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 *بدنی و علوم ورزشی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت -1

  دانشگاه تهرانمدیریت ورزشی دانشیار  -2

 نشگاه تهراندامدیریت ورزشی دانشیار   -3
  

 91/52/29تاریخ پذیرش:                                                                                51/44/24تاریخ دریافت : 

 چکیده
هوا   ثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر هویت هووادارا  توی   أبررسی ت ،پژوهشاین  از هدف

تی  استقالل، پرسپولیس و  9پژوهش را هوادارا   ۀامعمنتخب لیگ برتر فوتبال ایرا  بود. ج

دادند. حج  نمونه با استفاده از فرمول تعیوین حجو  نمونوه بورا       ساز  تشکیل میتراکتور

مسوئولیت   ۀنامو  پرسششامل ها  آور  داده دست آمد. ابزار جمع هنفر ب 981 ،نامحدود ۀجامع

 6از  خواهی ها با نظر نامه ی صور  پرسشبود. روایتیمی  هویت و پرسشنامه  اجتماعی باشگاه

منظور تجزیه و  بهها با استفاده از ضریب آلفا  کرونباخ محاسبه شد. از اساتید و پایایی آ  نفر

تحلیل عواملی، ضوریب همبسوتگی پیرسوو  و رورسویو       ا  آمار  ه ها آزمو  تحلیل داده

نشوا  داد مسوئولیت    پوژوهش  نتوای  روش وام به وام مورد استفاده قرار ورفت.  چندوانه به

توجه  ،پژوهشاساس نتای   بر بر هویت تیمی هوادارا  دارد.  دار اثیر مثبت و معنأت ،اجتماعی

هوا  دوسوتانه بوا هودف کمو  بوه        ها  مسئولیت اجتماعی از قبیل انجام بواز   به فعالیت

 هوادارا  ویته این قبیل باعث افزایش ی ازیها نیازمندا ، حمایت از ورزش همگانی و فعالیت

 .شوند می باشگاه به نسبت

 لیگ برتر، هوادارا مسئولیت اجتماعی،  تیمی، باشگاه فوتبال، هویت :واژگان کلیدی

 Email: hoseinbakhshandeh@yahoo.com                                          *نویسنده مسئول: 
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 مقدمه

. شاود  مای کنندگان ورزشی آغااز   یابی ورزشی موفق با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف بازار

است که قبال و بداد از    یورزشی شامل فرایندهای روانی و اجتماعی گوناگون ۀکنند رفتار مصرف

و مصرف محصوالت و خدمات ورزشای و یاا وراور و مشاارکت در     ی مربوط به خرید ها فدالیت

 یها ورزشگاه یکی از راه درهواداران  ورور (.1331وسن زاده، ) دهد میورزشی رخ  های رویداد

بودن ورزشگاه از تماشااچیان در   لبریز .(1331ساعت چیان، ها است ) مدیران باشگاهدرآمد برای 

تارین ورز  جهاان تبادیل کارده      را به مردمی فوتبال ،نیو جها ای هدیدارهای داخلی، ملی، قار

 .(1331ندمتی، ) است

شاناختی،   ، عوامال انرارادی، روان  1شاده بار روی رفتاار هاواداران     انجاام  های پژوهشتددادی از 

منظور فهم بهتر رفتار هاواداران   گذار بر الگوی مصرف تماشاگران را به اجتماعی و سایر عوامل اثر

ر بار رفتاار   گاذا  عناوان یکای از عوامال اثار     به  2هویت تیمیاز در این مطالدات، اند.  کرده بررسی

اساا  تئاوری هویات     بار  تیمی  هویت (.2113، 5و کانگ 4، پارک3لی) هواداران بحث شده است

 در خاود  توصای   باه  تمایل ،مردم که کند می بیاناین تئوری . گذاری شده است اجتماعی پایه

و  6جنساای ) کنناد  مای  بندی طبقه اجتماعی مختلری طبقات در را خود ود دارن اجتماعی ۀووز

هواداران ورزشی از طریق کااهش اطاطرا ، تنهاایی و انازوا باه       تیمی  هویت .(2111، 7اکویونلو

 باین  ی را مثبتا  همبساتگی ( 2116) 3وان .(2111، 8رول) کناد  مای سالمت روانی افراد کما   

 (.2116، 11وان) آورد دسات  هبا  افاراد  روانای  متسال و ورزشی یها تیم با هواداران هویت سطوح

بلکه از جهت افزایش فرو  بلای  و   ،ومایت بازیکنان در میداناز جهت تنها  هویت هواداران نه

عناوان   موفقیت و شکست تیم را به ،باال تیمی  افراد با هویت .ی دارای مجوز تیم مهم استها کاال

 کنناد  مای دی پیوساته از تایم خاود ومایات     چنین افارا  .کنند میموفقیت و شکست خود بیان 

   .(2111،  11جنسر)

                                                             
1. Fans Behavior  
2. Team Identification 
3. lee 
4.Park  
5 .kang 
6 .Gencay 
7 .Akkoyunlu 
8 Ruhl 
9. Wann 
10 .Wann 
11 .Gencer 
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 هویت ۀکنند کلی از عوامل ایجاد ۀدست 3 ،بیان کردتیمی  در بررسی ادبیات هویت (2116) وان

، عوامل محیطی و عوامل مربوط به تیم. عوامال مرباوط باه تایم     عوامل روانی وجود دارند: تیمی 

میزان تطبیق  ، که هویت آنجا از (.2116 ، وان) شود میم تی ۀصویر و سابقتیم، ت یها شامل ویژگی

ی هاا  ایان انجاام فدالیات    بناابر  ؛باشد میفرد  ۀانگار با خودباشگاه فوتبال از رفتار هواداران ادراک 

ثیر مسائولیت  أاصالی تا   ۀدهد. زمینا  افزایشرا هواداران ممکن است هویت  مسئولیت اجتماعی

عنوان عراوی از یا     به ) خاصسازمان دهد با ی   میازه اج اجتماعی این است که به مشتریان

و  1لای ) تیمای هاوادارن اسات   هویت  ۀاسا  نظری ،این موطوع که شناسایی شوند گروه خاص(

 شاناخته  هاا  ساازمان  وجودی ۀفلسر عناصر ترین مهم جمله از اجتماعی ولیتئمس .(2111، 2لی

 هویات  ۀنظریا  چاارچو   در ها ازمانس توس  آن رعایت به دادن اهمیت که نحوی به .است شده

 از خارج نردان ذی رطایت بلکه دارد، همراه به را سازمانی تدهدی ارتقا اوتمال تنهانه اجتماعی،

 .(1383مرتروی،) کندمی تقویت سازمان به بخشیدنمشروعیت برای را سازمان

ه اثارات مرار و   رساندن یا وذف هرگون وداقل عنوان قصد شرکت برای بهبه 3اجتماعی مسئولیت

، 6و رایات  5، ساایجل 4ما  ویلیاامز  ) مرید بر جامده تدری  شده استو  مدت  افزایش اثرات بلند

 اجتمااعی  یهاا  مسئولیتشود که  گرته می اجتماعی مسئولیتدرمورد  دیگر تدری  در (.2116

 یخاارج  نرع ذی یها گروه توقدات ارطای و پاسخگویی به الزام از است عبارت سساتؤم/مدیران

 محال  اهاالی  و زیسات  محای   پاساداران  کننادگان،  توزیاع  کننادگان،  مینأتا  مشاتریان،  از اعم

 کارکناان  و داران ساهام  یا مالکان از اعم داخلی نرع ذی یها گروه منافع ورظ با خدماتی/تولیدی

  (.1331گودرزی، ) واود

ایان مرهاوم    ؛ اماا درباارۀ  توافاق کلای وجاود نادارد     مسئولیت اجتماعی اگرچه در تدری  دقیق

محای ( و مناابع   ) بین سازمان، جامده ۀرابط که بددی بحث شده است چندی  پدیدۀ صورت  به

مسائولیت اجتمااعی را در    3(. کارول2111، 8و روتکاناکیتومانیای 7آنالور) گیرد می انسانی را دربر

یت دوساتی.  مسائول   اقتصاادی، قاانونی، اخالقای و انساان     کارده اسات:   ساازی  دد مرهومچهار ب

طاور اساسای    کاه مسائولیت قاانونی باه     والی در ؛بودن سازمان دارد  بخش اقتصادی اشاره به سود

                                                             
1 .Lii 
2 .Lee 
3. Corporate Social Responsibility 
4 .McWilliams 
5 .Siegel 
6 .Wright 
7 .Onlaor 
8 . Rotchanakitumnuai 
9. Carroll 
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رود  میشود. همچنین در رابطه با مسئولیت اخالقی انتظار  میقوانین و مقررات برآورده  ۀوسیل به

شااره  دوساتی ا  فراتر از قوانین و مقررات، خو  و منصرانه عمل کنند. مسئولیت انسان ها سازمان

در   (.2111 ، روتکاناکیتومانیاای  و  آناالور ) ی داوطلبانه و خادمت باه جامداه دارد   ها به فدالیت

هاای   وسا  عناوان   هاا را بار   ( مشارکت اجتمااعی باشاگاه  2111) 2و پرنت 1والکر ،ورز  ۀویط

هاای   هاای ورزشای، برناماه    هاای آموزشای، برناماه    اند: برناماه  بندی کرده ها طبقه متراوت برنامه

 هاای خیریاه   هاای ساالمتی و برناماه    های خانوادگی، برنامه های فرهنگی، برنامه جتماعی، برنامها

 (.2111پرنت،  و  والکر)

ی ورزشای  هاا  ساازمان  یی متنوعی منجر به افزایش اهمیت مسائولیت اجتمااعی بارا   ها فاکتور

نجر باه ارتقاای   م ،بودن ورز  فراگیر اولین مورد این است که(. 2113، 3والکر و کنت) دنشو می

شادن باه یا  تجاارت      سو و تبدیل عنوان اعرای اثرگذار بر جامده از ی  های ورزشی به سازمان

کننادگان   مصارف  هاای ورزشای باا    که سازمان است  دوم اینمورد شود.  بزرگ از سوی دیگر می

 ی ساازمان آگااه هساتند   هاا  ی اجتمااعی سیاسات  هاا  از جنباه  رو هستند که کاامالا  زیادی روبه

قاوی میاان باشاگاه     یهای فوتبال، پیوناد  باشگاه ۀعلت جایگاه ویژ به(. 2115و پرنت،  4الکاس)

باه طرفادارانش    بایاد باشاگاه   ،دلیال ومایات طرفاداران    وجود آمده است. به فوتبال و اجتماع به

عراو و نیاروی    ،چیزی بیشتر از ی  بازی فوتبال ارائه دهد. باشگاه فوتبال هم مثال شاهروندان  

ی خاارجی  هاا  بلکه در فدالیات  ،تنها در زمین بازی فوتبال نه  باشگاه ی  از جامده است.نروذی  با

(. اصاول مسائولیت   1387محمادی،  ) شاود  مسئولیت اجتماعی باعث پیشرفت جامده می انندم

ثیر خود بر جامده أهای فوتبال باید متوجه ت د که باشگاهنکن کید میأاجتماعی روی این واقدیت ت

( بر ایان بااور اسات کاه مسائولیت      2114) 5پذیر باشند. وادوک ر جامده مسئولیتبراب و در بوده

پاردازد. باا انجاام     مای ساازمان  نرداان آن   ی  سازمان با مردم و ذی ۀبه توصی  رابط ،اجتماعی

 کناد  تر می شهروندان اجتماع قوی های مسئولیت اجتماعی، باشگاه فوتبال ارتباطش را با فدالیت

تارین   یکای از مهام   .(2114  وادوک،) شاود  هواداران از باشاگاه بیشاتر مای   ومایت  ،نتیجه و در

هواداران است کاه   ۀیافت ومایت افزایش همین ،ارجاعات مسئولیت اجتماعی برای باشگاه فوتبال

 (.  2111، 6روسکا)کند  درآمد بیشتری کس  ،تواند از طریق فرو  بیشتر و بهتر میباشگاه 

                                                             
1. Walker 
2. Parent 
3 .Kent 
4 .Slack 
5 . Waddock 
6 .Rosca 
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ثیر أتا  کمی  های پژوهشاما  ؛ای مسئولیت اجتماعی مشارکت دارنده ها در فدالیت اگرچه سازمان

 ، ویلیاامز  ما  )اند  ها بر هویت مشتریان )هواداران در ویطه ورز ( را بررسی کرده این فدالیت

 باار اجتماااعی مساائولیتکااه  دریافتنااد (2113) 1کناات و والکاار (. 2116 ، رایاات و  سااایجل

 تبلیا   هاای  متغیار  بار  اجتمااعی  مسائولیت  ،عاالوه  باه  .دارد مثبات  ثیرأتا  باشاگاه   میناا  خو 

 و خریاد  تکارار  باا  رابطاه  در اماا  دارد؛ مدناداری و مثبت ثیرأت محصوالت مصرف و دهان به دهان

 هویات  ،کلای  طاور  باه . نباود  مدناداری و مثبت ثیرأت دارای اجتماعی مسئولیت ای، رسانه مصرف

 هویات  تدادیلی  نقش اما ؛کند می تددیل را وابسته های متغیر بر اجتماعی مسئولیت ثیرأت تیمی

 بار  اجتماعی مسئولیت ثیرأت اگرچه. است متراوت ومایت قصد و  مینا خو  یها متغیر بر تیمی 

 کاه  هاوادارانی  در ثیرأت این اما ؛بود دارامدن نیز باال سطح تیمی  هویت با هواداران در  مینا خو 

 بار  اجتمااعی  مسائولیت  ثیرأتا   تیمی هویت وال هر به. بود تر قوی ،داشتند پایینی هویت سطوح

 هویات  ساطح  هرچه داد نشان نتایج .کند می تددیل متراوتی صورت به را هواداران ومایت قصد

 خریاد،  تکارار ) ومایات  قصد هایلرهؤم از هری  بر اجتماعی مسئولیت ثیرأت باشد، باالتر  تیمی

 (.2113 ، کنت و والکر) است بیشتر( ای رسانه مصرف و محصوالت مصرف دهان، به دهانتبلی  

 تماشاگران یا رسانه مصرف بر اجتماعی مسئولیت عملیاتکه  دریافتند( 2111) والکر و 2سارتور

تبلیا    رساانه،  مصارف  بر اجتماعی مسئولیت همچنین. دارد یمثبت ثیرأت رانی اتومبیل مسابقات

 یمدناادار  و مثبات  ثیرأتا  ستقیمم غیر صورت به خرید تکرار و محصوالت مصرف ،3دهان  به  دهان

 ثیرأتا  تماشااگران  ومایت قصد بر اجتماعی مسئولیت که دهد می نشان ها یافته مجموع در. دارد

 بار ، هویات  و اجتمااعی  مسائولیت  تدامال  داد نشاان  ها آن پژوهش نتایجهمچنین . دارد مثبت

 یمدناادار  و مثبات  ثیرأتا  رسانه مصرف و محصوالت مصرف دهان، به دهان تبلی  4ناسکار تصویر

 .  (2111والکر، و  سارتور) دارد

 باا  المپیا   یهاا  بازی اجتماعی مسئولیت با رابطه در که یپژوهش در( 2111) همکاران و والکر

 انجاام  "مشاتریان  یهاا  ویژگای  میاانجی  نقاش : المپی  های بازی و اجتماعی مسئولیت" عنوان

 نتاایج . کردناد  بررسای  را مشاتریان  اسا  پ بر المپی  های بازی اجتماعی مسئولیت ثیرأت دادند،

 هاای  باازی   میناا  خاو   بار  اجتمااعی  مسائولیت  از تماشااگران  آگاهی داد نشان ها آن پژوهش

 دارد مدنااداری  و مثبات  ثیرأتا  محصاوالت  مصارف  و هاان د به  دهان تبلی  خرید، تکرار المپی ،

 .(2111همکاران،  و والکر)

                                                             
1. Kent 
2. Sartore 
3.  Word of Moth 
4. Nascar 
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بر ارزیابی   مینا اثر تداملی مسئولیت اجتماعی و خو ی در رابطه با پژوهش( در 2111) لی و لی

بر هویت مشتریان و نگر  به  یدارامسئولیت اجتماعی اثر مدنکه مشتریان از شرکت دریافتند 

ثیر نسابی بیشاتری از دیگار ابدااد     أدوساتی تا   ی انساان هاا  فدالیات  کاه  دریافتند نیزبرند دارد. 

 .(2111 ، لی و لی) دنمسئولیت اجتماعی دار

از تار   تار و نزدیا    عمیاق  انها با هوادار باشگاه ۀدلیل افزایش و پیشرفت وسائل ارتباطی، رابط هب

اند. ایاران هام از    ها شده ترین وامیان باشگاه ترین و مهم تبدیل به بزرگ انگذشته شده و هوادار

ی بارای  ورز  اول ایران است و هر هرتاه هاواداران زیااد    ،این نظر پتانسیل باالیی دارد. فوتبال

ت بیاان کارد ایاران در ساطح     أجر توان به آیند. می ها می تماشای مسابقات باشگاهی به ورزشگاه

اما نیاز است کارهای زیادی انجام شود تا تدداد هاواداران   ؛زند آسیا از این ویث ورف اول را می

ه باه اهمیات   شان افزایش یابد. باا توجا    ها برای ومایت از تیم محبو  فوتبال و انگیزه و شور آن

مهام و   ۀایران هم نگاه مادیران باه ایان مقولا     باالی هواداران در فوتبال امروز، طروری است در

هاا   ریزی اساسی برای جذ  هواداران صورت گیارد. باشاگاه   گذار تغییر بنیادی کند و برنامه ثیرأت

تاری در   های بازرگ  ها، گام های بزرگ جهان و استراده از تجار  آن برداری از باشگاه باید با الگو

ولیت اجتمااعی و  ئی مسا هاا  اگرچاه متغیار  (. 1387محمادی،  جذ  و ورور هواداران بردارند )

ثیر مسائولیت  أت ها پژوهشکدام از این  اما در هیچ ؛اند ورزشی بررسی شده های پژوهشهویت در 

ا این اسات کاه آیا    فوق پژوهش مبهم ۀبر هویت هواداران بررسی نشده است. ی  نقطاجتماعی 

کاه   ندا هنشان داد ها پژوهشبدری اگرچه ؟  ثیر دارد یا خیرأمسئولیت اجتماعی بر هویت تیمی ت

ورزشای  غیر ۀدر ویط ها پژوهشاین اما  ؛ثیر مثبت داردأمسئولیت اجتماعی بر هویت مشتریان ت

باا توجاه باه اهمیات هویات هاواداران بارای         ساو و  با توجه به این کمبود از ی اند.  انجام شده

 ،دیگار  ساوی  از داخلی در رابطه با مسائولیت اجتمااعی  های  پژوهشو همچنین کمبود  ها شگاهبا

ال ؤباشاد. سا   میهواداران  تیمی  ثیر مسئولیت اجتماعی بر هویتأهش واطر بررسی توهدف پژ

 و قاانونی، اقتصاادی، اخالقای    بداد  چهاار آیاا مسائولیت اجتمااعی باا      کاه  ایان اسات   پژوهش

  ثیر دارد ؟أت واداران فوتبالدوستی بر هویت ه انسان
 

 پژوهشروش 
پاژوهش را   ۀصاورت میادانی اجارا شاده اسات. جامدا       پژوهش از نوع همبستگی بوده و باه  این

اساتقالل، پرساپولیو و    ) از لیگ برتر فوتباال ایاران   )پرطرفدار( تیم منتخ  3هواداران  میتما

نرار   هاا  این سه تیم پرطرفدار میلیاون  که تدداد هواداران آنجا د. ازادند میسازی( تشکیل  تراکتور

 بارای  نمونه وجم تدیین فرمول  از استراده باباشد، وجم جامده نامحدود در نظر گرفته شد.  می

 و بوده ای طبقه ا  تصادفی ،گیری نمونه رو  .آمد دست هب نرر 384 نمونه وجم نامحدود، ۀجامد
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در . گردیاد  توزیعبین هواداران  ها نامه پرسش ،مسابقه شروع از قبل و استادیوم در ورور از پو

 در تیم دو این بین برگشت بازی در پژوهشگر پرسپولیو، و استقالل های تیم هواداران ارتباط با

 دو هاواداران  تداداد . شاد  واطر آزادی استادیوم در( 13/11/1331 مورخ ) برتر لیگ یازدهم دور

 21 ودود بین از. شد زده تخمین نرر زاره 71 ودود بودند شده پر که هایی جایگاه براسا  تیم

 و گردید انتخا  تصادفی صورت به( پرسپولیو جایگاه 3 و استقالل جایگاه 3) جایگاه 6 جایگاه،

 هاواداران  با رابطه در. شدآنان قرارداده دستر  در ۀنمون صورت به نامه پرسش 51 ،جایگاه هر در

 در تهاران  نرات  تایم  باا  دیادار  در تایم  ایان  انهوادار میان در ها نامه پرسش تراکتورسازی، تیم

 . شد توزیع( 14/11/1331 مورخ ) تختی استادیوم
 

براسااا   مساائولیت اجتماااعی باشااگاه ۀساااخت محقااق ۀناماا پرسااش، هااا آوری داده اباازار جمااع 

ماذکور   ۀناما  . پرساش (2111گالبریاث،  ) ( بود2111) 1مسئولیت اجتماعی گالبریث ۀنام پرسش

لیت اجتماااعی کااارول دارای چهااار بدااد قااانونی، اقتصااادی، اخالقاای و  اسااا  هاارم مساائو باار

تیمای   هویات  ۀناما  اسا  پرسش بر هواداران نیز تیمی  هویت ۀنام پرسش باشد. دوستی می انسان

   .(2113گای و همکاران، ) ( تهیه شد2113) و همکاران 2گای پژوهش شده در استراده 

باا   هاا  ناماه  ن از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی پرساش ت 6خواهی از  با نظر ها نامه روایی پرسش

 ، 78/1 قاانونی  محاسبه شد که بارای بداد   نامه پرسش 31استراده از طری  آلرای کرونباخ برای 

محاسابه   81/1تیمای   و برای مقیا  هویات  83/1 دوستی انسان،  83/1 اخالقی ، 73/1 اقتصادی

 بررسای  بارای  ابتادا  هاای منتخا ،   واداران تیمنامه از بین ه پرسش 384آوری  پو از جمع .شد

 هاا  داده بودن نرمال جهت. شد استراده کشیدگی و کجی یها شاخص از ها توزیع داده بودن نرمال

وبی  پور ) باشد 2 از کمتر آمده دست هب مقدار مطلق قدر است الزم ها شاخص این از استراده با

   (.1331و صرری، 
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 ها و کشیدگی توزیع داده های کجی شاخصا 1 جدول
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 -81/1 248/1 -451/1 -32/1 125/1 -165/1 قانونی 1

 -23/1 248/1 -158/1 -37/1 125/1 -172/1 اقتصادی 2

 72/1 248/1 181/1 -63/1 125/1 -214/1 اخالقی 3

 -11/1 248/1 -243/1 -42/1 125/1 -178/1 دوستی انسان 4

 17/1 248/1 267/1 -51/1 125/1 -188/1 مسئولیت اجتماعی 5

 47/1 248/1 365/1 -84/1 125/1 -231/1 هویت تیمی 6

 

 دوستی، بدد قانونی، اقتصادی، اخالقی و انسان 4با  مسئولیت اجتماعی ۀروایی ساز ۀبرای محاسب

گیاری مسائولیت    منظور براز  مدل اندازه به 1آمو افزار  ییدی با استراده از نرمأتحلیل عاملی ت

ثیر مسائولیت  أتا  منظاور بررسای   باه  ،گیاری  یید براز  مدل اندازهأاجتماعی انجام شد. پو از ت

ا  پای  افازار   خ  از رگرسیون چندگاناه در نارم  ی منتها هواداران تیم تیمی  هویتاجتماعی بر 

ی فاوق در قسامت   هاا  ی آماری مربوط به تجزیه و تحلیال ها برونداد ۀاستراده شد. کلی 2ا  ا 

 نتایج ارائه شده است.
  

 نتایج  
در کننااده  شااناختی افااراد شاارکت  اطالعااات جمدیاات ۀدهنااد نتااایج آمااار توصاایری نشااان  

 .ه استآمد 2در جدول ، به ترکی  تیم پژوهش
 

 

 

 

 

 

                                                             
1 . Amos 
2 . spss 
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 بررسی مورد ۀآمده از نمون دست هی توصیری بها یافتها 2جدول 

 ها دسته لرهؤم

 پژوهش ۀنمون سازی تراکتور پرسپولیو استقالل

 

 تدداد
 

 درصد تدداد درصد تدداد درصد تدداد درصد

 هواداری ۀسابق

 3/2 11 5/5 7 6/1 2 6/1 2 سال 1کمتر از 

5-2 12 4/3 7 5/5 53 4/41 72 8/18 

11-6 28 3/21 12 4/3 26 3/21 66 2/17 

15-11 31 4/23 41 3/31 15 7/11 85 1/22 

 1/33 151 1/21 27 3/52 67 8/43 56 سال 15باالی 

 سن

25-18 32 3/71 34 4/73 33 7/72 273 7/72 

35-26 33 8/25 23 7/22 23 7/22 31 7/23 

45-36 1 8/1 4 1/3 5 3/3 11 6/2 

 1/1 4 8/1 1 8/1 1 6/1 2 ه باالب 46

 تحصیالت

 3/15 61 8/14 13 6/15 21 2/17 22 زیر دیپلم

 6/26 112 3/21 28 3/28 37 3/28 37 دیپلم

 2/18 71 1/21 27 1/18 23 6/15 21 کاردانی

 4/21 82 4/23 31 3/21 28 8/18 24 کارشناسی

و  کارشناسی ارشد

 باالتر
25 5/13 21 6/15 24 8/18 63 1/18 

 ۀپیگیری هم

 ها بازی

 1/83 342 4/31 117 5/87 112 3/88 113 بله

 3/11 42 6/8 11 5/12 16 7/11 15 خیر

تدداد ورور در ی  

 فصل

3-1 67 3/52 63 3/53 27 1/21 163 4/42 

6-4 18 1/14 23 1/18 55 1/43 36 1/25 

11-7 17 3/13 8 3/6 15 7/11 41 4/11 

 1/22 85 2/24 31 3/21 28 3/21 26 11باالی 

 111 384 111 128 111 128 111 128 مجموع
 

نامااه از بااین هااواداران سااه تاایم منتخاا  از لیااگ برتاار      پرسااش 384آوری  پااو از جمااع 

از تحلیاال  مساائولیت اجتماااعی ۀناماا پرسااش ۀمنظااور بررساای روایاای ساااز فوتبااال ایااران، بااه

 یگیااری توساا  تحلیاال عااامل  ناادازهبااراز  کلاای ماادل اییاادی اسااتراده گردیااد. أعاااملی ت

گیااری،  بااراز  ماادل اناادازه ۀمنظااور تدیااین درجاا در ایاان مرولااه بااه د.شااییاادی انجااام أت

شااده باارای  ی بیااانهااا شااده و واریااانو ی اسااتانداردهااا مانااده کرایاات بارهااای عاااملی، باااقی

تدادادی   آماو  افازار   ییادی انجاام شاد. در نارم    أتحلیال عااملی ت   ،شاده  ی مشااهده هاا  متغیر
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ی نیکاویی  هاا  انادازه  .باراز  بارای تدیاین نیکاویی باراز  مادل مرارود وجاود دارد        ۀ دازان

مادل  ۀ شاد  بینای  شاده باا مااتریو پایش     تطاابق مااتریو کواریاانو مشااهده    ۀ براز ، اناداز 

 دهند. میپیشنهادی را نشان 

ارائاه شااده اساات.   1ی مسائولیت اجتماااعی در شااکل  هااا گویااه از گیااری واصال  مادل اناادازه 

 پاژوهش گیاری   ییاد شاد و مادل انادازه    أاول ت ۀکر است کاه باراز  مادل در مرولا    الزم به ذ

 ی براز  مدل در ادامه ارائه شده است.ها بدون اصالح پذیرفته شد. شاخص
 

 

 
 

 گیری مسئولیت اجتماعی با طرای  استاندارد ا مدل اندازه1شکل 
 

ماادل محاساابه  متغیاار موجااود در   13کواریااانو ورودی کااه از روی   ااا ماااتریو واریااانو 

 6وزن رگرسایونی،   3گیاری   ای اسات. بارای مادل انادازه     گشاتاور نموناه   31 وااوی  ،شاود  می

ایان ماادل دارای   بناابر  ؛پاارامتر( بایاد بارآورد شاود     32مجماوع   در) واریاانو  17 و کوواریاانو 

 ۀمقااادار آماااار لاااذا ؛آزادی صااارر نیسااات ۀ( اسااات و درجااا31-32=53) آزادی ۀدرجااا 53

 32/143 پااژوهشماادل  دو باارای کااای ۀشااود. آمااار ماایمحاساابه  دو نیکااویی بااراز  کااای 
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χ=32/143) دست آمد هب
2

n=384,df=59دو باا   کاای  ،باشاد  مای کاه وجام نموناه زیااد      آنجاا  (. از

 44/2آزادی  ۀدو بااه درجاا نساابت کااای شااود. مقاادار ماایآزادی ترساایر  ۀگاارفتن درجاا درنظاار

باشاد.   مای باراز  مادل    ۀدهناد  نشاان  ،باشاد  مای  3این مقادار کمتار از   که  آنجا از .دست آمد هب

 ، 2شاااخص بااراز  بهنجااار  = 332/1 ،1شاااخص نیکااویی بااراز    =345/1) یهااا  شاااخص

شااااخص  =358/1  ،4 شااااخص بااراز  نسااابی =311/1 ،3شاااخص تااااکر لااوییو    = 345/1

 3/1( همگاای باااالی  6=شاااخص نیکااویی بااراز  تداادیل شااده    315/1 ، 5بااراز  افزایشاای 

 کردنااد. شاااخص  ییاادأنیااز بااراز  ماادل را ت   هااا دساات آمدنااد کااه ایاان شاااخص     هباا

7ریشااه دوم میااانگین مربدااات خطااای باارآورد  = 161/1˂ 18/1)
بااراز   ۀکننااد ییاادأنیااز ت (

 باشد. می پژوهشگیری  مدل اندازه

میاانگین و انحاراف اساتاندارد(    ) گیاری، ابتادا آماار توصایری     یید براز  مادل انادازه  أپو از ت

 هویااتبااین ابداااد مساائولیت اجتماااعی و  ۀمحاساابه شااد. سااپو رابطاا پااژوهشی هااا متغیاار

ثیر مسائولیت اجتمااعی باا چهاار بداد      أمنظاور بررسای تا    باه  هواداران بررسی شاد و درنهایات  

ی منتخا  لیاگ برتار    هاا  هاواداران تایم   هویات بار   دوساتی  قانونی، اقتصادی، اخالقی و انساان 

 ام اجرا شد.گ به  رو  گام رگرسیون چندگانه به ،فوتبال ایران

باین(   متغیار پایش   ) هاا  ابدااد مسائولیت اجتمااعی باشاگاه     ساطح  ۀدهناد  نتایج توصیری نشاان 

   ارائه شده است. 4متغیر مالک( در جدول ) هویت هوادارانو 
 

 هوادارن  هویتابداد مسئولیت اجتماعی باشگاه و  ا4جدول
 انحراف استاندارد میانگین نقش متغیر

 177/1 42/3 بین پیش قانونی

 135/1 54/3 بین پیش اقتصادی

 173/1 78/3 بین پیش اخالقی

 188/1 73/3 بین پیش دوستی انسان

 188/1 75/3 بین پیش مسئولیت اجتماعی

 182/1 145/4 مالک هویت هواداران
 

                                                             
1. GFI 
2. NFI 
3. TLI 
4. RFI 
5. CFI 
6. AGFI 
7. RMSEA 
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از میااان ابداااد مساائولیت اجتماااعی بدااد اخالقاای بااا    ،شااود ماایکااه مشاااهده  طااور همااان 

کمتاارین میااانگین را  42/3نگین و بدااد قااانونی بااا میااانگین  بیشااترین میااا 78/3میااانگین 

خاود اختصااص    را باه  145/4هاواداران کاه نقاش متغیار ماالک را دارد میاانگین        هویتدارد. 

ی اقتصااادی و رعایاات اصااول قااانونی  هااا رسااد هااواداران از فدالیاات مااینظاار  داده اساات. بااه

 رطایت کمتری دارند.  ها باشگاه

ی هااا دار بااین متغیااراگاناه وجااود ارتباااط مدناا  ام رگرساایون چناادفاارد انجاا کااه پاایش آنجاا  از

آزمااون همبسااتگی پیرسااون  فاارد جهاات آزمااون ایاان پاایش ،باشااد ماایبااین و مااالک  پاایش

 آمده است. 5اجرا شد. نتایج آزمون طری  همبستگی پیرسون در جدول 
 

 هواداران هویتارتباط بین ابداد مسئولیت اجتماعی و ا  5جدول 

 بین ر پیشمتغی متغیر مالک
همبستگی 

 پیرسون*

سطح 

 مدناداری
 نتیجه

 هویت هواداران

 وجود ارتباط مدنادار 111/1 677/1 قانونی

111/1 743/1 اقتصادی  وجود ارتباط مدنادار 

111/1 825/1 اخالقی  وجود ارتباط مدنادار 
111/1 783/1 دوستی انسان  وجود ارتباط مدنادار 

111/1 811/1 مسئولیت اجتماعی مدنادار ارتباط وجود   

 .در نظر گرفته شده است 15/1اطمینان  ۀ*فاصل 
 

دهاد باین ابدااد مسائولیت اجتمااعی و       مای نتایج آزماون طاری  همبساتگی پیرساون نشاان      
دیگار باا    عباارت  وجاود دارد. باه   یدار ارتبااط مثبات و مدناا    ،ی منتخا  هاا  هواداران تیم هویت

نیات خریاد هاواداران افازایش      ،مااعی باشاگاه  ی مسائولیت اجت هاا  یا  از شااخص   افزایش هار 
 یابد. می
هاواداران و همچناین   هویات  یا  از ابدااد مسائولیت اجتمااعی بار       ثیر هار أمنظور تدیین تا  به
گانااه اسااتراده شااد. هنگااام اجاارای    از رگرساایون چنااد  ،ثیر کلاای مساائولیت اجتماااعی أتاا

ایاان رو  بااا  در. گااام انتخااا  شاادند  بااه رو  گااام بااین بااه ی پاایشهااا متغیاار ،رگرساایون
ثیر ندارنااد از مدادلااه أرگرساایون تاا ۀیی کااه در مدادلااهااا متغیاار ،واریااس  اسااتراده از آزمااون 

 شوند. میخارج 
شاامل   6جادول   .گاام در اداماه بیاان شاده اسات      باه  رو  گاام   گاناه باه   نتایج رگرسیون چناد 

 باشد. میدر هر مدل  طرفه واریانو ی  تحلیلآزمون نتایج 
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 طرفه آنالیز واریانو ی آزمون نتایج ا  6جدول 
متغیرهای 

 بین پیش
 مدل

مجموع 

 مجذورات

 ۀدرج

 آزدی

میانگین 

 مجذور
 واریانو

سطح 

 مدناداری*

 اخالقی

 111/1 125/711 323/356 1 323/356 رگرسیون .1

   518/1 382 142/134 هماند باقی

    383 471/551 کل

 اقتصادیاخالقی، 

 111/1 327/388 652/184 2 313/363 رگرسیون .2

   476/1 381 168/181 هماند باقی

    383 471/551 کل

، اخالقی،  اقتصادی

 دوستی انسان

 111/1 141/267 471/124 3 414/373 رگرسیون .3

   466/1 381 157/177 هماند باقی

    383 471/551 کل

 در نظر گرفته شده است. 15/1اطمینان  ۀ*فاصل
 

نهاایی از رگرسایون    ۀویژه مرول مروله و به 3که در هر  تحلیل واریانوتوجه به نتایج آزمون با 

طاری   کاه  دهاد   مای ایان مدنااداری نشاان     ،(=111/1sig>15/1) گام مدناادار هساتند   به گام

رگرسیون  ۀدر مدادل بتاآماهمبستگی خطی بوده و طری  ، بلکه گانه صرر نیست همبستگی چند

که در رگرسیون چندگانه با رو  گاام باه گاام تمرکاز      ه اینباشد. در ادامه با توجه ب میمدنادار 

شاود و   میداری  های ابتدایی خود رگرسیونی در گام ۀاز بیان مدادل ،باشد میاصلی بر مدل نهایی 

 نهایی و همبساتگی چندگاناه تاا ایان مرولاه ارائاه       ۀرگرسیون در مرول ۀی مدادلها تنها متغیر

 رائه شده است.ا 7جدول  شود. نتایج رگرسیونی در می
 

 هواداران باشگاه هویت ۀکنند تبیین ۀگان مدل رگرسیونی چند ا 7 جدول

ی ها متغیر
 مدادله

 استاندارد طرای  غیر
 سطح مدناداری آماره تی بتا طری  استاندارد

 خطای استاندارد بتا

 111/1 634/7 476/1 163/1 448/1 اخالقی

 111/1 413/3 211/1 163/1 217/1 اقتصادی

 113/1 371/2 187/1 164/1 183/1 دوستی انسان

 مدناداری سطح t یئجز بستگی هم رگرسیون ۀمدادل از شده خارج یها متغیر

 335/1 -852/1 -144/1 قانونی
 

ارائااه شااده اساات.  7بااین باار متغیاار مااالک در جاادول   ی پاایشهااا یاا  از متغیاار ثیر هاارأتاا

 ،هااواداران هویااتلیت اجتماااعی باار ثیر هریاا  از ابداااد مساائوأشاادن تاا منظااور مشااخص بااه

ثیر ساه  أنهاایی مشاخص شاد تا     ۀدر مرولا گاام انجاام شاد.     به رو  گام رگرسیون چندگانه به
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در باشااد.  ماایدار  رگرساایون مدنااا  ۀدوسااتی در مدادلاا  انساااناقتصااادی و اخالقاای،  بدااد

د وار یی کااه قاابالاهااا بااا ورود متغیاار جدیااد متغیاار ،گااام بااه رو  گااام انااه بااهگرگرساایون چند

هاا در مادل    شوند تاا مشاخص شاود آیاا هناوز هام وراور آن        میاند از نو آزموده  مدادله شده

یی کاه در  هاا  دارد برخای از متغیار   ایان اوتماال   بناابر  ؛کناد یاا خیار    به موفقیت آن کم  مای 

واطار،   پاژوهش در مراوال بدادی واذف شاوند. در      دارناد اول قادرت تبیاین بااالیی     ۀمرول

رگرسایونی واذف گردیاد.     ۀرگرسایون مدناادار نباود و از مدادلا     ۀلا ثیر بدد قاانونی در مداد أت

بیشااتر از دیگاار ابداااد   448/1بااا بتااای اسااتاندارد   اخالقاایدهااد بدااد   مااینتااایج نشااان  

بااا اقتصااادی  ثیر دارد. بدااد از آن بداادأتاا هااواداران هویااتباار  مساائولیت اجتماااعی باشااگاه

گاذاری   ثیرأتا  ساوم  ۀدر رتبا  183/1 باا بتاای   دوساتی  انساان دوم و بداد   ۀدر رتبا  217/1بتای 

رو   گانااه بااه طااری  همبسااتگی و طااری  تدیااین واصاال از رگرساایون چنااد  . قاارار دارنااد

 ارائه شده است.   6گام در جدول  به گام
 

 رگرسیون ۀمدادل ۀبستگی چندگان هم ا8جدول 

 مدل
بستگی  طری  هم
 چندگانه

 خطای مدیار برآورد شده طری  تدیین تددیل طری  تدیین

4 824/1 678/1 676/1 682/1 
 

بیناای  بدااد مساائولیت اجتماااعی جهاات پاایش  سااهواصاال از  ۀطااری  همبسااتگی چندگاناا 

 ،دهااد مااینشااان  8طااور کااه جاادول  همااان دساات آمااده اساات. هباا 824/1 ،هااواداران هویاات

اقتصااادی و بدااد اخالقاای، سااه هااواداران توساا   هویااتواریااانو و تغییاارات از  %67 تقریباااا

 شود.بینی میت اجتماعی پیشدوستی مسئولی انسان
 

 گیری بحث و نتیجه
بدد اقتصادی، اخالقی،  4با ) ثیر مسئولیت اجتماعی باشگاهأبررسی ت ،پژوهشهدف از انجام این 

در قسمت آماار توصایری مشااهده     هواداران باشگاه بود.تیمی  دوستی و قانونی( بر هویت انسان

ی مسائولیت اجتمااعی میاانگین    ها ر شاخصنسبت به دیگ 42/3شد شاخص قانونی با میانگین 

باشد کاه هاواداران از عملکارد     ها تواند هشداری برای مدیران باشگاه میکمتری دارد. این نتایج 

هاا  ی باشگاهها و سایر فدالیت ها رو الزم است قرارداد این از ؛رطایت کمتری دارند ها قانونی باشگاه

به اطالع هوادارن برسد. همچنین در قسامت   ها تفدالی ۀشراف و طبق قانون باشد و گزار  کلی

-بار در ورزشگاه واطر می 3تا 1تنها  ،هواداران در طول ی  فصل%  4/42توصیری مشاهده شد 

ثر بر ورور هواداران ؤباید عوامل م ها باشد. مدیران باشگاه توجهی پایین می طور قابل شوند که به
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ثر بر ورور هواداران افزایش دهند ؤا تقویت عوامل مرا بررسی کنند و میزان ورور هواداران را ب

ومایت مالی توسا  هاواداران را نیاز افازایش      و بر فرو  بلی  بیشتر، خرید محصوالت تا عالوه

 دهند.

نشاان داد هار چهاار بداد قاانونی، اقتصاادی، اخالقای و         پاژوهش در قسمت اساتنباطی نتاایج   

وجاود ایان رابطاه یکای از      .ران رابطاه دارناد  هاوادا  مسئولیت اجتماعی با هویات  ۀدوستان انسان

ثیر ساه  أتا  نشاان داد چندگاناه  نتایج تحلیل رگرسیون  باشد. های انجام رگرسیون می فرد پیش

 ۀدر مدادلاا( =بتااس187/0) دوسااتی و انسااان=بتااس211/0) ، اقتصااادی(بتااا=476/0 ) بدااد اخالقاای

ازای افازایش یا  انحاراف      د که باه نهد طرای  رگرسیونی نشان میباشد.  رگرسیونی مدنادار می

 18/1و  21/1، 47/1 ترتی  تقریبااا  دوستی، به ی اخالقی، اقتصادی و انسانها استاندارد در متغیر

الزم باه ذکار اسات کاه طاری       افازوده خواهاد شاد.     تیمای   انحراف استاندارد به متغیر هویت

دوساتی مسائولیت اجتمااعی     واصل از سه بدد اخالقی، اقتصاادی و انساان   ۀبستگی چندگان هم

 ۀشاد  . طاری  تدیاین تدادیل   باشد می 676/1دست آمد و طری  تدیین واصل از آن  هب 824/1

بستگی چندگانه، از مجماوع طارای  اساتاندارد ساه بداد مسائولیت اجتمااعی در         واصل از هم

وجود های فوق  دلیل میزان خطایی است که در برآورد باشد که این به رگرسیون کمتر می ۀمدادل

 کاه  دهاد  نشاان مای  مسائولیت اجتمااعی    واصال از ساه بداد    ۀشاد  دارد. طری  تدیین تددیل

شاود.   بینای مای   توس  سه بدد مسئولیت اجتماعی پایش  تیمی  واریانو هویت % 67 ،درمجموع

انحاراف   67/1واود انحراف استاندارد در متغیر مسائولیت اجتمااعی،    1دیگر با افزایش  عبارت به

بدد  این سهاین با بهبود عملکرد باشگاه در  بنابر ؛داشت دافزایش خواه تیمی  ویتاستاندارد در ه

خاود باعاث افازایش وفااداری و      ۀنوبا  یابد که به میمسئولیت اجتماعی، هویت هواداران افزایش 

  ثیری ندارد.أهویت هواداران ت برقانونی باشگاه بدد نتایج نشان داد  شود.  ورور هواداران می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:  میمشابه  های پژوهشبا در رابطه 

 وابساته  هاای  متغیر بر اجتماعی مسئولیت ثیرأت، تیمی هویتکه  نددریافت (2113) کنت و والکر

 ثیرأتا  باشاد،  بااالتر  تیمای   هویات  سطح هرچه داد نشانها  آن پژوهش نتایج. کند می تددیل را

 دهاان،  باه  دهاان تبلیا    خریاد،  تکارار ) ومایت قصد های لرهؤم از ی  هر بر اجتماعی مسئولیت

ثیر مسئولیت اجتماعی أت ۀدهند این امر نشان .است بیشتر( ای رسانه مصرف و محصوالت مصرف

 ندبه این نتیجه رسید( 2111) والکر و سارتورهای وابسته است.  ثیر هویت بر متغیرأبر هویت و ت

تبلا    ،مساابقات  تصویر بر رانی سابقات اتومبیلهواداران م هویت و اجتماعی مسئولیت تداملکه 

 .دارد یمدنادار و مثبت ثیرأت رسانه مصرف و محصوالت مصرف ،دهان به دهان
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زیار   هاای  پاژوهش واطار باا    پاژوهش ثیر مسئولیت اجتماعی بر هویت مشتریان، أدر رابطه با ت

 سو است: هم

دارد.  یثیر مثبتا أمشاتری تا  مسئولیت اجتماعی بر هویت که ی دریافت پژوهش( در 2111) لی 

هویات  افاراد   ۀانگاار  خاود میزان تطبیاق ساازمان باا     که طبق تئوری هویت اجتماعی،  جایی آن از

ساازمان   ،افراد شود های مسئولیت اجتماعی باعث می انجام فدالیت ،دهد مشتریان را تشکیل می

زایش افا ویات مشاتریان   همین دلیل است که ه به اوتماالا .را به جامده و خودشان نزدی  بدانند

 میناا  ی در رابطه با اثر تداملی مسئولیت اجتماعی و خاو  پژوهش( در 2112) لی و لی یابد. می

بر هویت مشتریان و  یدارامسئولیت اجتماعی اثر مدنکه بر ارزیابی مشتریان از شرکت دریافتند  

 نگر  به برند دارد. 

 ۀثیر بداد قاانونی در مدادلا   أیت اجتماعی، تنشان داد از بین ابداد مسئول پژوهشنتایج همچنین 

رگرسایون واذف شاد. هرچناد عملکارد قاانونی        ۀرگرسیون مدنادار نبود و این متغیر از مدادلا 

رگرسیونی به این دلیل است که در رگرسایون   ۀن از مدادلآباشد، وذف  می  میباشگاه متغیر مه

 ناو  از اناد  شاده  مدادلاه  وارد قبالا که ییها متغیر جدید متغیر ورود با گام، به گام رو  به چندگانه

 کند می کم  آن موفقیت به مدل در ها آن ورور هم هنوز آیا شود مشخص تا شوند می آزموده

شود و متغیری کاه نسابت باه دیگار      بررسی می ها متغیر ۀثیر همأت ،یدنی در هر مروله ؛خیر یا

بارخالف رگرسایون   ) شاود  وذف مای  رگرسیونی ۀثیر مدناداری نداشته باشد از مدادلأت ها متغیر

   مانند(. رگرسیون باقی می ۀدر مدادل ها متغیر ۀزمان که هم رو  هم چندگانه به
 هویات مسائولیت اجتمااعی بار     دوساتی  و انساان  اقتصادیاخالقی، سه بدد که   با توجه به این 

قتصاادی  ا بداد  طاروری اسات. در    هاا  ایان شااخص   ۀتوجه به هم ،ثیر دارندأباشگاه ت هواداران
تواند کارساز باشد. رعایت اصاول اخالقای و   داد با اسپانسرهای داخلی می پرور  بازیکنان و قرار

ی دوساتانه باا   ها دوستانه از ابداد دیگر مسئولیت اجتماعی هستند. انجام بازی ی انسانها فدالیت
ند. باه  ی انررادی ورزشاکاران در اماور خیریاه مهام هسات     ها هدف کم  به نیازمندان و فدالیت

ی مسئولیت اجتماعی توجه بیشتری کارده  ها شود به ابداد و فدالیت میتوصیه  ها مدیران باشگاه
 ،هاا  نظر بگیرند. همچناین الزم اسات باشاگاه    مدت خود در بلند ۀرا در برنام ها گونه فدالیت و این
تباال بایاد در   ی فوها باشگاه های خود آگاه کنند.فدالیت ۀخصوص هواداران را از کلی و به جامده

 هاا  رسانی به تمام اقشار جامده، اعم از کودکان تا سالمندان تال  کنناد. ایان تاال     جهت سود
ی خیریاه،  هاا  خصاوص ساازمان   عماوم و باه   ۀشامل گشودن درهای اماکن ورزشی برای اساتراد 

، وراور شخصای ورزشاکاران مداروف در     ها ی خیریه و بیمارستانها ی مالی به سازمانها کم 
مندان، گرفتن عکو یادگاری در کناار کودکاان و   برای نیاز  میی مردها آوری کم  جمعمراسم 
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 شاود. توجاه باه ایان عوامال باعاث افازایش        مای یی از این قبیل ها مند و فدالیت نوجوانان عالقه

که  دهد میهویت هواداران را افزایش  ،خود ۀنوب شود که به میمسئولیت اجتماعی باشگاه 
ی ها و باشگاه ها هواداران و ومایت بیشتر از تیم ۀداری و ورور گستردوفا ،پیامد این امر
 ورزشی است.

ی هاا  ناماه در زماان   آوری پرساش  واطر سدی شده است که باا جماع   پژوهشچند در  هر
بارد یاا باخات در یا  مساابقه( و      ) خااص  ۀثیر عملکرد تایم در یا  مساابق   أت ،متراوت

ی هاا  خنثای شاود، از محادودیت    پاژوهش  شده بر نتاایج  همچنین تدداد مسابقات انجام
جهات رفاع     باشاد. در  مای بررسی کم   ی موردها واطر این است که تدداد باشگاه پژوهش
ی بیشاتری  هاا  شود در آینده تدداد تیم میواطر به پژوهشگران پیشنهاد  پژوهشنواقص 

 نامه نمایند. مختل  اقدام به توزیع پرسش ۀرا انتخا  کنند و در چند مسابق
وجه به تحقیقات قبلی انجام شده که بیشتر در ویطه غیر ورزشی انجام شده بودناد،  با ت

روشن است که مسئولیت اجتماعی بر خوشنامی برناد، هویات مشاتریان، قصاد خریاد و      
نیات آینده آن ها تاثیر دارد. تحقیق واطر نشان داد در ویطه ورز  و به ویاژه فوتباال   

 هویت هواداران باشگاه تاثیر مثبت دارد.نیز مسئولیت اجتماعی باشگاه ها بر 
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Abstract 
The aim of this study was investigate the effect of club's social responsibility 
on the fan's team identification. Population of this study was consists of the 
fans of three teams that selected of the Iranian Football Pro League. By 
using the formula to determine the sample size, it for infinite population 
obtained 384. For data collection, the social responsibility questionnaire and 
team identification questionnaire were used. In order to verify the normality 
of data distribution, the Skewness, and Kurtosis indexes were used. For data 
analysis, statistical tests such as mean, standard deviation, factor analysis, 
Pearson correlation, and multiple regressions were used. Results showed that 
social responsibility have a positive effect on fans identification. It can be 
said activities such as participating in the games aimed at helping needy 
people, support of sport for all and activities such as these enhance the fan 
identification. 
Keywords: Football Club, Team Identification, Social Responsibility, 
Premier League, Fans 
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