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 يهامیت یباشگاه بر خوشنام یاجتماع تیمسئول ریثأت یبررس قیتحق نیهدف ا
 میت سه. جامعه پژوهش را هواداران است رانیبرتر فوتبال ا گیمنتخب ل

. حجم نمونه با استفاده از دهدیم لیتشک يو تراکتور ساز سیاستقالل، پرسپول
-آمد. ابزار جمع تدسه نفر ب 384نامحدود جامعه  يحجم نمونه برا نییفرمول تع

باشگاه بر اساس  یاجتماع تیپرسشنامه محقق ساخته مسئول، هاداده يآور
شده بر اساس پرسشنامه  هیباشگاه (ته یو پرسشنامه خوشنام ثیپرسشنامه گالبر
 ییایو پا دیتن از اسات 6از  یخواهها با نظرپرسشنامه يصور ییرسلر ) بود. روا

 یبه منظور بررس نیکرونباخ محاسبه شد. همچن يآلفا بیاستفاده از ضر ها باآن
انجام شد. جهت  يدأییعامل ت لیتحل ،یاجتماع تیمسئول اسیسازه مق ییروا

استفاده شد. در  یدگیو کش یکج يهاها از شاخصداده عینرمال بودن توز یبررس
 بیضر یانحراف استاندارد و در قسمت استنباط ن،یانگیم یفیقسمت توص

چندگانه به روش گام به گام مورد استفاده قرار  ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ
 ریثأباشگاه ت یبر خوشنام یاجتماع تینشان داد تمام ابعاد مسئول جیگرفت. نتا

 یاجتماع تیباشگاه توسط مسئول یخوشنام راتییدرصد تغ 78دارد. در مجموع 
 تیمسئول يهاتیبه فعال توجه قیتحق جیشود. بر اساس نتایم ینیب شیپ

 تیرعا ازمندان،یدوستانه با هدف کمک به ن يهايانجام باز لیاز قب یاجتماع
 لیقب نیاز ا ییهاتیو فعال یاز ورزش همگان تیحما ون،یو مقررات فدراس نیقوان

 .شود یباشگاه م یخوشنام شیباعث افزا
 

 کلیدي گانواژ
 .برتر گیهواداران، ل ،یباشگاه فوتبال، خوشنام ،یاجتماع تیمسئول

 

The purpose of this study was to investigate the effect of 
social responsibility on club reputation of selective teams in 
football premier league of Iran including: Esteghlal, 
perspolice and Travkorsazi. Population for this study was 
fans of three teams in football premier league. Since the 
population was unlimited, sample size determined by using 
formula and obtained 384 people in sum. Data collection tool 
was club social responsibility researcher – made 
questionnaire based on Galbrith questionnaire and club 
reputation questionnaire based on resler questionnaire. For 
data collection, the social responsibility questionnaire and 
club reputation questionnaire (prepared according to the Chan 
questionnaire 2005), and validity approved by 6 professional 
sport management professors and the reliability by 
choronbachs alpha coefficient. To verify the Construct 
Validity of social responsibility instrument, Exploratory and 
confirmatory factor analysis were performed. In order to 
verify the normality of data distribution, the skewness, and 
Kurtosis indexes were used.  Data analyzed by Descriptive 
and inferential tests such as means, standard division and 
multiple regression. Result showed that all variable of social 
responsibility affects the reputation of the club. In sum 78 
percent of reputation Variance is predicting by social 
responsibility. Based on result, attending to social 
responsibility such as participating in the games aimed at 
helping needy people, implementing the federations rules, 
protection of sport for all and such activities can increase club 
reputation. 
Keywords 
Social responsibility, football club, reputation, fans, Premier 
League. 
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 مقدمه

 قمرا ر نمازاـس ياـبق نتریاـمش ،انیـجه داـقتصا در نکنوا. میکنند ر فعالیتـمتغی و ماـبهارـپ ،اـپوی یـمحیط در اـه نمازاـس وزهمرا
 ،سرمایه منبع برگشت تنها که اچر ؛باشند وتبیتفا دخو نمشتریا يستههااخوو  راتنتظاا به نسبت نندانمیتو یگرد شرکتها. نندزمی

 ).1393(ناصریان و همکاران، هستند  نمشتریا
هاي تکنولوژیکی همگی بر نیازها و انتظارات مصرف کنندگان و  ط فیزیکی، مقررات دولتی و پیشرفتشرایط اقتصادي، محی

ار به آوري از یک سو و رفت سود ها با فشار فزاینده ابقاء  ). سازما1385(هاوکینز،  گذار هستند هاي شرکت و رقباي آن تأثیر توانایی
 1اجتماعی هاي تجاري، مسئولیت ). در رابطه با سازمانWalker et al,2009( هاي معقول جامعه از سوي دیگر مواجه هستند شیوه

csr هاي سازمان به وجود آمد (ی، اقتصادي و قضاوت درباره پیامداخالق به عنوان جنبهMoher et al,2001; Weigelt & 
Camerer, 1998 قصد شرکت براي به حداقل رساندن یا حذف هرگونه اثرات مضر و افزایش "عموما به عنوان  اجتماعی). مسئولیت

 ).oliver, 1997("اثرات بلند مدت مفید بر جامعه تعریف شده است
سسات عبارت است از الزام به هاي اجتماعی مدیران/مؤ اینگونه تعریف شده است: مسئولیت در یک تعریف کلی مسئولیت اجتماعی

گان، پاسداران محیط زیست و اهالی ي ذینفع خارجی اعم از مشتریان، تأمین کنندگان، توزیع کنندها ویی و ارضاء توقعات گروهگ پاسخ
). محققان و 1390هاي ذینفع داخلی اعم از مالکان یا سهامداران و کارکنان واحد (گودرزي، ولیدي/خدماتی، با حفظ منافع گروهمحل ت

ازمانی و مدیریت در حیطه س مسئولیت اجتماعیفراتر رفته و به بررسی نقش  مسئولیت اجتماعیشناسایی  پژوهشگران نیز از تعریف و
شوند: دسته  لعات انجام شده به سه دسته تقسیم میمطا ،مسئولیت اجتماعیدر بررسی ادبیات  ).lau et al,2004اند ( راهبردي پرداخته

مسئولیت هاي  ي مدیریت و شرکت از انجام فعالیتها اند؛ دسته دوم به بررسی انگیزه پرداخته مسئولیت اجتماعیاول به تعریف و مفهوم 
 ).walker et al,2009اند ( متمرکز شده مسئولیت اجتماعیهاي و دسته سوم از تحقیقات، بر پیامد پردازد می اجتماعی

چه  اند. اگر دهند، اطالعات کمی ارائه کرده سخ میپا اجتماعی را درك و به آن ره اینکه مشتریان چگونه مسئولیتکنون دربامحققان تا
مدیریت ورزشی کمتر به آن پرداخته شده است  انی اهمیت زیادي دارد، در مباحثدر مدیریت و رفتار سازم مسئولیت اجتماعی

)walker, 2010مسئولیت  هد.د دست میه ها ب هاي برتري را نسبت به دیگر حیطه هاي سازمانی در ورزش پژوهش ). مطالعه پدیده
هاي  ها در بخش ایی دارد که آن را از دیگر سازمانه ؛ زیرا این صنعت ویژگیها متفاوت است در حیطه ورزش از دیگر حیطه اجتماعی

هاي ورزشی با جوامع خاص دارند و سطوح  کند؛ به طور مثال توانایی تأثیرگذاري ستارگان ورزشی، ارتباطاتی که تیم تجاري متمایز می
 ).walker, 2010شود ( کنندگان زیاد صنعت ورزش حاصل می ي که با مصرفاثرگذار
خوب بود اکنون توجه  ،در رابطه با معضالتی از جمله شفافیت، حسابرسی و کارمندان مسئولیت اجتماعیکید ابتدایی حالی که تأ در

حیطه ورزش  به طور وسیع در ولیت اجتماعیمسئ ).locket et al, 2006بیشتر بر نقش سازمان ورزشی در اجتماع متمرکز شده است (
؛ ها شامل موارد زیر است . این فعالیتکنند متفاوتی مشارکت می مسئولیت اجتماعیهاي  هاي ورزشی در فعالیت مطالعه نشده است. تیم
هاي  ت جامعه، طرحرفهاي انسان دوستانه، پیش هاي آموزشی، کمک هاي داوطلبانه ورزشکار، طرح شود: فعالیت اما به آن محدود نمی

 ).walker, 2010هاي مربوط به سالمتی و رعایت اصول زیست محیطی ( ، طرحندانی از طرفدارا اجتماعی، قدر
تواند از طریق افزایش تصویر برند، تقویت خوشنامی، حفظ  می مسئولیت اجتماعیهاي  که فعالیت دهد شواهد تجربی نشان می

). Argenti & Druckenmiller,2004د (هاي مثبتی داشته باش مصرف کنندگان پیامد يکارکنان، افزایش فروش و تثبیت وفادار
 ,Weigelt & Camererشود ( ، ناشی میاي از صفات نسبت داده شده به شرکت است که از اقدامات گذشته نامی مجموعهخوش

داند.  یت سازمان در میان رقبایش میع) خوشنامی را تلفیقی از تصویر مخاطبین نسبت به جایگاه و موق1996). فومبرون (1998
ها در  راد ذینفع در سازمان است. سازمانخوشنامی توانایی سازمان در مواجهه با انتظارات مخاطبین و قدرت برقراري ارتباط با اف

 ).1388شناسایی کنند (استولد،  هایشان را در روابط نامی هستند؛ لذا باید مخاطبان و ارزشجستجوي افزایش و حفظ خوش
ها مهم هستند.  نامی تیمبه طور فزاینده براي خوش مسئولیت اجتماعیهاي  ن سازمان، مشتري و جامعه، فعالیتبه دلیل رابطه قوي بی

جهت تعیین اینکه اما تاکنون کاري در  .هاي وفاداراي و تعهد همبستگی دارد نامی به میزان زیادي با ایدهبه طور واضح مفهوم خوش
دي وجود دارد که محققان و ). دالیل زیاwalker, 2010انجام نشده است ( ،درابطه دار مسئولیت اجتماعیها با  چگونه این متغیر

1. Corporate social responsibility 
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 & Slackیید شده است (رقابتی به طور وسیع در ادبیات تأ ها باید به خوشنامی توجه کنند. رابطه بین خوشنامی و حفظ برتري سازمان
Parent, 2005( ترین سرمایه سازمان است ارزش ا). خوشنامی به طور مستدل بHall,1992تواند منجر به فواید  نامی می). خوش

دهد  شرکت قرارداد ببندد را افزایش میدار با  نامی باال احتمال اینکه یک سهامها شود. خوش جمله کاهش هزینه راهبردي بسیاري از
)Weigelt & Camerer, 1998ترین  تواند یکی از با ارزش است و می ). خوشنامی شرکت یک اصل حیاتی براي موفقیت

 ستها نامی یک منبع مزیت رقابتی براي شرکتخوش ).Husted & Salazar,2006ملموس در دسترس شرکت باشد (هاي نا سرمایه
)walker, 20101388 (استولد، تواند از افزایش قیمت حمایت کند نامی مثبت میخوش ،). در بسیاري از موارد.( 

 Barone etثیر حمایت شرکت از عوامل اجتماعی بر انتخاب و نگرش مشتریان متناقض است (رابطه با تأود در شواهد موج
al,2000باعث ایجاد نگرش و رفتار حمایتی مشتریان شده است ( مسئولیت اجتماعیهاي  ). در بعضی موارد فعالیتBrown & 

Dacing,1997هاي اجتماعی درك منفی نسبت به آن ایجاد کرده  از فعالیت حمایت شرکتنیز  ). شواهد نشان داده، در بعضی موارد
ثیر مثبت دارد نامی باشگاه تأاجتماعی بر خوش ) نشان داد مسئولیت2009( و همکاران ). تحقیق والکرRoberts et al,2002است (

)Walker et al,2009(. همکار و سارتور) نقش مسئولیت اجتماعی،  فرآیند هویت سازمانی:") در تحقیقی که با عنوان 2011ان
که مسئولیت اجتماعی  دریافتند ) انجام دادند،nascarرانی ( ر روي انجمن ملی مسابقات اتومبیلب "تصویر و هویت سازمانی چیست؟

) در 2001( همکارانو ). پوالنسکیو Sartore et al,2011ثیر مثبت بگذارد (نامی بر حمایت مشتریان تأتواند از طریق بهبود خوش می
هاي  هاي بعضی از فعالیت نشان داد پیامد "تواند به جامعه آسیب بزند؟ رت بیش از حد وابسته به بازار میآیا تجا"تحقیقی با عنوان

 & Polonskyثیر منفی داشته باشد (است در حقیقت بر نگرش مصرف کنندگان تأطراحی شده براي سود رسانی به جامعه ممکن 
wood,2001) دریافتند مسئولیت اجتماعی  ،هاي المپیک انجام دادند نامی بازي) در تحقیقی که بر روي خوش2010). والکر و همکاران

 ).Walker et al, 2010ثیر مثبت دارد (ي المپیک و نحوه خرید هواداران تأها نامی بازيبر خوش
باشد و  بخش وسیعی از جامعه میطبین آن ي فوتبال که مخاها هاي ورزشی و به خصوص باشگاه با توجه به نقش اجتماعی سازمان

؛ آیا این رابطه دوستانه زیادي بر جامعه داشته باشد و انسان تواند تأثیرات اقتصادي، اخالقی از آنجا که یک باشگاه فوتبال می همچنین
رساند؟ در خارج از کشور،  ل منفعت میهاي مسئولیت اجتماعی متقابال به باشگاه فوتبا اشد؟ به عبارتی آیا انجام فعالیتتواند دوطرفه ب می

حیطه ورزش و  تحقیقات معدودي در رابطه با مسئولیت اجتماعی در حیطه ورزشی انجام شده است. در رابطه با تحقیقات داخلی در
 د تا اینکهان و تعریف مسئولیت اجتماعی پرداختهبیشتر به مفهوم نشد. محتواي تحقیقات انجام شده  مسئولیت اجتماعی، تحقیقی یافت

. با توجه به مطالب ذکر شده مبنی بر کمبود تحقیقات انجام شده با مسئولیت اجتماي را بررسی نمایند هاي پیامدها و نتایج انجام فعالیت
در حیطه ورزش  مسئولیت اجتماعیسو (بنا به دالیل ذکر شده  هاي ورزشی از یک در حیطه ورزش و سازمان مسئولیت اجتماعی موضوع

 بر نگرش مصرف کنندگان از سوي دیگر، مسئولیت اجتماعیثیر ناقض بودن تحقیقات در رابطه با تأمتفاوت است) و مت ها یگر زمینهاز د
ال تحقیق این دیدگاه هواداران را بررسی کند. سؤخوشنامی باشگاه از هاي فوتبال و  تا تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاهآن شد  محقق بر

 ثیر دارد ؟هاي فوتبال تأ نامی باشگاهبر خوشدوستی  قانونی، اقتصادي، اخالقی و انسان هار بعداعی با چآیا مسئولیت اجتمکه است 
 

  ها مواد و روش
نتخب از لیگ برتر فوتبال ایران تیم م 3پژوهش از نوع همبستگی بوده و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه پژوهش را تمامی هواداران 

باشند، حجم  ها نفر می اران این سه تیم پرطرفدار میلیوندهند. از آنجا که تعداد هواد تشکیل می (استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازي)
روش  نفر بدست آمد. 384فرمول تعیین حجم نمونه براي جامعه نامحدود، حجم نمونه  زجامعه نامحدود در نظر گرفته شد. با استفاده ا

توزیع گردید. براي هواداران ها   استادیوم و قبل از شروع مسابقه پرسشنامهاي است و پس از حضور در  طبقه -یري تصادفیگ نمونه
) در استادیوم 13/11/1390مورخ م در دور یازدهم لیگ برتر(هاي استقالل و پرسپولیس، محقق در بازي برگشت بین این دو تی تیم

هزار نفر تخمین زده شد. از بین حدود بیست 70حدود  هایی که پر شده بودند  د هواداران دو تیم براساس جایگاهآزادي حاضر شد. تعدا
پرسشنامه به  50جایگاه پرسپولیس) به صورت تصادفی انتخاب گردید و در هر جایگاه  3جایگاه استقالل و  3جایگاه، شش جایگاه (

تیم اداران این تیم در دیدار با ها در میان هو ن تیم تراکتورسازي، پرسشنامهصورت نمونه در دسترس توزیع گردید. در رابطه با هوادارا
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 ) توزیع گردید. 14/11/1390مورخ ( نفت تهران در استادیوم تختی
 2گالبریث اجتماعی مسئولیت پرسشنامه براساس باشگاه اجتماعی مسئولیت ساخته محقق پرسشنامه شامل ها داده آوري جمع ابزار

). روایی Ressler, 2010( بودند )2010( 4براساس پرسشنامه رسلرشده  باشگاه (تهیه  3پرسشنامه محقق ساخته خوشنامی) 2010(
 30ها با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي  نامهتن از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی پرسش 6ها با نظر خواهی از  پرسشنامه

 83/0و براي مقیاس خوشنامی  83/0تی دوس ، انسان89/0، اخالقی 73/0قتصادي ، ا78/0پرسشنامه محاسبه شد که براي بعد قانونی 
 محاسبه شد.

باطی استفاده شد. از آنجا ها از آمار توصیفی و آمار استن ده بود. براي تجزیه و تحلیل دادهپرسشنامه قابل استفا 384آوري  بعد از جمع
هاي کجی و  ها از شاخص ال بودن دادهبتدا براي بررسی نرما باشد، ها می ریک توزیع طبیعی دادههاي آماري پارامت فرض آزمون که پیش

 باشد 2دست آمده کمتر از ه قدر مطلق مقدار بها الزم است  ها با استفاده از این شاخص استفاده شد. جهت نرمال بودن دادهکشیدگی 
؛ بیعی استها ط دادهشود توزیع  همانطور که مشاهده میآمده است.  1ها در جدول  ). نتایج این شاخص1393(حبیب پور و صفري، 

 هاي پارامتریک استفاده خواهد شد. این از آزمونبنابر
 

 ها هاي کجی و کشیدگی توزیع داده شاخص. 1جدول 

 متغیر ردیف

نسبت 
ضریب به 

خطاي 
 کجی

نسبت 
ضریب به 

خطاي 
 کشیدگی

 -81/1 -32/1 قانونی 1
 -23/0 -37/1 اقتصادي 2
 72/0 -63/1 اخالقی 3
 -00/1 -42/1 دوستی انسان 4
 07/1 -50/1 مسئولیت اجتماعی 5

 161/0 -54/1 خوشنامی 6

 

 ها طبیعی است. دهد توزیع داده هاي کجی و کشیدگی نشان می شود شاخص همانطور که در جدول مشاهده می

 روایی سازه
ه به منظور تعیین در این مرحل ).1393شود (صادق پور و مرادي، میییدي انجام گیري توسط تحلیل عامل تأ برازش کلی مدل اندازه

هاي مشاهده  یرهاي بیان شده براي متغ هاي استاندارد شده و واریانس درجه برازش مدل اندازه گیري، کفایت بارهاي عاملی، باقیمانده
 .ي برازش براي تعیین نیکویی برازش مدل مفروض وجود دارد تعدادي اندازه  Amosییدي انجام شد. در نرم افزار شده تحلیل عاملی تأ

ي مدل پیشنهادي را نشان  بینی شده اهده شده با ماتریس پیشي تطابق ماتریس کواریانس مش هاي نیکویی برازش، اندازه اندازه
 دهد. این پژوهش را نشان می هاي نیکویی برازش مدل اندازه 2دهند. جدول  می
 

 هاي نیکویی برازش مدل اندازه .2جدول

 عنوان شاخص

)2χ ( دو-آماره کاي 
)df( درجه آزادي 

)df ̸  2χ( دو به درجه آزادي-نسبت کاي 

2. Galbreath 
3.  reputation 
4.  Ressler 
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)GFI( شاخص نیکویی برازش 
)RMSEA( ریشه دوم میانگین مربعات خطاي تقریب 

)NFI( شاخص برازش نرمدار 
)RFI( شاخص برازش نسبی 
)TLI( توکرلوییس 
)IFI( برازش نموي 
)CFI( شاخص برازش تطبیقی 
)AGFI( ازندگیشاخص تعدیل یافته ي بر 

 
). این کمیت به میزان زیادي به حجم نمونه وابسته است و نمونه بزرگ 1389 منیع، گر برازش مدل است (میکائیلی مقادیر کوچکتر خی دو نشان

م نمونه ). در واقع، چنانچه حج1381دهد (قاضی طباطبایی،  کمیت خی دو را بیش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد افزایش می
قابل  200تا  100هاي بین  بشود، این شاخص تمایل زیادي به افزایش دارد؛ لذا تحلیل برازندگی مدل با این شاخص، معموال در نمونه 200بیشتر از 

نباید ). شاخص درجۀ آزادي مدل 1393مرادي، و پور اتکا است. همچنین بهتر است این شاخص با درنظر گرفتن درجه آزادي تفسیر شود (صادق
 هاي : کمتر از صفر باشد. هر قدر مقادیر شاخص

 (TLI),(NFI),(RFI),(IFI),(CFI), (AGFI) ,(GFI)   9/0تر از  تر است. مقادیر بزرگ تر باشد برازش مدل مناسب به یک نزدیک 
 .باشد  ها نشان دهنده سطوح قابل قبول برازش مدل می براي این شاخص

ارائه شده است. الزم به ذکر است که برازش مدل در مرحله اول تأیید شد و  1مسئولیت اجتماعی در شکل هاي  گیري حاصل گویه مدل اندازه
 هاي برازش مدل در ادامه ارائه شده است. گیري تحقیق بدون اصالح پذیرفته شد. شاخص مدل اندازه

 

 
 مدل اندازه گیري مسئولیت اجتماعی با ضرایب استاندارد .1شکل

 
اي است. براي مدل  گشتاور نمونه 91شود حاوي متغیر موجود در مدل محاسبه می 13کواریانس ورودي که از روي  -ماتریس واریانس

-32=59درجه آزادي ( 59پارامتر) باید برآورد شود. بنابراین مدل داراي  32واریانس (در مجموع  17کوواریانس،  6وزن رگرسیونی،  9گیري  اندازه
 92/143دو براي  مدل تحقیق -شود. آماره کاي دو محاسبه می-نیست. بنابراین مقدار آماره نیکویی برازش کاي) است و درجه آزادي صفر 91

شود. مقدار  دو با درنظر گرفتن درجه آزادي تفسیر می-باشد، کاي ). از آنجا که حجم نمونه زیاد میχ2n=384,df=59=143/92بدست آمد(
هاي  باشد. شاخص باشد نشان دهنده برازش مدل می می 3آمد؛ از آنجا که این مقدار کمتر از دست  به 44/2دو به درجه آزادي -نسبت کاي

)945/0GFI =  ،932/0 NFI = ،945/0 TLI = ،910/0RFI = ،959/0IFI =  ،958/0CFI =  ،915/0 AGFI = 9/0) همگی باالي 
گیري  ) نیز تأیید کننده برازش مدل اندازهRMSEA=  061/0˂ 08/0ها نیز برازش مدل را تأیید کردند. شاخص( بدست آمدند که این شاخص

 باشد. تحقیق می
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 ها اطالعات و داده

 .آمده است 2نتایج آمار توصیفی نشان دهنده اطالعات جمعیت شناختی افراد شرکت کننده در تحقیق در جدول 
 

 دست آمده از نمونه مورد بررسیه هاي توصیفی ب یافته .3جدول

 ها دسته مؤلفه
 مونه تحقیقن

 درصد تعداد

 سابقه هواداري

 9/2 11 سال 1کمتر از 
5-2 72 8/18 

10-6 66 2/17 

15-11 85 1/22 

 1/39 150 سال 15باالي 

 سن

25-18 279 7/72 

35-26 91 7/23 

45-36 10 6/2 

 0/1 4 به باال 46

 تحصیالت

 9/15 61 زیر دیپلم

 6/26 102 دیپلم

 2/18 70 فوق دیپلم

 4/21 82 لیسانس

 0/18 69 ارشد و باالتر

ي  پیگیري همه
 ها بازي

 1/89 342 بله

 9/10 42 خیر

تعداد حضور در یک 
 فصل

3-1 163 4/42 

6-4 96 0/25 

10-7 40 4/10 

 1/22 85 10باالي 

 100 384 مجموع

 

%) و کمترین تعداد 7/72( سال 25تا  18د مربوط به دسته شود از نظر سنی، بیشترین تعدا مشاهده می 3همانطور که در جدول 
 سال دارند. 15اي باالي  درصد هواداران سابقه 1/39که دهد  %) است. نتایج نشان می1به باال (سال  46مربوط به گروه 

 بار در ورزشگاه حاضر می شوند. 3تا 1% هواداران در طول یک فصل تنها  4/42
ها).  کنند(از طریق رسانه هاي تیم محبوب خود را دنبال می % هواداران همه بازي1/89 که شود هده میبا توجه به جدول همچنین مشا

اران زیر دیپلم (کمترین) هستند. % هواد9/15% هواداران دیپلم (بیشترین) و 6/26د ها مشخص ش در رابطه با سطح تحصیالت آزمودنی
 3ها (متغیر مالك) در جدول  متغیر پیش بین) و خوشنامی باشگاهها (  عی باشگاهدهنده سطح ابعاد مسئولیت اجتمانتایج توصیفی نشان 

 ارائه شده است.
 ابعاد مسئولیت اجتماعی و خوشنامی باشگاه از دیدگاه هواداران .4جدول

 میانگین نقش متغیر
انحراف 
 استاندارد

 85/0 72/3 پیش بین قانونی
 82/0 71/3 پیش بین اقتصادي
 83/0 93/3 پیش بین اخالقی
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 89/0 78/3 پیش بین دوستی انسان
 81/0 91/3 مالك خوشنامی

 
بیشترین میانگین و بعد اقتصادي با میانگین  93/3شود از میان ابعاد مسئولیت اجتماعی بعد اخالقی با میانگین  همانطور که مشاهده می

رسد  را به خود اختصاص داده است. به نظر می 91/3دارد میانگین کمترین میانگین را دارد. خوشنامی باشگاه که نقش متغیر مالك را  71/3
 ها رضایت کمتري دارند. هاي اقتصادي و رعایت اصول قانونی باشگاه هواداران از فعالیت

باشد جهت آزمون این  بین و مالك می هاي پیش دار بین متغیر گانه وجود ارتباط معنی فرض انجام رگرسیون چند از آنجا که پیش
 مده است.آ 4ن ضریب همبستگی پیرسون در جدول آزمون همبستگی پیرسون اجرا شد. نتایج آزمو فرض پیش
 

 ارتباط بین ابعاد مسئولیت اجتماعی و خوشنامی .5جدول

متغیر 
 مالك

 بین متغیرپیش
همبستگی 
 نتیجه sig پیرسون*

خوشنامی 
 باشگاه

 001/0 82/0 قانونی
وجود ارتباط 

 دار معنی

 001/0 83/0 اقتصادي
وجود ارتباط 

 دار معنی

 001/0 83/0 اخالقی
وجود ارتباط 

 دار معنی

 001/0 84/0 دوستی انسان
وجود ارتباط 

 دار معنی

 در نظر گرفته شده است. 05/0*فاصله اطمینان 
 

تبال در بین هاي فو سئولیت اجتماعی و خوشنامی باشگاهبین ابعاد مکه دهد  نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می
هاي مسئولیت اجتماعی  رت دیگر با افزایش هر یک از شاخصدار وجود دارد. به عبا هاي منتخب ارتباط مثبت و معنی هواداران تیم

 یابد. باشگاه خوشنامی باشگاه افزایش می
ئولیت اجتماعی از رگرسیون مس ثیر کلیأچنین تاجتماعی بر خوشنامی باشگاه و هم ثیر هر یک از ابعاد مسئولیتتأه منظور تعیین ب
در این روش همچنین با استفاده از  ن به روش گام به گام انتخاب شدند؛بی هاي پیش ه شد. هنگام اجراي رگرسیون متغیرگانه استفادچند

 شوند. رگرسیون تأثیر ندارند از معادله خارج میهایی که در معادله  متغیر Fآزمون 
با توجه به اینکه در رگرسیون چندگانه با روش گام به گام  ؛یان شده استب 5 به گام در جدولبه روش گام رگرسیون  گانهنتایج چند

هاي معادله رگرسیون در  ا متغیرشود و تنه داري می خود 3تا  1هاي  باشد از بیان معادله رگرسیونی در گام تمرکز اصلی بر مدل نهایی می
 شود. میائه گی چند گانه در این مرحله ارمرحله نهایی و همبست

 
 گانه تبیین کننده خوشنامی باشگاهمدل رگرسیونی چند .6جدول

 هاي معادله متغیر
   ضریب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

Beta 
t Sig 

B خطاي استاندارد 
 001/0 265/6 327/0 051/0 320/0 دوستی انسان

 001/0 244/3 284/0 052/0 296/0 اقتصادي
 001/0 547/3 203/0 056/0 200/0 اخالقی
 021/0 319/2 129/0 054/0 125/0 قانونی

479/354 F= ،001/0 P= 789/0و=R2 

 

 ها از اند و هیچ یک از این شاخص هاي مسئولیت اجتماعی در معادله رگرسیون باقی مانده شود تمام شاخص همانطور که مشاهده می
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لیت اجتماعی بیشتر از دیگر ابعاد مسئو 327/0دوستی با بتاي استاندارد  د انساندهد بع اند. نتایج نشان می معادله رگرسیون خارج نشده
بعد و  در رتبه سوم 203/0در رتبه دوم، بعد اخالقی با بتاي  284/0بعد اقتصادي با بتاي  ،ثیر دارد. بعد از آنباشگاه بر خوشنامی تأ

 ثیر را در معادله رگرسیون دارد.کمترین تأ 129/0قانونی با بتاي  دگذاري قرار دارند. بع ثیرأرتبه چهارم ت 129/0قانونی با بتاي 

 
 همبستگی چندگانه معادله رگرسیون .7جدول

 مدل
ضریب 

همبستگی 
 چندگانه

ضریب 
 تعیین

ضریب تعیین 
 تعدیل شده

 780/0 789/0 88/0 رگرسیون) 4نهایی(مرحله

 

دست آمده است. همانطور ه ب 88/0بینی خوشنامی باشگاه  یشضریب همبستگی چندگانه حاصل از ابعاد مسئولیت اجتماعی جهت پ
 شود. بینی می درصد واریانس و تغییرات خوشنامی توسط ابعاد مسئولیت اجتماعی پیش 78دهد تقریبا  نشان می 6که جدول 

 گیري بحث و نتیجه
حقیقی یافت نشد. محدود تحقیقات انجام شده در رابطه با تأثیر مسئولیت اجتماعی در داخل کشور متاسفانه حتی در حیطه غیر ورزشی ت

اند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر خوشنامی باشگاه  به تعریف و مفهوم مسئولیت اجتماعی پرداخته
 بود. 

نسبت به دیگر  95/3و شاخص قانونی با میانگین  93/3در قسمت آمار توصیفی مشاهده شد که شاخص اقتصادي با میانگین 
ها باشد که هواداران از  تواند هشداري براي مدیران باشگاه هاي مسئولیت اجتماعی میانگین کمتري کسب کردند. این نتایج می شاخص

 ها و سایر فعالیت هاي باشگاه ها شفاف و طبق ها رضایت کمتري دارند؛ از این رو الزم است قرارداد عملکرد قانونی و اقتصادي باشگاه
ها روشن نیست و عملکرد اقتصادي باشگاه کمتر به  ها به اطالع هواداران برسد. وضعیت درآمد باشگاه قانون باشد و گزارش کلیه فعالیت

بار در  3تا  1% هواداران در طول یک فصل تنها 2/41رسد. همچنین در قسمت توصیفی مشاهده شد  اطالع هواداران و جامعه می
باشد. از آنجا که فروش بلیت مسابقات یکی از منابع اصلی درآمد برگزاري  ه به طور قابل توجهی پایین میشوند ک ورزشگاه حاضر می

ها باید عوامل مؤثر بر حضور هواداران را بررسی کنند و میزان حضور هواداران را با تقویت عوامل مؤثر  باشد مدیران باشگاه مسابقات می
 بر حضور هواداران افزایش دهند.

دار  دوستی با خوشنامی باشگاه رابطه مثبت و معنی مت استنباطی، نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد اقتصادي، اخالقی، قانونی و انساندر قس
 یابد.  ها، خوشنامی باشگاه افزایش می دارند؛ به عبارتی با افزایش عملکرد باشگاه در هر یک از این حیطه

دوستی در معادله  گام به گام نشان داد که هر چهار بعد قانونی، اقتصادي، اخالقی و انسان در ادامه نتایج رگرسیون چندگانه به روش
باشد. به صورت کلی، مسئولیت اجتماعی بر خوشنامی باشگاه  دار می رگرسیونی باقی ماندند و تأثیر همه ابعاد به صورت مثبت و معنی

) همسو و 2010) و والکر و مایلنا(2009)، والکر و همکاران (2001تور و همکاران(تأثیر مثبت دارد؛ نتایج این یافته با نتایج تحقیقات سار
 با تحقیق پوالنسکی ناهمسو است.

) انجام دادند، دریافتند مسئولیت nascar) در تحقیقی که بر روي انجمن ملی مسابقات اتومبیل رانی (2011و همکاران ( سارتو
بیشتر  ") در تحقیقی با عنوان2006شود. بابیک و ریچارد بول ( فزایش حمایت مشتریان میاجتماعی باعث بهبود خوشنامی و در نتیجه ا

هاي مسئولیت اجتماعی باعث خوشنامی سوپر بول و  دریافتند پرداختن به فعالیت "از فقط یک بازي: مسئولیت اجتماعی و سوپر بول
) دریافتند مسئولیت اجتماعی بر خوشنامی باشگاه تأثیر مثبت 2009شود. والکر و همکاران ( افزایش تصویر و وفاداري تماشاگران می

هاي المپیک انجام دادند دریافتند که مسئولیت اجتماعی بر خوشنامی  ) در تحقیقی که بر روي خوشنامی بازي2010والکر و میلنا ( .دارد
) ناهمسو است؛ دلیل این ناهمسویی 2001نسکی (هاي المپیک و نحوه خرید هواداران تأثیر مثبت دارد. تحقیق حاضر با تحقیق پوال بازي

تواند ناشی از تفاوت حیطه ورزش با حیطه تجاري  ممکن است این باشد که تحقیق مذکور در حیطه تجاري انجام شده است و این می
 باشد.

تأثیر مثبت  ها توسط باشگاههاي مسئولیت اجتماعی  رسد پرداختن به فعالیت بر اساس نتایج تحقیق اخیر و تحقیقات مشابه به نظر می
ها دارد. رابطه بین خوشنامی و حفظ برتري رقابتی به طور وسیع در ادبیات تأیید شده است. خوشنامی به  و مستقیم بر خوشنامی باشگاه
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ها شود.  ههاي استراتژیک بسیاري از جمله کاهش هزین تواند منجر به سود خوشنامی می .ترین سرمایه سازمان است طور مستدل با ارزش
دهد. خوشنامی شرکت یک فاکتور حیاتی براي موفقیت  دار با شرکت قرارداد ببندد را افزایش می خوشنامی باال احتمال اینکه یک سهام

هاي ناملموس در دسترس شرکت باشد. خوشنامی یک شرکت یک منبع مزیت رقابتی  ترین سرمایه تواند یکی از با ارزش است و می
تواند از افزایش قیمت حمایت کند. با در نظر گرفتن باشگاه فوتبال به  در بسیاري از موارد خوشنامی مثبت می ها است. براي شرکت

ها در قالب افزایش میزان سرمایه گذاري حامیان مالی و افزایش سود سهام باشگاه، افزایش  عنوان یک سازمان ورزشی، این مزیت
ها، افزایش تماشاچیان حاضر در در ورزشگاه و کاهش  ش مبلغ فروش بازیکن به سایر باشگاهمحبوبیت بازیکنان باشگاه و به تبع آن افزای

 باشند. مقاومت به قیمت بلیت مسابقات از پیامدهاي خوشنامی می
عی هاي مسئولیت اجتما شود به ابعاد و فعالیت ها توصیه می با توجه به اهمیت خوشنامی که در باال به آن ذکر شد به مدیران باشگاه

ها، جامعه و به خصوص  ها را در برنامه بلند مدت خود در نظر بگیرند. همچنین الزم است باشگاه توجه بیشتري کرده و این گونه فعالیت
 ها ي خود آگاه کنند. هواداران را از کلیه فعالیت

ها ضروري است.  ي این شاخص ه همههاي مسئولیت اجتماعی بر خوشنامی باشگاه تأثیر دارند توجه ب با توجه به این که تمام شاخص
تواند عملکرد قانونی باشگاه را بهبود  ها و شفاف بودن قراردادها می در قسمت قانونی احترام به قوانین فدراسیون، رعایت سقف قرارداد

هاي  خالقی و فعالیتتواند کارساز باشد. رعایت اصول ا بخشد. در بخش اقتصادي پرورش بازیکنان و قرار داد با اسپانسرهاي داخلی می
هاي انفرادي  هاي دوستانه با هدف کمک به نیازمندان و فعالیت دوستانه از ابعاد دیگر مسئولیت اجتماعی هستند. انجام بازي انسان

هاي سالمتی و ورزش همگانی و همچنین آموزش  ورزشکاران در امور خیریه مهم هستند. در بخش آموزش و سالمتی، حمایت از برنامه
 تواند مفید واقع شود. هاي مشابه می انان و فعالیتنوجو
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