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مطالعات مدیریت ورزشی

اثر مسئولیتپذیری اجتماعی بر برند شخصی ورزشکاران با نقش میانجی شهرت
و دلبستگی به برند (مطالعة موردی :علی دایی)
2

رسول آزادی ،1وجیهه جوانی
*

 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه تبریز
 .2استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه تبریز
تاریخ دریافت1397/02/22 :

تاریخ پذیرش1397/05/27 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثر مسئولیتپذیري اجتماعی بر برند شخصی ورزشکاران با نقش
میانجی شهرت و دلبستگی به برند انجام شده است .دانشجویان و دانشآموختگان تربیتبدنی کشور جامعة
آماري پژوهش را تشکیل دادند که  207نفر از آنها ،ازطریق پرسشنامة آنالین محقق ساخته و با استفاده از
نمونهگیري دردسترس در گروههاي ورزشی شبکههاي اجتماعی به عنوان نمونة آماري انتخاب شدند و نتایج
آن با استفاده از روش مدلسازي معادالت ساختاري ازطریق نرمافزار ایموس محاسبه شد و مدل نهایی ارائه
شد .پایایی کلی پرسشنامه (مسئولیتپذیري اجتماعی ،برند شخصی ،شهرت برند و دلبستگی به برند) با
استفاده از روش آلفاي کرونباخ 95 ،درصد محاسبه شد .همچنین ،براي محاسبة روایی ابزار از روایی سازه با
کاربرد تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج بیانگر روابودن ابزار پژوهش بود .نتایج حاکی از برازش
مناسب مدل مبنی بر تأثیر تمامی مسیرهاي مدل پیشنهادي پژوهش است .دراینبین نیز بیشترین میزان
اثر مربوط به میزان اثر مسئولیتپذیري اجتماعی بر شهرت برند ( 77درصد) و شهرت برند بر برند شخصی
( 76درصد) است و پس از آن مسئولیتپذیري اجتماعی بر دلبستگی به برند با  56درصد قرار دارد.
دلبستگی به برند بر برند شخصی نیز با  17درصد پایینترین میزان اثر را دارد .با توجه به یافتههاي پژوهش
میتوان بیان کرد که فعالیت ورزشکاران در حیطة مسئولیتهاي اجتماعی یکی از عواملی است که میتواند
آنها را نز د هواداران به یک برند مشهور تبدیل کند و دلبستگی هواداران به برند شخصی ورزشکار را
افزیش دهد و از این راه فوایدي را عاید جامعه و خود ورزشکار کند.
واژگان کلیدی :برند شخصی ،مسئولیتپذیري اجتماعی ،شهرت برند ،دلبستگی به برند
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مقدمه
درطول تاریخ ،افراد همواره بهدنبال ثبت نمادها و جاگذاری نماد و اثری از خود بودهاند .امروزه،
برندها نمادی از هویت محصوالت و حتی انسانها بهشمار میروند و اهميت برند در شكلگيری
ارتباطات و جریانهای مرتبط با کسبوکار انكارنشدنی است .برند ،تنها در انحصار محصوالت و
سازمانها نيست و اشخاص نيز میتوانند برند شخصی برای خود داشته باشند (صائميان.)1393 ،
ویژگیهای شخصی هر فرد تصویر برند او را میسازند .یك برند شخصی آميزهای از عوامل درونی
فرد مثل نظام ارزشها ،آرمانها و اهداف و نيز نمادهای بيرونی او مثل چهره ،زبان بدن و شبكة
ارتباطات است (مورگان .)2011 ،1برندسازی شخصی چيزی است که میخواهند دیگران درمورد
افراد احساس کنند؛ بنابراین ،برندسازی شخصی ،پایه و اساس برندسازی کل است (الیل و وستچ،2
)2012؛ ازاینرو ،برند شخصی چيزی فراتر از قدرت اثرگذاری در فروش و بازاریابی در محيطهای
رقابتی است .از این لحاظ ،برند شخصی کمی گستردهتر از برند شرکتی است و صرف ًا یك فرایند
بازاریابی حرفهای محسوب نمیشود (هيوبرت و رامپرساد .)2008 ،3درحالحاضر ،برندسازی برای
شخصيت های ورزشی همانند برندسازی محصوالت مختلف افزایش یافته و اهميت زیادی پيدا کرده
است .این نوع برندسازی برای شخصيتها نيز مزیتهایی فراوانی دارد که در پژوهشهای مختلف
این مزیتها نشان داده شدهاند؛ بدینصورت که ورزشكاران مشهور دستمزد خود را باال میبرند،
هزینههای انتقال از یك تيم به تيم دیگر را افزایش میدهند و حتی وقتی در دوران افت و رکود
هستند ،طرفداران آنها دست از حمایت آنان برنمیدارند (گالدن و فانك .)2002 ،4ورزشكاران
مشهوری که نام آنها بهمثابة برند جا افتاده باشد ،برای سازمانها فرصتطلبی خلق میکنند تا با
استفاده از این مزیت ،پيام خود را به گوش مشتریان برسانند .عالوه براین ،با ایجاد ارزش برند،
ورزشكاران میتوانند در دوران پس از ورزش حرفهای خود نيز این ارزش را حفظ کنند و از آن
استفاده کنند (رین ،کاتلر و شيلدز.)2006 ، 5
برای ساخت برند شخصی ،کسب و بهبود شایستگیهای فردی و در دید جامعه قرارگرفتن الزم
است .ذات شایستگی با خلق ارزش و نوآوری و همچنين ،تازهشدن و تازهبودن معنا پيدا میکند .اگر
فردی دانش و مهارت سطح باالیی داشته باشد و نگرش خوبی نيز داشته باشد اما در دور تكرار و
روزمرگی مانده باشد ،شایستگی او اعتباری برایش ایجاد نمیکند (صائميان.)1393 ،
1. Morgan
2. Lyle & Wetsch
3. Hubert & Rampersad
4. Gladden & Funk
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مسئوليتپذیری اجتماعی نيز یكی از همين شایستگیهای فردی است که نقش مهمی در برندسازی
شخصی ایفا میکند .واژة «مسئوليت» یا «مسئوليتپذیری» بهتنهایی به حس وظيفهشناسی،
پاسخگوبودن و تعهد اشاره دارد .بهعبارتدیگر ،مسئوليتپذیری اجتماعی نوعی احساس التزام به
عمل یا واکنش فردی در موقعيتهای گوناگون ،بهدليل تقيد به دیگران است که در ذهن فرد شكل
گرفته است و بر رفتارهای او اثر میگذارد )خوشبين .)1390 ،نقش فرایند مسئوليتپذیری اجتماعی
در جامعه را باید پاسخگویی به انتظارات دیگران دانست که ناشی از نقشهایی اجتماعی است که
جامعه به افراد تجویز میکند یا افراد جامعه این نقشها را کسب میکنند (ميامی .)1391 ،ورزش،
بستر بسيار مناسبی برای ایجاد و رشد بسياری از مهارتهای اجتماعی و ارزشهای اخالقی ازجمله
مسئوليتپذیری اجتماعی است (رمضانینژاد ،نظری و مالیی .)1395 ،براساس مفهوم
مسئوليتپذیری اجتماعی ،ازآنجاییکه ورزشكاران مشهور نيز عضوی از اجتماع بهشمار میروند و
مانند سایر اعضای جامعه دربرابر محيط پيرامون خود مسئوليت دارند ،ضروری است عالوهبر بهبود
عملكرد ورزشی ،اقتصادی و اجتماعی خود ،ارتقای استانداردهای زندگی اجتماعی افراد جامعه را نيز
در دستور کار خود قرار دهند (آلوچنا .)2010 ،1پرداختن به مسئوليت اجتماعی باعث بهبود ارزش
برند شخصی دربين هواداران و افراد جامعه میشود .افراد مشهور با تالش بيشتر درزمينة فعاليتهای
مبتنی بر مسئوليت اجتماعی ،می توانند نگرش اخالقی مثبتی را در ذهن مشتریان خود ایجاد کنند.
آنها میتوانند با تعهد به اصول اخالقی ،اجتماعی و انسانی درراستای توجه به نظام مسئوليت
اجتماعی ،تصویر بهتری از خود ارائه کنند و برند مثبتی را از نام و برند خود در اذهان مردم تداعی
کنند (الی ،چيو ،یانگ ،و پای.)2010 ،2
یكی از عوامل مؤثری که مسئوليتپذیری اجتماعی در شكلگيری و تقویت آن نقش دارد ،شهرت
برند است که از مهمترین داراییهای ناملموس شرکتها و افراد مشهور است .سيلتائوجا)2006( 3
معتقد است که شهرت برند بيانکنندة ميزان موفقيت برند در تحقق وعدهها و برآوردهکردن
انتظارات ذینفعان در گذشته و پيشبينی رفتار آنها در آینده است .ملو و گاریدو مورگادو4
( )2012معتقدند که بهطورمعمول برند درصورتی مشهور میشود که از ویژگیهای کليدی و
متمایزی نسبت به رقبا همچون نوآوری ،کيفيت عملكردی باال ،خدماترسانی متمایز و همهجانبه،
سفيران انسانی شایسته و غيره برخوردار باشد .این شهرت میتواند منبع مزیت رقابتی مهمی برای
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برند محسوب شود .گاردبرگ و فوم برون )2006( 1معتقدند هر ميزان که بر دامنة فعاليتهای
مسئوليتپذیرانة شرکت افزوده شود ،شهرت آن شرکت نيز افزایش مییابد .آنها در ادامة مطالعات
خود به این نتيجه دست یافتند که یكی از انگيزههای شرکتها برای دستيابی به شهرتی بيشتر برای
برندهای خود ،تعهد بيشتر به مسئوليتهای اجتماعی آنها است (ابراهيمی ،علوی و پورمندانی،
.)1395
همچنين ،اینكه در جامعه چهرههای مشهور نقش مسئوليت اجتماعی را ایفا کنند ،این امر میتواند
منجر به دلبستگی هواداران به برند شخصی آنها شود .دلبستگی و پيوند عاطفی افراد به یك برند
ممكن است تمایل آنها را به حفظ رابطه با آن برند پيشبينی کند (آقازاده ،شاهحسينی و پریشان،
 .)1394کارول و آهوویا )2006( 2مفهوم عشق برند را بهصورت احساسات عاطفی و پرشور به یك
نام تجاری تعریف کردند .برند ،نقش مهمی در توسعة روابط با مشتری و تعيين عملكرد کسبوکار
ایفا میکند .مصرفکنندگانی که وابستگی بيشتری به برند دارند ،خيلی آسانتر به مشتریان وفادار
تبدیل میشوند و حاضرند قيمت باالتری برای خرید برند موردعالقة خود پرداخت کنند .سطح باالتر
این وابستگی زمانی بهوجود میآید که دلبستگی به برند ایجاد شود (سارکار.)2013 ،3
با توجه به مطالب گفتهشده ،مدل پيشنهادی پژوهش شكل میگيرد که در شكل شمارة یك
مشاهده میشود .در این مدل ،مسئوليتپذیری اجتماعی ورزشكاران بهعنوان متغير مستقل،
برندسازی شخصی بهعنوان متغير وابسته و متغيرهای شهرت و دلبستگی به برند بهعنوان متغيرهای
ميانجی درنظر گرفته شدهاند.
پژوهشهای متعددی دربارة اثرهای مسئوليتپذیری اجتماعی انجام شدهاند که در ادامه به برخی از
آنها اشاره شده است .نتایج پژوهش ابراهيمی و همكاران ( )1395نشان داد که مسئوليتپذیری
اجتماعی درکشده بر شهرت برند و هویتیابی مشتری از برند تأثير میگذارد .همچنين ،ارتباط
ميان مسئوليتپذیری اجتماعی درکشده و قصد خرید برند ،تنها ازطریق هویتیابی مشتری از برند
امكانپذیر است .افروزه ،مظفری ،آقایی و صفری ( )1395نيز در پژوهشی به بررسی و تدوین الگوی
پيامدهای توسعة مسئوليت اجتماعی باشگاههای حرفهای فوتبال ایران پرداختند .که این پيامدها را
در نُه مقوله و چهار مؤلفه طبقهبندی کردند .مقولهها شامل شایستگی و درونگرایی باثبات درقالب
مؤلفة توسعة فنی ،فرهنگسازی و مشروعيتبخشی درقالب مؤلفة توسعة فرهنگی -اخالقی،
سالمسازی ،همسانسازی و مفرحسازی درقالب توسعة اجتماعی ،اشتغال و عدالت اجتماعی و نيز
ارتقای برند درقالب توسعة اقتصادی دستهبندی شدند .اژدری ،حيدری و نایبزاده ( )1394در
1. Gardberg & Fombrun
2. Caroll & Ahuvia
3. Sarkar
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پژوهش خود دریافتند که مسئوليت اجتماعی در بعد جامعه بر تداعی برند و در بعد کارکنان و
محيطزیست بر آگاهی از برند اثر معناداری دارد .نتایج پژوهش اصانلو و خدامی ( )1394با عنوان
«تأثير دلبستگی عاطفی مشتریان بر ارزش ویژة برند با تأکيد بر نقش ميانجی کيفيت رابطهای و
رفتار شهروندی برند در بازار صنعتی» نشان داد که دلبستگی عاطفی مشتریان موجب افزایش
کيفيت رابطهای برند میشود و سازمانها ازطریق بهبود کيفيت رابطهای میتوانند رفتار شهروندی
برند و ارزش ویژة برند را ارتقا دهند .پژوهش خليلی ،نورایی و شریفيان ( )1393با عنوان «تأثير
مسئوليتپذیری اجتماعی شرکتهای توليدی ورزشی بر وفاداری عوامل توزیع» نشان داد که ازميان
چهار بعد هرم مسئوليتی کارول ،سه بعد اقتصادی ،قانونی و اخالقی بر وفاداری عوامل توزیع
تأثيرگذارند؛ اما بعد بشردوستانه تأثير معناداری را بر وفاداری نشان نداد .نتایج پژوهش رجبی فرجاد
و همدانی ( )1392نشان داد که مسئوليتپذیری اجتماعی بانك بر کيفيت ادراکشده وترجيح برند
تأثير معناداری دارد .همچنين ،تأثير کيفيت ادراکشدة برند بر ترجيح برند معنادار بود .نتایج
پژوهش چا ،یی و باگوزی )2016( 1با عنوان «تأثير مشارکت مشتریان در برنامههای
مسئوليتپذیری اجتماعی شرکت ،بر برند تجاری و وفاداری برند» نشان داد که ارتباط مثبت و
معناداری بين برند شرکت و وفاداری به آن ازطریق مشارکتدادن مشتریان در فعاليتهای اجتماعی
و مشارکت شرکت وجود داشت که این عامل درنهایت وفاداری مشتریان را به برند شرکت افزایش
میدهد .پژوهش گرین )2016( 2با عنوان «تأثير مسئوليتپذیری اجتماعی بر توسعة یك نام تجاری
ورزشی شخصی» روی ورزشكاران راگبی کشور انگلستان انجام شد .نتایج نشان داد که تمایل به برند
شخصی ورزشكار براساس الگوهای ذهنی شامل درمعرض قضاوت قرارگرفتن شخصيت ،پاسخگویی،
دنبالکردن ،تأیيدکردن ،سازگاری و حمایت از مسائل جامعه است .ليو ،وانگ ،شی ،چو و بروک3
( )2014در پژوهشی به بررسی نقش کيفيت ادراکشدة برند در رابطة بين مسئوليت اجتماعی
شرکت و ترجيحهای برند پرداختند .یافتهها نشانداد که نهتنها مسئوليت اجتماعی شرکت بر
ترجيحهای برند اثرگذار است ،بلكه ميزان تأثير آن ازطریق کيفيت ادراک شده نيز تعدیلپذیر است.
نتيجة پژوهش لی و لی )2012( 4نشان داد که طرحهای ابتكاری مسئوليتپذیری اجتماعی شرکت
بر هویتیابی مشتری از برند مؤثر است .نكتة مهم در این پژوهش ،آگاهی مشتری از اقدامات
صورتگرفته در رابطة ميان مسئوليتپذیری اجتماعی و هویتیابی مشتری از برند است .افزونبراین،
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براساس پژوهش استانالند ،لوئين و مورفی ،)2011( 1مسئوليتپذیری اجتماعی درکشده توسط
مشتری بر شهرت برند میتواند مؤثر باشد .این نتيجه در پژوهش مدن  ،آریكان ،تلسی و کانتور2
( )2012نيز بهاثبات رسيده است .پرز )2009( 3نيز در پژوهش خود نتيجه گرفت که اگر مشتری
احساس کند برند هویت مسئوليتپذیرانهای را برای خود اختيار کرده است ،از برند هویت میگيرد و
خود را ازنظر هویتی به آن نزدیك میداند .مارین ،روئيز و روبيو )2009( 4با ارائة تحليل جامعتری
دریافتند زمانی مسئوليتپذیری اجتماعی برند میتواند بر هویتیابی مشتری از برند مؤثر باشد که
هویت ایجادشده برای برند از طریق انجام اقدامات مسئوالنة برند ،هویت برجسته و برتری ميان
هویتهای مطلوب در ذهن مشتری باشد .گاردبرگ و فومبرون )2006( 5به این نتيجه دست یافتند
که یكی از انگيزههای شرکت ها برای دستيابی به شهرتی بيشتر برای برندهای خود ،تعهد بيشتر به
مسئوليتهای اجتماعی آنها است.
با توجه به پيشينة پژوهش و باوجود بدیهیبودن این موضوع که استقرار مسئوليتپذیری اجتماعی
در افراد براساس رهنمودهای استاندارد و طرح عمليات صورت میگيرد ،تاکنون تالشهای محدودی
برای شناخت راههای طراحی مسئوليتپذیری اجتماعی در ورزشكاران و چهرههای محبوب و بازتاب
ارزشها و هنجارهای مربوط به آن بر برندسازی شخصی ورزشكاران انجام شدهاند .بدونشك ،اگر از
چند ورزشكار مشهور و محبوب ایران نام برده شود ،یكی از آنها علی دایی است که عالوهبر موفقيت
در حيطة ورزش ،مربيگری و تجارت (با توجه به شرکت پوشاک ورزشی خود با نام دایی) ،در حيطة
مسئوليتپذیری اجتماعی نيز مجبوبيت خاصی دارد (کمكهای مالی به خيریهها ،نقش پيشرو در
کمكهای مردمی به زلزلهزدگان کرمانشاه و غيره) .بههميندليل ،پژوهش حاضر با هدف بررسی
اثرگذاری مسئوليتپذیری اجتماعی بر برندسازی شخصی ،با نقش ميانجی شهرت و دلبستگی به
برند ورزشكاران (نمونة موردی ،علی دایی) انجام شده است.

1. Stanaland, Lwin & Murphy
2. Maden, Arikan, Telci & Kantur
3. Perez
4. Marin, Ruiz & Rubio
5. Gardberg & Fombrun
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شهرت برند

مسئولیتپذیري

برند شخصی

اجتماعی
دلبستگی به برند

شکل  -1مدل پیشنهادي پژوهش

روششناسی پژوهش
روش پژوهش ازنوع توصيفی -پيمایشی است که مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است .ازلحاظ
هدف ،در دستة پژوهشهای کاربردی قرار میگيرد و ازنظر اجرا ،بهصورت ميدانی انجام شده است.
دانشجویان و دانشآموختگان رشته تربيتبدنی و علوم ورزشی کشور جامعة آماری این پژوهش را
تشكيل دادند .با توجه به محدودیتهای احتمالی پاسخگویی به پرسشنامههای آنالین ،بيش از
 2000نسخه پرسشنامة آنالین توزیع شدند که  207پرسشنامة صحيح تكميلشده بازگردانده شدند
که دادهها با استفاده از این تعداد استخراج شدند .با توجه به برخی پرسشنامههای استاندارد موجود
در این زمينه که زیرمتغيرهای زیادی داشتند که با پژوهش حاضر مرتبط نبودند (مانند اقتصاد،
صنایع ،محيطزیست ،استفاده از فناوریهای نو ،مدیریت ضایعات ،آلودگی هوا و غيره) و همچنين،
اینكه پژوهشی درزمينة ارتباط مسئوليتپذیری اجتماعی و برندسازی شخصی ورزشكاران مشاهده
نشد ،بنابراین با اقتباس از پرسشنامههای استاندارد موجود و با لحاظ هدف و موضوع پژوهش،
متغيرهای مسئوليتپذیری اجتماعی ،شهرت برند و دلبستگی به برند بهعنوان متغيرهای
تبيينکننده ،با نظر خبرگان و اساتيد تأیيد شدند و بر اساس آنها پرسشنامة پژوهشگر ساختة 50
سؤالی طراحی شد .برای افزایش احتمال تكميل پرسشنامه ،سؤالهای مشابه ترکيب شدند و
درنهایت ،تعداد سؤالها به  28مورد کاهش داده شد که شامل هفت سؤال برای مسئوليتپذیری
اجتماعی ،شش سؤال برای شهرت برند ،هفت سؤال برای دلبستگی به برند و هشت سؤال برای برند
شخصی درنظر گرفته شدند .سؤالهای پرسشنامه براساس مقياس پنجارزشی ليكرت از کامالً موافقم
ال مخالفم ارزشگذاری شدند .روایی این ابزار با استفاده از نظر اساتيد مدیریت ورزشی انجام
تا کام ً
شد و پایایی آن نيز ازطریق آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضریب آن برای پرسشنامههای
مسئوليتپذیری اجتماعی برابر با  ،0/85شهرت برند برابر با  ،0/86دلبستگی به برند برابر با  0/90و
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برند شخصی برابر با  0/91بهدست آمد .پایایی کل پرسشنامه نيز  0/95بهدست آمد .از آنجاییکه
ضریب بهدستآمده بيشتر از  0/9است ،میتوان تفسير کرد که پایایی ابزار اندازهگيری باال است.
جدول شمارة یك نتایج نهایی آلفای کرونباخ متغيرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  -1آلفاي کرونباخ نهایی متغیرهاي پژوهش
متغیر

پایایی گویه

پایایی کل

مسئوليتپذیری اجتماعی
شهرت برند
دلبستگی به برند
برند شخصی

0/85
0/86
0/90
0/91

0/95

بهدليل پژوهشگرساختهبودن ابزار پژوهش (استفاده از چندین پرسشنامه در این پژوهش ،نظر
اساتيد ،کاهش سؤالها و تغيير در بيان برخی سؤالها) ،از آزمون تحليل عاملی اکتشافی استفاده شد
که تمامی سؤالها دارای بار عاملی بيشتر از  0/4بودند که نشاندهندة تأیيد پرسشنامة مورداستفاده
است .همچنين ،معناداری آزمون بارتلت در سطح اطمينان  99درصد و مقدار مناسب شاخص آماری
آزمون کيزرـ ميرـ اولكين ،1حاکی از همبستگی و مناسبت متغيرهای موردنظر برای انجام تحليل
عاملی است .جدول شمارة دو آزمون تحليل عاملی را با استفاده از شاخص آماری کيزرـ ميرـ اولكين
و آزمون بارتلت پرسشنامه پژوهش حاضر را نشان میدهد.

)1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
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جدول  -2آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ،کیزر_میر_اولکین و بارتلت براي هریک از متغیرهاي پژوهش
سؤالها

بار

کیزر -

عاملی

میر

مسئوليتپذیری اجتماعی
شهرت برند

همزمان با فعاليت در ورزش ،بخشی از وقت خود را صرف توجه و
رسيدگی به آالم عمومی میکند.
انرژی خود را برای مسائل اجتماعی فراتر از الزامات قانونی صرف
میکند.
احساس مسئوليت درقبال رنجدیدگان دارد.
احساس همدردی بدون توجه به مسائل قوميتی صورت میگيرد.
بخشی از درآمد خود را به مؤسسات خيریه اختصاص میدهد.
درهنگام بالیای طبيعی به آسيبدیدگان کمك میکند.
درمقابل ظلم واردشده به مردم جامعه سكوت نمیکند.
شهرت او در بحث مسئوليتهای اجتماعی بيش از ورزشكاران دیگر
است.
نام او بهعنوان یك برند معتبر در ورزش ایران مطرح است.

0/56

شخص شناختهشدهای در ورزش جهان است.

0/50

از اسطورههای ورزش ایران است.

0/56

0/46
0/60
0/51
0/49
0/65
0/41

0/87

575/8

0/001

0/48

شخص قابلاعتماد و معتبری است.

0/68

ادعاهای صادقانه را بيان میکند و مردم گفتههای او را باور دارند.
احساس عاطفی خاصی به او دارم.

0/57

دلبستگی به برند

اعتقاد دارم که برای بهبود شایستگی او تالش خواهم کرد.
اگر من مجبور باشم طرفدار ورزشكار دیگری باشم ،احساس شكست
عاطفی را تجربه خواهم کرد.
وقتی کسی از او انتقاد میکند ،آن را مانند یك توهين شخصی
تلقی میکنم.
اگر رسانهها از او انتقاد کنند ،از دید من منفی و غير واقعی بهنظر
میرسد.

معناداري

0/71

0/73

پيگيری اخبار و اطالعات مربوط به او بخش مهمی از زندگی من
است.
میخواهم دیگران بدانند که طرفدار او هستم.

بارتلت

سطح

0/83

540/9

0/001

0/72
0/77
0/67
0/57
0/56
0/56

0/89

850/8

0/001
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ادامه جدول  -2آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ،کیزرـ میرـ اولکین و بارتلت براي هریک از متغیرهاي پژوهش
سؤالها

برند شخصی

علی دایی به اصول اخالقی پایبند بوده است.
علی دایی ورزشكار جذابی است.
علی دایی دارای شخصيتی سختکوش است.
علی دایی شهرتی خوب درميان عموم مردم دارد.
علی دایی نماد یك ورزشكار و انسان موفق است.
علی دایی فرد بسيار باشخصيت و محترمی است.
من اعتقاد دارم علی دایی در مقایسه با سایر مربيان و بازیكنان
فوتبال بسيار منحصربهفرد است.
علی دایی در حيطة خود یك ورزشكار کمياب و استثنایی است.

بار

کیزر -

عاملی

میر

0/50
0/49
0/63
0/68
0/67
0/75

0/91

بارتلت

1018/6

سطح
معناداري

0/001

0/68
0/57

برای انجام این پژوهش از آمار توصيفی (ميانگين ،جداول ،همبستگی ،تحليل عاملی ،آلفای کرونباخ
و غيره) و نرمافزار اس.پی.اس.اس 1.نسخة  20استفاده شد .همچنين ،برای آزمون فرضيههای
پژوهش و مدل پيشنهادی از آزمون تحليل معادالت ساختاری 2و نرمافزار ایموس 3نسخة 24
استفاده شد.
نتایج
توزیع فراوانی مشخصات فردی نمونههای پژوهش نشان داد که از  207نفر نمونة آماری 61 ،درصد
را زنان و  39درصد را مردان تشكيل دادند که از این بين  39درصد مجرد و  61درصد متأهل بودند.
از بين تعداد نمونة آماری 11 ،نفر مدرک کاردانی 66 ،نفر کارشناسی 94 ،نفر کارشناسی ارشد و 36
نفر مدرک دکتری داشتند .همچنين ،از آزمون کلموگروف_اسميرنوف 4برای تعيين توزیع
طبيعیبودن دادههای پژوهش استفاده شد .نتایج نشان داد که سطح معناداری چهار متغير اصلی؛
یعنی مسئوليتپذیری اجتماعی ،شهرت برند ،دلبستگی به برند و برند شخصی ،بهترتيب ،0/09
 0/12 ،0/07و  0/08است .ازآنجاییکه این مقادیر باالتر از سطح معناداری  0/05هستند ،دادهها
توزیع طبيعی دارند و برای تجزیهوتحليل دادهها از آمار پارامتری استفاده شده است .جدول شمارة

1. SPSS
(2. Structural Equation Analysis )SEM
3. Amos
4. Kolmogorov-Smirnov
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سه ميانگين ،انحراف معيار و همبستگی بين متغيرهای اصلی را دربين نمونههای آماری پژوهش
نشان میدهد .همانطورکه مشاهده میشود ،شهرت برند بيشترین ميانگين را درميان متغيرهای
پژوهش داشته است ( )4/14و دلبستگی به برند نيز پایينترین ميانگين ( )2/66را ازنظر نمونههای
آماری پژوهش کسب کردند .آزمون همبستگی پيرسون نيز ميزان ارتباط ميان متغيرهای اصلی
پژوهش را نشان میدهد .همانگونهکه مشاهده میشود ،ارتباط معنادار و باالیی بين تمامی متغيرها
وجود دارد (همة دادهها در سطح معناداری  0/001هستند).
جدول  -3میانگین ،انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهاي اصلی پژوهش
ردیف

متغیر

میانگین

انحراف معیار

1

1

مسئوليتپذیری اجتماعی

4/01

0/63

1

2

شهرت برند

4/14

0/64

**0/65

1

3

دلبستگی به برند

2/66

0/83

**

**

4

برند شخصی

3/83

0/69

**0/54

2

0/49

3

0/54

**0/76

4

1
**0/61

1

در آزمون فرضيههای پژوهش از روش تحليل معادالت ساختاری استفاده شد .سطح معناداری این
آزمون با ضریب استاندارد تی مشخص میشود .اگر ضریب استاندارد تی بيشتر از  1/96باشد ،فرضيه
درسطح  95درصد معنادار خواهد بود .همانگونهکه در شكل شمارة دو و جدول شمارة سه نشان
داده شده است ،تمامی مسيرهای مدل پيشنهادی پژوهش تأیيد شدند .دراینبين نيز بيشترین ميزان
اثر مربوط به ميزان اثر مسئوليتپذیری اجتماعی بر شهرت برند ( 77درصد) و شهرت برند بر برند
شخصی ( 76درصد) است و پس از آن مسئوليتپذیری اجتماعی بر دلبستگی به برند با  56درصد
قرار دارد .دلبستگی به برند بر برند شخصی نيز با  17درصد پایينترین ميزان اثر را دارد.
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شکل  -2خروجی نرمافزار ایموس براي آزمون ضرایب استانداردشدة متغیرهاي مدل پیشنهادي پژوهش

با توجه به جدول شمارة چهار ،جهت آزمون اثر مسئوليتپذیری اجتماعی بر شهرت برند نشان
میدهد که مقدار قدرمطلق آمارة تی برابر با  7/21و بزرگتر از مقدار  1/96است؛ یعنی در سطح
اطمينان  95درصد مسئوليتپذیری اجتماعی تأثير معناداری بر شهرت برند دارد و مقدار تأثير برابر
با  75درصد است که درصد باالیی محسوب میشود .همچنين ،مسئوليتپذیری اجتماعی بر
دلبستگی به برند تأثيرگذار است .این ميزان اثر  56درصد است که بهمعنای آن است که بهازای یك
واحد افزایش در فعاليتهای مبتنی بر مسئوليت پذیری اجتماعی 56 ،درصد بر دلبستگی به برند
ورزشكار افزوده خواهد شد .یافتة دیگر نشان میدهد که دلبستگی به برند ورزشكار نقش مثبت و
معناداری در برند شخصی ورزشكار میگذارد که مقدار آن  78درصد است که بيشترین ميزان اثر را
دربين سایر مسيرها دارد .در نهایت ،مشخص شد که شهرت برند اثر مثبت و معناداری بر برند
شخصی میگذارد .با توجه به مقدار تی که برابر با سه میباشد ،در سطح معناداری  95درصد تأیيد
شد که ميزان این اثر برابر با  17درصد است که نسبت به سایر متغيرها پایينترین ميزان اثر را دارد.
جدول  -4نتایج تحلیل مسیر مدل پژوهش
فرضیه
مسئوليتپذیری اجتماعی  <---شهرت برند
مسئوليتپذیری اجتماعی  <---دلبستگی به برند
دلبستگی به برند  <---برند شخصی
شهرت برند  <---برند شخصی

ميزان اثر

خطای استاندارد

آماره تی

سطح معناداری

0/77
0/56
0/17
0/76

0/155
0/145
0/039
0/063

7/21
5/77
3/00
8/45

0/001
0/001
0/003
0/001
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برای تأیيد مدل باید برازش آن نيز تأیيد شود .راههای متعددی برای برآورد نيكویی برازش کلی
مدل با دادههای مشاهدهشده وجود دارند .این آزمونها به این سؤال پاسخ میدهند که مدل
موردنظر چقدر خوب و برازندة دادههای پژوهش است .در جدول شمارة پنج ،این شاخصها بههمراه
ضرایب بهدستآمده از پژوهش ذکر شدهاند.
جدول  -5شاخصهاي تناسب برازش براي مدل پژوهش
شاخصها
نسبت کای دو به درجه آزادی

مقدار قابلقبول
1

کمتر از  5باشد.

خطای مجموع مجذورات ميانگين
مجذور ریشه ميانگين باقيمانده
شاخص سودمندی مناسب

2

3

4

شاخص سودمندی مناسب تنظيم شده
شاخص مناسب نرم

6

شاخص مناسب مقایسه

7

5

مقادیر برازش
2/53

باید کوچكتر از  0/1باشد.

0/086

هرچه به صفر نزدیكتر باشد.

0/085

باید برابر یا بزرگتر از  0/8باشد.

0/81

باید برابر یا بزرگتر از  0/8باشد.

0/88

باید برابر یا بزرگتر از  0/8باشد.

0/88

باید برابر یا بزرگتر از  0/8باشد.

0/85

با توجه به مقادیر شاخصهای ارائهشده برای این مدل در جدول شمارة پنج ،شاخص کایدو به
درجة آزادی آن کوچكتر از عدد سه بود که برازش مدل را تأیيد کرد .همچنين ،شاخص سودمندی
مناسب ( ،)GFIشاخص سودمندی مناسب تنظيم شده ) ،(AGFIشاخص مناسب نرم ) (NFIو
شاخص مناسب مقایسه ) (CFIبزرگتر از  0/8و خطای مجموع مجذورات ميانگين ) (RMSEAو
مجذور ریشه ميانگين باقيمانده ) (RMRنيز کوچكتر از  0/1هستند که اعتبار مدل را تأیيد کردند.

1. CMIN/DF
)2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)3. Root Mean Square Residual (RMR
)4. Goodness of fit index (GFI
)5. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)6. Normed Fit Index (NFI
)7. Comparative Fit Index (CFI
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بحث و نتیجهگیری
ورزشكاران بسيارزیادی هستند که هرکدام بنا به دالیلی برای غير از فعاليتهای ورزشی خود
مشهور شدهاند و نيز عكس این قضيه مشهود است .ممكن است ورزشكاران در یك دوره افول بسيار
زیادی را تجربه کنند؛ اما همچنان ارزش برند باالی خود را حفظ کردهاند که این عامل به دالیل
مختلفی برمیگردد که میتوان یكی از مهمترین دالیل آن را مشارکت ورزش در مسئوليتپذیری
اجتماعی در فعاليتها و جریانهای جامعه دانست .در پژوهشهای انجامشده مشخص شد که
مسئوليتپذیری اجتماعی نقش مؤثری در شهرت و دلبستگی به یك برند دارد .بههميندليل ،هدف
این پژوهش ،بررسی اثر مسئوليتپذیری اجتماعی بر برند شخصی ورزشكاران با نقش ميانجی
شهرت و دلبستگی به برند درقالب یك مدل مفهومی بود که نمونة موردی این پژوهش علی دایی
است که در بحث مسئوليتپذیری اجتماعی هميشه نقشی فعال داشته است (کمك به نيازمندان،
مؤسسات خيریه ،زلزلهزدگان و غيره) .نتایج آزمون همبستگی پيرسون ارتباط مثبت و معنادار باالیی
را ميان متغيرهای پژوهش نشان داد .همچنين ،آزمون مدل پيشنهادی پژوهش تمامی مسيرهای
ترسيمشده را تأیيد کرد و درنهایت ،مدل را دارای برازش باال گزارش کرد .براساس خروجی نرمافزار
ایموس مشخص شد که مسئوليتپذیری اجتماعی نقش مثبت و معناداری در شهرت برند میگذارد.
با توجه به خروجی مدل پژوهش مشخص شد که مسئوليتپذیری اجتماعی تأثير معناداری بر
شهرت برند دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای گادبرگ و فومبرون ( ،)2006لوئين و مورفی
( ،)2011ملو و گاریدو مورگادو ( ،)2012مدن و همكاران ( )2012و ابراهيمی و همكاران ()1395
همخوانی دارد .در تبيين این یافته باید به این نكته اشاره کرد که هرچه ميزان مسئوليتپذیری
اجتماعی درکشدة برند افزایش یابد ،هوادار با شوق و حتی وظيفهشناسی بيشتری خود را مسئول
معرفی و شناساندن آن تيم یا ورزشكار میداند .این اتفاق میتواند شهرت برندهای مشهور را افزایش
دهد و موجب شهرت برندهای جدیدی شود که تازه معرفی شدهاند .نكتة مهمتر اینكه،
مسئوليتپذیری اجتماعی برای چهرههای محبوب در فضای جامعة امروزی کشور که جامعه درگير
مشكالت فراوان است ،میتواند درزمينة مسئوليتپذیری موجب شهرت شود؛ البته باید درنظر داشت
که این شهرت هميشگی نيست و با ورود ورزشكاران دیگر به این حوزه بهمرور شهرت از این جنبه
کمرنگتر می شود .نكتة دیگری که باید به آن اشاره شود ،تخصصی رفتارکردن در رفتارهای
مسئوليتپذیرانه است؛ بهگونهایکه ورزشكاران محبوب میتوانند با انتخاب یك یا دو حوزه از
مسئوليتپذیری اجتماعی ،خود را در آن حوزه متخصص و مشهور کنند.
براساس یافتههای پژوهش ،مسئوليتپذیری اجتماعی بر دلبستگی به برند تأثيرگذار بود .این یافته با
نتایج پژوهشهای و کارول و آهوویا ( )2006و سرکار ( )2013همخوانی دارد .تحليلی که از این
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یافته میتوان ارائه داد این استکه اگر چهرههای محبوب با اقداماتی درصدد تحقق مسئوليتهای
خود نسبت به جامعه برآیند و بهویژه هوادار نيز این مسئله را درک کند ،ورزشكار را یك شخص
ایدهآل خواهند دید و حتی از آن هویت میگيرند و این عامل احساس عاطفی و وابستگی بهوجود
خواهد آورد .دو ،بهاتاچاریا و سن )2007( 1نيز معتقدند که ارائة طرحهای ابتكاری مسئوليتپذیرانه
ازجانب برند ،می تواند بر دلبستگی مشتری به برند تأثير مثبتی داشته باشد .مارین ،روئيز و روبيو2
( )2009با ارائة تحليل جامعتری دریافتند زمانی مسئوليتپذیری اجتماعی برند میتواند بر
دلبستگی به برند مؤثر باشد که احساس عاطفی ایجاد شده برای برند ازطریق انجام اقدامات
مسئوالنة برند و شكلگيری ویژگیهای مطلوب در ذهن مشتری باشد .پرز )2009( 3نيز در
مطالعهای دیگر نتيجه گرفت چنانچه مشتری احساس کند برند هویت مسئوليتپذیرانهای را برای
خود اختيار کرده است ،از برند احساس عاطفی میگيرد و خود را دلبسته و وفادار به آن میداند.
همچنين ،یافتهها نشان داد که دلبستگی به برند ورزشكار نقش مثبت و معناداری در برند شخصی
ورزشكار میگذارد که بيشترین ميزان اثر را در بين سایر مسيرها دارد .این یافته با نتایج مطالعات
اصانلو و خدامی ( )1394و ساشی )2012( 4همخوانی دارد .این یافته نشان میدهد پيوندی عاطفی
که هواداران با چهرههای محبوب که در فعاليتهای مبتنی بر مسئوليتپذیری اجتماعی مشارکت
دارند ،برقرار میکنند ،بر کيفيت ارتباطشان با برند شخصی آنها تأثير گذار است .این نتيجه
همراستا با نتایج پژوهشهای پيشين است که بيان میکنند اگر بازاریابان بخواهند روابط برند قوی
ایجاد کنند ،باید محتوای عاطفی چشمگير و محسوسی را در ارتباطات بازاریابیشان بهکار گيرند
(ساشی .)2012 ،تأیيد این یافته بدینمعنا است که ورزشكاران برای ارتقای برند شخصی خود باید
پيوندهای عاطفی عميقی با هواداران ایجاد کنند .این پيوندهای عميق عاطفی ،در هوادار حمایت و
وفاداری ایجاد میکنند .وفاداری مبتنی بر عواطف عميق از ترکيب ویژگیهای مشتری و ویژگیهای
مربوط به برند حاصل میشود .زمانیکه هوادار با برندها پيوندهای عاطفی قوی ایجاد میکند ،نسبت
به برند احساس تعهد و اعتماد میکند .این تعهد احساسی موجب دلبستگی به برند خواهد شد که
درنهایت برند شخصی ورزشكار را ارتقا خواهد داد .درواقع ،ورزشكاران باید دانش خود را از پاسخهای
هوادار نسبت به خود ،افزایش دهند؛ بدینمعناکه درک کنند هواداران چه خواستهها و باورهایی
نسبت به ورزشكاران و چهرههای محبوب دارند و آن منافع و خواستههای اجتماعی هواداران را
درنظر بگيرند که میتوانند در هوادار ایجاد دلبستگی کنند.
1. Du, Bhattacharya & Sen
2. Marin, Ruiz & Rubio
3. Perez
4. Sashi
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یافتة دیگر پژوهش نشان داد که شهرت برند اثر مثبت و معناداری بر برند شخصی میگذارد .این
یافته با نتایج مطالعات یی ،فی و هائوهونگ )2010( 1و کيم و لنون )2013( 2همخوانی دارد؛ اما با
پژوهش ابراهيمی و همكاران ( )1395همخوانی ندارد؛ زیرا ،جامعة آماری پژوهش آنها شرکت
گلستان بود که میتوان اینگونه توجيه کرد که ضرورتاً مشتریان هر برند مشهوری را نمیخرند.
همچنين ،در محصوالت غذایی ،کيفيت بيشتر از شهرت یك برند برای مشتریان اهميت دارد .در
تحليل یافتة پژوهش حاضر میتوان گفت هرچه یك ورزشكار دارای شهرت بيشتری باشد و این
شهرت را بيشتر از اینكه از وسایل ورزشی بهدست آورده باشد ،از فعاليتهای مبتنی بر پذیرش
مسئوليت بهدست آورده باشد ،این امر به برجستهترشدن نام آن ورزشكار منجر خواهد شد و سبب
تقویت برند شخصی آن ورزشكار خواهد شد .ملو و گاریدو مورگادو ( )2012معتقدند معموالً برند
درصورتی مشهور میشود که از ویژگی های کليدی و متمایزی نسبت به رقبا همچون نوآوری،
کيفيت عملكردی باال ،خدماترسانی متمایز و همهجانبه ،سفيران انسانی شایسته و غيره برخوردار
باشد .این شهرت میتواند منبع مزیت رقابتی مهمی برای برند محسوب شود .اهميت شهرت برند به
آن است که مصرفکنندگان در صورت نداشتن اطالعات کافی نسبت به محصوالت ،به شهرت برند
آن اعتماد میکنند و تصميم به خرید میگيرند (ملو و گاریدو مورگادو .)2012 ،کاروآنا ،کوهن و
کرنتلر )2006( 3با تلفيق دیدگاه شهرت برند و نظریة رفتار برنامهریزیشده معتقدند شهرت برند
میتواند بر برندسازی تأثيرگذار باشد .یی و همكاران ( )2010به این نتيجه دست یافتند که
درصورت شكلگيری تبليغات شفاهی مثبت نسبت به برند ،این مسئله بر شهرت برند و درنتيجه ،بر
انتخاب برند توسط مشتریان تأثير خواهد گذاشت .همچنين ،در نتيجة پژوهش کيم و لنون ()2013
مشخص شد که شهرت برند ازطریق کاهش خطر درکشده از خرید محصوالت تحتپوشش برند ،بر
قصد خرید مشتریان اثر میگذارد.
بهطورکلی ،براساس مدل پژوهش و یافتههای پژوهش حاضر مشخص شد که مسئوليتپذیری
اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر برندسازی شخصی میگذارد که این یافته با نتایج مطالعات لی و
لی ( ،)2012اژدری و همكاران ( ،)1394ليو و همكاران ( )2014و گرین ( )2016همخوانی دارد.
براساس یافتههای پژوهش ،اثرگذاری مسئوليتپذیری اجتماعی بر برند شخصی ورزشكاران بهصورت
مستقيم نبود؛ بلكه این تأثيرگذاری ازطریق متغيرهای ميانجی شهرت برند و دلبستگی به برند ایجاد
شد .ورزشكارانی که در فعاليتهای اجتماعی همواره نقش مثبتی در جامعه ایفا میکنند ،باید بدانند
این اعمال از دید هواداران و عموم جامعه پنهان نمیماند و به ایجاد دیدگاه مثبت نسبت به ورزشكار
1. Ye, Fei, & Haohong
2. Kim & Lennon
3. Caruana, Cohen & Krentler
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منجر میشود .این عامل به شهرت ورزشكار فراتر از مسائل فنی ورزشی و درقالب یك انسان کامل و
الگو منجر میشود و همچنين ،به احساس عاطفی و دلبستگی به ورزشكار منجر میگردد که
درنهایت وی را بهعنوان یك برند شخصی منحصربهفرد و محبوب خواهند دید.
با توجه به یافتههای پژوهش میتوان بيان کرد که فعاليت ورزشكاران در حيطة مسئوليتهای
اجتماعی یكی از عواملی است که میتواند آنها را نزد هواداران به یك برند مشهور تبدیل کند و
دلبستگی هواداران به برند شخصی ورزشكار را افزایش دهد و از این راه فوایدی را عاید جامعه و خود
ورزشكار کند؛ بنابراین ،به ورزشكاران و چهرههای محبوب ورزشی پيشنهاد میشود چنانچه خواستار
همراهی جامعه هستند ،از شاخصهای حوزة مسئوليت اجتماعی غافل نباشند و در خود زمينههای
اخالقی ،اعتقادی ،اجتماعی ،سياسی ،ورزشی و غيره را با هدف کسب آمادگی برای تجربة یك
زندگی موفق در اجتماع پرورش دهند .همچنين ،پيشنهاد میشود برنامههایی درجهت مشارکت
اجتماعی مانند حمایت از نيازمندان ،مردم رنجدیده ،بيماران ،مؤسسات خيریه ،کودکان بیسرپرست
و محيطزیست داشته باشند .همچنين ،باید بهصورت منسجم ،برنامهریزیشده و هدفمند اطالعات
مربوط به اقدامات مسئوليتپذیرانة اجتماعی خود را ازطریق رسانهها دراختيار هواداران قرار دهند؛
زیرا این اقدام هم به دیدهشدن ورزشكار منجر خواهد شد و هم عاملی انگيزشی برای هواداران
بهمنظور مشارکت در فعاليتهای خيرخواهانه در جامعه خواهد شد.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the influence of social responsibility
on branding of individual athletes and as a mediator of brand reputation and
attachment. The statistical population of this study were 207 physical education
students and graduates. The participants responded to an online questionnaire
created by the researcher. The results of the sampling available in social network
sports groups were analyzed using structural equation modeling software. The
overall reliability of the questionnaire (social accountability, personal brand,
brand reputation, brand affiliation) using Cronbach's alpha was 95%. To calculate
instrument validity, the construct validity was estimated by exploratory factor
analysis and indicated the validity of the research questions. According to the
model results, social responsibility influenced brand reputation (77%) and brand
attachment (56%). Brand reputation (76%) and brand attachment (17%) affected
personal brand. It can be argued that the activity of athletes toward social
responsibility is a factor that can turn them into a renowned brand among fans and
increase the attachment of supporters to an athlete's own brand. This will benefit
the community and the athlete himself.
Keywords: Personal Brand, Social Responsibility, Brand Reputation, Brand
Attachment
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