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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر هویت هووادارا توی هوا
منتخب لیگ برتر فوتبال ایرا بود .جامعۀ پژوهش را هوادارا  9تی استقالل ،پرسپولیس و
تراکتورساز تشکیل میدادند .حج نمونه با استفاده از فرمول تعیوین حجو نمونوه بورا
جامعۀ نامحدود 981 ،نفر بهدست آمد .ابزار جمعآور دادهها شامل پرسشناموۀ مسوئولیت
اجتماعی باشگاه و پرسشنامه هویت تیمی بود .روایی صور پرسشنامهها با نظرخواهی از 6
نفر از اساتید و پایایی آ ها با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شد .بهمنظور تجزیه و
تحلیل دادهها آزمو ها آمار تحلیل عواملی ،ضوریب همبسوتگی پیرسوو و رورسویو
چندوانه بهروش وام به وام مورد استفاده قرار ورفت .نتوای پوژوهش نشوا داد مسوئولیت
اجتماعی ،تأثیر مثبت و معنادار بر هویت تیمی هوادارا دارد .براساس نتای پژوهش ،توجه
به فعالیتها مسئولیت اجتماعی از قبیل انجام بواز هوا دوسوتانه بوا هودف کمو

بوه

نیازمندا  ،حمایت از ورزش همگانی و فعالیتهایی از این قبیل باعث افزایش هویت هوادارا
نسبت به باشگاه میشوند.
واژگان کلیدی :باشگاه فوتبال ،هویت تیمی ،مسئولیت اجتماعی ،لیگ برتر ،هوادارا
*نویسنده مسئول:

Email: hoseinbakhshandeh@yahoo.com
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مقدمه
بازاریابی ورزشی موفق با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرفکنندگان ورزشی آغااز مایشاود.
رفتار مصرفکنندۀ ورزشی شامل فرایندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبال و بداد از
فدالیتهای مربوط به خرید و مصرف محصوالت و خدمات ورزشای و یاا وراور و مشاارکت در
رویدادهای ورزشی رخ میدهد (وسن زاده .)1331 ،ورور هواداران در ورزشگاه یکی از راههای
درآمد برای مدیران باشگاهها است (ساعت چیان .)1331 ،لبریزبودن ورزشگاه از تماشااچیان در
دیدارهای داخلی ،ملی ،قارهای و جهانی ،فوتبال را به مردمیتارین ورز جهاان تبادیل کارده
است (ندمتی.)1331 ،
1
تددادی از پژوهشهای انجاامشاده بار روی رفتاار هاواداران  ،عوامال انرارادی ،روانشاناختی،
اجتماعی و سایر عوامل اثرگذار بر الگوی مصرف تماشاگران را بهمنظور فهم بهتر رفتار هاواداران
بررسی کردهاند .در این مطالدات ،از هویت تیمی 2بهعناوان یکای از عوامال اثارگاذار بار رفتاار
هواداران بحث شده است (لی ،3پارک 4و کانگ .)2113 ،5هویت تیمی باراساا تئاوری هویات
اجتماعی پایهگذاری شده است .این تئوری بیان میکند که مردم ،تمایل باه توصای خاود در
ووزۀ اجتماعی دارند و خود را در طبقات اجتماعی مختلری طبقهبندی مایکنناد (جنساای 6و
اکویونلو .)2111 ،7هویت تیمی هواداران ورزشی از طریق کااهش اطاطرا  ،تنهاایی و انازوا باه
سالمت روانی افراد کما مایکناد (رول .)2111 ،8وان )2116( 3همبساتگی مثبتای را باین
سطوح هویت هواداران با تیمهای ورزشی و سالمت روانای افاراد باهدسات آورد (وان.)2116 ،11
هویت هواداران نهتنها از جهت ومایت بازیکنان در میدان ،بلکه از جهت افزایش فرو بلای و
کاالهای دارای مجوز تیم مهم است .افراد با هویت تیمی باال ،موفقیت و شکست تیم را بهعناوان
موفقیت و شکست خود بیان میکنند .چنین افارادی پیوساته از تایم خاود ومایات مایکنناد
(جنسر.)2111 ،11
1. Fans Behavior
2. Team Identification
3. lee
4.Park
5 .kang
6 .Gencay
7 .Akkoyunlu
8 Ruhl
9. Wann
10 .Wann
11 .Gencer
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وان ( )2116در بررسی ادبیات هویت تیمی بیان کرد 3 ،دستۀ کلی از عوامل ایجادکنندۀ هویت
تیمی وجود دارند :عوامل روانی ،عوامل محیطی و عوامل مربوط به تیم .عوامال مرباوط باه تایم
شامل ویژگیهای تیم ،تصویر و سابقۀ تیم میشود (وان  .)2116 ،ازآنجاکه هویت ،میزان تطبیق
ادراک هواداران از رفتار باشگاه فوتبال با خودانگارۀ فرد میباشد؛ بناابرایان انجاام فدالیاتهاای
مسئولیت اجتماعی ممکن است هویت هواداران را افزایش دهد .زمیناۀ اصالی تاأثیر مسائولیت
اجتماعی این است که به مشتریان اجازه میدهد با ی سازمان خاص (بهعنوان عراوی از یا
1
گروه خاص) شناسایی شوند که این موطوع ،اسا نظریۀ هویت تیمای هاوادارن اسات (لای و
لی .)2111 ،2مسئولیت اجتماعی ازجمله مهمترین عناصر فلسرۀ وجودی ساازمانهاا شاناخته
شده است .بهنحویکه اهمیتدادن به رعایت آن توس سازمانها در چاارچو نظریاۀ هویات
اجتماعی ،نهتنها اوتمال ارتقای تدهد سازمانی را بههمراه دارد ،بلکه رطایت ذینردان خارج از
سازمان را برای مشروعیتبخشیدن به سازمان تقویت میکند (مرتروی.)1383،
مسئولیت اجتماعی 3بهعنوان قصد شرکت برای بهوداقلرساندن یا وذف هرگونه اثارات مرار و
افزایش اثرات بلندمدت و مرید بر جامده تدری شده است (ما ویلیاامز ،4ساایجل 5و رایات،6
 .)2116در تدری دیگر درمورد مسئولیت اجتماعی گرته میشود که مسئولیتهاای اجتمااعی
مدیران/مؤسسات عبارت است از الزام به پاسخگویی و ارطای توقدات گروههای ذینرع خاارجی
اعم از مشاتریان ،تاأمینکننادگان ،توزیاعکننادگان ،پاساداران محای زیسات و اهاالی محال
تولیدی/خدماتی با ورظ منافع گروههای ذینرع داخلی اعم از مالکان یا ساهامداران و کارکناان
واود (گودرزی.)1331 ،
اگرچه در تدری دقیق مسئولیت اجتماعی توافاق کلای وجاود نادارد؛ اماا درباارۀ ایان مرهاوم
بهصورت ی پدیدۀ چندبددی بحث شده است که رابطۀ بین سازمان ،جامده (محای ) و مناابع
انسانی را دربرمیگیرد (آنالور 7و روتکاناکیتومانیای .)2111 ،8کارول 3مسائولیت اجتمااعی را در
چهار بدد مرهومساازی کارده اسات :اقتصاادی ،قاانونی ،اخالقای و انسااندوساتی .مسائولیت
اقتصادی اشاره به سودبخشبودن سازمان دارد؛ دروالیکاه مسائولیت قاانونی باهطاور اساسای
1 .Lii
2 .Lee
3. Corporate Social Responsibility
4 .McWilliams
5 .Siegel
6 .Wright
7 .Onlaor
8 . Rotchanakitumnuai
9. Carroll
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بهوسیلۀ قوانین و مقررات برآورده میشود .همچنین در رابطه با مسئولیت اخالقی انتظار میرود
سازمانها فراتر از قوانین و مقررات ،خو و منصرانه عمل کنند .مسئولیت انساندوساتی اشااره
به فدالیتهای داوطلبانه و خادمت باه جامداه دارد (آناالور و روتکاناکیتومانیاای  .)2111 ،در
ویطۀ ورز  ،والکر 1و پرنت )2111( 2مشارکت اجتمااعی باشاگاههاا را باروسا عناوانهاای
متراوت برنامه ها طبقهبندی کردهاند :برناماه هاای آموزشای ،برناماه هاای ورزشای ،برناماههاای
اجتماعی ،برنامههای فرهنگی ،برنامههای خانوادگی ،برنامههاای ساالمتی و برناماههاای خیریاه
(والکر و پرنت.)2111 ،
فاکتور های متنوعی منجر به افزایش اهمیت مسائولیت اجتمااعی بارای ساازمانهاای ورزشای
میشوند (والکر و کنت .)2113 ،3اولین مورد این است که فراگیربودن ورز  ،منجر باه ارتقاای
سازمان های ورزشی بهعنوان اعرای اثرگذار بر جامده از ی سو و تبدیلشادن باه یا تجاارت
بزرگ از سوی دیگر میشود .مورد دوم این است که سازمانهاای ورزشای باا مصارفکننادگان
زیادی روبه رو هستند که کاامالا از جنباههاای اجتمااعی سیاساتهاای ساازمان آگااه هساتند
(اسالک 4و پرنت .)2115 ،بهعلت جایگاه ویژۀ باشگاه های فوتبال ،پیونادی قاوی میاان باشاگاه
فوتبال و اجتماع بهوجود آمده است .بهدلیال ومایات طرفاداران ،باشاگاه بایاد باه طرفادارانش
چیزی بیشتر از ی بازی فوتبال ارائه دهد .باشگاه فوتبال هم مثال شاهروندان ،عراو و نیاروی
بانروذی از جامده است .ی باشگاه فوتبال نهتنها در زمین بازی ،بلکه در فدالیاتهاای خاارجی
مانند مسئولیت اجتماعی باعث پیشرفت جامده میشاود (محمادی .)1387 ،اصاول مسائولیت
اجتماعی روی این واقدیت تأکید میکنند که باشگاههای فوتبال باید متوجه تأثیر خود بر جامده
بوده و دربرابر جامده مسئولیتپذیر باشند .وادوک )2114( 5بر ایان بااور اسات کاه مسائولیت
اجتماعی ،به توصی رابطۀ ی سازمان با مردم و ذینرداان آن ساازمان مایپاردازد .باا انجاام
فدالیت های مسئولیت اجتماعی ،باشگاه فوتبال ارتباطش را با شهروندان اجتماع قوی تر میکناد
و درنتیجه ،ومایت هواداران از باشاگاه بیشاتر مایشاود (وادوک .)2114 ،یکای از مهامتارین
ارجاعات مسئولیت اجتماعی برای باشگاه فوتبال ،همین ومایت افزایشیافتۀ هواداران است کاه
باشگاه میتواند از طریق فرو بیشتر و بهتر ،درآمد بیشتری کس کند (روسکا.)2111 ،6

1. Walker
2. Parent
3 .Kent
4 .Slack
5. Waddock
6 .Rosca
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اگرچه سازمان ها در فدالیتهای مسئولیت اجتماعی مشارکت دارند؛ اما پژوهشهای کمی تاأثیر
این فدالیت ها بر هویت مشتریان (هواداران در ویطه ورز ) را بررسی کردهاند (ما ویلیاامز ،
سااایجل و رایاات  .)2116 ،والکاار و کناات )2113( 1دریافتنااد کااه مساائولیت اجتماااعی باار
خو ناامی باشاگاه تاأثیر مثبات دارد .باهعاالوه ،مسائولیت اجتمااعی بار متغیار هاای تبلیا
دهانبهدهان و مصرف محصوالت تأثیر مثبت و مدناداری دارد؛ اماا در رابطاه باا تکارار خریاد و
مصرف رسانه ای ،مسئولیت اجتماعی دارای تأثیر مثبت و مدناداری نباود .باه طاور کلای ،هویات
تیمی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر متغیر های وابسته را تددیل می کند؛ اما نقش تدادیلی هویات
تیمی بر متغیر های خو نامی و قصد ومایت متراوت است .اگرچه تأثیر مسئولیت اجتماعی بار
خو نامی در هواداران با هویت تیمی سطح باال نیز مدنادار بود؛ اما این تأثیر در هاوادارانی کاه
سطوح هویت پایینی داشتند ،قویتر بود .بههروال هویت تیمی تاأثیر مسائولیت اجتمااعی بار
قصد ومایت هواداران را بهصورت متراوتی تددیل میکند .نتایج نشان داد هرچه ساطح هویات
تیمی باالتر باشد ،تأثیر مسئولیت اجتماعی بر هری از مؤلرههای قصد ومایات (تکارار خریاد،
تبلی دهانبهدهان ،مصرف محصوالت و مصرف رسانهای) بیشتر است (والکر و کنت .)2113 ،
سارتور 2و والکر ( )2111دریافتند که عملیات مسئولیت اجتماعی بر مصرف رسانه ای تماشاگران
مسابقات اتومبیلرانی تأثیر مثبتی دارد .همچنین مسئولیت اجتماعی بر مصارف رساانه ،تبلیا
دهان به دهان ،3مصرف محصوالت و تکرار خرید بهصورت غیرمستقیم تاأثیر مثبات و مدنااداری
دارد .درمجموع یافتهها نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی بر قصد ومایت تماشااگران تاأثیر
مثبت دارد .همچنین نتایج پژوهش آن ها نشاان داد تدامال مسائولیت اجتمااعی و هویات ،بار
تصویر ناسکار 4تبلی دهانبهدهان ،مصرف محصوالت و مصرف رسانه تاأثیر مثبات و مدنااداری
دارد (سارتور و والکر.)2111،
والکر و همکاران ( )2111در پژوهشی که در رابطه با مسئولیت اجتماعی بازی هاای المپیا باا
عنوان "مسئولیت اجتماعی و بازی های المپی  :نقاش میاانجی ویژگای هاای مشاتریان" انجاام
دادند ،تأثیر مسئولیت اجتماعی بازی های المپی بر پاسا مشاتریان را بررسای کردناد .نتاایج
پژوهش آن ها نشان داد آگاهی تماشااگران از مسائولیت اجتمااعی بار خاو ناامی باازی هاای
المپی  ،تکرار خرید ،تبلی دهانبه دهاان و مصارف محصاوالت تاأثیر مثبات و مدنااداری دارد
(والکر و همکاران.)2111 ،
1. Kent
2. Sartore
3. Word of Moth
4. Nascar
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لی و لی ( )2111در پژوهشی در رابطه با اثر تداملی مسئولیت اجتماعی و خو نامی بر ارزیابی
مشتریان از شرکت دریافتند که مسئولیت اجتماعی اثر مدناداری بر هویت مشتریان و نگر به
برند دارد .نیز دریافتند کاه فدالیاتهاای انسااندوساتی تاأثیر نسابی بیشاتری از دیگار ابدااد
مسئولیت اجتماعی دارند (لی و لی .)2111 ،
بهدلیل افزایش و پیشرفت وسائل ارتباطی ،رابطۀ باشگاه ها با هواداران عمیاقتار و نزدیا تار از
گذشته شده و هواداران تبدیل به بزرگترین و مهمترین وامیان باشگاهها شدهاند .ایاران هام از
این نظر پتانسیل باالیی دارد .فوتبال ،ورز اول ایران است و هر هرتاه هاواداران زیاادی بارای
تماشای مسابقات باشگاهی به ورزشگاهها میآیند .می توان بهجرأت بیاان کارد ایاران در ساطح
آسیا از این ویث ورف اول را میزند؛ اما نیاز است کارهای زیادی انجام شود تا تدداد هاواداران
فوتبال و انگیزه و شور آنها برای ومایت از تیم محبو شان افزایش یابد .باا توجاه باه اهمیات
باالی هواداران در فوتبال امروز ،طروری است در ایران هم نگاه مادیران باه ایان مقولاۀ مهام و
تأثیرگذار تغییر بنیادی کند و برنامهریزی اساسی برای جذ هواداران صورت گیارد .باشاگاههاا
باید با الگوبرداری از باشگاه های بزرگ جهان و استراده از تجار آن ها ،گامهای بازرگتاری در
جذ و ورور هواداران بردارند (محمادی .)1387 ،اگرچاه متغیارهاای مسائولیت اجتمااعی و
هویت در پژوهشهای ورزشی بررسی شدهاند؛ اما در هیچکدام از این پژوهشها تأثیر مسائولیت
اجتماعی بر هویت هواداران بررسی نشده است .ی نقطۀ مبهم پژوهش فوق این اسات کاه آیاا
مسئولیت اجتماعی بر هویت تیمی تأثیر دارد یا خیر؟ اگرچه بدری پژوهشها نشان دادهاند کاه
مسئولیت اجتماعی بر هویت مشتریان تأثیر مثبت دارد؛ اما این پژوهشها در ویطۀ غیرورزشای
انجام شدهاند .با توجه به این کمبود از ی ساو و باا توجاه باه اهمیات هویات هاواداران بارای
باشگاهها و همچنین کمبود پژوهشهای داخلی در رابطه با مسائولیت اجتمااعی ازساویدیگار،
هدف پژوهش واطر بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر هویت تیمی هواداران میباشاد .ساؤال
پژوهش ایان اسات کاه آیاا مسائولیت اجتمااعی باا چهاار بداد قاانونی ،اقتصاادی ،اخالقای و
انساندوستی بر هویت هواداران فوتبال تأثیر دارد ؟
روش پژوهش
این پژوهش از نوع همبستگی بوده و باهصاورت میادانی اجارا شاده اسات .جامداۀ پاژوهش را
تمامیهواداران  3تیم منتخ (پرطرفدار) از لیگ برتر فوتباال ایاران ( اساتقالل ،پرساپولیو و
تراکتورسازی) تشکیل میدادند .ازآنجاکه تدداد هواداران این سه تیم پرطرفدار میلیاونهاا نرار
میباشد ،وجم جامده نامحدود در نظر گرفته شد .با استراده از فرمول تدیین وجم نمونه بارای
جامدۀ نامحدود ،وجم نمونه  384نرر بهدست آمد .رو نمونهگیری ،تصادفی ا طبقهای بوده و
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پو از ورور در استادیوم و قبل از شروع مسابقه ،پرسشنامهها بین هواداران توزیع گردیاد .در
ارتباط با هواداران تیم های استقالل و پرسپولیو ،پژوهشگر در بازی برگشت بین این دو تیم در
دور یازدهم لیگ برتر (مورخ  )1331/11/13در استادیوم آزادی واطر شاد .تداداد هاواداران دو
تیم براسا جایگاههایی که پر شده بودند ودود  71هزار نرر تخمین زده شد .از بین ودود 21
جایگاه 6 ،جایگاه ( 3جایگاه استقالل و  3جایگاه پرسپولیو) بهصورت تصادفی انتخا گردید و
در هر جایگاه 51 ،پرسشنامه بهصورت نمونۀ دردستر آنان قراردادهشد .در رابطه با هاواداران
تیم تراکتورسازی ،پرسشنامهها در میان هواداران ایان تایم در دیادار باا تایم نرات تهاران در
استادیوم تختی (مورخ  )1331/11/14توزیع شد.
اباازار جمااعآوری دادههااا ،پرسااشناماۀ محقااقساااختۀ مساائولیت اجتماااعی باشااگاه براسااا
پرسشنامۀ مسئولیت اجتماعی گالبریث )2111( 1بود (گالبریاث .)2111 ،پرساشناماۀ ماذکور
بااراسااا هاارم مساائولیت اجتماااعی کااارول دارای چهااار بدااد قااانونی ،اقتصااادی ،اخالقاای و
انساندوستی میباشد .پرسشنامۀ هویت تیمی هواداران نیز براسا پرسشناماۀ هویات تیمای
استرادهشده در پژوهش گای 2و همکاران ( )2113تهیه شد (گای و همکاران.)2113 ،
روایی پرسشنامهها با نظرخواهی از  6تن از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی پرساشناماههاا باا
استراده از طری آلرای کرونباخ برای  31پرسشنامه محاسبه شد که بارای بداد قاانونی ،1/78
اقتصادی  ،1/73اخالقی  ،1/83انساندوستی  1/83و برای مقیا هویات تیمای  1/81محاسابه
شد .پو از جمعآوری  384پرسشنامه از بین هواداران تیمهاای منتخا  ،ابتادا بارای بررسای
نرمالبودن توزیع دادهها از شاخصهای کجی و کشیدگی استراده شد .جهت نرمالبودن دادههاا
با استراده از این شاخصها الزم است قدر مطلق مقدار بهدستآمده کمتر از  2باشد (وبی پور
و صرری.)1331 ،

1 .Galbreath
2. Gau
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جدول 1ا شاخصهای کجی و کشیدگی توزیع دادهها
شاخص کشیدگی

شاخص کجی (چولگی)

2

اقتصادی

-1/172

1/125

- 1/37

-1/158

1/248

- 1/23

ردی

متغیر

طری چولگی

خطای استاندارد چولگی

نسبت طری به خطا

طری کشیدگی

خطای استاندارد کشیدگی

نسبت طری به خطا

1

قانونی

-1/165

1/125

- 1/32

-1/451

1/248

- 1/81

3

اخالقی

-1/214

1/125

-1/63

1/181

1/248

1/72

4

انساندوستی

-1/178

1/125

- 1/42

-1/243

1/248

- 1/11

5

مسئولیت اجتماعی

-1/188

1/125

- 1/51

1/267

1/248

1/17

6

هویت تیمی

-1/231

1/125

- 1/84

1/365

1/248

1/47

برای محاسبۀ روایی سازۀ مسئولیت اجتماعی با  4بدد قانونی ،اقتصادی ،اخالقی و انساندوستی،
تحلیل عاملی تأییدی با استراده از نرمافزار آمو  1بهمنظور براز مدل اندازهگیاری مسائولیت
اجتماعی انجام شد .پو از تأیید براز مدل اندازهگیاری ،باهمنظاور بررسای تاأثیر مسائولیت
اجتماعی بر هویت تیمی هواداران تیمهای منتخ از رگرسیون چندگاناه در نارمافازار ا پای
ا ا  2استراده شد .کلیۀ بروندادهای آماری مربوط به تجزیه و تحلیالهاای فاوق در قسامت
نتایج ارائه شده است.
نتایج
نتااایج آمااار توصاایری نشاااندهناادۀ اطالعااات جمدیااتشااناختی افااراد شاارکتکننااده در
پژوهش ،به ترکی تیم در جدول  2آمده است.

1 . Amos
2 . spss
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جدول 2ا یافتههای توصیری بهدستآمده از نمونۀ موردبررسی
تراکتورسازی

نمونۀ پژوهش

استقالل
تدداد

درصد

تدداد

درصد

تدداد

درصد

تدداد

درصد

کمتر از  1سال

2

1 /6

2

1 /6

7

5/5

11

2/3

2-5
6-11
11-15
باالی  15سال

12
28
31
56

3/4
21/3
23/4
43/8

7
12
41
67

5/5
3/4
31/3
52/3

53
26
15
27

41/4
21/3
11/7
21/1

72
66
85
151

18/8
17/2
22/1
33/1

18-25

32

71/3

34

73/4

33

72/7

273

72/7

26-35
36-45
 46به باال

33
1
2

25/8
1/8
1 /6

23
4
1

22/7
3/1
1/8

23
5
1

22/7
3/3
1/8

31
11
4

23/7
2 /6
1/1

زیر دیپلم

22

17/2

21

15/6

13

14/8

61

15/3

دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد و
باالتر

37
21
24

28/3
15/6
18/8

37
23
28

28/3
18/1
21/3

28
27
31

21/3
21/1
23/4

112
71
82

26/6
18/2
21/4

25

13/5

21

15/6

24

18/8

63

18/1

بله

113

88/3

112

87/5

117

31/4

342

83/1

خیر

15

11/7

16

12/5

11

8 /6

42

11/3

1-3

67

52/3

63

53/3

27

21/1

163

42/4

4-6
7-11
باالی 11

18
17
26
128

14/1
13/3
21/3
111

23
8
28
128

18/1
6/3
21/3
111

55
15
31
128

43/1
11/7
24/2
111

36
41
85
384

25/1
11/4
22/1
111

دستهها

مؤلره

سابقۀ هواداری

سن

تحصیالت

پیگیری همۀ
بازیها
تدداد ورور در ی
فصل
مجموع

پرسپولیو

پااو از جمااعآوری  384پرسااشنامااه از بااین هااواداران سااه تاایم منتخاا از لیااگ برتاار
فوتبااال ایااران ،بااهمنظااور بررساای روایاای سااازۀ پرسااشنام اۀ مساائولیت اجتماااعی از تحلیاال
عاااملی تأییاادی اسااتراده گردیااد .بااراز کلاای ماادل اناادازهگیااری توس ا تحلیاال عاااملی
تأییاادی انجااام ش اد .در ایاان مرولااه بااهمنظااور تدیااین درج اۀ بااراز ماادل اناادازهگیااری،
کرایاات بارهااای عاااملی ،باااقیماناادههااای اسااتانداردشااده و واریااانوهااای بیااانشااده باارای
متغیر هاای مشااهدهشاده ،تحلیال عااملی تأییادی انجاام شاد .در نارمافازار آماو تدادادی
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اندازۀ باراز بارای تدیاین نیکاویی باراز مادل مرارود وجاود دارد .انادازههاای نیکاویی
براز  ،انادازۀ تطاابق مااتریو کواریاانو مشااهدهشاده باا مااتریو پایشبینایشادۀ مادل
پیشنهادی را نشان میدهند.
مادل اناادازهگیااری واصال از گویااههااای مسائولیت اجتماااعی در شااکل  1ارائاه شااده اساات.
الزم به ذکر است کاه باراز مادل در مرولاۀ اول تأییاد شاد و مادل انادازهگیاری پاژوهش
بدون اصالح پذیرفته شد .شاخصهای براز مدل در ادامه ارائه شده است.

شکل 1ا مدل اندازهگیری مسئولیت اجتماعی با طرای استاندارد

ماااتریو واریااانو ااا کواریااانو ورودی کااه از روی  13متغیاار موجااود در ماادل محاساابه
میشاود ،وااوی  31گشاتاور نموناهای اسات .بارای مادل انادازهگیاری  3وزن رگرسایونی6 ،
کوواریاانو و  17واریاانو (درمجماوع  32پاارامتر) بایاد بارآورد شاود؛ بناابرایان ماادل دارای
 53درجااۀ آزادی ( )31-32=53اسااات و درجااۀ آزادی صااارر نیسااات؛ لاااذا مقااادار آماااارۀ
نیکااویی بااراز کااایدو محاساابه ماایشااود .آمااارۀ کااایدو باارای ماادل پااژوهش 143/32
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بهدست آمد ( .)χ n=384,df=59=143/32ازآنجااکاه وجام نموناه زیااد مایباشاد ،کاایدو باا
درنظاارگاارفتن درجاۀ آزادی ترساایر ماایشااود .مقاادار نساابت کااایدو بااه درج اۀ آزادی 2/44
بهدست آمد .ازآنجاکه این مقادار کمتار از  3مایباشاد ،نشااندهنادۀ باراز مادل مایباشاد.
شاااخصهااای ( =1/345شاااخص نیکااویی بااراز =1/332 ،1شاااخص بااراز بهنجااار،2
 =1/345شاااخص تااااکر لااوییو=1/311 ،3شااااخص بااراز نسااابی=1/358 ،4شااااخص
بااراز افزایشاای=1/315 ، 5شاااخص نیکااویی بااراز تداادیل شااده )6همگاای باااالی 1/3
بااهدساات آمدنااد کااه ایاان شاااخصهااا نیااز بااراز ماادل را تأییااد کردنااد .شاااخص
(=1/161˂1/18ریشااه دوم میااانگین مربدااات خطااای باارآورد  )7نیااز تأییاادکنناادۀ بااراز
مدل اندازهگیری پژوهش میباشد.
پو از تأیید براز مادل انادازهگیاری ،ابتادا آماار توصایری (میاانگین و انحاراف اساتاندارد)
متغیاارهااای پااژوهش محاساابه شااد .سااپو رابطاۀ بااین ابداااد مساائولیت اجتماااعی و هویاات
هواداران بررسی شاد و درنهایات باهمنظاور بررسای تاأثیر مسائولیت اجتمااعی باا چهاار بداد
قانونی ،اقتصادی ،اخالقی و انسااندوساتی بار هویات هاواداران تایمهاای منتخا لیاگ برتار
فوتبال ایران ،رگرسیون چندگانه بهرو گامبهگام اجرا شد.
نتایج توصیری نشااندهنادۀ ساطح ابدااد مسائولیت اجتمااعی باشاگاههاا (متغیار پایشباین)
و هویت هواداران (متغیر مالک) در جدول  4ارائه شده است.
جدول4ا ابداد مسئولیت اجتماعی باشگاه و هویت هوادارن
متغیر

نقش

میانگین

انحراف استاندارد

قانونی
اقتصادی
اخالقی

پیشبین
پیشبین
پیشبین

3/42
3/54
3/78

1/177
1/135
1/173

انساندوستی

پیشبین

3/73

1/188

مسئولیت اجتماعی
هویت هواداران

پیشبین
مالک

3/75
4/145

1/188
1/182

1. GFI
2. NFI
3. TLI
4. RFI
5. CFI
6. AGFI
7. RMSEA
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همااانطااورکااه مشاااهده ماایشااود ،از میااان ابداااد مساائولیت اجتماااعی بدااد اخالقاای بااا
میااانگین  3/78بیشااترین میااانگین و بدااد قااانونی بااا میااانگین  3/42کمتاارین میااانگین را
دارد .هویت هاواداران کاه نقاش متغیار ماالک را دارد میاانگین  4/145را باهخاود اختصااص
داده اساات .بااهنظاار ماایرسااد هااواداران از فدالیااتهااای اقتصااادی و رعایاات اصااول قااانونی
باشگاهها رطایت کمتری دارند.
ازآنجااکااه پاایشفاارد انجاام رگرساایون چناادگاناه وجااود ارتباااط مدناادار بااین متغیاارهااای
پاایشبااین و مااالک ماایباشااد ،جهاات آزمااون ایاان پاایشفاارد آزمااون همبسااتگی پیرسااون
اجرا شد .نتایج آزمون طری همبستگی پیرسون در جدول  5آمده است.
جدول 5ا ارتباط بین ابداد مسئولیت اجتماعی و هویت هواداران
متغیر مالک

هویت هواداران

همبستگی
پیرسون*

سطح
مدناداری

قانونی

1/677

1/111

وجود ارتباط مدنادار

اقتصادی
اخالقی
انساندوستی
مسئولیت اجتماعی

1/743
1/825
1/783
1/811

1/111
1/111
1/111
1/111

وجود ارتباط مدنادار
وجود ارتباط مدنادار
وجود ارتباط مدنادار
وجود ارتباط مدنادار

متغیر پیشبین

نتیجه

*فاصلۀ اطمینان  1/15در نظر گرفته شده است.

نتایج آزماون طاری همبساتگی پیرساون نشاان مایدهاد باین ابدااد مسائولیت اجتمااعی و
هویت هواداران تیمهاای منتخا  ،ارتبااط مثبات و مدنااداری وجاود دارد .باهعباارتدیگار باا
افزایش هاریا از شااخصهاای مسائولیت اجتمااعی باشاگاه ،نیات خریاد هاواداران افازایش
مییابد.
بهمنظور تدیین تاأثیر هاریا از ابدااد مسائولیت اجتمااعی بار هویات هاواداران و همچناین
تااأثیر کلاای مساائولیت اجتماااعی ،از رگرساایون چناادگانااه اسااتراده شااد .هنگااام اجاارای
رگرساایون ،متغیاارهااای پاایشبااین بااهرو گااامبااهگااام انتخااا شاادند .در ایاان رو بااا
اسااتراده از آزمااون واریااس  ،متغیاارهااایی کااه در مدادل اۀ رگرساایون ت اأثیر ندارنااد از مدادلااه
خارج میشوند.
نتایج رگرسیون چنادگاناه باهرو گاامباهگاام در اداماه بیاان شاده اسات .جادول  6شاامل
نتایج آزمون تحلیل واریانو ی طرفه در هر مدل میباشد.
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جدول 6ا نتایج آزمون آنالیز واریانو ی طرفه
میانگین
مجذور

واریانو

سطح
مدناداری*

متغیرهای
پیشبین

مجموع
مجذورات
356/323

1

356/323

711/125

1/111

134/142
551/471

382
383

1/518

363/313

2

184/652

باقیمانده

181/168

381

1/476

کل

551/471

383

373/414

3

124/471

177/157
551/471

381
383

1/466

مدل
.1

اخالقی

رگرسیون

باقیمانده
کل
.2

اخالقی ،اقتصادی

.3

اقتصادی ،اخالقی،
انساندوستی

رگرسیون

رگرسیون

باقیمانده
کل

درجۀ
آزدی

388/327

267/141

1/111

1/111

*فاصلۀ اطمینان  1/15در نظر گرفته شده است.

با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانو که در هر  3مروله و بهویژه مرولۀ نهاایی از رگرسایون
گامبهگام مدناادار هساتند ( ،)sig=1/111<1/15ایان مدنااداری نشاان مایدهاد کاه طاری
همبستگی چندگانه صرر نیست ،بلکه همبستگی خطی بوده و طری بتاآما در مدادلۀ رگرسیون
مدنادار میباشد .در ادامه با توجه به این که در رگرسیون چندگانه با رو گاام باه گاام تمرکاز
اصلی بر مدل نهایی میباشد ،از بیان مدادلۀ رگرسیونی در گامهای ابتدایی خودداری میشاود و
تنها متغیرهای مدادلۀ رگرسیون در مرولۀ نهایی و همبساتگی چندگاناه تاا ایان مرولاه ارائاه
میشود .نتایج رگرسیونی در جدول  7ارائه شده است.
جدول 7ا مدل رگرسیونی چندگانۀ تبیینکنندۀ هویت هواداران باشگاه
متغیرهای
مدادله

طرای غیراستاندارد
بتا

خطای استاندارد

1/163
1/448
اخالقی
1/163
1/217
اقتصادی
1/164
1/183
انساندوستی
متغیرهای خارجشده از مدادلۀ رگرسیون
قانونی

طری استاندارد بتا

آماره تی

سطح مدناداری

1/476
1/211
1/187
همبستگی جزئی
-1/144

7/634
3/413
2/371

1/111
1/111
1/113
سطح مدناداری
1/335

t
-1/852

ت اأثیر هااری ا از متغیاارهااای پاایشبااین باار متغیاار مااالک در جاادول  7ارائااه شااده اساات.
بااهمنظااور مشااخصشاادن ت اأثیر هری ا از ابداااد مساائولیت اجتماااعی باار هویاات هااواداران،
رگرسیون چندگانه بهرو گامبهگاام انجاام شاد .در مرولاۀ نهاایی مشاخص شاد تاأثیر ساه
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بدااد اخالقاای ،اقتصااادی و انساااندوسااتی در مدادلااۀ رگرساایون مدنااادار ماایباشااد .در
رگرساایون چندگانااه بااهرو گااامبااهگااام ،بااا ورود متغیاار جدیااد متغیاارهااایی کااه قاابالا وارد
مدادله شدهاند از نو آزموده می شوند تاا مشاخص شاود آیاا هناوز هام وراور آنهاا در مادل
به موفقیت آن کم مایکناد یاا خیار؛ بناابرایان اوتماال دارد برخای از متغیارهاایی کاه در
مرولۀ اول قادرت تبیاین بااالیی دارناد در مراوال بدادی واذف شاوند .در پاژوهش واطار،
تأثیر بدد قاانونی در مدادلاۀ رگرسایون مدناادار نباود و از مدادلاۀ رگرسایونی واذف گردیاد.
نتااایج نشااان ماایدهااد بدااد اخالقاای بااا بتااای اسااتاندارد  1/448بیشااتر از دیگاار ابداااد
مساائولیت اجتماااعی باشااگاه باار هویاات هااواداران ت اأثیر دارد .بدااد از آن بدااد اقتصااادی بااا
بتای  1/217در رتباۀ دوم و بداد انسااندوساتی باا بتاای  1/183در رتباۀ ساوم تاأثیرگاذاری
قاارار دارنااد .طااری همبسااتگی و طااری تدیااین واصاال از رگرساایون چناادگانااه بااهرو
گامبهگام در جدول  6ارائه شده است.
جدول 8ا همبستگی چندگانۀ مدادلۀ رگرسیون
مدل

طری همبستگی
چندگانه

طری تدیین

طری تدیین تددیلشده

خطای مدیار برآورد

4

1/824

1/678

1/676

1/682

طااری همبسااتگی چندگانااۀ واصاال از سااه بدااد مساائولیت اجتماااعی جهاات پاایشبیناای
هویاات هااواداران 1/824 ،ب اهدساات آمااده اساات .همااانطااور کااه جاادول  8نشااان ماایدهااد،
تقریب ااا  %67از واریااانو و تغییاارات هویاات هااواداران توس ا سااه بدااد اخالقاای ،اقتصااادی و
انساندوستی مسئولیت اجتماعی پیشبینی میشود.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه (با  4بدد اقتصادی ،اخالقی،
انساندوستی و قانونی) بر هویت تیمی هواداران باشگاه بود .در قسمت آماار توصایری مشااهده
شد شاخص قانونی با میانگین  3/42نسبت به دیگر شاخصهای مسائولیت اجتمااعی میاانگین
کمتری دارد .این نتایج میتواند هشداری برای مدیران باشگاهها باشد کاه هاواداران از عملکارد
قانونی باشگاهها رطایت کمتری دارند؛ ازاینرو الزم است قراردادها و سایر فدالیتهای باشگاههاا
شراف و طبق قانون باشد و گزار کلیۀ فدالیتها به اطالع هوادارن برسد .همچنین در قسامت
توصیری مشاهده شد  %42/4هواداران در طول ی فصل ،تنها 1تا  3بار در ورزشگاه واطر می-
شوند که بهطور قابلتوجهی پایین میباشد .مدیران باشگاهها باید عوامل مؤثر بر ورور هواداران
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را بررسی کنند و میزان ورور هواداران را با تقویت عوامل مؤثر بر ورور هواداران افزایش دهند
تا عالوهبر فرو بلی بیشتر ،خرید محصوالت و ومایت مالی توسا هاواداران را نیاز افازایش
دهند.
در قسمت اساتنباطی نتاایج پاژوهش نشاان داد هار چهاار بداد قاانونی ،اقتصاادی ،اخالقای و
انساندوستانۀ مسئولیت اجتماعی با هویات هاواداران رابطاه دارناد .وجاود ایان رابطاه یکای از
پیشفرد های انجام رگرسیون میباشد .نتایج تحلیل رگرسیون چندگاناه نشاان داد تاأثیر ساه
بدااد اخالقاای (=0/476بتااا) ،اقتصااادی (=0/211بتااسو انساااندوسااتی (=0/187بتااس) در مدادل اۀ
رگرسیونی مدنادار میباشد .طرای رگرسیونی نشان میدهند که باهازای افازایش یا انحاراف
استاندارد در متغیر های اخالقی ،اقتصادی و انساندوستی ،بهترتی تقریبااا  1/21 ،1/47و 1/18
انحراف استاندارد به متغیر هویت تیمای افازوده خواهاد شاد .الزم باه ذکار اسات کاه طاری
همبستگی چندگانۀ واصل از سه بدد اخالقی ،اقتصاادی و انسااندوساتی مسائولیت اجتمااعی
 1/824بهدست آمد و طری تدیین واصل از آن  1/676میباشد .طاری تدیاین تدادیلشادۀ
واصل از هم بستگی چندگانه ،از مجماوع طارای اساتاندارد ساه بداد مسائولیت اجتمااعی در
مدادلۀ رگرسیون کمتر میباشد که این بهدلیل میزان خطایی است که در برآوردهای فوق وجود
دارد .طری تدیین تددیلشادۀ واصال از ساه بداد مسائولیت اجتمااعی نشاان مایدهاد کاه
درمجموع %67 ،واریانو هویت تیمی توس سه بدد مسئولیت اجتماعی پایشبینای مایشاود.
بهعبارتدیگر با افزایش  1واود انحراف استاندارد در متغیر مسائولیت اجتمااعی 1/67 ،انحاراف
استاندارد در هویت تیمی افزایش خواهد داشت؛ بنابراین با بهبود عملکرد باشگاه در این سه بدد
مسئولیت اجتماعی ،هویت هواداران افزایش مییابد که بهنوباۀ خاود باعاث افازایش وفااداری و
ورور هواداران میشود .نتایج نشان داد بدد قانونی باشگاه بر هویت هواداران تأثیری ندارد.
در رابطه با پژوهشهای مشابه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
والکر و کنت ( )2113دریافتند که هویت تیمی ،تأثیر مسئولیت اجتماعی بر متغیرهاای وابساته
را تددیل می کند .نتایج پژوهش آن ها نشان داد هرچه سطح هویات تیمای بااالتر باشاد ،تاأثیر
مسئولیت اجتماعی بر هری از مؤلره های قصد ومایت (تکارار خریاد ،تبلیا دهاان باه دهاان،
مصرف محصوالت و مصرف رسانه ای) بیشتر است .این امر نشاندهندۀ تأثیر مسئولیت اجتماعی
بر هویت و تأثیر هویت بر متغیرهای وابسته است .سارتور و والکر ( )2111به این نتیجه رسیدند
که تدامل مسئولیت اجتماعی و هویت هواداران مسابقات اتومبیلرانی بر تصویر مساابقات ،تبلا
دهانبهدهان ،مصرف محصوالت و مصرف رسانه تأثیر مثبت و مدناداری دارد.
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در رابطه با تأثیر مسئولیت اجتماعی بر هویت مشتریان ،پاژوهش واطار باا پاژوهشهاای زیار
همسو است:
لی ( )2111در پژوهشی دریافت که مسئولیت اجتماعی بر هویت مشاتری تاأثیر مثبتای دارد.
ازآنجاییکه طبق تئوری هویت اجتماعی ،میزان تطبیاق ساازمان باا خاودانگاارۀ افاراد هویات
مشتریان را تشکیل می دهد ،انجام فدالیتهای مسئولیت اجتماعی باعث میشود افراد ،ساازمان
را به جامده و خودشان نزدی بدانند .اوتماالا بههمین دلیل است که هویات مشاتریان افازایش
مییابد .لی و لی ( )2112در پژوهشی در رابطه با اثر تداملی مسئولیت اجتماعی و خاو ناامی
بر ارزیابی مشتریان از شرکت دریافتند که مسئولیت اجتماعی اثر مدناداری بر هویت مشتریان و
نگر به برند دارد.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد از بین ابداد مسئولیت اجتماعی ،تأثیر بداد قاانونی در مدادلاۀ
رگرسیون مدنادار نبود و این متغیر از مدادلاۀ رگرسایون واذف شاد .هرچناد عملکارد قاانونی
باشگاه متغیر مهمی میباشد ،وذف آن از مدادلۀ رگرسیونی به این دلیل است که در رگرسایون
چندگانه بهرو گامبهگام ،با ورود متغیر جدید متغیر هایی که قبالا وارد مدادلاه شادهاناد از ناو
آزموده میشوند تا مشخص شود آیا هنوز هم ورور آنها در مدل به موفقیت آن کم میکند
یا خیر؛ یدنی در هر مروله ،تأثیر همۀ متغیرها بررسی میشود و متغیری کاه نسابت باه دیگار
متغیرها تأثیر مدناداری نداشته باشد از مدادلۀ رگرسیونی وذف مایشاود (بارخالف رگرسایون
چندگانه بهرو همزمان که همۀ متغیرها در مدادلۀ رگرسیون باقی میمانند).
با توجه به این که سه بدد اخالقی ،اقتصادی و انسااندوساتی مسائولیت اجتمااعی بار هویات
هواداران باشگاه تأثیر دارند ،توجه به همۀ ایان شااخصهاا طاروری اسات .در بداد اقتصاادی
پرور بازیکنان و قرارداد با اسپانسرهای داخلی میتواند کارساز باشد .رعایت اصاول اخالقای و
فدالیتهای انساندوستانه از ابداد دیگر مسئولیت اجتماعی هستند .انجام بازیهای دوساتانه باا
هدف کم به نیازمندان و فدالیتهای انررادی ورزشاکاران در اماور خیریاه مهام هساتند .باه
مدیران باشگاهها توصیه میشود به ابداد و فدالیتهای مسئولیت اجتماعی توجه بیشتری کارده
و اینگونه فدالیتها را در برنامۀ بلندمدت خود درنظر بگیرند .همچناین الزم اسات باشاگاههاا،
جامده و بهخصوص هواداران را از کلیۀ فدالیتهای خود آگاه کنند .باشگاههای فوتباال بایاد در
جهت سود رسانی به تمام اقشار جامده ،اعم از کودکان تا سالمندان تال کنناد .ایان تاال هاا
شامل گشودن درهای اماکن ورزشی برای اساترادۀ عماوم و باهخصاوص ساازمانهاای خیریاه،
کم های مالی به سازمانهای خیریه و بیمارستانها ،وراور شخصای ورزشاکاران مداروف در
مراسم جمعآوری کم های مردمی برای نیازمندان ،گرفتن عکو یادگاری در کناار کودکاان و
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 توجاه باه ایان عوامال باعاث افازایش.نوجوانان عالقهمند و فدالیتهایی از این قبیل مای شاود

 هویت هواداران را افزایش میدهد که،مسئولیت اجتماعی باشگاه میشود که بهنوبۀ خود
 وفاداری و ورور گستردۀ هواداران و ومایت بیشتر از تیمها و باشگاههای،پیامد این امر
.ورزشی است
هرچند در پژوهش واطر سدی شده است که باا جماعآوری پرساشناماه در زماانهاای
 تأثیر عملکرد تایم در یا مساابقۀ خااص (بارد یاا باخات در یا مساابقه) و،متراوت
 از محادودیتهاای،همچنین تدداد مسابقات انجامشده بر نتاایج پاژوهش خنثای شاود
 در جهات رفاع.پژوهش واطر این است که تدداد باشگاههای موردبررسی کم مایباشاد
نواقص پژوهش واطر به پژوهشگران پیشنهاد میشود در آینده تدداد تیمهاای بیشاتری
.را انتخا کنند و در چند مسابقۀ مختل اقدام به توزیع پرسشنامه نمایند
،با ت وجه به تحقیقات قبلی انجام شده که بیشتر در ویطه غیر ورزشی انجام شده بودناد
 قصاد خریاد و، هویات مشاتریان،روشن است که مسئولیت اجتماعی بر خوشنامی برناد
 تحقیق واطر نشان داد در ویطه ورز و به ویاژه فوتباال.نیات آینده آن ها تاثیر دارد
.نیز مسئولیت اجتماعی باشگاه ها بر هویت هواداران باشگاه تاثیر مثبت دارد
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Abstract
The aim of this study was investigate the effect of club's social responsibility
on the fan's team identification. Population of this study was consists of the
fans of three teams that selected of the Iranian Football Pro League. By
using the formula to determine the sample size, it for infinite population
obtained 384. For data collection, the social responsibility questionnaire and
team identification questionnaire were used. In order to verify the normality
of data distribution, the Skewness, and Kurtosis indexes were used. For data
analysis, statistical tests such as mean, standard deviation, factor analysis,
Pearson correlation, and multiple regressions were used. Results showed that
social responsibility have a positive effect on fans identification. It can be
said activities such as participating in the games aimed at helping needy
people, support of sport for all and activities such as these enhance the fan
identification.
Keywords: Football Club, Team Identification, Social Responsibility,
Premier League, Fans
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