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چکیده
هدف از تحقیق حاضر ،بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی با تصویر و هویت تیم در باشگاههای
منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بود .تحقیق حاضر بهلحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی و
بهلحاظ هدف کاربردی است که جمعآوری اطالعات بهصورت میدانی و متناسب با هدفهای
تحقیق بود .جامعه آماری تحقیق حاضر ،کلیه هواداران باالی  18سال تیمهای استقالل ،پرسپولیس،
تراکتور ،فوالد و سپاهان در فصل  1400-1399بود و روش نمونهگیری تحقیق حاضر بهصورت
نمونهگیری خوشهای تصادفی بود که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آماری برابر با 384
برای هر کدام از  5تیم بود که پس از بررسی جمعاً  1920پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت و ابزار
گردآوری اطالعات  3پرسشنامه استاندارد ،پرسشنامه مسئولیت اجتماعی (چانگ و یانگ)2012 ،؛
پرسشنامه تصویر تیم (چان )2008 ،و پرسشنامه هویت تیم (هیپر و همکاران )2012 ،بود .روایی
پرسشنامه به تأیید  10نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی رسید و پایایی پرسشنامه به ترتیب
 0/77 ،0/82و  0/74به دست آمد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روش آماری توصیفی
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 .2دانشجو دکترا ،مدیریت ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3مربی هیئت علمی سازمان امور دانشجویان ،ایران
 .4کارشناسی ارشد ،مدیریت ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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 درصدها و رسم نمودار) و روشهای آمار استنباطی، فراوانیها، انحراف استاندارد،(میانگین
25  نسخهSpss  اسمیرونوف و آزمون همبستگی اسپیرمن با کمک نرمافزار-آزمون کلموگروف
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between
social responsibility and team image and identity among the selected football
clubs of the Iran Football Premier League. The present research is
descriptive-correlational in nature and applied in terms of purpose. The data
collection was appropriate to the objectives of the research. The statistical
population of the present study was all over 18 years old fans of Esteghlal,
Persepolis, Traktor, Foolad and Sepahan teams during the season of 2020-
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2021. The sampling method of the present study was random cluster
sampling using Morgan table with a statistical sample size of 384 for Each of
the 5 teams. then it was analyzed after a total of 1920 questionnaires and the
data collection tool was 3 standard questionnaires, social responsibility
questionnaire (Chang and Yang, 2012); The team image questionnaire
(Chan, 2008) and the team identity questionnaire (Hyper et al., 2012). The
validity of the questionnaires were confirmed by 10 professors and
specialists in sports management. the reliability of the questionnaires were
0.82, 0.77 and 0.74, respectively.the data was analyzed using descriptive
statistics (mean, standard deviation, frequencies, percentages and plotting)
and inferential statistical methods Kolmogorov-Smirnov test and Spearman
correlation test by using Spss software version 25. the Findings showed that
there is a positive relationship between social responsibility and image and
team identity; Therefore, social responsibility can be a tool to have a positive
impact on the development and promotion of the image and identity of the
team in the selected clubs of the Iranian Football Premier League.
Keywords: Social Responsibility, Team Image, Team Identity, Premier
League, Iranian Football.
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مقدمه
مسئولیت اجتماعی تعهد واحدهای تجاری و جامعه (ذینفعان) به اعمال قانونی ،اخالقی
و انسان دوستانه مناسب در حمایت و بهبود رفاه جامعه و هم واحدهای تجاری است که
باید با ساختار اقتصادی و توانمندی بخشهای ذینفع همراه باشد (حسینی و خراسانی،
 .)1397واژه مسئولیت اجتماعی شرکت ظهور یک جنبش نوظهور اشاره دارد که بهدنبال
واردکردن عوامل محیطی و اجتماعی در تصمیمات تجاری شرکتها ،استراتژی تجاری و
حسابداری با هدف افزایش عملکرد اجتماعی و محیطی در کنار ابعاد اقتصادی است
بهگونهای که برای واحد تجاری ،جامعه و محیط مفید و سودمند واقع شود (مککینلی،1
 .)2008در واقع مسئولیت اجتماعی سازمانها میتواند اصطکاک بازارهای یک شرکت را
کاهش دهد (مرادی و همکاران )1397 ،و در نتیجه بر شکاف بین هزینههای منابع داخلی و
خارجی از طریق کاهش هزینه و کاهش عدم تقارن اطالعاتی و کاهش هزینههای
نمایندگی تأثیر بگذارد (اتیگ 2و همکاران.)2014 ،

مسئولیت اجتماعی ،مفهومی است که سازمانها آن را مورد توجه قرار داده و مصلحت
و منافع جامعه را از طریق مسئولیتپذیری در برابر اثراتی که فعالیتهایشان بر
مصرفکنندگان ،هواداران ،جامعه و محیط در همه فضای عملیاتی میگذارد ،تحت تأثیر
قرار میدهند (هجوینگ 3و همکاران )2020 ،بهعبارتدیگر در مسئولیت اجتماعی تأکید
سازمانها باید در اقدامها و تصمیمهای خود به عالیق ،خواستهها ،سود و بهره عمومی
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جامعه توجه کنند و آن را در تدوین برنامهها و اهداف سازمانی خود بگنجانند (منتظری و
همکاران .)1398 ،این ایده خاطرنشان میکند که سازمانها میتوانند بهطور همزمان
اهداف اجتماعی و محیطی را همانند کسب سود درنظر داشته باشند و به آنها دست یابند؛
امروزه مسئولیت اجتماعی در سازمانهای ورزشی تبدیل به حوزهای شده است که اهمیت
آن برای بسیاری از باشگاههای ورزشی افزایش قابل مالحظهای داشته است (آزادی و
جوانی.)1397 ،
مسئولیتپذیری اجتماعی مجموعه اقدامات ،برنامهها و پروژههای برون سازمانی است
که سازمان در جهت حل چالشها و مشکالت جامعه و با همکاری خود جامعه هدف،
همسو با راهبرد و خط مشی سازمان متبوع ،آنان را عملیاتی و جاری میسازد (پورتر و
کرامر .)2011 ،1بر طبق هرم کارول ،مسئولیت اجتماعی دارای چهار بعد اقتصادی ،قانونی،
اخالقی و فعالیتهای خیرخواهانه (بشر دوستانه) است (کارول .)1991 ،2بعد اقتصادی،
مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است ،وقتی سازمان سود الزم را به دست
آورده و حیات خود را تضمین کند ،میتواند به مسئولیتهای دیگر بپردازد ،بهعبارتدیگر
در این بعد اهداف اولیه سازمان و تأمین سود مورد نظر برای ذینفعان و دفاع از ارزش سهام
آنهاست (چن 3و همکاران .)2013 ،بعد قانونی ،سازمانها خود را مسئول میدانند که در
چارچوب قوانین و مقررات عمومی عمل کنند؛ بعد قانونی به تنهایی نمیتواند تمام مسائلی
که برای سازمان پیش میآید را پوشش دهد (گوا .)2008 ،4بعد اخالقی ،از سازمانها
1. Porter & Kramer
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انتظار میرود که همچون سایر اعضای جامعه به ارزشها و هنجارها و باورهای مردم احترام
گذاشته و ارزشهای اخالقی را در فعالیتهای خود مورد توجه قرار دهند؛ مسئولیت
اخالقی شامل مواردی است که بهصورت مستقیم در قانون وجود نداشته و تنها بهصورت
انتظاراتی است که در جامعه از سازمان وجود دارد (کوچکاستا 1و همکاران.)2013 ،
فعالیتهای خیرخواهانه ،سازمانهای ورزشی ممکن است شکلی از کمکهای مالی،
دعوت از کودکان برای تماشای بازی بهصورت رایگان ،حمایت سازمان یافته از حوادث و
 ...است (حبیبی و همکاران.)1395 ،

مسئولیت اجتماعی محرک مهمی در توجه بیشتر به جامعه بهعنوان برخوردار اصلی
فعالیتهای سازمانی به شمار میآید (منهانی .)1397 ،بر طبق نظر کارول استفاده از این هرم
مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت را به تصویر میکشد و این مدل تمام حوزههای
مسئولیت اجتماعی شرکت را بهطور متمایز و درعینحال بـا همـدیگر نشـان میدهد
(کارول .)1991 ،مؤلفههای مدل مسئولیت اجتماعی از نظر سلسله مراتبی اهمیـت کمـی
دارنـد .بـر ایـن اسـاس ،مسئولیت قانونی پایه محسوب میشود و همه مسئولیتهای دیگر
داللت بر مسئولیت اقتصـادی دارنـد و از شرکتها انتظار میرود که در چارچوب قانون
عمل کنند؛ بنابراین مسئولیت قانونی الیه بعدی هرم است .در رأس این هرم مسئولیت
بشردوستانه قرار دارد که اختیاری است و کمترین اهمیت را در هرم دارد ،هـر چه به رأس
هرم نزدیک میشویم ،از اهمیت این مؤلفهها کاسته میشود (گوا.)2008 ،

مسئولیت اجتماعی سازمانها و باشگاهها بهعنوان دستورالعملی برای کسبوکار اخالقی
1. Kucukusta
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طـی سـالهای اخیـر رشـد فزایندهای داشته است .گسترده این مفهوم و حرکت آن را
میتوان از تعـداد کثیـر انتشـارات ،مجالت ،کنفرانسها و سازمانهای فعال در این زمینه
تأکید میکند ،سازمانها باید عالیق ،خواستهها و منافع عمومی جامعه را در اقدامات و
تصمیمات خود مورد توجه قرار دهند و آن را در تدوین برنامهها و اهداف سازمانی خود
بگنجاند (سبحانی و همکاران .)1396 ،بنگاههای اقتصادی و سازمانهای خدماتی ،تنها
نقش تولیدکننده ثروت را در جامعه ایفا نمیکنند ،بلکه آنان موظف به حل مشکالت
اجتماعی جامعه خود نیز هستند (زمزمزاده و همکاران .)1396 ،با توجه به مفهوم مسئولیت
اجتماعی ،ازآنجاکه ورزشکاران مشهور نیز اعضای جامعه هستند و مانند سایر افراد جامعه
مسئول محیطزیست خود هستند ،عالوه بر بهبود عملکرد ورزشی ،اقتصادی و اجتماعی
خود ،ارتقای استانداردهای زندگی اجتماعی افراد جامعه را نیز در دستور کار خود قرار
دهند (آلوچینا .)2010 ،1افراد مشهور میتوانند با تالش بیشتر در زمینه فعالیتهای
مسئولیت اجتماعی ،نگرش اخالقی مثبتی را در ذهن مشتریان خود ایجاد کنند (گرین،2
 ،)2016آنها میتوانند با التزام به اصول اخالقی ،اجتماعی و انسانی به منظور توجه به نظام
مسئولیت اجتماعی ،تصویری بهتر از خود ارائه دهند و مارک مثبتی از نام و نشان خود را
در ذهن مردم تداعی کنند (چا 3و همکاران.)2016 ،
هویت تیم عبارت است از درجهای که یک هوادار احساس میکند به طور روان
شناختی به تیم مورد عالقه اش وابسته است .در واقع هوادارانی را که به شدت با یک تیم
1. Aluchna
2. Green
3. Cha
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همسان میشوند و با آن احساس همبستگی میکنند و تمایل به توصیف خود با آن تیم
دارند (فسنقری و همکاران .)1396 ،هویت تیم یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده هویت
و معنای ساختاری تیم است .ویژگیهای هویت برند معانی نمادین یا ارزشهای احساسی
فراهم میکند که میتواند به ترجیحات برند مصرفکنندگان کمک کند ،اما
مصرفکنندگان اغلب تمایل به استفاده از برندهایی با هویت قوی دارند تا بتوانند با آن
رابطه برقرار سازند و هویت خود را به نمایش بگذارند (مودی 1و همکاران.)2015 ،

تصویر تیم مجموعه ادراکاتی است که در ذهن مصرفکننده وجود دارد ،تصویری تیم
ترکیبی از تمام عالئم ارسالی توسط برند شامل نام ،عالئم ظاهری ،محصوالت ،تبلیغات،
پیامها و اطالعیههای رسمی و غیره ،در ذهن خود شکل میدهد .این ادراکات را میتوان با
نشانگرهای مناسب از ذهن مصرفکننده در مورد برند کاهش داده و سطح رضایت و
وفاداری مصرفکننده را افزایش میدهد (صفار و همکاران .)1393 ،تصویر تیم درک
عموم مردم بهعنوان یک کل است .تصویر برند فراتر از ویژگیهای عملکردی محصول و
شامل ویژگیهای نمادین مرتبط با محصول است .مطلوبیت تداعی برند نگرشی را ایجاد
میکند که به محصول منتقل میشود .بنابراین ،هرچه تصویر تیم مثبتتر باشد ،نگرش
مثبتتری نسبت به محصول و خدمات باشگاه ایجاد میکند (گٌودی 2و همکاران.)2016 ،

هواداران با تصویر و هویت تیمی باال اغلب تیم را بهعنوان بازتابی از خود ،تأثیر خود،
شناخت و واکنشهای رفتاری خود میبینند و تمایل دارند نسبت به افرادی که هویت تیمی

1. Moody
2. Goody
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پایینی دارند کامالً متفاوت باشند .سازمانهای ورزشی میتوانند از هواداران خود بهعنوان
اهرمی برای تضمین پخش رسانهای و افزایش حامیان مالی استفاده کنند.
منتظری و همکاران ( ،)1398در تحقیقی به «نقش مسئولیتهای اجتماعی در نگرش
هواداران فوتبال ایران» پرداختند و به این نتیجه رسیدن که مسئولیت اجتماعی در فوتبال بر
نگرش هواداران به تصویر تیم و هویت تیمی نقش مثبت و مؤثری دارد .یوشیدا و
همکاران ،)2014( 1در تحقیق به بررسی «اثرات نگرشهای مصرفکنندگان بر وفاداری
رفتاری هواداران در فوتبال» پرداختند و به این نتیجه رسیدن که هویت تیمی اثر مثبت و
معناداری بر نیتهای رفتاری هواداران دارد .موریسون و همکاران ،)2018( 2در تحقیقی به
بررسی «اثرات هویت تیمی بر رفتار تماشاگران در لیگ هاکی جوانان» پرداختند و به این
نتیجه رسیدن که هویت تیمی ،در رابطه بین ارزیابی عاطفی و آگاهی شناختی تماشاگران بر
رفتارهای حمایتی آنان از تیم تکرار خرید ،مصرف رسانهای ،خرید کاالهای مربوطه و
تبلیغ دهان به دهان ،نقش واسطهای را ایفا میکند.
ورزش ،بستر بسیار مناسبی برای ایجاد و رشد بسیاری از مهارتهای اجتماعی و
ارزشهای اخالقی از جمله مسئولیتپذیری اجتماعی است (آزادی و جوانی .)1397 ،در
این میان ،بهدلیل جایگاه ویژه فوتبال ،یک پیوند قوی میان باشگاههای فوتبال و
اجتماعاتشان به وجود آمده است (اسماعیلپور و همکاران .)1396 ،سازمانها فقط به دنبال
بردن بازی به هر قیمتی نیستند ،بلکه آنها یک حس محبوبیت و شایستگی را نیز مدیون

1. Yoshida & et al
2. Morrison
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طرفدارانشان هستند (ریورینی و ویدایاتی .)2015 ،1در دنیای رقابتی امروز ،هواداران در
کانون اصلی توجه باشگاهها قرار دارند رضایتمندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی
باشگاهها است .الزمه جلب رضایت هواداران تأمین کامل نیازها و شناسایی دقیق خواستهها،
انتظارات ،تمایالت ،تواناییها و محدودیتهای آنها در استفاده از خدمات یا خرید
محصوالت است (زمزمزاده و همکاران.)1396 ،
هواداران ورزشی ،افرادی هستند که مسابقات تیم مورد عالقه خود را دنبال میکنند؛
هویت و تصویر تیم بر جذابیت یک تیم ورزشی در مقایسه با برندهایی با جذابیت کم،
هواداران نسبت به برندهای جذاب احساس یک رابطه خاص دارند (فسنقری و همکاران،
 .)1396تصویر و هویت تیم از تصورات هواداران نسبت به تیم و میزان شدت احساس آنها
نسبت به تیم نشأت میگیرد (عزیزیانی و همکاران .)1398 ،انجام فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی میتواند ،وفاداری هواداران به تیم را افزایش دهد .وفاداری هواداران مهمی در
پیشرفتهای تیم ورزشی داشته باشد .در صنعت فوتبال نیز ،باشگاهها و تیمهای ورزشی به
مسئولیت اجتماعی بهعنوان عواملی حیاتی و مهم برای پر کردن شکاف بین ورزشکاران و
هواداران نگاه میکنند؛ بهعبارتدیگر ،مسئولیت اجتماعی ،وسیلهای است که باشگاهها را
قادر میسازد ،به تحلیل و بررسی کلی محیط تجارت پرداخته و استراتژیهای مناسب را
تدوین کنند تا عالوه بر محافظت از باشگاهها و داراییهای آن ،نوعی تمایز رقابتی را پدید
آورند .رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاهها و بازیکنان ،تصویر تیم در جامعه ،هویت
تیمی موضوعی است که توجه به آن در حال گسترش بوده و اهمیت روزافزونی پیدا کرده
1. Riorini & Widayati
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است ،درک اثربخشی مسئولیت اجتماعی در بازار ورزش و تأثیر آن بر واکنشها و
نگرشهای هواداران نسبت به تیمها و باشگاههای ورزشی که همواره برای جذب هواداران
و حفظ و بازگشت مجدد هواداران در تالش هستند ،میتواند بسیار مفید باشد .با توجه به
اهمیت روزافزون مسئولیت اجتماعی و با در نظر گرفتن اینکه تحقیقی کمی درمورد مطالعه
نقش مسئولیت اجتماعی در تصویر و هویت تیم انجام گرفته است ،بنابراین ،محقق درصد
پاسخ به این سؤال است ،ارتباط مسئولیت اجتماعی با تصویر و هویت تیم در باشگاههای
منتخب لیگ برتر فوتبال ایران چگونه است؟
ابزار پژوهش
تحقیق به لحاظ ماهیت توصیفی از به نوع همبستگی و لحاظ هدف کاربردی است که
جمعآوری اطالعات بهصورت میدانی و متناسب با هدفهای تحقیق بود .کلیه هواداران
باالی  18سال تیمهای استقالل ،پرسپولیس ،تراکتور ،فوالد و سپاهان در فصل 1400-1399
بود و روش نمونهگیری تحقیق حاضر بهصورت نمونهگیری خوشهای تصادفی بود که با
استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آماری برابر با  384برای هر کدام از  5تیم بود که
پس از بررسی جمعاً  1920پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت و ابزار گردآوری اطالعات 3
پرسشنامه استاندارد ،پرسشنامه مسئولیت اجتماعی (چانگ و یانگ)2012 ،؛ پرسشنامه
تصویر تیم (چان )2008 ،و پرسشنامه هویت تیم (هیپر و همکاران )2012 ،بود .روایی
پرسشنامه به تأیید  10نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی رسید .توزیع پرسشنامهها
بهصورت الکترونیکی در گروههای تلگرام و پیج اینستاگرام هواداران  5باشگاههای منتخب
که لیگ برتر ایران بیشترین هواداران داشتند ،انجام گرفت .پایایی پرسشنامه به ترتیب
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 0/77 ،0/82و  0/74بهدست آمد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روش آمار توصیفی
(میانگین ،انحراف استاندارد ،فراوانیها ،درصدها و رسم نمودار) و روشهای آمار
استنباطی آزمون کلموگروف ـ اسمیرونوف و آزمون همبستگی اسپیرمن با کمک نرمافزار
 Spssنسخه  25انجام گرفت.
تجزیه و تحلیل یافتهها
جدول شماره ( )1یافتههای توصیفی جمعیت شناختی تحقیق حاضر نشان میدهد:
جدول  :1نتایج اطالعات جمعیت شناختی پاسخگویان

متغیر

سن

مقطع تحصیلی

درصد

درصد

فراوانی

فراوانی

مردان

زنان

کمتر از  25سال

%25

%9

%34

 35 – 26سال

%18

%5

%23

 45 –36سال

%15

%4

%19

 50 –46سال

%11

%3

%14

باالی  50سال

%8

%2

%10

دیپلم

%38

%14

%52

کارشناسی

%28

%8

%36

ویژگی
توصیفی

کارشناسی ارشد
و باالتر

تعداد بازیهای

کمتر از  5بازی

مجموع درصد
فراوانی

%11

%1

%12

%16

%4

%20
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حضور در استادیوم

 10 -6بازی

%23

%8

%32

یا تماشا از رسانه

 15 -11بازی

%28

%9

%36

بیش از  15بازی

%10

%2

%14

برای برسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف ()K-S
استفاده شد .جدول شماره ( )2نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ( )K-Sدر سطح
معنیداری ) (P<0/05را نشان میدهد.
جدول  :2نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

متغیرها

K-S

sig

مسئولیت اجتماعی

0/092

0/001

0/086

0/001

تصویر تیم

هویت تیم

0/115

0/001

نتایج نشان داد که سطح معناداری متغیرهای اصلی تحقیق پایینتر از سطح معناداری
 0/05میباشند ،بنابراین دادهها دارای توزیع نرمال نبوده و برای تجزیه و تحلیل دادهها از
آمار ناپارامتریک استفاده شد.
جدول شماره ( )3میانگین ،انحراف معیار متغیرهای اصلی تحقیق را در بین نمونههای
آماری تحقیق نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،متغیر مسئولیت اجتماعی با
میانگین  3/82و انحراف استاندارد  7/68بیشترین مقدار میانگین و متغیر تصویر تیم با
میانگین  3/12و انحراف استاندارد  4/92کمترین مقدار میانگین را از منظر نمونههای
آماری تحقیق را کسب کردند .این نتایج در جدول زیر قابل مشاهده است:
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جدول  :3میانگین و انحراف معیار متغیرهای اصلی تحقیق

ردیف

متغیر

میانگین

انحراف معیار

1

مسئولیت اجتماعی

3/82

7/68

2

هویت تیم

3/60

6/32

3

تصویر تیم

3/12

4/92

جدول  :4نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین مسئولیت اجتماعی و تصویر تیم

ضریب همبستگی

متغیرها

مسئولیت اجتماعی

تصویر تیم

Sig.

مسئولیت اجتماعی

1

0/862

0/001

تصویر تیم

0/862

1

0/001

p <0/05

نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در جدول ( )4نشان میدهد ،بین مسئولیت
اجتماعی با تصویر تیم در باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران ارتباط مثبت و معنادار وجود
دارد.
جدول  :5نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین مسئولیت اجتماعی و هویت تیم

متغیرها

p <0/05

ضریب همبستگی
مسئولیت اجتماعی

هویت تیم

Sig.

مسئولیت اجتماعی

1

0/867

0/001

هویت تیم

0/867

1

0/001
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نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در جدول ( )5نشان میدهد ،بین مسئولیت
اجتماعی با هویت تیم در باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران ارتباط مثبت و معنادار وجود
دارد.

جدول  :6نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین تصویر تیم و هویت تیم

متغیرها

ضریب همبستگی
تصویر تیم

شخصیت تیم

Sig.

تصویر تیم

1

0/79

0/001

شخصیت تیم

0/79

1

0/001

p <0/05

نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در جدول ( )6نشان میدهد ،بین تصویر تیم با
هویت تیم در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری کلی تحقیق نشان داد ،بین مسئولیت اجتماعی با تصویر و هویت تیم در
باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران رابطه مثبت وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاضر ،ارتباط مسئولیت اجتماعی با تصویر و هویت تیم در باشگاههای
لیگ برتر فوتبال ایران بود .در این راستا نتایج حاصل از تحقیق یافتههای هر بخش تحقیق
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مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
نتایج تحقیق نشان داد ،بین مسئولیت اجتماعی با تصویر تیم در باشگاههای لیگ برتر
فوتبال ایران ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات
گرین )2016( 1همخوانی دارد .گرین ( )2016در تحقیقی که بررسی تأثیر
مسئولیتپذیری اجتماعی بر توسعه یک نام تجاری ورزشی شخصی انجام داد ،به این نتیجه
دست یافت که تمایل به برند شخصی ورزشکار بر اساس الگوهای ذهنی مؤثری در توسعه
تصویر برند یک تیم در جامعه دارد .با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،ابعاد مسئولیت اجتماعی
نقش مؤثری بر ایجاد تصویر مثبت در باشگاههای ورزشی دارد؛ به عبارتی با افزایش
عملکرد باشگاههای ابعاد مسئولیت اجتماعی در هر یک از این حیطهها ،باعث بهبود و ارتقا
تصویر باشگاه میشود .با توجه به اینکه تمام شاخصهای مسئولیت اجتماعی ،نقش مؤثری
بر تصویر باشگاه و خوشنامی تیمها دارد ،توجه به همه شاخصهای مسئولیت اجتماعی
ضروری است .در بخش قانونی ،احترام به قوانین فدراسیون ،رعایت سقف قراردادها و
شفاف بودن قراردادها میتواند عملکرد قانونی باشگاه را بهبود بخشد .در بخش اقتصادی
پرورش بازیکنان و قرارداد با اسپانسرهای داخلی میتواند کارساز باشد .رعایت اصول
اخالقی و فعالیتهای انسان دوستانه از ابعاد دیگر مسئولیت اجتماعی هستند .انجام
بازیهای دوستانه با هدف کمک به نیازمندان و فعالیتهای انفرادی ورزشکاران در امور
خیریه مهم هستند .مسئولیت اجتماعی تیمهای ورزشی میتواند ،رابطهای بین تیمها،
رعایتهای مسئولیت اجتماعی آنان و هوادارانشان ایجاد نماید .ارتقاء تصویر تیم با کمک
1. Green
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طرحهای مسئولیت اجتماعی نظرات و تعابیر مثبت را تشویق و تقویت میکند و درنهایت
تأثیری مثبت بر تصویر تیم خواهد گذاشت .مسئولیت اجتماعی تیمهای ورزشی میتواند،
رابطهای بین تیمها و هوادارانشان ایجاد نماید .ارتقاء تصویر برند با کمک طرحهای
مسئولیت اجتماعی نظرات و تعابیر مثبت را تشویق و تقویت میکند و درنهایت تأثیری
مثبت بر تصویر تیم خواهد گذاشت .باشگاههای منتخب لیگ برتر فوتبال ایران از طریق
مورد توجه قرار دادن و تقویت تصویر برند باشگاههایشان ،میتوانند جذابیت برند
باشگاههای خودشان را برای هوادارانشان افزایش دهند .خوشنامی باشگاه فوتبال بهعنوان
یک سازمان ورزشی ،این مزیتها در قالب افزایش میزان سرمایهگذاری حامیان مالی و
افزایش سود سهام باشگاه ،افزایش محبوبیت بازیکنان باشگاه و بهتبع آن افزایش مبلغ
فروش بازیکن به سایر باشگاهها ،افزایش تماشاچیان حاضر در ورزشگاه شود.
نتایج تحقیق نشان داد ،بین مسئولیت اجتماعی با هویت تیم در باشگاههای لیگ برتر
فوتبال ایران ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق زمزاده و
همکاران ( )1396همخوانی دارد .نتایج تحقیق زمزاده و همکاران ( )1396نشان داد که بین
ابعاد مسئولیت اجتماعی باشگاه و هویت تیمی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی از سوی باشگاه ،باعث وابستگی هواداران به باشگاه خود
میشود .مسئولیت اجتماعی بهعنوان راهکار شرکتهای اقتصادی به فوتبال القا میشود که
معموالً به توسعه کمی آن میانجامید .انسجام تیمی تأثیر مثبت بر هویت تیمی دارد؛ از
اینرو ،هر چه افراد تیمی انسجام بیشتری با یکدیگر داشته باشند ،از هویت تیمی قویتری
برخوردار خواهند بود .باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران از طریق مورد توجه قرار دادن و
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تقویت هویت برند باشگاههایشان میتوانند جذابیت هویت برند باشگاههای خودشان را
برای هوادارانشان افزایش دهند و از این طریق از هوادارانی بهره ببرند که در هر حالتی و
بدون توجه به هر نتیجه و در هرزمانی از فصل پشتیبان تیم محبوبشان هستند .هواداران
ارزشهای مورد توجه خودشان را با توجه به ارزشهای باشگاه محبوبشان شکل میدهند،
به آن ارزشهایی اهمیت میدهند که برای باشگاه محبوبشان دارای ارزش باشد.
خوشنامی از تصویر مثبت تیم میتواند منجر به سودهای بسیاری از جمله کاهش
هزینهها شود ،خوشنامی باال احتمال حمایت اسپانسرها از باشگاه را افزایش میدهد.
خوشنامی یک باشگاه فاکتور حیاتی برای موفقیت است و میتواند یکی از با ارزشترین
سرمایههای ناملموس در دسترس شرکت باشد .هویت تیم معیاری که یک هوادار احساس
میکند به طور روان شناختی به تیم مورد عالقهاش وابسته است .در واقع هوادارانی را که به
شدت با یک تیم همسان میشوند و با آن احساس همبستگی میکنند و با خرید بلیت
مسابقات و محصوالت باشگاه تمایل و وفاداری خود را به تیم مورد عالقه نشان میدهند.
تیمها و باشگاههای ورزشی کشور برای داشتن هوادارانی پر شور و وفادار بحث مسئولیت
اجتماعی ،تصویر و هویت تیم را بیشتر مد نظر قرار میدهند ،زیرا باشگاههای فوتبال در
لیگ برتر ،برای بقا ،نیاز به کسب درآمد بیشتر و یافتن منابع مالی جدید و نیز حفظ و
حمایت هواداران خود دارند.
امروزه هواداران کلیدیترین نقش را در پیشرفت تیمهای ملی و باشگاهی ایفا میکنند.
فوتبال بدون تماشاگر هیچ جذابیتی ندارد و عموماً باشگاههایی موفقتر هستند که
تماشاگران وفادارتری دارند؛ بر این اساس ،مسئولیت اجتماعی دارای اثری مثبت بر ذهن و
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نگرش هواداران است .باشگاههای ورزشی میتوانند از هواداران وفادار خود بهعنوان
اهرمی برای تضمین پخش رسانهای استفاده کنند؛ از اینرو ،توجه به موضوعات مسئولیت
اجتماعی تیمهای ورزشی از قبیل حمایت از برنامههای ورزشی ،اجتماعی و رعایت مسائل
مرتبط با تندرستی ،اجتماعی و اخالقی ،حمایتهای مادی و معنوی از باشگاه میتواند به
افزایش سطح وفاداری هواداران کمک نماید.
باشگاههای ورزش ،به توسعه برنامههای مختلف مسئولیت اجتماعی که با توجه به
هواداران هدف آنان برنامهریزیشده باشند ،نیاز دارند .باشگاههای ورزشی از مسئولیت
اجتماعی ،شخصیت خود را با هواداران را بهجای سوددهی تقویت میکنند ،به عبارتی،
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی اثر مثبتی بر تصویر تیم و هویت تیمی هواداران به باشگاه
دارد .بنابراین مدیران باشگاههای ورزشی کشور با دیدگاهی بلندمدت و با استفاده از
الگوهای مدیریتی در حوزه بازاریابی بهویژه در حوزه مسئولیت اجتماعی ،تداعیها و
تصاویر مثبت و جذابی را برای هواداران در طراحی الگوهای هویت برند خود مد نظر قرار
دهند.
پیشنهادات تحقیق
 با توجه به تأثیرگذاری اهداف باشگاهها در هدایت نقشهای هوادارانشان پیشنهادمیشود ،باشگاهها نسبت به تدوین اهداف انسان دوستانه برای خود اقدام نموده و در
راستای افزایش مشارکت خود در مسائل انسان دوستانه و افزایش نقش مشارکت
هواداری باشگاهها در مسائل انسان دوستانه اقدام کنند.

 ۱72

جامعهشناسی ورزش  ،سال هفتم ،شماره هیجدهم ،پاییز و زمستان ۱۴۰۰

 با توجه به اینکه مسئولیت اجتماعی دارای اثری مثبت بر ذهن و نگرش هواداراناست .باشگاههای ورزشی میتوانند از هواداران وفادار خود بهعنوان اهرمی برای
تضمین پخش رسانهای و افزایش میزان سودآوری در جهت جلب وفاداری هواران
استفاده کنند.
 هویت و تصویر تیم تأثیر زیادی بر وفاداری هواداران از باشگاه مورد عالقه خود دارد،بنابراین مدیران باشگاههای ورزشی به منظور حفظ و نگهداری هواداران و افزایش
تعهد آنان به تیم ،هویت و تصویر تیم را جز مالکهای اولیه باشگاه قرار دهند.

 باشگاههای لیگ برتر فوتبال ،برای بقا ،نیاز به کسب درآمد بیشتر و یافتن منابع مالیجدید نیاز حفظ و حمایت هواداران خود دارند .مدیران ورزشی کشور با دیدگاهی
بلندمدت و با استفاده از الگوهای مدیریت بازاریابی راهبردی ،وفادار سازی ،هویت و
تصاویر مثبت در طراحی الگوهای هویت برند خود مد نظر قرار دهند.
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