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  چكيده
 يعبـارت  بـه . يطلـوب اجتمـاع  به اهـداف م  يدسترس منظور به يابيابزار بازار يريكارگ هب ي عبارت است ازاجتماع يابيبازار
در . گروه هـدف اسـت   يكعمل در  يا يدهعق يك يرشپذ يتقابل يشافزا يبرا ياستفاده از فنون تجار ي،اجتماع يابيبازار

بـا   يـق تحق هـاي  يافتـه . شـد  يرفتار هوادارانشان بررسـ  ييردر بهبود و تغ شيورز يها مقاله، تأثير اعتبار و نام باشگاه ينا
شـده و دو   درك يتو مسـئول  يشامل اعتبار عمـوم  يسازمان يژگيكه دو و دادنشان  يرمس يلتحل يماراستفاده از روش آ

بـر   گـذاري مستقل تأثير متغيرهايشده  شده و تأثير درك سازمان شامل تالش درك ياجتماع يتمربوط به مسئول يژگيو
هواداران شامل  يا حرفه يطيبر رفتار مح زياديتأثير  يطينشان داد كه اعتبار مح يجنتا ينهمچن. هستند يطياعتبار مح

كـه   يحاضـر، درصـورت   يـق تحق يجبراسـاس نتـا   يـن، بـر ا  عـالوه . دارد يو بهبود رفتار آنان در هـر بـاز   يبهبود رفتار دائم
 راسـتاي در  يابـزار مـؤثر   تواننـد  يم كنند،تالش  يشترخود ب يو اجتماع يطياعتبار مح يشافزا يبرا يورزش يها سازمان
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   مقدمه
 بر عالوه ياباناست كه براساس آن، بازار يابيبازار ةجديدترين مفاهيم فلسف هبازاريابي اجتماعي از جمل

 يسازمان بستگ ياتكه رفاهشان به عمل يزفراد جامعه را نا يرسا يها خواسته يانشان،مشتر يها خواسته
 3و اسپيد و تامسون) 2006( 2، هانت و ويتل)2006( 1بكر و السن). 6، 1(دهند  يدارد، مورد توجه قرار م

 كنندخود را قبول  ياجتماع هاي يتمسئولبايد ها  سازمان يامر ينتحقق چن منظور معتقدند به) 2000(
 يزن يانمشتر يرغ  دارند و نسبت به يتتر فعال بزرگ ياجتماع نظام يكر داخل و متوجه باشند كه د

هستند  ييها يهاز جمله نظر يزن ياجتماع يو قراردادها يراهبرد يمانند نوعدوست هايي يهنظر. ندمتعهد
افزا در جهت حفظ منافع  هم يصورت سازمان به ياصل هاي يستگياز منابع و شا هكه با مفهوم استفاد

  . )36، 18، 5( اند شدهراستا مطرح  ينمداران، سازمان و جامعه، در همسها
طي تحقيقاتي بيان ) 2007( 6و اسميت و وستربيك) 2010( 5، كاوفمن و وولف )2006( 4چاليپ
 يجترو يبرا تواند يم) مسابقات و ورزشكاران ها، يمت ها، يگل يگر،عبارت د به( آنجا كه ورزش كردند از

 يابيبازار يها برنامه يباشد، بررس يالعاده ارزشمند ند ابزار فوقيدكه در اجتماع مف ييدرفتارها و عقا
همچنين اسميت و وستربيك ). 35 ،8،21(دارد  ياديز يتاهم يا حرفه يها توسط باشگاه ياجتماع

 ييها يژگيو يگريتر از هر ابزار توانمند ديشكه ورزش ب دانند دليل اين مسئله را اين مطلب مي) 2007(
و  7آلكساندر). 35( توانمند باشد يعامل ي،اجتماع ةسازند هاي يدر بهبود همكار شوند يم موجبكه  دارد

ممكن است  ها يژگيو يناز ا كنند يكي بيان مي) 2010(  و ديگران 8و دو) 2007(، ديل )2011(  ديگران
رسانه،  يكعنوان  به سازد يجامعه باشد كه آنها را قادر م و ورزشكاران در يا حرفه يها باشگاه ةوجه
 ندشوفرهنگ جامعه  يرا تحت تأثير قرار دهند و موجب ارتقا يحساس اجتماع يو عملكردها يدعقا

حس وحدت كنند  اشاره مي) 1990(9و گلدبرگ و هارتويچ) 2009(بابياك و وولف عالوه،  به). 24 ،3،9(
 ةحوز هاي يتفعال ييكارا افزايش تواند موجب يكند، م مي يجادكه ورزش ا ياديز يجانو شور و ه
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طلبانه اود يرفتارها يرشپذ يبتوانند هواداران را برا يقطر ينها شود تا آنها از ا باشگاه ياجتماع يابيبازار
منابع  ي،ا حرفه يها ها، باشگاه سازمان يگرخالف انواع د ، برهمچنين. و مطلوب تحت تأثير قرار دهند

ها  سازمان و رسانه يانحام لهاز جم ياديز ياندهد با مشتر يا اجازه مكه به آنه دارند يارزشمند متعدد
  ). 15، 4( ارتباط داشته باشند

و ) 2010( 2، اينو و كنت )1997( 1براون و داسينورزش،  ةشد شناخته يتوانمند ينمطابق با ا 
 يا حرفه يها هاند باشگا نشان دادهبرند كه  يادي را نام ميز يها پژوهش) 2010( و ديگران 3ايروين

رفتار آنها در  ييرموجب تغ يادهند  يجترو مثبت هواداران را ةداوطلبان يرفتارها يطور مؤثر به توانند يم
چگونه  ينكها در مورد ينش جامعيحوزه ب ينا يقاتتحق ين،با وجود ا). 19،20 ،7( ندشوجهت مثبت 

 ين،بنابرا. دهند يارائه نم افتد، ياتفاق م يتماعاج يابيبازار يها با استفاده از برنامه يرفتار ييراتتغ ينچن
كه از  است يانمشتر ةطلباناورفتار د بر يا حرفه يها سازمان گذاري تأثير يوةش يبررس يقتحق ينهدف ا
  . گيرد يها انجام م سازمان ينا ياجتماع يابيبازار ةاقدامات مرتبط با حوزطريق 
 يشينةبر پ يشده است با مرور ي، سعتحقيق ينا نيشده در بخش آغازياد ةمسئل يبررس منظور به 
آنان  بينو روابط  يقتحق يموجود در مدل مفهوم يرهايحوزه، متغ يندر ا يرفتهپذ صورت يقاتتحق
 يماعتت اجيمربوط به مسئول هاي يژگيسازمان، و هاي يژگيند از وا عبارت يرهامتغ ينا. شود يبررس

 يطيمح يا توسط هواداران و رفتار حرفه يطيمسائل مح تيسازمان، درك اهم يطيسازمان، اعتبار مح
  . توسط هواداران

با . شود يم يشده بررس درك ياجتماع يتو مسئول يسازمان در دو بعد اعتبار عموم هاي ويژگي
 توان يسازمان م يك يدر مورد اعتبار عموم ياجتماع -يشناخت و مطالعات مختلف روان يقاتتحق يبررس
 ينيب يشهدف، ابعاد خاص آن هدف را پ يكشخص در مورد  يكل يها كه نگرش يدرس يجهنت ينبه ا
سازمان، تا  يكبه  يانمشتر يها نشان دادند كه نگرش) 1997( ينمثال، براون و داس يبرا. كند مي

 1996در سال  4يهال ين،همچن. استآنان به محصوالت آن سازمان  يها نگرش ةكنند مشخص يحدود
 يان،باشد، مشتر برخوردار ييمحصوالت و خدمات خود از اعتبار باال ينةمان در زمثابت كرد كه اگر ساز

  . )38، 28(كنند  يم يو مؤثر تلق يتيحما يامپ يك يآن سازمان را منبع معتبر حاو
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 يكاشاره دارد كه تا چه اندازه  ين مسئلهاز ا يدرك مشتر يزانشده به م درك ياجتماع مسئوليت
در ارتباط  يمشتر يذهن يابياز ارز يعبارت به. كند يخود موفق عمل م ياجتماع يفسازمان در انجام وظا

در موضوعات  ازماننقش س يافتنددر) 1998( 1كلر و آكر. گيرد يت مأسازمان نش يبا عملكرد اجتماع
تحت تأثير دو بعد اعتبار سازمان شامل اعتماد و تخصص  چشمگيريطور  ، بهيطيو مح ياجتماع
 ياز عملكردها يانمشتر كه يدند درصورتكر يانب) 2011( 2واكر و كنت ينمچنه است،شده  درك
سازمان  يكعنوان  آن را به يشتريبا احتمال ب اشند،سازمان خود مطلع ب ياجتماع يابيبازار يها برنامه

را  خود يها قادر است برداشت ي،اجتماع يابيبازار يها برنامه ةواسط سازمان به كنند، زيرا يم يمعتبر تلق
  ). 38، 33 ،25 ،22(شود  يممنجر اعتماد  افزايش به خود ينارائه دهد كه ا يانمشتر يازهاينسبت به ن

شده و تأثير  سازمان تحت دو شاخص تالش درك ياجتماع يابيبازار هاي يژگيپژوهش حاضر و در
ها  كه سازمان ندكن تعريف مي اي يمقدار انرژرا  تالش) 2000( و ديگران 3الن. شود يم يشده بررس درك

 و همكاران در سال 4دو). 13(يابند اند دست  شده يلآنها تشك يكه برا يتا به اهداف كنند يصرف م
تا  ،نسبت به آن سازمان يانمشتر يها يابيارز سازمان بر ياجتماع اماتكردند تأثير اقد يانب 2010
مثبت خود انجام  هاي يتفعال شناساندن خود و يسازمان كه در جامعه برا يتبه تالش و فعال يحدود

مربوط به امور  هاي يتدر فعال يا كه سازمان حرفه يابنددر ياناگر مشتر ين،بنابرا. دارد يبستگ دهد، يم
 يكردن هدف، معتبر تلق يتسازمان را در حما احتماالً دهد، يانجام م ياديخود تالش ز ياجتماع

  ). 30(كنند  مي
اشاره دارد  يواقع يايشده به مزا درك اتتأثير كنند بيان مي) 2010و  2008، 2009(دو و ديگران 

صراحت با در نظرگرفتن  بهكه دو و همكاران  يزيچ شوند؛ يحاصل م يماعتاج هاي يتكه از فعال
 ياناگر مشتر داد آنها نشان  2009 سال يقتحق). 12 -10( كرد يآن را بررس يانمشتر يها يريگ يجهنت
گرانه  يتحما يرفتارها يشتري،با احتمال ب گذارد، يبر جامعه م زيادي تأثير، كه اقدامات سازمان يابنددر

كه  يابنددر يانمطالعات، اگر مشتر ينا يها يافتهبراساس . دهند ينسبت به آن سازمان نشان م
را  نآن سازما احتماالً شود، يم يواقع يمال يسودها موجبسازمان،  يمربوط به امور اجتماع هاي يتفعال

  ). 17 ،16(كنند  يم يابيمعتبرتر از گذشته ارز يطي،كردن از موضوعات مح يتادر حم
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در  اغلب )1980( 3و مادوكس و راجرز) 1972( 2، ميلز و هاروي)1958( 1هاي كلمن براساس يافته
القا  ي راتر كننده يبترغ ياممعتبر، پ منبع كم يكبا  يسهمعتبر، در مقا يارمنبع بس يك يتيحما ةرابط يك
 در گمان ي، بيا حرفه يها سازمان يطيگفت كه اعتبار مح توان يم ينبنابرا). 29 ،27 ،23(كند  يم

رفتارها  يناست كه ا گذارتأثير يا حرفه يطيمح يانجام دادن رفتارها يبرا يانمشتر هاي يريگ يمتصم
  ). 39 ،34 ،32، 31 ،26( منجر شوند يطبه مح يرسان يدهتوانند به فا يم

اشاره  يا موضوع، به دامنه يتاهم كنند بيان مي )2004( 5و پورن پيتاكبان) 1998( 4پتي و وگنر
هرچه  ويژه به). 34 ،32(شود  يفرد مهم م يك يبرا يطور شخص شده، به دارد كه در آن موضوع ارائه

و تأثير اعتبار  شود يتر م متحمل ياصل يرمس يقمباحث از طر يابيتر باشد، ارز افراد مهم يموضوع برا
  ). 34 ،32( عكسر و ب دهد يكاهش م ها يدگاهمنبع را بر د
 يمتفاوت هاي يتشامل فعال يطي رامح يا حرفه رفتار) 2011( 7و واكر و كنت) 2000( 6استرن

رفتار در هر  ييرو تغ يرفتار دائم ييرشامل تغ يطيمح يا مطالعه رفتار حرفه ين، در ا)38، 37(دانند  مي
و مسائل موجود در  يطه و با توجه به شراگرفت انجام يقاتلعات و تحقو با توجه به مطا است يباز

عنوان رفتار  شاخص به چهار ي،و تجرب يعلم برگانخ هاينظر يو بررس يرانكشور ا يها ورزشگاه
 يابيارز است، يطجو ورزشگاه و حفظ مح يساز سالم راستايكه در  يورزش هاي يمهواداران ت يا حرفه

   :شده است
  ؛در ظرف مخصوص زباله ييمواد غذا يها الهزب يختنر.1
  ؛مورد عالقه يمت يها خصوص بعد از باخت ورزشگاه به يها ينشكستن صندل. 2
  ؛مقابل و داور يمت ياحترام به هواداران و كادر فن .3
  .بعد از مصرف يبهداشت هاي يسنگه داشتن سرو يزتم .4
ها يرمتغ بينروابط موجود  توان يم شد، يانبه كه گرفت و مطالعات انجام انمحقق يها يافتهاساس بر

  . پرداخت يرهامتغ ينروابط ب يسپس به بررس ،دكرارائه  يرز يرا در قالب مدل مفهوم
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  يقتحق يمدل مفهوم. 1شكل 
  

  روش تحقيق 
 1يساختار ةمعادل يابي مدل يبا استفاده از الگو يانسكووار يسماتر يلبر تحل يپژوهش حاضر مبتن

)SEM (و استقالل هستند  يسپرسپول يها پژوهش هواداران باشگاه ينا يآمار ةجامع ينهمچن. است
 هاي هبرنامترتيب  به( مختلف يكشور در سه مقطع زمان يپرطرفدار ورزش ةبرنام 3 ينظرسنج براساسكه 
 ينرپرطرفدارت 90در سال ) يماس 2و  1 ،3 هاي هدر شبك 2ورزش از نگاه  و ورزش و مردم ،90

ورزش فوتبال در كشور طرفدار  اندرصد مخاطب 81حدود  يانگينطور م كشور هستند كه به يها باشگاه
بودن و  يورزش يبر باشگاه فرهنگ يدو باشگاه پرطرفدار مبن ينا عارهايش ينهمچن .هستند يمدو ت ينا

 محيطي يستو ز ياعمسائل اجتم ينةدو باشگاه پرطرفدار در زم ينا يرانمد ةاقدامات مختلف و پراكند
 يمحك، تالش برا مانند يسساتؤبا م يمانند همكار يريهمشاركت در امور خ ... و يمانند درختكار

دو باشگاه را مورد هدف قرار  ينبر آن داشت تا ا يقتحق ينرا در ا انمحقق ، ... و نيانزندا زيآزادسا
 ييرتغ سبب به يمضاعف باز يتت حساسعل به يمدو ت ينا 90 يدرب يقبل از باز يريگ زمان نمونه. دهند
هواداران  يژةتوجه و يجادكه به ا يط بودشرا ييرتغ يو هواداران آن برا يمت ينا يزةو انگ يسپرسپول يمرب
 يريگ نمونه ينا. شدمنجر  ها يدر درب ها يروزيروند پ ةادام يتالش استقالل برا ينو همچن يمت ينا

حجم نمونه از فرمول كوكران با دقت برآورد و . فتهران انجام گرت ةگان 22و در مناطق  يا طور خوشه به
از  يعدم بازگشت تعداد بيني يشتوجه به پ با. ن شديينفر تع 610  ة، حجم نمون/.95 ينانسطح اطم
پرسشنامه  605تعداد،  ينو از ا يع،هواداران توز ينب يصورت تصادف به  پرسشنامه 650ها،  پرسشنامه

                                                           
1. Structural Equation Modeling-SEM 

هاي بازاريابي اجتماعي  گيويژ
  سازمان

  شده  تالش درك
  شده  اثر درك

اعتبار 
  محيطي

  اي محيطي رفتار حرفه
  بهبود رفتار دائمي

  بهبود رفتار در هر بازي

  اهميت
  موضوع

  هاي سازمان ويژگي
  اعتبار عمومي سازمان

  شده  درك مسئوليت اجتماعي
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 براي. شداستفاده  يلوتحل يهتجز اينددر فر يطواجد شرا ةپرسشنام 602 يت،نهادر . برگشت داده شد
منظور  ها به سنجه. استفاده شد يشيندر مطالعات پ كاررفته بهاستاندارد  يها از سنجه يرهاسنجش متغ

 يبرا. شد سازي يترجمه، بوم -بازگشت -ترجمه يوةشطريق از  يرانيا ةجامع ينةاستفاده در زم
 ياجتماع يتلئو، سنجش مس)2006( 1السنو  بكر ةمطالع يةگو 3از  ياعتبار عموم رييگ اندازه
شده  ، سنجش تالش درك)2004(  و همكاران 2ينلچ تنست ةمطالع برگرفته از يةگو 4شده از  درك

بكر و  ةمطالع يةگو 4شده از  تأثير درك يريگ ، اندازه)1995( يتنرماهر و ب ةاز مطالع يهگو 3يلة وس هب
موضوع و  يت، و اهم)2006( 3يتلهانت و و العةاز مط يهگو 4 يلةوس هب يزن يطياعتبار مح ،)2006(  سنال

گرفته شده ) 2011(و كنت  ينوا ةكه از مطالع يهگو 10و  3با  يبترت كدام به هر يطيمح يا رفتار حرفه
 يكرتل ياسده از مقبا استفا يرهامتغ سازي، يالزم و بوم يالتپس از تعد ينهمچن. شد يدهسنج ،بود

 ييروا يينتع يبرا. مورد توجه قرار گرفت يزابزار ن ياييو پا ييروا. گرفتمورد سنجش قرار  ييتا هفت
 يلدر انجام تحل. كار گرفته شد به SPSS 19افزار  با استفاده از نرم يتأييد يعامل يلروش تحل يزسازه ن
 ينبد .كار گرفت يل بهتحل يموجود را برا يها هداد توان يحاصل شود كه م يناناطم يدابتدا با ي،عامل

 يكبه  يكنزد KMOاگر مقدار شاخص . شود يو آزمون بارتلت استفاده م KMOمنظور از شاخص 
 يجنتا) 0/5كمتر از  معموالً( صورت ينا يرو در غ اند مناسب يعامل يلتحل يمورد نظر برا يها باشد، داده

   .يستچندان مناسب نمورد نظر  يها داده يبرا يعامل يلتحل
  

  هاي تحقيق  نتايج و يافته
دهندگان  پاسخ. سال بود 47سال و حداكثر  13 آنهاسال، حداقل سن  24دهندگان  متوسط سن پاسخ

نفر  241 يس،ر پرسپولانفر هواد 285مورد عالقه  يمدهندگان معتبر به ت از پاسخ. مرد بودند يهمگ
 دهندگان نفر از پاسخ157 يالتسطح تحص چنينهم. ها بودند يمت يرنفر هوادار سا 76هوادار استقالل و 

مدرك  ينفر دارا 11و  كارشناسي ارشد،نفر  46 ي،نفر كارشناس 102 ي،نفر كاردان 86و كمتر،  يپلمد
   . بودند يدكتر

                                                           
1. Backer & Olsen 
2. Tenstin  
3. Hunt & Vitel 
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 يمدل معادالت ساختار از يزن يقتحق يرهايمتغ بين يمعلول و يمنظور آزمون مجموعه روابط عل به
شكل، مدل  يندر ا. استنشان داده شده  2شكل  در يرمس يلتحل يكردبا رو يجه شد كه نتابهره گرفت

  . است هشده بر هر رابطه قابل مشاهد  نوشته يرمس يببه انضمام ضرا يقاستاندارد تحق
روابط  يبه اعداد معنادار بايد يق،تحق يدر مدل مفهوم يرهامتغ ينروابط ب يبررس منظور به حال،

تناسب برآورد استاندارد رابطه و اعداد  به يرهامتغ بين، روابط 1جدول  در. مراجعه كرد يزن ايرهمتغ يانم
  . اند شده يبه آن بررس طمربو يمعنادار

  
  

  لگوي معادالت ساختاريابراساس  تأييدآزمون معناداري مدل و تعيين مسيرهاي قابل  .2شكل 
  

 ن متغيرهابيروابط آزمون  .1جدول 

ورد برآ  مسير  روابط
  استاندارد

اعداد 
  معناداري

وضعيت رابطه 
  در مدل

  تأييد  74/2  21/0 .مثبت داردتأثيراعتبار محيطيبراعتبار عمومي باشگاه  1
اعتباربرشده توسط هوادارانمسئوليت اجتماعي درك  2

  رد  -29/8  -38/0 .مثبت داردتأثيرمحيطي باشگاه
  تأييد  21/2  15/0 .مثبت داردثرااعتبار محيطي باشگاهبرشدهتالش درك  3
  رد  -08/15  -18/2 .مثبت دارداثراعتبار محيطي باشگاهبرشدهتأثير درك  4
اي محيطيرفتار حرفهتغييراعتبار محيطي باشگاه بر  5

  تأييد  75/2  19/0 .هواداران تأثير مثبت دارددائمي

اياعتبار محيطي باشگاه بر روي تغيير رفتار حرفه  6
  تأييد  71/3  12/0 .هواداران تأثير مثبت دارددر هر بازيمحيطي
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 يرهااستاندارد مس يبباشد و ضرا 96/1باالتر از عدد  يكه اعداد معنادار يذكر است درصورت يانشا
. رابطه صحه گذاشت يند و بر وجود اكررا تأييد  يردو متغ يانم يرمس يمعنادار توان يم ،20/0باالتر از 

  . شوند يرد م 4و  2 وابطتأييد و ر يقتحق 6و 5، 3، 2، 1 هاي ، رابطه1جدول  رو براساس ينازا
 توان يكه م يدآ يدست م هب ييها مدل، شاخص يو خطاها يبضرا ينبر تخم عالوه يزرلافزار ل نرم در

يار بسيار سهم ع) 2011( يراو يزآرماندو لو. مدل را مورد آزمون قرار داد يبرازش كل يزانبراساس آن م
، شاخص )x2/df( دو ينسبت احتمال كا ؛اند قرار داده يدكأمدل مورد ت در برازش مطلق را از ساسيا

شده در  ياد يها شاخص يقتحق يندر ا). RMSEA( مربعات خطا يانگينو جذر م) GFI( برازش يينكو
 اند، ر بودهها از حد استاندارد هم فرات شاخص يشترب ،كه مشخص است گونه همان. است شده  ئهارا 2جدول 

   .اند جلوه داده بيمناس ياررا از نظر شاخص برازش مدل، مدل بس يقكه مدل تحق يا گونه به

  هاي تناسب مدل شاخص .2جدول 

   مطالعاتحد استاندارد براساس  ها شاخص
  در اين تحقيق  )2،2011؛ويرا1،1983النگ(

x2/df   27/1  3كمتر از  

GFI  97/0  درصد 90تر از بيش  

RMSEA  032/0  05/0تر از كم  

IFI  98/0  درصد 90تر از بيش  

CFI  98/0  درصد 90تر از يشب  

AGFI  95/0  درصد 90تر از يشب  

NFI  93/0  درصد 90تر از يشب  

RFI  91/0  درصد 90تر از يشب  

 
رفتار  ييردر تغ) يطيموضوع اعتبار مح يتاهم(گر  يلتعد يراثر متغ 3جدول  براساس ينهمچن

سلسله  يلكه با استفاده از روش تحل شود يمشاهده م يها در هر باز يمهواداران ت رفتار ييرو تغ يدائم
  .دست آمد به يرز يجنتا يمراتب

                                                           
1. Long 
2.Viera 
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  گري آزمون تعديل .3جدول 

 
و  04/0 يرفتار دائم ييرموضوع به تغ يتاهم يرمس يبضر گر يلتعد يردر مدل با متغ ينهمچن

كه  يمكن يدر مقابل، مالحظه م. است 84/0 يرفتار در هر باز ييرموضوع به تغ يتاهم يرمس يبضر
). 3/0( رد دا يرفتار هواداران در هر باز ييرتغ يرو ينقش منف گر يلتعد يرعنوان متغ موضوع به يتاهم

 ييربر تغ تري يفاثر ضع گر يلتعد يربا دخالت متغ يطيكه اعتبار مح دارد يم يانب يجهنت ينا ين،بنابرا
  .دارد يرفتاران هواداران باشگاه در هر باز

  

  گيري  بحث و نتيجه
. شود يهواداران آن بررس ةتا نقش اعتبار سازمان در بهبود رفتار داوطلبان شد يسع تحقيق يندر ا
 شود يآنها م يطياعتبار مح يشنزد هوادارانشان موجب افزاها  باشگاه ينا ياعتبار عموم دادها نشان  يافته
 گفتتوان  يم يعبارت به. )39( مطابقت دارد )2010(يوشيدا و جيمز مطالعات نتايج با  يجهنت ينكه ا

 يمقطع يا حتي شده يزير صورت برنامه تا اقدامات آنها به شود يها موجب م باشگاه ينا يتشهرت و محبوب
شود هوادارانشان  سبب يطي،مح يستامور ز يا يريهمانند مشاركت در امور خ ياعمسائل اجتم ةدر حوز

بدانند  يمشاركت در امور اجتماع ةفعال در حوز يخود را باشگاه ةباشگاه مورد عالق ي،در آن مقطع زمان
  . باشگاه نزد هواداران يطياعتبار مح يشافزا يعني ينو ا

  ضرايب مسيرها  رابطه  رديف
  )مدل اصلي(

ضريب 
  همبستگي

مدل ( 
  )اصلي

ضرايب 
  مسيرها

مدل با (
  )گر تعديل

  22/0   21/0 اعتبار عمومي          اعتبار محيطي 1
  31/0    -38/0 شده          ا عتبار محيطياجتماعي دركمسئوليت 2
  17/0  75/4 15/0 شده         اعتبار محيطيتالش درك 3
  -07/2  0. /3  -18/2 شده         اعتبار محيطياثر درك  4
 ر دائمياعتبار محيطي           تغيير رفتا 5

  اعتبار محيطي             تغيير رفتار در هر بازي
19/0 
12/0  

01/0  08/0  
01/0  

6  اعتبار محيطي        *اهميت موضوع
  تغيير رفتار دائمي

  اعتبار محيطي        *اهميت موضوع
  تغيير رفتار هر بازي

   04/0  
19/0-  
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مطلوب  يجمانند كسب نتا يموارد يقاز طر توانند يم يورزش يها باشگاه گفت توان يم يبترت بدين
اعتبار  با افزايش ي،و به نوع كننددر جذب هواداران و حفظ آنها  يكه حضور دارند، سع ييها در رقابت

 يشمدت افزا كوتاه يابلندمدت  ياجتماع هاي يتبا مشاركت فعال يزآنها ن يطياعتبار مح ،آنها يعموم
  . يابد مي

 كند يباشگاه را تأييد نم يطيشده بر اعتبار مح درك ياجتماع يتهش حاضر اثر مسئولپژو يها يافته
 ينكه هواداران ا دهد يامر نشان م ينا. )38(ير است مغا )2011(هاي واكر و كنت  يافتهبا  يجهنت ينكه ا

چندان  يعاجتما رمشاركت در امو ةخود را در حوز ةباشگاه مورد عالق يطور كل پرطرفدار به يها باشگاه
خاص  ةدر كشور، برنام يورزش يها سفانه باشگاهأباشد كه مت ينا ممكن استآن  يلو دل دانند يموفق نم

مدت  و كوتاه يصورت مقطع را به ييها يتفعالو خود ندارند  يامور اجتماع يبرا ينمع ةمدت و بودج بلند
خود را  يها يتها و فعال برنامه ،دارند اجتماعيامور  ةبلندمدت در حوز يها اگر برنامه يا دهند؛ يانجام م

شان در  تا آنها بدانند كه باشگاه مورد عالقه رسانند يطور مستمر و مناسب به اطالع هواداران خود نم به
بخش و  يك يجادمانند ا ييها برنامه ةتوانند با ارائ يها م باشگاه. كند يموفق عمل م يامور اجتماع ينةزم

 ي،مدون و منظم مخصوص امور اجتماع ةاشگاه و اختصاص بودجه و برنامژه در ساختار بيمعاونت و
در باشگاه خود  يزرا ن يدادن به مسائل اجتماع يتصورت مطلوب و بلندمدت، اهم به يريه،و خ يطيمح
  . اقدامات خود قرار دهند يانو هواداران را به شكل مطلوب در جر كنند ينهنهاد

بر رفتار  يباشگاه نقش مؤثر ياجتماع يابيبازار يها از برنامه يكه آگاه دهد يحاضر نشان م پژوهش
 يها باشگاه ياجتماع يابيبازار يشواهد اثربخش يافته ينا ينهمچن. هواداران آن دارد يا حرفه يطيمح

اينو و كنت  هاي يافتهو با  كند يتأييد نم ،به آن پرداخته شده است يرا كه در مطالعات قبل يا حرفه
  . )20، 19(ير است مغا )2010(ين و ديگران و ايرو) 2010(

آن اثر مثبت دارد  يطيباشگاه بر اعتبار مح ةشد از آن است كه تالش درك يحاك يقتحق يها يافته
انند با تو يم يورزش يها باشگاه بر اين اساس. )11(كند  يرا تأييد م )2010(دو و ديگران كه مطالعات 

طور مناسب و  ها و اقدامات خود را به يتفعال يطيو مح ياعامور اجتم ينةمناسب در زم يها برنامه
و  يوروزنامه، راد يقاز طر ياهمراه  يها در تلفن يامكگوناگون مانند ارسال پ يها رسانه يقمستمر از طر

تحت عنوان  اي يژهبخش و يزخود ن يرسم يتدر سا. به اطالع جامعه و هواداران خود برسانند يزيونتلو
 يقطر ينخود را از ا يو فرهنگ ياجتماع يها يتها و فعال برنامه و كنند يجادا يفرهنگو  يامور اجتماع
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آنها  يها يتتالش و فعال يانبرسانند تا هواداران در جر ينترنتيا يها كننده يدران و بازدابه اطالع هواد يزن
  . يابد يشها افزا باشگاه يطيمح باراعت يبترت ينو بد يرندقرار گ

 يجهتن ينكه ا يستباشگاه اثرگذار ن يطيشده بر اعتبار مح درك تأثير دادضر نشان حا نتايج پژوهش
 ينتأييد نشدن ا يلدل. )12، 11(است  يرمغا )2008(و دو و باتاچايا ) 2010(هاي دو و ديگران  يافتهبا 

 وها  در برنامهو مطلوب، هواداران خود را  يژهطور و به ي،ورزش يها باشگاه ينكه ا باشد ينتواند ا يتأثير م
خود  ياجتماع يها يتفعال يرآنها را درگ ي،ا گونه و به دهند يخود مشاركت نم ياجتماع يها يتفعال
از . شود يلو به رفتار مطلوب تبد شده ينههواداران نهاد يندر ب يبه مسائل اجتماع يتتا اهم كنند ينم

 ةبر هواداران در حوز يشترب يثرگذارا يجهمشاركت و در نت يشموجب افزا تواند يكه م يجمله اقدامات
   :است يرموارد ز ،دشوران اها نزد هواد باشگاه يطياعتبار مح يشافزا يجهو در نت يامور اجتماع

 يمناسب، مانند فراخوان درختكار يها يو فراخوان يژهو يها برنامه يجادتوانند با ا يها م باشگاه ينا 
خاص  يها يموقع، در باز به يرسان مثال، با اطالع رايب ي ياردرختكا يدر روز مل ياستقالل يا يسيپرسپول

 يمخود، ت يمو ت يزندخود برخ يدر صورت شكست، از جا يحت ياز هواداران خود بخواهند بعد از باز
 يها زباله يآور به جمع يف،حر يها يمخود مقابل ت يمت يدارهاياز د بعد يا ندنك يقو داور را تشو يفحر
ورزشگاه مخصوص  يجادبه ا توان يدر بلندمدت م ينهمچن. خود بپردازند يهاشده در سكو يختهر
  . دكرخود اشاره  يهر باشگاه برا يفروش يتبزرگ و بل يها يمت

 ييربر تغ زياديباشگاه تأثير  يطياعتبار مح گفتتوان  يم تحقيق ينآمده در ا دست هب يجنتا يبررس با
ديل مطالعات  يدر راستا يجهنت يندارد كه ا يصورت دائم به يو حت يو بهبود رفتار هواداران در هر باز

 يريت،ثبات مدتوان گفت  با توجه به اين نتيجه مي. )37، 19(است  )2000(و استين ) 2007(
 وتر  صورت بلندمدت باشگاه به ياجتماع يها كه برنامه شود يموجب م ياجتماع ةخصوص در حوز به

 . ندشو يلهواداران داشته باشند و به فرهنگ مناسب تبد يندر ب ييالبا يند، اثربخشگيرتر انجام  هدفمند

ران اهواد يندر ب يطور كل به يطيو مح يمسائل اجتماع دادنشان  يقتحق يها يافته يت،در نها
 يا يمقطع هاي يتتا فعال شود يشان موجب م باشگاه مورد عالقه يطيو اعتبار مح استمهم  يموضوع
مدت  ران را در كوتاهارفتار موقت آنها اثرگذار باشد و رفتار هواد ييرباشگاه بر تغ يمقطع هاي يرسان يآگاه

 ينمدت باشگاه در ا بلند يزير مانند نداشتن برنامه يليمدت، بنا به داللنداما در ب ،تحت تأثير قرار دهد
 ينهزم يندر ا .داردن يباشگاه اثر چندان يو اقدامات اجتماع ها يتمناسب از فعال يرسان عدم اطالع ياحوزه 

 يزن ياجتماع ةخود، در حوز يورزش يتبه مسئول يت دادنها در كنار اهم باشگاه شود يم يشنهادپ يزن
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ران برسانند و اخود را به شكل مناسب به اطالع هواد يها يتفعال ؛بلندمدت داشته باشند يزير برنامه
  . خود مشاركت دهند ياجتماع يها ران را در برنامهاهواد
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