15:  2۰21همکاران )

اند که بیش از هرچیزی مربوط به قشر ضعیف و آسیب های اجتماعی را به ثمر رساندهمسئولیت  1۹

 
1. Carlini et al 



 1401 پاییز، 28، شماره 10پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                      224

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

اجتماعی و  ها در تحقیق خود عنوان میباشد، آندیده جامعه می کنند فعالیت در حوزه مسئولیت 

چرا که این  شود  باالخص توجه به قشر ضعیف جامعه موجب امکان مدیریت بهتر برای سازمان می

کند و موجب برخورداری از طرفدران بیشتر خواهد  ها ارتباط بین سازمان و جامعه را تقویت میفعالیت

رسانه توجه  موضوع  که همین  نیز جلب میشد  را  یافتهها  بنابراین  با  کند.  تحقیق  از  بعد  این  های 

 ( همخوانی دارد.2۰2۰پناس، بابیاک و مارتینز ) -( و آبیون2۰21تحقیقات لی و همکاران )

بیش از هر چیزی به اجرای مسابقات، وبینارها،    "خدمات رسانی"های بعد چهارم تحقیق یعنی  یافته

توان اظهار داشت  ها، اصول خدمات به ملی پوشان و ورزشکاران ممتاز تاکید دارد. در واقع میمشاوره

های ورزشی به این  ثر سازمانبا شروع همه گیری کرونا و تعطیلی فعالیت های ورزشی و آموزشی اک

اجتماعی مشخص شده ارتباط با مصرف کنندگان خود را    هایشبکهنتیجه رسیدند که باید از طریق  

اند های ورزشی مربوطه تالش کردهها حاکی از آن است که سازمانقطع نکنند. به همین سبب یافته

ی و آموزشی را بصورت مجازی دنبال های ورزشتا بتوانند از طریق وب سایت یا اینستاگرام فعالیت

توان به برگزاری دوازدهمین همایش بین المللی پژوهشگاه علوم ورزشی و تربیت بدنی  کنند که می

و جوانان، توزیع    شبصورت مجازی، مشاوره به جوانان بصورت تلفنی و اینترنتی از سوی وزارت ورز

های زندانی، برگزاری مسابقات تیراندازی نوادههای آموزشی و لوازم التحریر بین دانش آموزان خابسته

ها نشان دهنده روحیه باالی  در خانه با شعار تیر اندازی تعطیل نیست اشاره کرد که همگی این فعالیت

نگاهی به مطالعات پیشین   با باشد. در واقع های ورزشی در زمان شیوع بحرانی مانند کرونا میسازمان

های آموزشی را تعلیق نمود و های ورزشی وقفه انداخت، فعالیتن رقابتتوان بیان نمود، کرونا بیمی

های  نمود، همین موارد موجب شد تا سازمان  هواداران با ورزش را به نحوی قطع   از همه بدتر ارتباط بین

  هایشبکهمختلف ورزشی از جمله لیگ ملی بسکتبال ایاالت متحده نسبت به رقبا بهتر و زودتر از بستر  

کنند، لیگ ملی بسکتبال  در مطالعه خود بیان می نیز  (  2۰2۰عی استفاده کند. اسمیت و کاسپر )اجتما

گیری مسابقات بسکتبال، توانسته است در راستای از سراجتماعی    هایشبکهآمریکا با به کار گیری  

اجتماعی خود  آموزش و برگزاری وبینارها نسبت به سایر رقبا عملکرد بهتری داشته باشد و مسئولیت  

را بهتر ایفا نماید که همین موضوع منجر به حفظ ارتباط با هوادران و کاربران خود در فضای مجازی  

( و باس و  2۰2۰)  ریو کاسپ  تی(، اسم2۰2۰رودس )های بعد چهارم با تحقیقات  شد. بنابراین یافته

 دارد. ی( همخوان2۰2۰همکاران )

های ورزشی مربوطه در مقابله با کرونا و ایجاد  ست که سازمانهای تحقیق حاکی از آن ادر نهایت یافته

اند عملکرد قابل قبولی را در جامعه به ثبت برسانند و همچنین استفاده حس همدلی و همیاری توانسته
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باشد. در سوی های پویا و خالق در آینده میی سازمان اجتماعی نوید دهنده  هایشبکهحداکثری از  

-های ورزشی و توجه به ابعاد مختلف مقوله مسئولیت اجتماعی نشان دهندهازماندیگر تنوع رفتاری س

های ورزشی قادر هستند در مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و  ی این است که سازمان

تا حد ممکن جهت رفع آن نیز بر حسب موقعیت و شرایط ورود کنند و  ها تالش  زیست محیطی 

-شود پژوهشگران آینده جهت تعمیمپیشنهاد می تحقیقهای این توجه به یافتهنمایند. در پایان و با 

های ورزشی را از زمان شیوع تا پایان  پذیری اجتماعی تمامی سازمان، میزان مسئولیتپذیری بیشتر

های  شود پژوهشگران آینده میزان اثرگذاری فعالیتپیک پنجم بررسی نمایند. یا اینکه پیشنهاد می

 مورد مطالعه قرار دهند.  های ورزشی بر روی مردم را اجتماعی سازمان
 

 تشکر و قدردانی 
    محققین را همراهی نمودند.   هایی که در این پژوهش با تشکر فراوان از سازمان
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