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اهمیت کارآفرینی اجتماعی در ورزش
حمیدرضا عارف

تعریف
•کارآفرینی اجتماعی فعالیتی نوآورانه برای خلق ارزش اجتماعی است که می تواند درون یا در بین بخش های
غیرانتفاعی ،تجاری یا دولتی رخ دهد.
•افزایش اهمیت کارآفرینی اجتماعی در دهههای اخیر با افزایش مشکالت اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و در
حال توسعه به عنوان مسیری برای حل مشکالت اجتماعی ،ایجـاد ارزش اجتمـاعی و افـزایش رفـاه انسانها.

•اهمیت کارآفرینان اجتماعی از نظر ورکر (:)۲۰۰۷
.1ارائه خدمات مورد نیاز به جامعه مانند آموزش
 .2خدمت به مردم و نیازمنـدان و كمك به توسعه اقتصادی جامعه از طریق توانمند سازی افراد و كم كردن هزینه های دولت
.3آموزش مردم در مورد مسائل پیش روی جامعه
.4ارائه راه های داوطلبانه
.5ایجاد ساختاری برای مشاركت شهروندان در جامعه.
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توصیف کارآفرینی اجتماعی در ورزش
• کارآفرینی اجتماعی در ورزش تغییر مثبت را در مسایل اجتماعی تقویت می کند.
• رویدادهای ورزشی و بازاریابی به منظور نشان دادن موضوعات اجتماعی استفاده میشوند.

• افراد و سازمانها به واسطه همکاری با جامعه از طریق تالشها و مجاهدت های نوع دوستانه ورزشی
یا سازمانهای خیریه ورزشی ،با کار آفرینی اجتماعی درگیر میشوند (.)Hardy, 1996
• مثال:
 .1نهضت روبان صورتی ـ كه شركت ریباك برای حمایت از آگاهی بخشی سرطان سینه اسپانسر آن است .
 .2سازمانهایی همچون یونیسف كارآفرینی را در كشورهایی مانند اوگاندا با اعمال برنامه های اجتماعی تقویت
كرده است .این سازمان كشورها را برای بازسازی جوامع از طریق ورزش تشویق كرده است.
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تجارب
تجارب داخلی

• مسابقه دوستانه برگزارشده بین تیم استقالل تهران و اشتوتگارت آلمان در حادثه زلزله بم در سال 1382
• هدف:
 .1اختصاص درآمد این دیدار برای كمك به زلزله زدگان بم
 .2رفع محرومیت اجتماعی
 .3توسعه فرهنگی بین دو جامعه و شناخت فرهنگی از جامعه ایران
 .4افزایش فعالیتهای داوطلبانه پس از این مسابقه ،به منظور حمایت از این مصیبت زدگان
• بازیهای دوستانه تیم های پیشکسوتان و هنرمندان
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تجارب
تجارب خارجی
• حركتهای كارآفرینانه كه برای حل چالشهای حضور زنان در ورزش به دنبال راهی برای برطرف كردن آنها
و تسخیر بخش های جدید بازار تمركز كرده اند.
• كارخانه ها و شركت های البسه ورزشی همچون  NIKEو  Ander Armourدر حال حاضر برای البسه

ویژه بانوان بازاریابی می كنند.
• ابتکار دیگری در كارآفرینی ورزش توسط شركت خصوصی استرالیایی آهیلدا كه لباسهای  Burkiniرا
برای زنان مسلمان طراحی كرده است تا به عنوان لباس شنا استفاده كنند.
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تجارب
تجارب خارجی
• جنبش "ما مراقب هستیم” از طرف سازمان  .NBAبه منظور ترغیب افراد جوان به درگیر شدن با جوامع
محلی از طریق انجمنهای بسکتبا ل.

• سرمایه گذاری شركت بل كانادا در شراكت با بنیاد ترو اسپورت در جوامع ورزشی همچون هاكی و فوتبال از
طریق برنامه ابتکاری "ارتباط با جوامع”.
• مبارزه كمپانی آشوكا انگستان از طریق زمین فوتبال با پدیده بی خانمانی .این مجموعه ،جام جهانی فوتبال
بی خانمانان را ساالنه به صورت بین المللی و مابین تیم های بی خانمان برگزار می كند .جام جهانی فوتبال
بی خانمانان با سازمان های مشاركت كننده در بیش از  70كشور با مشاركت افراد بی خانمان برگزار
می شود.
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تجارب
تجارب خارجی
• طرح ”موجها” در كشور آفریقای جنوبی جهت بهبود روحی و روانی نوجوانان .در این طرح كودكان آسیب
دیده روحی و عصبی را در قالب های تیمی با ورزش موج سواری آشنا میشوند.
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جمع بندی:
کارآفرینی اجتماعی در ورزش یك راهکار موثر برای حل معضالت اجتماعی
با استفاده از ظرفیت ورزش
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