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 مدیریت و توسعه ورزشدوفصلنامه 

 

 7سال سوم، شماره دوم، پیاپی 

 

 و بلوچستان ستانیسازی استان سبدن هاینامی باشگاهخوش با یاجتماع تیمسئول رابطه

 
 1*یمحسن غفران

 22/8/13تاریخ پذیرش:                       6/3/13تاریخ دریافت:        
 

 

 چکیده

نامی خوش تیتقو قیاز طر توانندیم یاجتماع تیمسئول هایتی، فعالدهدیم نشان یشواهد تجرب  :هدف

نامی با خوش یاجتماع تیمسئول رابطه نییهدف پژوهش حاضر، تع داشته باشند. لذا یمثبت یهاامدیپ

 و بلوچستان بود. ستانیسازی استان سبدن هایباشگاه

ورزشكاران رشته  هیکل پژوهش را یامعه آماربود. ج یاز نوع همبستگ یفیتوص ق،یروش تحق :شناسیروش

عنوان نفر به 384بر اساس جدول مورگان  که دادندیم لیسازی در استان سیستان و بلوچستان تشكبدن

 پرسشنامهو  یاجتماع تیمحقق ساخته مسئول پرسشنامهها، داده یآورجمع بزارحجم نمونه انتخاب شدند. ا

مورد تأیید قرار  یورزش تیرینفر از اعضای هیأت علمی مد 5ها توسط مهپرسشنا ینامی رسلر بود. روایخوش

(، به دست α= 13/2( و )α=81/2) بیکرونباخ به ترت یآلفا بیها با استفاده از ضرپرسشنامه ییایگرفت و پا

و انحراف استاندارد و در بخش  نیانگیاز م یفیها، در بخش توصداده لیو تحل هیمنظور تجزآمد. به

 استفاده شد. گامبهگامچندگانه به روش  ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیاز ضر ،یباطاستن

دارند.  داریینامی باشگاه، رابطه مثبت و معنبا خوش یاجتماع تیابعاد مسئول همهنشان داد،  جینتا :هایافته

 912/2)با  یصادو اقت (β= 226/2)ی دوست، انسان(β=238/2) ی، اخالق(β=219/2) یقانون ابعاد نیهمچن

=β) بودندنامی خوش برای یداریمعن بینی کنندۀپیش. 

 یاجتماع هایتیبه مسئول یشتریسازی توجه ببدن یهاباشگاه رانیاست مد ازین ن،یبنابرا :گیرینتیجه

 کنند. نیخود را تضم یهانامی باشگاهداشته باشند تا خوش
 ورزشكاران. ،سازیاشگاه بدنب ،نامیخوش ،یاجتماع تیمسئول های کلیدی:واژه

 

 یو روانشناس یتیعلوم ترب دانشكده ی،بدنتیترب ی، گروهبدنتیترب سیستان و بلوچستان، دانشگاه اریاستاد. 9

  m_ghofrani2000@ped.usb.ac.ir :نشانی الكترونیک نویسندۀ مسئول *
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مقدمه 
( به مجموعه CSR) 9ئولیت اجتماعی شرکتمس

شود که صاحبان سرمایه و گفته می ییهاتیفعال

عنوان یک صورت داوطلبانه، بههای اقتصادی بهبنگاه

. در واقع، دهندیعضو مؤثر و مفید در جامعه انجام م

در  دیمجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان با

 انجام دهد یاجهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه

 2از دیدگاه درک و هینر .کندیکه در آن فعالیت م

است بر عهده  یافهی(، مسئولیت اجتماعی وظ9118)

ها آن یهاتیمؤسسات خصوصی، لذا چگونگی فعال

باشد که تأثیر سوئی بر زندگی  یاگونهباید به

( و در اثر آن زیانی 9381 اجتماعی نگذارد )مشبكی،

ها از (. سازمان9319 هانی،)نصراصف به جامعه نرسد

CSR  برای توسعه مزایای رقابتی و ایجاد روابط با

. طبق یک بررسی در کنندیسهامداران استفاده م

 درصد 72مشتریان اروپایی، مشخص شد که 

مشتریان در زمان خرید محصول یا خدماتشان، تعهد 

 رندیگیم شرکت به مسئولیت اجتماعی را در نظر

 (.9222 ،3)باسو و مولر
های اجتماعی سازمان، دارای چهار بعد مسئولیت

، اـهنمازاـنخستین بعد مسئولیت س که باشدیم

و ها فعالیتدر آن  هـکت ـسا 4مسئولیت اقتصادی

. دومین بعد ردیگیم اررـقدنظر وردی مقتصات امااقدا

ت ـعایرامل ـه شـک است 5مسئولیت قانونیآن 

 یاـهوهرـگق وـعایت حقکنندگان، رق مصرفوـحق

، یطیمحستیی زهااردتاندـسات ـعای، رعـنفذی

. سومین بعد، مسئولیت شودیه مغیرو شتی ابهد

را تی اتعهدو ظایف وه ـمجموع واست  6دوستیانسان

و ظ ـت حفـجهدر د ـباین مازاـس هـک ردیگیدر برم

ت ـعایو ره ـهمه جانبش کمک به جامعه با نگر

و هد م دنجار اوصالح عمومی کشـمت و دـحوظ ـحف

                                                      
1. Corporate Social Responsibility 

2.Derk & Hiner 

3.Basu & Mueller 

4. Economic 

5. Legal responsibility 

6. Philanthropy 

، بدین معنی است 7آخرین بعد آن، مسئولیت اخالقی

ی عضااسایر ن همچو رودیر منتظااها نمازسااز  که

ی هاوربادات و عتقاو اها رهنجا، هاارزشجامعه به 

و ها رکارا در خالقی و شئون اشته اگذام حتردم امر

 هند.ار دتوجه قررد مود خوهای فعالیت

)باشگاه ورزشی(،  ن سازمانرابطه قوی بی لیبه دل

ی مسئولیت اجتماعی هامشتری و جامعه، فعالیت

مهم  های ورزشیتیم 8نامیطور فزاینده برای خوشبه

نامی، ارزیابی (. خوش22:9319)بخشنده، هستند

و منشأ آن از  باشدیعموم از کسی یا چیزی م

مشاهدات مردم عادی و درک آنان از یک نفر یا یک 

نامی سازمان میزان هوشیاری ت. پس خوششیء اس

یا ارزیابی و درک افراد از یک شرکت بر اساس رفتار 

 (.9319 )نصراصفهانی، شودیم شرکت تعریف

ای نامی، مجموعه( خوش2226) 1از دیدگاه کارتر

ذینفعان مختلف به  لهیوسبه کههای کلیدی از ویژگی

دارد شود، دالیل زیادی وجود سازمان نسبت داده می

 نامی توجه کنندباید به خوش هاکه محققان و سازمان

نامی را (. خوش92،2226)گیبسون و گاستننون

ترین سرمایه سازمان دانست که با ارزش توانیم

 ،99تواند از افزایش قیمت حمایت کند )رسلرمی

های راهبردی بسیاری ازجمله، سود ، سبب( 2292

قابتی برای ها شود و یک منبع مزیت رکاهش هزینه

(. همچنین، 34:9319)بخشنده، ها باشدشرکت

 ،یک شرکت، رفتار نادرست و فاقد اعتماد نامیخوش

را به همراه دارد و  یمدت و بلندمدتهای کوتاهپیامد

کند و این مثبت کاهش پیدا میی نامخوش جیتدربه

بر عملكرد آینده سازمان تأثیر دارد. از آنجا که  نیز

وابسته نامی انی در بلندمدت به خوشدرآمد هر سازم

روی  رفتار کنند و یدرستها باید بهاست، سازمان

                                                      
7. Moral responsibility 

8. Reputation 
9. Carter 

10. Gibson & Castanon 

11. Ressler 
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و  9117 ،9گذاری کنند )اولیورسرمایهی نامخوش

 (.2225 ،2فانگ

های مسئولیت دهد فعالیتشواهد تجربی نشان می

تواند از طریق افزایش تصویر برند، تقویت اجتماعی می

افزایش فروش و تثبیت نامی، حفظ کارکنان، خوش

یامدهای مثبتی داشته کنندگان پوفاداری مصرف

 3(. طبق گفته ویدرمن و باکسل2292 ،باشند )رسلر

نامی شرکت به جذب مشتری و ( خوش2225)

 کارمندان خوب و افزایش وفاداری مشتریان کمک

نامی، بقا و پیشرفت یک و بدون داشتن خوش کندیم

 شرکت میسر نخواهد شد.

مشتریان چگونه  کهنیان تاکنون درباره امحقق

، دهندیاجتماعی را درک و به آن پاسخ م مسئولیت

اند. اگرچه مسئولیت اطالعات کمی ارائه کرده

اجتماعی در مدیریت و رفتار سازمانی اهمیت زیادی 

دارد، اما در مباحثات مدیریت ورزشی کمتر به آن 

بیشتر  البته، (.45:9319شده است )بخشنده،اختهپرد

های مسئولیت شده در رابطه با پیامدتحقیقات انجام

ی بر اجتماعی، بیانگر تأثیر مثبت مسئولیت اجتماع

ند، تحقیقاتی نیز وجود هسترفتار و نگرش مشتریان 

اند مسئولیت اجتماعی بر واکنش دارند که بیان کرده

تحقیق  دارد.مشتریان تأثیر نداشته و یا تأثیر منفی 

 ( در بررسی تأثیر مسئولیت2221) 4رانوالكر و همكا

اجتماعی بر نگرش هواداران در صنعت ورزش، نشان 

نامی باشگاه تأثیر اجتماعی بر خوش داد که مسئولیت

 والكر و همكاران ،در تحقیق دیگری  .مثبت دارد

های ( در رابطه با مسئولیت اجتماعی بازی2292)

لیت آگاهی تماشاگران از مسئو ندالمپیک نشان داد

های المپیک، تكرار خرید بازینامی اجتماعی بر خوش

دارد.  یداریمعنو مصرف محصوالت تأثیر مثبت و 

که مسئولیت  در تحقیقی عنوان نمود (2299) 5امران

                                                      
1. Oliver 

2. Fang 

3. Viderman & Buxel 

4. Walker 
5.Imran 

اجتماعی تأثیر مستقیمی بر شهرت شرکت دارد و 

 .دهدیتمایالت خرید مشتریان را افزایش م

 در( 2225) 7ب( و مهر و و2224) 6کلین و داوار  

هایی نشان دادند، مسئولیت اجتماعی شرکت، پژوهش

نامی برند دارد و تمایل به تأثیر مستقیم روی خوش

 (2299) 8و همكاران . سارتوردهدیخرید را افزایش م

 1یرانلیروی انجمن ملی مسابقات اتومب را تحقیقی

از  تواندیاجتماعی م انجام دادند و دریافتند مسئولیت

نامی بر حمایت مشتریان تأثیر هبود خوشطریق ب

( و 2221) 92و کنت مثبت بگذارد. همچنین والكر

های خود نشان در پژوهش (2299) 99الی و لی

دادند، میزان اهمیت هواداران به مسئولیت اجتماعی، 

 92لنگوین نامی باشگاه تأثیر مثبت دارد.بر خوش

 یها( در پژوهشی به بررسی اثر برنامه2299)

ها بر تصور ذهنی و شهرت یت اجتماعی شرکتمسئول

 کههای تایلندی پرداخت و به این نتیجه رسید شرکت

های های مسئولیت اجتماعی که به بخشبرنامه

-تقسیم می رخواهانهیاقتصادی، قانونی، اخالقی و خ

نامی گردند، یک تأثیر متوسط بر تصور ذهنی و خوش

دادند، نشان  نیز( 2224) 93دارند. کلین و داوار

مسئولیت اجتماعی اثری مستقیم و قوی بر 

نامی و کنندگان دارد که به نوبه خود بر خوشمصرف

( 2229) 94گذارد. سن و بتچرایقصد خرید تأثیر می

نمودند که  یریگجهی، نتشاندر تحقیق خود

های مسئولیت اجتماعی بر ارزیابی مشتریان از فعالیت

 95البرتشرکت تأثیر مثبت دارد. گی نامخوش

( در تحقیقی نشان داد، مسئولیت اجتماعی 2292)

اخراج کارکنان را کاهش و رضایت مشتریان را 

                                                      
6. Klein & Dawar 

7. Mohr & Webb 

8. Sartore 

9. The national association for stock car 

racing 

10. Kent & Walker 

11. Lii & Lee 

12. Lenguyen 

13. Klein & Dawar 

14. Sen & Bhattacharya 

15.Galbreath 

47 



  7 یاپیپ ،2 ماره، ش9314و زمستان  زییورزش، پا ۀو توسع تیریدوفصلنامه مدنامی باشگاه ...   اط مسئولیت اجتماعی با خوشارتب 

 

های تولیدی و سازمانی نامخوشدهد و بر افزایش می

اگرچه مسئولیت اجتماعی خدماتی تأثیر مثبت دارد. 

، نظر بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است

، بیشتر به شده اما موضوعات تحقیقات انجام

و یا  یطیمحستیهای تجاری مثل بانكداری، زبخش

ارتباطات از راه دور اختصاص دارند تا اینكه در حیطه 

 شده باشد.ورزشی انجام

اصول مسئولیت اجتماعی بر این واقعیت تأکید   

ها باشگاه ژهیوهای مختلف و بهکند که در تجارتمی

ه و در برابر آن باید متوجه تأثیر خود بر جامعه بود

های با انجام فعالیت هاباشگاه باشند. ریپذتیمسئول

مسئولیت اجتماعی،  ارتباط خود را با شهروندانی که 

 جهیو درنت کندتر میدهند قویجامعه را تشكیل می

های یكی از راه که شودیشتر میحمایت طرفداران ب

ها همین حمایت بازگشت سرمایه برای باشگاه

؛ (9319هواداران است )بخشنده، فتهایشیافزا

بنابراین، به دلیل اهمیت و نقش مسئولیت اجتماعی و 

 و از طرفی دیگر، با طرفکینامی از تأثیر آن بر خوش

مسئولیت  موضوع مرتبط باتوجه به کمبود تحقیقات 

های ورزشی، در حیطه ورزش و سازمان اجتماعی

-اشگاهمسئولیت اجتماعی ب رابطهمحقق بر آن شد تا 

نامی باشگاه را از دیدگاه سازی و خوشهای بدن

سازی بدن یهاکننده از باشگاهورزشكاران استفاده

 استان سیستان و بلوچستان، بررسی کند.

ای بین مسئولیت سؤال تحقیق این بود که آیا رابطه

وجود  سازیبدن یهانامی باشگاهاجتماعی و خوش

های آن و مؤلفه دارد و اینكه آیا مسئولیت اجتماعی

توانند ( مییدوست)قانونی، اقتصادی، اخالقی و انسان

سازی های بدننامی باشگاهکننده خوش ینیبشیپ

 استان سیستان و بلوچستان باشند.

 

 شناسی پژوهشروش
صورت که به پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود

میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. جامعه 

هش را کلیه آقایان ورزشكار در رشته آماری پژو

 نسازی در سطح استان سیستان و بلوچستابدن

مشغول به  9312که  در سال  ددادنیتشكیل م

با توجه به اینكه آمار دقیقی از افراد  .فعالیت بودند

جامعه موردنظر وجود نداشت، تعداد جامعه آماری، 

نامحدود در نظر گرفته شد و بر اساس جدول مورگان 

 باشدینفر م 384نامحدود  جامعهحجم نمونه برای 

کننده که در این پژوهش نیز همین تعداد مشارکت

 – یاصورت خوشهبه یریگانتخاب شدند. نمونه

انجام شد. استان سیستان و بلوچستان بر  یامرحله

اساس آخرین تقسیمات کشوری از هشت شهرستان 

رانشهر، است که شامل، زاهدان، زابل، ای شدهلیتشك

. باشدیچابهار، سراوان ، نیک شهر، سرباز و خاش م

صورت تصادفی چهار محقق در  این پژوهش به

شهرستان از این هشت شهرستان را انتخاب و از هر 

صورت تصادفی شهرستان نیز دو باشگاه به

 شدهعیها در بین آنان توزاند و پرسشنامهشدهانتخاب

 است.

مسئولیت  پرسشنامه ، شاملهاداده یآورابزار جمع  

با چهار خرده مقیاس، رعایت  بود که اجتماعی باشگاه

 یدوستقانون، اصول اقتصادی، اصول اخالقی و انسان

بود. ( مورد استفاده قرار گرفته 9319) توسط بخشنده

روی جامعه آماری تحقیق حاضر با توجه به اینكه 

دداً مجروایی آن  .استمتفاوتی )هواداران( انجام شده 

ارزیابی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای 

همچنین، روایی صوری شد.  دییتأ (α=81/2کرونباخ )

(، 2292) 9نامی رسلرخوش پرسشنامهو محتوایی 

یریت ورزشی نفر از اعضای هیأت علمی مد 5توسط 

با استفاده از  آن نیزپایایی و  مورد تأیید قرار گرفت

  به دست آمد.  (α =13/2ضریب آلفای کرونباخ )

 k-sها از آزمون جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده

استفاده شد. در قسمت توصیفی میانگین، انحراف 

استاندارد و در قسمت استنباطی ضریب همبستگی 

 گامبهگامپیرسون و رگرسیون چندگانه به روش 

 مورداستفاده قرار گرفت.

 
 

                                                      
1. Ressler  
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های آماری وط به نمونهی توصیفی مربهاافتهی ی پژوهشهایافته

 .است شدهداده. نشان 9در جدول 
 . 

 توصیف متغیرهای دموگرافیک ورزشكاران .1جدول 

 میانگین سنی

 سال 22 ریز

 درصد( 34)

 سال 32 -22

 درصد( 7/48)

 سال 39-42

 درصد( 3/95)

 و باالتر سال 49

 درصد( 2)

 سابقه ورزشی

 سال یک از کمتر

 درصد( 98)

 لسا 2 تا 9بین 

 درصد( 55)

 سال 4 تا 3 بین

 (درصد 95)

 سال 4 از شتریب

 درصد( 92)

 میزان تحصیالت

 زیر دیپلم

 (درصد 7/26)

 دیپلم

 درصد( 4/28)

 و لیسانس پلمیدفوق

 (درصد 3/34)

یدکتر و سانسیلفوق  

 (درصد 6/92)

 میزان درآمد

 هزار تومان 222تا  922

 درصد( 4/97)

هزار تومان  622تا  322

 درصد( 6/35)

هزار تا یک میلیون  622

 درصد( 44/7تومان )

 بیشتر از یک میلیون

درصد( 3/2تومان )  

 
برای تعیین نرمال بودن  9اسمیرنف -آزمون کولموگروف ازهای آماری استنباطی قبل از اجرای آزمون

-بود. لذا از آزمون هموردمطالعهای ها در متغیرانجام شد. نتایج این آزمون حاکی از نرمال بودن داده هاداده

 های پارامتریک پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

 

 میانگین، انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی پیرسون میان متغیرهای تحقیق .2جدول 

 نامیخوش M SD متغیرها
 مسئولیت

 اجتماعی
 قانونی

 انسان

 دوستی
 اخالقی اقتصادی

 94/2* 53/2* 32/2* 39/2* 42/2* 9 22/9 66/2 نامیخوش

 48/2* 66/2* 74/2* 73/2* 9  71/2 52/2 مسئولیت اجتماعی

 37/2* 33/2* 38/2* 9   16/2 26/2 قانونی

 92/2* 46/2* 9    44/9 41/2 یدوستانسان

 91/2* 9     24/9 57/2 اقتصادی

 9      85/2 94/2 اخالقی
 دار استمعنی P≥52/2 در سطح * 

 

                                                      
9.Kolmogorov –Smirnov Test. 
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ارد متغیرهای تحقیق میانگین و انحراف استاند

شده است. همچنین یک ارائه 2در جدول 

 یهااسیماتریس همبستگی برای خرده مق

نامی در جدول مسئولیت اجتماعی و خوش

 طور که جدول نشانشده است. همانارائه

مسئولیت  یهااسی، همۀ خرده مقدهدیم

دهندگان دریافت اجتماعی رتبۀ متوسط از پاسخ

ها نیز در حد نامی باشگاهشاند. میزان خوکرده

نامی متوسط است. مسئولیت اجتماعی با خوش

(. در =42/2rدارد ) یداریمعنرابطۀ مثبت و 

ضمن همۀ ابعاد مسئولیت اجتماعی با 

دار نامی باشگاه رابطه مثبت و معنیخوش

داشتند. در واقع افزایش در مسئولیت اجتماعی 

ا در پی ها رنامی آنخوش تواندیها، مباشگاه

 داشته باشد.

 ANOVAنتایج آزمون  .3جدول 

 مدل نیبشیپمتغیرهای 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 دیاآز

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح معنی 

 داری

 قانونی

 823/814 9 823/814 رگرسیون

 629/32 383 354/1682 باقیمانده 229/2*  448/27

  384 977/92577 کل

 انسان دوستی ،قانونی

 554/625 2 927/9259 ونرگرسی

 527/39 382 272/1326 باقیمانده 229/2*  854/91

  384 977/92577 کل

 اقتصادی، یدوستانسان، قانونی

 198/527 3 754/9523 رگرسیون

 612/32 389 741/944 باقیمانده 229/2*  552/96

  384 977/92577 کل

، اقتصادی ،دوستی انسان ،قانونی

 قیاخال

 239/726 4 262/9452 رگرسیون

 828/32 382 995/1925 باقیمانده 229/2*  559/23

  384 977/92577 کل

 دار استمعنی ≥52/2P در سطح*  

 سازیهای بدننامی باشگاهخوش کنندهنییتب چندگانه. مدل رگرسیونی 4جدول 

 متغیرهای معادله
 ضریب استاندارد راستانداردیغضرایب 

Beta 
t sig 

B خطای استاندارد 

 229/2*  698/93 219/2 942/2 735/2 قانونی

 229/2*  363/3 226/2 937/2 462/2 یدوستانسان

 229/2*  189/2 912/2 933/2 315/2 اقتصادی

 229/2*  252/4 238/2 996/2 414/2 اخالقی

 دار استمعنی ≥52/2P در سطح*  
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از متغیرهای هر یک  رابطهمنظور تعیین به

نامی باشگاه و همچنین بر خوش نیبشیپ

کلی متغیرها از رگرسیون چندگانه به  ینیبشیپ

گام استفاده شد. هنگام اجرای بهروش گام

گام بهبه روش گام نیبشیپ یرهایرگرسیون متغ

انتخاب شدند، در این روش همچنین با استفاده 

 که در معادله رگرسیون ییرهایمتغ Fاز آزمون 

 .شوندیتأثیر ندارند از معادله خارج م

 

گام بهنتایج رگرسیون چندگانه به روش گام

 ،3شده است، جدول نشان داده 4و  3در جدول 

در  ANOVAحاصل از  Fشامل نتایج آزمون 

در  F. با توجه به نتایج آزمون باشدیهر مدل م

هر چهار مرحله از رگرسیون چندگانه به روش 

این  (.sig=229/2هستند ) داریگام معنبهگام

، ضریب همبستگی دهدیداری نشان ممعنی

در معادله  Bچندگانه صفر نیست و ضریب 

، در ادامه با توجه به باشدیدار مرگرسیون معنی

گام بهاینكه در رگرسیون چندگانه با روش گام

از بیان  باشدیتمرکز اصلی بر مدل نهایی م

 خودداری 2و  9 یهامعادله رگرسیونی در گام

معادله رگرسیون در  یرهایو تنها متغ شودیم

مرحله نهایی و همبستگی چندگانه در این 

 .شودیم مرحله ارائه

بر متغیر  نیبشیهای پتأثیر هر یک از متغیر

 طورهمانارائه شده است.  (4) مالک در جدول

در  نیبشیپ یرهایتمام متغ شودیکه مشاهده م

از این  کیچیاند و هماندهمعادله رگرسیون باقی 

اند. ها از معادله رگرسیون خارج نشدهشاخص

، قانونی با بتای استاندارد دهدینتایج نشان م

برای  یداریمعن ینیبشیپتوانست  219/2

نامی باشگاه باشد. بعد از قانونی، اخالقی با خوش

در رتبه دوم قرار دارد و همچنین  238/2بتای 

دی با بتای و اقتصا 226/2با بتای  یدوستانسان

کمتری برخوردار  ینیبشیپاز قدرت  912/2

 بودند.

 

 

 همبستگی چندگانه معادله رگرسیون .5جدول 

 ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه مدل
 نییتع بیضر

 شدهلیتعد

خطای معیار 

 برآورد

 598/5 942/2 945/2 38/2 نهایی

 
 از حاصل چندگانه همبستگی ضریب

 ینیبشیپجهت  مسئولیت اجتماعی یهامؤلفه

. استآمده دستبه 38/2 نامی باشگاهخوش

 ،است شدهداده نشان 5 در جدول کهطور همان

 نامیخوش تغییرات و واریانس درصد 94 باًیتقر

 اجتماعی مسئولیت یهامؤلفه باشگاه توسط

 .شودیم ینیبشیپ

 گیریبحث و نتیجه
آگاهی داشته باشند های ورزشی باید باشگاه

های اعمال نادرست و فاقد اعتماد پیامد که

نامی خوش تواندیمخربی را به همراه دارد که م

باشگاه را کاهش دهد و این به نوبه خود بر 

عملكرد آینده باشگاه تأثیر منفی دارد، بنابراین 
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نامی سازی به خوشهای بدننیاز است که باشگاه

اشته و پیوسته در د یاژهیباشگاهشان توجه و

 جهت حفظ آن تالش کنند.

در پژوهش حاضر، بین مسئولیت اجتماعی و 

سازی رابطۀ مثبت و های بدننامی باشگاهخوش

 .(25/2P≤ ،42/2=rمعناداری مشاهده شد )

رگرسیون چند متغیره نشان داد  همچنین، نتایج

تحت تأثیر متغیرهای  ماًینامی مستقکه خوش

و درمجموع،  رگرفته استمسئولیت اجتماعی قرا

متغیر  درصد از واریانس 94اند متغیرها توانسته

نامی را تبیین کنند. این مالک، یعنی خوش

(، سارتور 2221) 9نتیجه با نتایج تحقیقات کنت

( و بابیک و 2292) 2همكاران والكر و (،2299)

(، کلین و داوار 2299) 3(، الی و لی2226ولف )

( همخوانی 2229) 4و سن و بتچرای (2224)

ها، باید دارد، بنابراین مدیران باشگاه

را تدوین کنند تا بتوانند در برابر  ییهایاستراتژ

که در قبال جامعه دارند پاسخگو  ییهاتیمسئول

نامی باشگاه را به باشند و از این طریق خوش

 ارمغان بیاورند.

از « اقتصادی» همچنین، بین خرده مقیاس

نامی اعی با خوشمفهوم مسئولیت اجتم

 یداریمعنسازی رابطۀ مثبت و های بدنباشگاه

و نتایج حاصل  (=25/2P≤ ،35/2rمشاهده شد )

از رگرسیون نشان داد که خرده مقیاس اقتصادی 

نامی برای خوش یداریمعن ینیبشیپتوانست 

، ≥25/2Pسازی باشد )های بدنباشگاه

91/2β= این یافته با نتایج تحقیقات ،)

گوییر و (، مک2229) 5لیس و والشمارگو

                                                      
1. Kent 

2. Walker 

3. Lii & Lee 

4. Sen & Bhattacharya 

5. Margolis & Walsh 

 ( و9116) 7(، پاوا و کرایوس9118) 6شنیوس

 ( همخوانی دارد.2229) 8لوئیس و بلكایو

( 2226) 1مک ویلیامز و همكاران 

اند که مدیریت شرکت )باشگاه( باید کردهاشاره

برای شرکت در نظر  یگذارهییک استراتژی سرما

شرکت منافع بگیرد تا از این طریق بتواند برای 

برای  تواندیکه این مسئله م اقتصادی ایجاد کند

جامعه نیز مفید باشد و رشد و توسعه جامعه را 

 یهابنابراین باشگاه؛ در پی خواهد داشت

سازی هرچقدر درآمد بیشتری داشته باشند بدن

برای  توانندیتر باشند، مو ازنظر اقتصادی قوی

د و مفیدتر ارائه دهن یترتیفیباکجامعه خدمات 

باشند. از طرفی، تحقیق حاضر با نتیجه تحقیق 

ها ( ناهمسو است. آن2229پوالنسكی و وود )

های های بعضی از فعالیتنشان دادند، پیامد

به جامعه، ممكن  یطراحی شده برای سودرسان

کنندگان تأثیر منفی است بر نگرش مصرف

ممكن است  ییسوناهمداشته باشد و دلیل این 

شد که تحقیق مذکور در حیطه تجاری این با

به دلیل تفاوت  تواندیشده است و این مانجام

 حیطه ورزش با حیطه تجاری باشد.

در پژوهش حاضر، بین خرده مقیاس 

از مفهوم مسئولیت اجتماعی با « قانونی»

سازی رابطۀ مثبت و بدن یهانامی باشگاهخوش

(، 25/2P≤ ،39/2=r) معناداری مشاهده شد

ن نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که همچنی

خرده مقیاس قانونی توانست پیشگوی معناداری 

سازی باشد های بدنباشگاه نامیبرای خوش

(25/2P≤، 21/2=β این یافته با نتایج پژوهش .)

بنابراین  ،( همخوانی دارد2299لنگوین )

                                                      
6. McGuire& Schneeweis 

7.Pava & Krausz 

8.Lewis & Riahi-Belkaoui 

9. McWilliams et al. 
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نامی، سازی برای افزایش خوشهای بدنباشگاه

 ،املـه شـکخود ت قانونی مسئولینیاز است به 

ق وـعایت حقکنندگان، رق مصرفوـحق تـعایر

ی هااردتاندـسات ـعای، رذینفع یاـهوهرـگ

 عمل کنند. هغیرو شتی ابهد، یطیمحستیز

از نتایج دیگر پژوهش حاضر این بود که بین 

از مفهوم « یدوستانسان»خرده مقیاس 

 یهانامی باشگاهمسئولیت اجتماعی با خوش

 مشاهده شد یداریمعنسازی رابطۀ مثبت و بدن

(25/2P≤ ،32/2r=همچنین انسان ،)از یدوست ،

مفهوم مسئولیت اجتماعی، توانست پیشگوی 

سازی بدن یهانامی باشگاهمناسبی برای خوش

نتایج (. این یافته با =p ،22/2β≤25/2) باشد

 9الی و لی و (2299) های لنگوینپژوهش

ها دریافتند که آن( همخوانی دارد، 2299)

بر  داریمسئولیت اجتماعی اثری مثبت و معن

نامی دارد و همچنین اذعان داشتند، خوش

های انسان دوستانه، تأثیر نسبی بیشتری فعالیت

 .از دیگر ابعاد مسئولیت اجتماعی دارد

از میان خرده مقیاس مسئولیت اجتماعی، 

 تری باضعیف رابطه« اخالقی»خرده مقیاس 

سازی استان سیستان بدن یهای باشگاهنامخوش

(. این 25/2P≤ ،94/2=r) و بلوچستان داشت

( 9117) 2یافته با نتایج پژوهش کرییر و روس

این است که  دهندهنشانهمخوانی دارد و 

سازی استان سیستان و بدن یهاباشگاه

های اخالقی خود در قبال بلوچستان به مسئولیت

نابراین از مدیران اند، بجامعه خوب عمل ننموده

ن همچو رودیر منتظاسازی، ابدن یهاباشگاه

ی هارهنجاو ها ارزشجامعه به ی عضااسایر 

                                                      
1. Lii & Lee 
2.Creyer & Ross 

را در خالقی و مسائل اشته اگذام حترجامعه ا

 هند.ار دتوجه قررد مود خوهای و فعالیتها رکا

با توجه به رابطه مثبتی که بین هر چهار مؤلفه 

گاه وجود نامی باشمسئولیت اجتماعی و خوش

ها ضروری است، این مؤلفه همهدارد، توجه به 

ها باید در بخش اقتصادی، به بنابراین باشگاه

برای جامعه بپردازند  یو سودرسان یگذارهیسرما

کنندگان را ق مصرفوـحقو در بخش قانونی، 

رعایت و به قوانین و مقررات موجود عمل کند، 

ر در بخش انسان دوستانه به فعالیت در امو

خیریه بپردازد و همچنین در بخش اخالقی، 

 .قرار دهند موردنظرهنجارهای جامعه را 
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  ،و ایران فوتبال برتر لیگ منتخب هایباشگاه اجتماعی مسئولیت وضعیت بررسی. 9319ح.  بخشنده 
دانشگاه  بدنیدانشكده تربیت ارشد مدیریت ورزشی، کارشناسی نامهپایان. هواداران واکنش بر آن تأثیر

 .22-45 صص .تهران

  تحقیقات مرکز پژوهشنامه. اجتماعی مسئولیت انجام اساسی هایراهبرد .9381. باقری و ح. ج عزیزی، شیخیان 
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Abstract 

Objective: Empirical evidence shows that social responsibility activities can 

have a positive impact by strengthening reputation. Therefore, the aim of this 

study was to determine the relationship between social responsibility and 

reputation of gym clubs in Sistan and Baluchestan. 
Methodology: The methodology of research was descriptive correlational and 

according to its applicable purpose, the research was done in the field. The 

population of the study were all bodybuilders of Sistan and Baluchestan which 

according to Morgan Table, 384 of them were selected as the sample. Tools for 

data collection was a researcher-made social responsibility questionnaire and 

Reseller’s reputation questionnaire. Validity of questionnaires was confirmed 

by five Professors of physical education and the reliability of the questionnaires 

using Cronbach's alpha coefficient, were respectively (0.89) and (0.93). In order 

to analyze the data, in descriptive section,  the mean and the standard deviation 

and in the analytical part, the Pearson correlation coefficient and stepwise 

multiple regression were used. 

Results: The results showed that all aspects of social responsibility have a 

positive and significant relationship with the club's reputation. In addition, the 

dimensions of legalizing (β =0.291), moral (β=0.238), philanthropy (β =0.206), 

and economic (β= 0.19) were significant predictors for reputation. 
Conclusion: Therefore, managers should pay more attention to social 

responsibility to contribute to their clubs’ reputation. 

Keywords: Social responsibility, reputation, fitness clubs, athletes. 
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