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 چکیده
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تنباطی آمار اس یهاو رسم نمودار( و روش رصدهاها، دانحراف استاندارد، فراوانی ن،یانگی)م

 25نسخه  Spssافزار با کمک نرم اسپیرمن یو آزمون همبستگ وفرونیاسم -زمون کلموگروفآ

رابطه مثبت  میت هویت و ریبا تصو یاجتماع تیمسئول نینشان داد، ب قیتحق یاهافتهی انجام گرفت.

و ارتقا مثبت در گسترش  یاثرگذار یابزار برا تواند،یم یاجتماع تیمسئول ؛ بنابراینوجود دارد

 باشد. رانیبرتر فوتبال ا گیمنتخب ل یاهشگاهدر با میت هویت و ریتصو

 ایران. فوتبال ،برتر گیل م،یت هویت م،یت ریوتص ،یاجتماع تیمسئول :هاهدواژیکل
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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

 یاخالق ،ی( به اعمال قانوننفعانیتعهد واحدهای تجاری و جامعه )ذ یاجتماع تیمسئول

و بهبود رفاه جامعه و هم واحدهای تجاری است که  تیو انسان دوستانه مناسب در حما

 ،یو خراسان ینیهمراه باشد )حس نفعیهای ذبا ساختار اقتصادی و توانمندی بخش دیبا

دنبال جنبش نوظهور اشاره دارد که به کیشرکت ظهور  یعاجتما تی(. واژه مسئول1397

و  یتجار یها، استراتژشرکت یتجار ماتیدر تصم یو اجتماع یطیواردکردن عوامل مح

است  یدر کنار ابعاد اقتصاد یطیو مح یعملکرد اجتماع شیبا هدف افزا یحسابدار

، 1ینلیکشود )مک واقعمند و سود دیمف طیجامعه و مح ،یواحد تجار یای که براگونهبه

شرکت را  کی یاصطکاک بازارها تواندیها مسازمان یاجتماع تی(. در واقع مسئول2008

و  یمنابع داخل یهانهیهز نیبر شکاف ب جهینت ( و در1397و همکاران،  یکاهش دهد )مراد

 یهانهیو کاهش هز یو کاهش عدم تقارن اطالعات نهیکاهش هز قیاز طر یخارج

 .(2014و همکاران،  2گیبگذارد )ات ریأثت یگندینما

ها آن را مورد توجه قرار داده و مصلحت ناست که سازما یمفهوم ،یاجتماع تیمسئول

بر  هایشانتیکه فعال یدر برابر اثرات پذیریتیو منافع جامعه را از طریق مسئول

 ریتحت تأث د،گذاریم یاتیدر همه فضای عمل طیکنندگان، هواداران، جامعه و محمصرف

 دیتأک اجتماعی تیمسئولدیگر در عبارت( به2020و همکاران،  3)هجوینگ دهندیقرار م

 یها، سود و بهره عمومخواسته ق،یخود به عال یهامیها و تصمدر اقدام دیها باسازمان
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و  ی)منتظر خود بگنجانند یها و اهداف سازمانبرنامه نیجامعه توجه کنند و آن را در تدو

طور همزمان به توانندیها مکه سازمان کندیخاطرنشان م دهیا نیا (.1398کاران، هم

 ؛ابندیها دست را همانند کسب سود درنظر داشته باشند و به آن یطیو مح یاهداف اجتماع

 تیشده است که اهم یابه حوزه لیتبد یورزش یهادر سازمان یاجتماع تیمسئول امروزه

)آزادی و  داشته است یاقابل مالحظه شیافزا یورزش یهاهاز باشگا یاریبس یآن برا

 .(1397جوانی، 

است  یبرون سازمان یهاها و پروژهمجموعه اقدامات، برنامه یاجتماع یریپذتیمسئول

خود جامعه هدف،  یها و مشکالت جامعه و با همکارکه سازمان در جهت حل چالش

)پورتر و  سازدیم یو جار یاتیرا عمل سازمان متبوع، آنان یهمسو با راهبرد و خط مش

 ،یقانون ،یچهار بعد اقتصاد یدارا یاجتماع تی(. بر طبق هرم کارول، مسئول2011، 1کرامر

 ،ی(. بعد اقتصاد1991، 2)بشر دوستانه( است )کارول رخواهانهیخ یهاتیو فعال یاخالق

زم را به دست سازمان سود ال یکسب سود است، وقت یهر بنگاه اقتصاد هیاول تیمسئول

دیگر عبارتبپردازد، به گرید یهاتیبه مسئول تواندیکند، م نیخود را تضم اتیآورده و ح

و دفاع از ارزش سهام  نفعانیذ یسازمان و تأمین سود مورد نظر برا هیبعد اهداف اول نیدر ا

که در  دانندیها خود را مسئول مسازمان ،ی(. بعد قانون2013و همکاران،  3هاست )چنآن

 یتمام مسائل تواندیمن ییبه تنها یعمل کنند؛ بعد قانون یو مقررات عموم نیچارچوب قوان

ها از سازمان ،ی(. بعد اخالق2008، 4را پوشش دهد )گوا دیآیم شیسازمان پ یکه برا
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مردم احترام  یها و هنجارها و باورهاجامعه به ارزش یاعضا ریکه همچون سا رودیانتظار م

 تیخود مورد توجه قرار دهند؛ مسئول یهاتیرا در فعال یاخالق یهاارزش گذاشته و

صورت در قانون وجود نداشته و تنها به میصورت مستقاست که به یشامل موارد یاخالق

(. 2013و همکاران،  1است که در جامعه از سازمان وجود دارد )کوچکاستا یتاانتظار

 ،یمال یهااز کمک یممکن است شکل یشورز یهاسازمان رخواهانه،یخ یهاتیفعال

از حوادث و  افتهیسازمان  تیحما گان،یصورت رابه یباز یتماشا یدعوت از کودکان برا

 .(1395و همکاران،  یبی... است )حب

 یعنوان برخوردار اصلبه جامعه به ترشیدر توجه ب یمحرک مهم یاجتماع تیمسئول

هرم  نی(. بر طبق نظر کارول استفاده از ا1397 ،ین)منها دیآیبه شمار م یسازمان یتهایفعال

های مدل تمام حوزه نیو ا کشدیم ریشرکت را به تصو یاجتماع تیمسئول یمدل مفهوم

 دهدینشـان م گریحال بـا همـدو درعین زیطور متماشرکت را به یاجتماع تیمسئول

 یکمـ ـتیاهم یراتباز نظر سلسله م یاجتماع تیهای مدل مسئول(. مؤلفه1991)کارول، 

 گرید تهاییو همه مسئول شودیمحسوب م هیپا یقانون تیاسـاس، مسئول ـنیدارنـد. بـر ا

که در چارچوب قانون  رودیها انتظار ماقتصـادی دارنـد و از شرکت تیداللت بر مسئول

 تیهرم مسئول نیبعدی هرم است. در رأس ا هیال یقانون تیمسئول نیعمل کنند؛ بنابرا

را در هرم دارد، هـر چه به رأس  تیاهم نیتراست و کم ارییوستانه قرار دارد که اختبشرد

 .(2008)گوا،  شودیها کاسته ممؤلفه نیا تیاز اهم م،یشویم کیهرم نزد

ی وکار اخالقبرای کسب یعنوان دستورالعملها بهها و باشگاهسازمان یاجتماع تیمسئول
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مفهوم و حرکت آن را  نیه ادای داشته است. گستررشـد فزاینده ـریهای اخسـال یطـ

 نهیزم نیهای فعال در اها و سازمانانتشـارات، مجالت، کنفرانس ـریاز تعـداد کث توانیم

جامعه را در اقدامات و  یها و منافع عمومها باید عالیق، خواستهسازمان کند،یم دیتأک

خود  یها و اهداف سازمانوین برنامهخود مورد توجه قرار دهند و آن را در تد ماتیتصم

تنها  ،یخدمات یهاو سازمان یاقتصاد یها(. بنگاه1396و همکاران،  سبحانیبگنجاند )

بلکه آنان موظف به حل مشکالت  کنند،ینم فایکننده ثروت را در جامعه ادینقش تول

 تیفهوم مسئولا توجه به مب (.1396زاده و همکاران، هستند )زمزم زیجامعه خود ن یاجتماع

افراد جامعه  ریجامعه هستند و مانند سا یاعضا زی، ازآنجاکه ورزشکاران مشهور نیاجتماع

 یو اجتماع یاقتصاد ،یعملکرد ورزش ر بهبودعالوه بخود هستند،  زیستمحیطمسئول 

در دستور کار خود قرار  افراد جامعه را نیز یاجتماع یزندگ یاستانداردها یخود، ارتقا

 یهاتیفعال نهیدر زم ترشیتوانند با تالش بیافراد مشهور م(. 2010، 1وچینا)آل دهند

، 2گرین) کنند جادیخود ا انیرا در ذهن مشتر یمثبت ی، نگرش اخالقیاجتماع تیمسئول

به منظور توجه به نظام  یو انسان ی، اجتماعیبا التزام به اصول اخالق نندتوایها مآن (،2016

از نام و نشان خود را  یبهتر از خود ارائه دهند و مارک مثبت یری، تصویاجتماع تیمسئول

 (.2016و همکاران،  3چا)کنند  یدر ذهن مردم تداع

کند به طور روان ای که یک هوادار احساس میعبارت است از درجه میت هویت

اش وابسته است. در واقع هوادارانی را که به شدت با یک تیم شناختی به تیم مورد عالقه
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کنند و تمایل به توصیف خود با آن تیم شوند و با آن احساس همبستگی میهمسان می

 تیدهنده هو لیتشک یاصل یاز اجزا یکی میت هویت(. 1396و همکاران،  فسنقریدارند )

 یاحساس یهاارزش ای نینماد یبرند معان هویت یهایژگیاست. و میت یساختار یو معنا

کنندگان کمک کند، اما برند مصرف حاتیترجبه  تواندیکه م کندیفراهم م

دارند تا بتوانند با آن  یقو هویتبا  ییبه استفاده از برندها لیکنندگان اغلب تمامصرف

 .(2015 و همکاران، 1مودیبگذارند ) شیخود را به نما هویترابطه برقرار سازند و 

تیم  یریتصو ،کننده وجود دارداست که در ذهن مصرف یمجموعه ادراکات میت ریتصو

 غات،یمحصوالت، تبل ،یتوسط برند شامل نام، عالئم ظاهر یتمام عالئم ارسال ی ازبیکتر

با  توانیادراکات را م نی. ادهدیخود شکل م ندر ذه ره،یو غ یرسم یهاهیو اطالع هاامیپ

و  تیکننده در مورد برند کاهش داده و سطح رضامناسب از ذهن مصرف ینشانگرها

درک  میت ری(. تصو1393و همکاران،  صفار) دهدیم شیکننده را افزاصرفم یوفادار

محصول و  ردیعملک هاییژگیبرند فراتر از و ریکل است. تصو کیعنوان عموم مردم به

 جادیرا ا یبرند نگرش یتداع تیمرتبط با محصول است. مطلوب نینماد هاییژگیشامل و

تر باشد، نگرش مثبت میت ریهرچه تصو ،ین. بنابراشودیکه به محصول منتقل م کندیم

 .(2016و همکاران،  2ی)گٌود کندیم جادیتری نسبت به محصول و خدمات باشگاه امثبت

خود،  ریاز خود، تأث یعنوان بازتابرا به میباال اغلب ت یمیت تیهوتصویر و هواداران با 

 یمیت تیکه هو یه افراددارند نسبت ب لیو تما نندیبیخود م یرفتار یهاشناخت و واکنش
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عنوان از هواداران خود به توانندیم یهای ورزشسازمان .دارند کامالً متفاوت باشند ینییپا

 .استفاده کنندو افزایش حامیان مالی ای پخش رسانه نیبرای تضم یاهرم

های اجتماعی در نگرش نقش مسئولیت»(، در تحقیقی به 1398منتظری و همکاران )

مسئولیت اجتماعی در فوتبال بر  و به این نتیجه رسیدن که پرداختند «بال ایرانهواداران فوت

یوشیدا و  تصویر تیم و هویت تیمی نقش مثبت و مؤثری دارد.به نگرش هواداران 

کنندگان بر وفاداری های مصرفاثرات نگرش»(، در تحقیق به بررسی 2014) 1همکاران

هویت تیمی اثر مثبت و  به این نتیجه رسیدن که و پرداختند «رفتاری هواداران در فوتبال

(، در تحقیقی به 2018) 2موریسون و همکاران. های رفتاری هواداران داردمعناداری بر نیت

 نیپرداختند و به ا «اثرات هویت تیمی بر رفتار تماشاگران در لیگ هاکی جوانان» بررسی

فی و آگاهی شناختی تماشاگران بر که هویت تیمی، در رابطه بین ارزیابی عاط دنیرس جهینت

ای، خرید کاالهای مربوطه و رفتارهای حمایتی آنان از تیم تکرار خرید، مصرف رسانه

 کند.ای را ایفا میتبلیغ دهان به دهان، نقش واسطه

و  یاجتماع یهااز مهارت یو رشد بسیار جادیا یبرا یورزش، بستر بسیار مناسب

(. در 1397 ،یو جوان یاست )آزاد یاجتماع یریپذلیتاز جمله مسئو یاخالق یهاارزش

های فوتبال و باشگاه انیم یقو وندیپ کیفوتبال،  ژهیو گاهیجا لیدلبه ان،یم نیا

فقط به دنبال  هاسازمان(. 1396و همکاران،  پورلیعاجتماعاتشان به وجود آمده است )اسما

 ونیمد زیرا ن یستگیو شا تیبوبحس مح کیها بلکه آن ستند،ین یمتیبه هر ق یبردن باز
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امروز، هواداران در  یرقابت یای(. در دن2015، 1ریورینی و ویدایاتیطرفدارانشان هستند )

 یرقابت تیکسب مز یعامل اصل هاآن یمندتیها قرار دارند رضاتوجه باشگاه یکانون اصل

ها، خواسته قیدق ییو شناسا ازهایهواداران تأمین کامل ن تیها است. الزمه جلب رضاباشگاه

 دیخر ایها در استفاده از خدمات آن یهاتیو محدود هاییتوانا الت،یانتظارات، تما

 (.1396زاده و همکاران، محصوالت است )زمزم

 کنند؛یمورد عالقه خود را دنبال م میهستند که مسابقات ت یافراد ،یهواداران ورزش

ر مقایسه با برندهایی با جذابیت کم، بر جذابیت یک تیم ورزشی د میتهویت و تصویر 

و همکاران،  ینقرهواداران نسبت به برندهای جذاب احساس یک رابطه خاص دارند )فس

ها شدت احساس آن زانیو م میاز تصورات هواداران نسبت به ت میت و هویت ریتصو .(1396

 تیمسئول یهاتیفعال انجام(. 1398ی و همکاران، انیزیعز) ردیگیت مأنش مینسبت به ت

در  یهواداران مهم یدهد. وفادار شیرا افزا میهواداران به ت یوفادار تواند،یم یاجتماع

به  یورزش هایمیها و تباشگاه ز،ین فوتبال داشته باشد. در صنعت یورزش میت یهاشرفتیپ

ورزشکاران و  نیو مهم برای پر کردن شکاف ب یاتیح یعنوان عواملبه یاجتماع تیمسئول

ها را است که باشگاه ایلهیوس ،یاجتماع تیمسئول ،دیگرعبارت؛ بهکنندیاران نگاه مهواد

های مناسب را و استراتژی رداختهتجارت پ طیمح یکل یو بررس لیبه تحل سازد،یقادر م

 دیرا پد یتمایز رقابت یآن، نوع هاییها و دارایکنند تا عالوه بر محافظت از باشگاه نیتدو

 هویتدر جامعه،  میتصویر ت کنان،یها و بازباشگاه یاجتماع تیمسئول نیب آورند. رابطه

کرده  دایپ یروزافزون تیدر حال گسترش بوده و اهم ناست که توجه به آ یموضوع یمیت
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ها و واکنش بر آن ریدر بازار ورزش و تأث یاجتماع تیمسئول یاست، درک اثربخش

که همواره برای جذب هواداران  یورزش یهاهو باشگا هامیهای هواداران نسبت به تنگرش

باشد. با توجه به  دیمف اریبس تواندیو حفظ و بازگشت مجدد هواداران در تالش هستند، م

درمورد مطالعه  یکم یقیتحق نکهیو با در نظر گرفتن ا یاجتماع تیروزافزون مسئول تیاهم

محقق درصد  ،بنابراین ،انجام گرفته است میتو هویت  ریدر تصو یاجتماع تیمسئول نقش

 یهادر باشگاه میت تیو هو ریبا تصو یاجتماع تیسؤال است، ارتباط مسئول نیپاسخ به ا

 چگونه است؟ رانیبرتر فوتبال ا گیمنتخب ل

 پژوهش ابزار

است که  یو لحاظ هدف کاربرد یاز به نوع همبستگ یفیتوص تیبه لحاظ ماه قیتحق

هواداران  هکلیبود.  قیتحق یهامتناسب با هدف و یدانیصورت ماطالعات به یآورجمع

 1400-1399و سپاهان در فصل  ، فوالدتراکتور س،یاستقالل، پرسپول یهامیسال ت 18 یباال

بود که با  یتصادف یاخوشه یریگصورت نمونهبه ضرحا قیتحق یریگبود و روش نمونه

بود که  میت 5هر کدام از  یبرا 384برابر با  یاستفاده از جدول مورگان حجم نمونه آمار

 3اطالعات  یو ابزار گردآور قرار گرفت لیپرسشنامه مورد تحل 1920جمعاً  یپس از بررس

(؛ پرسشنامه 2012 انگ،ی)چانگ و ی اجتماع تیمسئول پرسشنامه ،پرسشنامه استاندارد

 یی( بود. روا2012و همکاران،  پری)ه میت هویتپرسشنامه  و (2008)چان،  میت ریتصو

ها . توزیع پرسشنامهدیرس یورزش تیریو متخصصان مد دینفر از اسات 10 دییپرسشنامه به تأ

های منتخب باشگاه 5و پیج اینستاگرام هواداران  های تلگرامصورت الکترونیکی در گروهبه

 بیپرسشنامه به ترت ییایپا ترین هواداران داشتند، انجام گرفت.برتر ایران بیشکه لیگ 
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 یفیروش آمار توص ازها با استفاده داده لیوتحلهیدست آمد. تجزبه 74/0 و 77/0، 82/0

آمار  یهاها، درصدها و رسم نمودار( و روشانحراف استاندارد، فراوانی ن،یانگی)م

افزار با کمک نرم اسپیرمن یو آزمون همبستگ رونوفیاستنباطی آزمون کلموگروف ـ اسم

Spss  انجام گرفت 25نسخه. 

 هاو تحلیل یافتهتجزیه 

 دهد:ی تحقیق حاضر نشان میشناخت تیجمعهای توصیفی ( یافته1) جدول شماره

 پاسخگویان جمعیت شناختی اطالعات نتایج :1جدول 

مجموع درصد 

 فراوانی

درصد 

 یفراوان

 زنان

درصد 

فراوانی 

 مردان

 یژگیو

یفیتوص  
 متغیر

34%  9%  25%  سال 25تر از کم 

 سن

23%  5%  18%  سال 35 – 26 

19%  4%  15%  سال 45 –36 

14%  3%  11%  سال 50 –46 

10%  2%  8%  سال 50 یباال 

52%  14%  38%  پلمید 

 یلیمقطع تحص
36%  8%  28%  یکارشناس 

12%  1%  11%  
ارشد  یکارشناس

 و باالتر

20%  4%  16%  یهایتعداد باز یباز 5تر از کم 
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32%  8%  23%  ومیحضور در استاد یباز 10 -6 

%36 تماشا از رسانه ای  9%  28%  یباز 15 -11 

14%  2%  10%  یباز 15از  شیب 

 (K-S) رنوفیاسم - ها از آزمون کولموگروفداده عیبودن توز نرمال یبرس یبرا

 سطح در (K-S) رنوفیاسم -آزمون کولموگروف نتایج (2جدول شماره ) استفاده شد.

 دهد.را نشان می (P<0/05) داریمعنی

 رنوفیاسم -آزمون کولموگروف جیانت :2جدول 

 K-S sig رهایمتغ

 001/0 092/0 یاجتماع تیمسئول

 001/0 086/0 میت ریتصو

 0/ 001 0/ 115 میت تیهو

 یاز سطح معنادار ترپایین قیتحق یاصل یرهایمتغ ینشان داد که سطح معنادار جینتا

از  هاهداد لیو تحل هیتجز یبرا بوده وننرمال  عیتوز یها داراهداد نیبنابرا باشند،یم 05/0

 استفاده شد. کیپارامترناآمار 

های را در بین نمونه تحقیقمتغیرهای اصلی  معیار انحراف ( میانگین،3) شماره جدول

با اجتماعی شود، متغیر مسئولیت طور که مشاهده میدهد. همانآماری تحقیق نشان می

با  تصویر تیمترین مقدار میانگین و متغیر بیش 68/7دارد نو انحراف استا 82/3میانگین 

های ترین مقدار میانگین را از منظر نمونهکم 92/4انحراف استاندارد  و 12/3میانگین 

 :ل مشاهده استبآماری تحقیق را کسب کردند. این نتایج در جدول زیر قا
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 متغیرهای اصلی تحقیق معیار انحراف و میانگین :3 جدول

 انحراف معیار میانگین متغیر ردیف

 68/7 82/3 اجتماعی مسئولیت 1

 32/6 60/3 هویت تیم 2

 92/4 12/3 تیم تصویر 3

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

 متغیرها
 ضریب همبستگی

 .Sig تصویر تیم مسئولیت اجتماعی

 001/0 862/0 1 مسئولیت اجتماعی

 001/0 1 862/0 تصویر تیم

05/0 p < 

دهد، بین مسئولیت ( نشان می4نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در جدول )

های لیگ برتر فوتبال ایران ارتباط مثبت و معنادار وجود اجتماعی با تصویر تیم در باشگاه

 .دارد

 تیم هویتنتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین مسئولیت اجتماعی و  :5جدول 

 متغیرها
 یب همبستگیضر

 .Sig تیم هویت مسئولیت اجتماعی

 001/0 867/0 1 مسئولیت اجتماعی

 001/0 1 867/0 تیم هویت

05/0 p < 
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دهد، بین مسئولیت ( نشان می5نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در جدول )

وجود های لیگ برتر فوتبال ایران ارتباط مثبت و معنادار تیم در باشگاه هویتاجتماعی با 

 دارد.

 

 

 تیم هویتبین تصویر تیم و  اسپیرمننتایج ضریب همبستگی  :6جدول 

 متغیرها
 ضریب همبستگی

 .Sig شخصیت تیم تصویر تیم

 001/0 79/0 1 تصویر تیم

 001/0 1 79/0 شخصیت تیم

05/0 p < 

دهد، بین تصویر تیم با ( نشان می6نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در جدول )

های لیگ برتر فوتبال ایران ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. تیم در باشگاه یتهو

تیم در  هویت و گیری کلی تحقیق نشان داد، بین مسئولیت اجتماعی با تصویرنتیجه

 های لیگ برتر فوتبال ایران رابطه مثبت وجود دارد.باشگاه

 گیریبحث و نتیجه

های تیم در باشگاه هویت و اجتماعی با تصویرهدف از تحقیق حاضر، ارتباط مسئولیت 

های هر بخش تحقیق لیگ برتر فوتبال ایران بود. در این راستا نتایج حاصل از تحقیق یافته
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 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

برتر  یگل یهادر باشگاه یمت یربا تصو یاجتماع یتمسئول یننتایج تحقیق نشان داد، ب

 نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات ت و معنادار وجود دارد.ارتباط مثب یرانفوتبال ا

تأثیر که بررسی  یقیدر تحق (2016)ین گر ( همخوانی دارد.2016) 1گرین 

به این نتیجه انجام داد، ی شخص یورزش ینام تجار یکبر توسعه  یاجتماع پذیرییتمسئول

مؤثری در توسعه  یذهن یورزشکار بر اساس الگوها یبه برند شخص یلتمادست یافت که 

مسئولیت اجتماعی  ابعادبا توجه به نتایج تحقیق حاضر، . تصویر برند یک تیم در جامعه دارد

 یشبا افزا یبه عبارتهای ورزشی دارد؛ نقش مؤثری بر ایجاد تصویر مثبت در باشگاه

و ارتقا باعث بهبود ها، یطهح یناز ا یکدر هر  مسئولیت اجتماعی ابعاد هایعملکرد باشگاه

ی، نقش مؤثری اجتماع یتهای مسئولتوجه به اینکه تمام شاخص شود. باتصویر باشگاه می

های مسئولیت اجتماعی ها دارد، توجه به همه شاخصی تیمخوشنامو  تصویر باشگاهبر 

سقف قراردادها و  یترعا یون،فدراس یناحترام به قوان ی،قانونضروری است. در بخش 

. در بخش اقتصادی بخشد باشگاه را بهبود یتواند عملکرد قانونیا مشفاف بودن قرارداده

اصول  یتتواند کارساز باشد. رعایم یو قرارداد با اسپانسرهای داخل یکنانپرورش باز

هستند. انجام  یاجتماع یتمسئول یگردوستانه از ابعاد د انسان هاییتو فعال یاخالق

در امور  ورزشکاران های انفرادیو فعالیت نیازمنداهای دوستانه با هدف کمک به نبازی

 ها،یمت بین ایرابطهتواند، یم یورزش هاییمت یاجتماع یتمسئول مهم هستند. یریهخ

 با کمک تیمآنان و هوادارانشان ایجاد نماید. ارتقاء تصویر  یاجتماع یتمسئول هاییترعا
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و درنهایت  کندیتقویت ممثبت را تشویق و  یرنظرات و تعاب یاجتماع یتمسئول هایطرح

 تواند،یم یورزش هایمیت یاجتماع یتمسئول. خواهد گذاشت یمتصویر ت بر مثبت یریتأث

های و هوادارانشان ایجاد نماید. ارتقاء تصویر برند با کمک طرح هامیت نیای برابطه

 یریو درنهایت تأث کندیمثبت را تشویق و تقویت م رینظرات و تعاب یاجتماع تیمسئول

 قلیگ برتر فوتبال ایران از طری منتخب هایباشگاه .گذاشتخواهد  میمثبت بر تصویر ت

توانند جذابیت برند هایشان، میبرند باشگاه تصویرمورد توجه قرار دادن و تقویت 

عنوان باشگاه فوتبال به یخوشنام. های خودشان را برای هوادارانشان افزایش دهندباشگاه

و  یمال انیحام گذاریهیسرما زانیم شیدر قالب افزا هاتیمز نیا ،یسازمان ورزش کی

مبلغ  شیتبع آن افزاباشگاه و به کنانیباز تیمحبوب شیسود سهام باشگاه، افزا شیافزا

 .دحاضر در ورزشگاه شو انیتماشاچ شیها، افزاباشگاه ریبه سا کنیفروش باز

برتر  یگل یهادر باشگاه یمت هویتبا  یاجتماع یتمسئول یننشان داد، ب یقتحق یجنتا

یق زمزاده و تحق یجحاضر با نتا یقتحق یجارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتا یرانفوتبال ا

 یننشان داد که ب( 1396زمزاده و همکاران )نتایج تحقیق  ( همخوانی دارد.1396همکاران )

وجود دارد.  یدارمثبت و معنا یهمبستگ یمیت یتباشگاه و هو یاجتماع یتابعاد مسئول

هواداران به باشگاه خود  یباشگاه، باعث وابستگ یاز سو یاجتماع یریپذیتمسئول یشافزا

 شود کهیبه فوتبال القا م یاقتصاد یهاعنوان راهکار شرکتبه یاجتماع یتمسئول شود.یم

از انسجام تیمی تأثیر مثبت بر هویت تیمی دارد؛ . انجامیدیآن م یمعموالً به توسعه کم

تری تری با یکدیگر داشته باشند، از هویت تیمی قویرو، هر چه افراد تیمی انسجام بیشاین

فوتبال ایران از طریق مورد توجه قرار دادن و ر های لیگ برتباشگاهخواهند بود.  برخوردار
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های خودشان را باشگاه برند هویتتوانند جذابیت می هایشانبرند باشگاه هویت تقویت

 از این طریق از هوادارانی بهره ببرند که در هر حالتی و ادارانشان افزایش دهند وبرای هو

 تیم محبوبشان هستند. هواداران از فصل پشتیبان یبدون توجه به هر نتیجه و در هرزمان

دهند، باشگاه محبوبشان شکل می هایهای مورد توجه خودشان را با توجه به ارزشارزش

 باشد. دهند که برای باشگاه محبوبشان دارای ارزشمیاهمیت  هاییبه آن ارزش

از جمله کاهش  یاریتواند منجر به سودهای بسیمخوشنامی از تصویر مثبت تیم 

دهد. یم یشافزاحمایت اسپانسرها از باشگاه را باال احتمال  ، خوشنامیها شودینههز

 ینتراز با ارزش کییتواند یو م یت استبرای موفق یاتیفاکتور ح یک باشگاه یخوشنام

که یک هوادار احساس  معیاری یمتهویت های ناملموس در دسترس شرکت باشد. یهسرما

اش وابسته است. در واقع هوادارانی را که به کند به طور روان شناختی به تیم مورد عالقهمی

با خرید بلیت کنند و شوند و با آن احساس همبستگی میشدت با یک تیم همسان می

دهند. تیم مورد عالقه نشان میبه  و وفاداری خود را تمایلقات و محصوالت باشگاه مساب

بحث مسئولیت  و وفادار شور پر یکشور برای داشتن هواداران یهای ورزشو باشگاه هاتیم

فوتبال در های یرا باشگاهز دهند،تر مد نظر قرار میتصویر و هویت تیم را بیش، اجتماعی

حفظ و  یزو ن یدجد یمنابع مال یافتنو  تریشب درآمد به کسب یازا، نبرتر، برای بق یگل

 خود دارند. یت هوادارانحما

. کنندیم فایا یو باشگاه یمل هایمیت شرفتینقش را در پ نیتردییامروزه هواداران کل

تر هستند که موفق ییهاندارد و عموماً باشگاه یتیجذاب چیفوتبال بدون تماشاگر ه

مثبت بر ذهن و  یاثر یدارا یاساس، مسئولیت اجتماع نیوفادارتری دارند؛ بر اتماشاگران 
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عنوان از هواداران وفادار خود به توانندیم یهای ورزشنگرش هواداران است. باشگاه

 تیرو، توجه به موضوعات مسئولای استفاده کنند؛ از اینپخش رسانه نیبرای تضم یاهرم

مسائل  تیو رعا یاجتماع ،یهای ورزشحمایت از برنامه لیاز قب یورزش هایمیت یاجتماع

به  تواندیم مادی و معنوی از باشگاه هایحمایت ،یو اخالق یاجتماع ،یمرتبط با تندرست

 هواداران کمک نماید. یسطح وفادار شیافزا

که با توجه به  یاجتماع یتمسئول فهای مختلبرنامه ش، به توسعههای ورزباشگاه

 یتاز مسئولی های ورزشدارند. باشگاه نیاز باشند، شدهیزیردف آنان برنامههواداران ه

 ،یبه عبارت کنند،یتقویت م یوددهسجای با هواداران را به را خود شخصیت ی،اجتماع

یمی هواداران به باشگاه ت هویت یم وبر تصویر ت یاثر مثبت یاجتماع یتمسئول هایفعالیت

بلندمدت و با استفاده از  یدگاهیبا د ی کشورورزشهای هباشگا یرانمد بنابراین .دارد

و  هایژه در حوزه مسئولیت اجتماعی، تداعیوبه یابیدر حوزه بازاریریتی الگوهای مد

برند خود مد نظر قرار  یتهو ی الگوهایرا برای هواداران در طراح یمثبت و جذاب یرتصاو

 .دهند

 پیشنهادات تحقیق

 شنهادیهوادارانشان پ یهانقش تیها در هداداف باشگاهاه یرگذاریبا توجه به تأث -

خود اقدام نموده و در  یاهداف انسان دوستانه برا نیها نسبت به تدوباشگاه شود،یم

نقش مشارکت  شیمشارکت خود در مسائل انسان دوستانه و افزا شیافزا یراستا

 .دوستانه اقدام کنند نها در مسائل انساباشگاه یهوادار
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مثبت بر ذهن و نگرش هواداران  یاثر یدارا یمسئولیت اجتماع نکهیه به ابا توج -

برای  یعنوان اهرماز هواداران وفادار خود به توانندیم یهای ورزشاست. باشگاه

هواران  یدر جهت جلب وفادار یسودآور زانیم شیافزا و ایپخش رسانه نیتضم

 .استفاده کنند

فاداری هواداران از باشگاه مورد عالقه خود دارد، بر و یادیز ریتأث میت هویت و تصویر -

 شیاری هواداران و افزادبه منظور حفظ و نگه یورزش یهاباشگاه رانیبنابراین مد

 .باشگاه قرار دهند هیاول یهارا جز مالک میت هویت و تصویر م،یتعهد آنان به ت

 یمنابع مال افتنیو  ترشیبه کسب درآمد ب ازیبرتر فوتبال، برای بقا، ن گیل یهاباشگاه -

 یدگاهیکشور با د یورزش رانیهواداران خود دارند. مد تیحفظ و حما ازین دیجد

و  هویت، یراهبردی، وفادار ساز یابیبازار تیریبلندمدت و با استفاده از الگوهای مد

 برند خود مد نظر قرار دهند. تیالگوهای هو یمثبت در طراح ریتصاو
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