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مورگان به تعداد  381انتخاب شدند؛ نمونهها نیز به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار پژوهش
شامل پرسشنامههای مسئولیت اجتماعی جاللی فراهانی و سجادی ( ،)1391رضایتمندی تماشاگران
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آماری با نرمافزار  SPSS22انجام شد .نتایج نشان داد بین مسئولیت اجتماعی باشگاه پرسپولیس با
رضایتمندی تماشاگران رابطه مثبت معناداری وجود دارد .همچنین رابطه مثبت و معناداری بین رضایت
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Developing a Model of Social Responsibility for Satisfaction,
Loyalty and Future Attendance in the Spectators of Iran
Persepolis Cultural-Sport Club
Moharramzadeh, M*. (PhD), Sivane Nouri, M. (PhD), Fathi, F. (MA)
Abstract
The aim of this study was to identify and test the social responsibility model
of Persepolis Club with satisfaction, loyalty and future attendance of
spectators. The research method was descriptive and correlation and the
statistical population consisted of all Persepolis fans attending PersepolisTabriz Mashinsazi match on May 11, 2019 (one of the Iran premier league
matches). The sample size was calculated using Krejcie and Morgan table
(n=381) by simple random sampling method. Jalali Farahani and Sajjadi
Social Responsibility Questionnaire (2012), Oliver Audience Satisfaction
Questionnaire (1997), Mousavi, Elahi and Hadavi Attitudinal Loyalty
Questionnaire (2013), Mousavi, Elahi and Hadavi Behavioral Loyalty
Questionnaire (2013), Lim Attendance Tendency Questionnaire (2006) were
used to collect data. Inferential statistics including confirmatory factor
analysis test, structural equation modeling to measure the internal consistency
of the questionnaire items were used and Pearson correlation test and
univariate regression test were applied to determine the relationships and
predict the research variables. These statistical tests were performed by
SPSS22 software. The results showed a significant positive relationship
between social responsibility of Persepolis Club and spectators’ satisfaction.
There was also a positive significant relationship between spectators’
satisfaction and attitudinal and behavioral loyalty and between attitudinal and
behavioral loyalty and future attendance of spectators. There was a positive
significant relationship between attitudinal loyalty and behavioral loyalty.
Given these findings, it is recommended that managers of sport clubs and
organizations should pay more attention to the dimensions and activities of
social responsibility and to consider such activities in their long-term plans.
Keywords: social responsibility, satisfaction, loyalty, Persepolis club,
spectators.
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مقدمه
از بین فعالیتهای گوناگون ورزشی در سراسر دنیا ،بیتردید فوتبال یکی از پرطرفدارترین ،پربینندهترین
و پرمشارکتترین فعالیت ورزشی است .طرفداران و تماشاگران فوتبال بیشک جزو سرمایههای اصلی این
ورزش به شمار می روند .تماشاچیان افرادی هستند که برای تفریح ،سرگرمی ،هیجان ،رضایتخاطر،
شادمانی و پر کردن اوقات فراغت به تماشای مسابقهها میروند .با توجه به خصوصیات رفتاری متفاوت
آنان در موقعیتها و محیطهای متفاوت پاسخها و عکسالعملهای گوناگونی را در حین اجرای مسابقهها
از خود نشان می دهند؛ به عبارتی دیگر تماشاچیان افرادی هستند که به دلیل جذابیت فیزیکی یا جاذبه
جنبی شخصی از ورزشکاران به طور ارادی و با میل و رغبت خود به تماشای مسابقهها میروند (.)6
تماشاگران و هواداران یک ورزش عمدتاً به اجتماعی که شهر ،ناحیه ،کشور و یا حتی قلمرو بین المللی
باشد تعلق دارند .باشگاه های ورزشی سعی در حمایت هواداران دارد که یکی از راههای توجه به هواداران
و حمایت از آنها توجه به مشارکت اجتماعی است ( .)21مسئولیت اجتماعی به توصیف رابطه یک
سازمان با مردم و ذی نفعان آن میپردازد .با انجام فعالیتهای مسئولیت اجتماعی ،باشگاه ارتباط خود را
با شهروندان اجتماع قویتر میکند ( ) 25و در نتیجه حمایت هواداران از باشگاه بیشتر میشود( .)2یکی
از مهمترین ارجاعات مسئولیت اجتماعی برای باشگاهها همین حمایت افزایش یافته هواداران است که
پس از طی یک مسیر طوالنی ،باشگاه می تواند از طریق فروش بیشتر و بهتر به هواداران درآمد بیشتری
کسب کند ( .)22از طریق مسئولیت اجتماعی ،باشگاهها میتوانند به پیشرفت جامعه ای که به آن تعلق
دارند کمک کنند ،این پیشرفت میتواند در زمینههای اقتصادی ،محیطی و اجتماعی رخ دهد (.)9
1

کمیسیون اروپا مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان مفهومی تعریف میکند که به موجب آن شرکتها
مالحظات اجتماعی و محیطی را در عملیات تجاری خود و در تعامالت خود با ذینفعان خود به صورت
داوطلبانه رعایت میکنند .این مفهوم درباره سازمانهایی است که تصمیم دارند تا از حداقل الزامات
قانونی و مسئولیتهای ناشی از توافقات جمعی عبور کرده تا نیازهای اجتماعی را مورد توجه قرار دهند
( .)12اصول مسئولیت اجتماعی روی این واقعیت تأکید دارد که باشگاههای ورزشی باید متوجه
تأثیرخود بر جامعه باشند و در برابرجامعه مسئولیت پذیر باشند .مسئولیت اجتماعی شرکت ،مزایای
متعددی برای سازمانها دارد .رضایت مشتری عاملی است که میتوان با آن عملکرد شرکتها و کسب و
کارهای مشتری محور را سنجید؛ زیرا رضایت مشتری هدف اصلی بازاریابی است( .)15یکی دیگر از
معیارهای عملکرد سازمانها و باشگاههای ورزشی ،داشتن مشتریان وفادار است .مشتریان وفادار ،شرکت
را به دیگران نیز پیشنهاد میکنند و تبلیغات شفاهی مثبتی را برای شرکت ایجاد میکنند( .)21در
بسیاری از تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که رضایت مندی مشتریان تأثیر قابل مالحظهای بر
وفاداری مشتریان دارد .انالور و روتاکاناکیت ( )2010بیان کردند رضایت مندی مشتریان تأثیر مثبت و
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معناداری بر وفاداری مشتریان دارد .بنابراین با توجه به این که تماشاگران وفادار کلید موفقیت
سازمانهای ورزشی هستند .آنها رفتارهایی مثل تکرار خرید بلیت و حضور مداوم را نشان میدهند که به
سازمانهای ورزشی سود میرساند .ساعتچیان و همکاران اذعان داشتند که وفاداری مشتریان بر حضور
مجدد آنها و استفاده از خدمات ورزشی تأثیر مثبتی دارد (.)25
با وجود اینکه رضایت مندی با پیامدهای مثبت و بی شماری همراه است ،تحقیقات کمی رضایتمندی
تماشاگران و هواداران را مورد بررسی قرار داده اند .فهم این که چگونه هواداران به رضایتمندی می-
رسند ،چشم انداز مفیدی فراهم میکند که هدایت کننده تالشهای عملیاتی و فعالیتهای بازاریابی
است ( .)23در رابطه با هواداران ورزشی رضایتمندی هواداران اغلب به عنوان عامل پیش بینی کننده
حضور هواداران در نظر گرفته می شود .رضایت مندی نیات آینده هواداران را تحت تاثیر قرار می دهد و
به نوبه خود بر وفاداری هواداران تاثیر مثبت دارد .در رابطه با نحوه تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایت-
مندی ،حداقل سه دسته از تحقیقات به این رابطه اشاره کردهاند .اول این که براساس تئوری بنگاهی و
تئوری سهام داران ،فعالیت های شرکت که در رابطه با مشتریان انجام میشود به مشتریان نه فقط به
عنوان یک موجود اقتصادی ،بلکه به عنوان یک عضو خانواده ،جامعه و کشور توجه دارد .دوم این که
سابقه قوی سازمان در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرایطی را ایجاد میکند که باعث ارتقاء ارزیابی و
نگرش مشتریان نسبت به سازمان میشود .سوم این که مطالعات انجام شده بر روی عوامل رضایتمندی
مشتری بیانگر ارتباط مسئولیت اجتماعی با رضایت مشتریان است .برای مثال ارزش ادراک شده یک
عامل کل یدی است که به طور تجربی ثابت شده است باعث افزایش رضایت مشتریان میشود .به احتمال
زیاد مشتریان ارزش شرکتهایی را که از نظر اجتماعی مسئولیت پذیر هستند را باالتر درک میکنند که
در نهایت موجب رضایت مشتریان میشود( .)16بلوم رود و همکاران ( )2013در تحقیقی با عنوان
«باشگاههای حرفه ای فوتبال و مسئولیتهای اجتماعی» به این نکته اذعان نمودند که مدیران موظفاند
مسئولیت اجتماعی را یکی از استراتژیهای خود جهت ارتقای برند در نظر بگیرند ( .)10برین ،بروون و
1

هاکت ( )2012در مقاله ای با عنوان «بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکتهای استرالیایی و
عملکرد مالی آنها» به این نتیجه رسیدند که بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی آنها
ارتباطی معنادار وجود دارد (.)23
رضایت مندی یک فاکتور بسیار مهم برای فرآیند بازاریابی ،به حداکثر در خرید ،وفاداری و تکرار خرید
میباشد .برای بازاریابان ورزشی ،شناسایی ارتباط بین رضایتمندی ،وفاداری و این که رضایتمندی
مشتری به چه صورت میتواند به وفاداری تغییر شکل دهد ،بسیار مهم است ( .)8وفاداری به نام تجاری
عبارت است از :واکنش رفتاری نسبتأ متعصبانه ( در خرید یا توصیه) ،که فرد در طول زمان نسبت به یک
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نام تجاری پیدا میکند و این رفتار باعث میشود که در فرآیندهای تصمیم گیری و ارزیابی ،از بین
مجموعه نام های تجاری دیگری که در ذهن دارد ،گرایش خاصی نسبت به آن نام تجاری پیدا کند (.)10
وفاداری مشتری میتواند منجر به کاهش هزینههای بازاریابی ،مشتریان جدید بیشتر ،انگیزه برای تحقیق
بیشتر ،تبلیغات دهان به دهان دلخواه ،مقاومت بیشتر در برابر کاالهای نو رقبا ،تکرار خرید ،سهیم شدن
در بازار بزرگ و یک قیمت نسبی باالتر میشود (.)11
نتایج تحقیقات مختلف نشان میدهند که مشتریان ورزشی تالشهای مسئولیت اجتماعی تیمهای مورد
عالقهشان را احساس کرده و مدنظر قرار میدهند به ویژه هنگامی که محصول یا صحبت کردن مطلوب
از سازمان در پیش روست ( .)20در بررسی ادبیات مسئولیت اجتماعی ،اکثر مطالعات پیشنهاد کردهاند
که یک ارتباط مثبت بین فعالیتهای اجتماعی با ارزش ادراک شده و رفتار خرید وجود دارد .امروزه
تعداد زیادی از باشگاههای فوتبال فعالیتهای اجتماعی را جهت مدیریت ذینفعان و اهرمی برای
موقعیت اجتماعی خود در پیش گرفتهاند .هدف تحقیق افروزه و همکاران ( ،)1396شناسایی اولویتهای
اجتماعی و عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران بود ،یافتهها شامل 63
نشان در کدگذاری باز بود که در  14مفهوم طبقه بندی شدند .در ادامه شش مقوله فرهنگی -اخالقی،
اقتصادی ،فنی ،قانونی ،سیاسی و ساختاری مرتبط با چالشهای مسئولیت اجتماعی شناسایی شدند.
همچنین اولویت باشگاهها به ترتیب شامل حیطه آموزش ،خیریه ،اجتماعی ،ورزشی ،سالمتی ،زیست
محیطی و مدیریتی شناسایی شد در نهایت پیشنهاد دادند که هر باشگاه با توجه به مسائل و مشکالت
خود چند اولویت اجتماعی را در برنامههای ساالنه قرار دهد و سازمان لیگ نیز جهت توسعه و آشنا
نمودن باشگاههای غیرفعال با این استراتژی انسانی-بازاریابی کارگروه ویژهای را جهت سیاستگذاری و
گزارشدهی تشکیل دهد .همچنین توجه دوباره به اصول و توصیههای اخالقی فیفا در باشگاهها راه را در
جهت توسعه مسئولیت اجتماعی هموار خواهد کرد ( .)1در تحقیقی دیگر علوی ،غفوری و هنری
( )1398ابعاد مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور را شناسایی کردند ،آنها از تجزیه و تحلیل دادههای
کیفی تعداد  100کد اولیه بدست آوردند که در  18مقوله فرعی قرار گرفت .در نهایت نیز  8مقوله اصلی
مسئولیت سیاسی ،اقتصادی ،قانونی ،اجتماعی ،بشردوستی ،زیست محیطی ،رسانهای_خبری و
آموزشی_ورزشی شناسایی شد .از نتایج حاصل میتوان در جهت تکمیل مبانی نظری مسئولیت اجتماعی
در ورزش ،سود برد .همچنین توصیه میشود که سازمانهای ذیربط اقدامات الزم را جهت بسط و اشاعه
این مسئولیتها در بین ورزشکاران ،باشگاهها و کلیه سازمانهای مربوطه ،انجام دهند ( .)4گالبرث

1

( )2010در پژوهشی با عنوان «چگونه مسئولیت اجتماعی به سازمانها سود میرساند؟» به بررسی سه
مزیت بالقوه مسئولیت اجتماعی برای سازمانها پرداخت .این مزیتها عبارتاند از )1 :کاهش جابه جایی
کارکنان  )2افزایش رضایت مندی مشتریان  )3افزایش خوشنامی سازمان .نتایج تحقیق نشان از این دارد
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که مسئولیت اجتماعی اخراج کارکنان را کاهش میدهد ،رضایت مشتریان را افزایش میدهد ،و تأثیر
مثبت بر خوشنامی سازمانها دارد .از سوی دیگر ،در بازار رقابتی و اقتصاد پیچیده امروزی توانایی جلب و
حفظ وفاداری مشتری به عنوان عاملی حیاتی برای بسیاری از سازمان ها مطرح شده است ( ، )12و نیز
وفاداری مشتری یکی از اصلی ترین متغیرها در توضیح خرید مجدد می باشد ( .)24محققان مختلف
1

وفاداری مشتری را به عنوان یک مفهوم دو بعدی در نظر میگیرند که شامل وفاداری رفتاری و وفاداری
2

نگرشی است به عبارت دیگر:
 -1وفاداری رفتاری :تکرار خرید و مصرف همان محصول یا خدمت در درازمدت را نشان میدهد
3

 _2وفاداری نگرشی :تعهد روانشناختی به همان محصول یا خدمت را نشان میدهد که باعث کانال
وفاداری رفتاری است( .)19وفاداری رفتاری (رفتارهایی مکرر مثل خرید بلیط ،حضور در رویداد ورزشی،
تماشای مسابقه از تلویزیون ،و صحبت کردن در مورد ورزش ،خرید محصوالت ورزشی) و وفاداری نگرشی
(تعهد به یک ورزش ،تیم و یا بازیکن ورزشی و شامل ابعاد انتخاب فردی ،پافشاری نسبت به عدم تغییر ،و
پیچیدگی شناختی) است( . )18بیشک پرورش دادن وفاداری هواداران برای موفقیت سازمانهای ورزشی
حیاتی است ( .)13و یکی از مهمترین متغیرها در درک مصرف ورزشمیباشد .با این وجود وفاداری می-
تواند تفسیرهای متعددی داشته باشد ( .)3در یک موقعیت ورزشی ،هوادار وفادار علیرغم باخت تیم
محبوب خود ،با حضور خود در ورزشگاه بطور مداوم تیم خود را دنبال میکند ( .)1وفاداری هواداران
مهمترین عامل در حضور مجدد و رضایت تماشاگران میباشد .یوسف و لی ( ،)2008بیان کردند که عالوه
بر این هوادارن وفادار ،با استفاده خود از محصول اصلی ورزش(مسابقه) ،قسمت ثانویه خدمت (مثل اجزای
انحصاری ،محصوالت دارای مجوز ،تبلیغات اسپانسر باشگاه و تولیدات رسانه) را گسترش میدهند که از
این کار درآمدهای اضافی برای باشگاه فراهم میکند (.)6
همان طور که عنوان شد ،بحث مسئولیت اجتماعی شرکت امروزه به عنوان موضوعی بسیار مهم در محافل
مدیریتی مطرح میشود .سازمان ها روز به روز به بحث مسئولیت اجتماعی عالقهمندتر شده و توجه
بیشتری را معطوف به این موضوع میکنند( .)5در طول سالهای اخیر ،اهمیت بحث مسئولیت اجتماعی
روز به روز بیشتر شده است به طوری که امروزه از آن به عنوان یک اولویت اصلی برای شرکتها یاد می-
کنند( )17در پاسخ به افزایش اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت ،چندین محقق رابطه مسئولیت
اجتماعی شرکت با متغیرهای مختلف را مورد بررسی قرار دادهاند .تحقیقات قبلی نشان میدهد که
مسئولیت اجتماعی شرکت پاسخ و نظر مصرف کننده را هم نسبت به محصول و هم نسبت به شرکت ،به

1

Behavioral Loyalty
Attitudinal Loyalty
3
Psychological commitment
2
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صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار میدهد .برداشتهای مثبت مصرف کننده از فعالیت های
شرکت در زمینه مسئولیت اجتماعی ،منجر به ارزیابی مطلوب و نگرش مطلوب نسبت به شرکت میگردد
( .) 10مفاهیم رضایت مشتری و وفاداری در نوشتارهای بازاریابی در طول دهههای گذشته مورد توجه
بسیار قرار گرفته است .محققان بازاریابی مزایای رضایت و وفاداری را بسیار ستودهاند و آنها را به عنوان
شاخصهایی از مزیت رقابتی سازمان نام بردهاند .هرچند که ماهیت دقیق قضاوتهای مشتری و ارتباط
بین این دو هنوز در حالهای از ابهام است ( .)8صنعت رویدادهای ورزش حرفهای به طور فزایندهای در
حال تبدیل شدن به یک روند اجتماعی در سراسر جهان نسبت به حضور مردم به عنوان تماشاگر در
رویدادهای ورزشی میباشد و طیف وسیعی از تماشاگر رویدادها در دسترس است ( .)25در این محیط
رقابتی فزاینده ،فراهم کنندگان خدمات ورزشی حرفهای به طور فزایندهای به تشویق مشتریان برای
حضور در بازیها به عنوان تماشاگر ،عضویت در گروهها و همچنین برای خرید محصوالت و خدمات می-
پردازند .به طور خاص ارائه کنندگان خدمات ورزشی به حفظ یا افزایش حضور تماشاگران در بازیها نیاز
دارد .در ورزش امروز هواداران کلیدیترین نقش را در پیشرفت باشگاهها و تیمها ایفا میکنند .ورزش
بدون تماشاگر هیچ جذابیتی ندارد و عموما تیمهایی موفق هستند که تماشاگران بیشتر و وفادارتری
دارند .سابقه نشان داده است که فوتبال در کشورهایی بیشتر رشد میکند که هواداران زیادی دارند و
ورزشگاهها معموال مملو از جمعیت باشند .همچنین هواداران پول نقد باشگاهها و تیمها هستند ،بنابراین
برای کسب درآمد بیشتر باید طرفداران را بیشتر کرد .لذا به دلیل گرایش مردم به ورزش و حضور در
ورزشگاهها برای تشویق تیم محبوب شان ،مدیران و مسئوالن میبایست به عملکردهای خود در این
زمینه ایفای نقش مسئولیت اجتماعی ،و عوامل رضایتمندی تماشاگران توجه نمایند تا احتمال یک
تجربه مثبت را بعد تماشای بازی در آنها افزایش دهند .حال باشگاههای فوتبال نیز به عنوان یکی از
سازمانهای ورزشی در قبال تماشاگران و جامعه مسئولیتهایی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی دارند .با
توجه به نقش اجتماعی سازمانهای ورزشی و به خصوص باشگاهها که مخاطبین آنها بخش وسیعی از
جامعه می باشند و با توجه به اهمیت موضوع ،در این پژوهش محقق به دنبال تعیین رابطه مسئولیت
اجتماعی باشگاه فرهنگی-ورزشی پرسپولیس تهران بررضایتمندی و وفاداری رفتاری و نگرشی وتمایل به
حضور مجدد تماشاگران است.

شکل  .1چهارچوب مفهومی تحقیق
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با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه در کشور ما و همچنین اهمیت حضور تماشاگران در ورزشگاهها،
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی باشگاه فرهنگی-ورزشی پرسپولیس تهران با
رضایتمندی ،وفاداری تماشاگران و حضور مجدد آنها در بازیهای آینده تیم پرسپولیس تهران میباشد.
روش شناسی پژوهش
از آنجا که هدف اصلی و اولیه پژوهش حاضر تعیین ارتباط مسئولیت اجتماعی باشگاه فرهنگی-ورزشی
پرسپولیس تهران با رضایت مندی ،وفاداری و تمایل به حضور مجدد تماشاگران میباشد از این رو
مناسب ترین روش برای انجام این پژوهش ،روش همبستگی بود که در آن با استفاده از روشهای تعیین
همبستگی و نیز پیش بینی (رگرسیون) هدف مذکور محقق شد .همچنین برای تعیین تأثیر متغیرهای
پیشبین بر متغیرهای مالک از روش معادالت ساختاری استفاده شد .مدل معادالت ساختاری یک
تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار قوی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری است که به
پژوهشگر امکان میدهد مجموعهای از معادالت رگرسیون را همزمان مورد آزمون قرار دهد .این مدل
یکی از روشهای تجزیه و تحلیل ساختار دادههای پیچیده و مناسب بررسی روابط علت و معلولی است.
از طریق این روش میتوان قابل قبول بودن مدلهای نظری را در جامعههای خاص با استفاده از دادههای
همبستگی ،غیرآزمایشی و آزمایشی آزمود ( .)7جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه تماشاگران
پرسپولیسی ( 50000نفر) بود که در روز مسابقه پرسپولیس و ماشینسازی در تاریخ  21اردیبهشت
( 1398از سری مسابقات لیگ برتر ایران) ،بلیط مسابقه را خریداری کرده و برای تماشای این بازی در
ورزشگاه آزادی ،حضور یافته بودند؛ حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 381
انتخاب شدند؛ نمونهها نیز به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامههای
مسئولیت اجتماعی جاللی فراهانی و سجادی ( ،)1391رضایتمندی تماشاگران الیور ( ،)1997وفاداری
نگرشی و رفتاری موسوی ،الهی و هادوی ( )1392تمایل به حضور مجدد لیم ( )2006بود .روایی صوری
و محتوایی پرسشنامهها توسط برخی از اساتید و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی مورد بررسی و تأیید
قرار گرفت .همچنین روایی سازه پرسشنامه مسئولیت اجتماعی با استفاده از تحلیل عاملی تأئیدی مورد
تأیید قرار گرفت .ضمن اجرای مطالعه مقدماتی جهت تشخیص محدودیتهای اجرایی و برطرف کردن
ابهامات احتمالی ،پایایی پرسشنامه نیز بررسی شد (جدول  .)1برای پر کردن پرسشنامهها اول از شرکت-
کنندگان بابت پر کردن آنها اجازه میگرفتیم درصورت رضایت پرسشنامه را در اختیار وی قرار داده و
پس از چند دقیقه پرسشنامهها را جمع میکردیم .به منظور سازمان دادن ،خالصه کردن ،طبقه بندی
نمرات خام و توصیف اندازهها ی نمونه از آمار توصیفی (میانگین ،درصد و فراوانی) استفاده شد .آمار
استنباطی شامل آزمونهای تحلیل عاملی تاییدی جهت سنجش روایی سازه پرسشنامه مسئولیت
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1

اجتماعی و مدل معادالت ساختاری که با استفاده از نرمافزار لیزرل انجام شد از آزمون آلفای کرونباخ
برای سنجش تجانس درونی سواالت پرسشنامه ،آزمونهای کالموگروف اسمیرنوف برای تعیین طبیعی
بودن توزیع دادهها و برای تعیین روابط و پیشبینی متغیرهای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و
رگرسیون تک متغیره استفاده شد که این آزمونهای آماری با نرمافزار  SPSS22انجام شد.
جدول  .1میزان آلفای بدست آمده برای هریک از شاخصهای پژوهش
تعداد سواالت هر پرسشنامه

شماره سواالت در پرسشنامه

متغیر

آلفای کرونباخ

12

1-12

مسئولیت اجتماعی

0.79

3

13-15

رضایتمندی

0.86

12

16-27

وفاداری نگرشی

0.73

5

28-30

وفاداری رفتاری

0.78

3

31-35

تمایل به حضور مجدد

0.79

یافتههای پژوهش
بین پاسخدهندگان بیشترین فراوانی مربوط به افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی است که شامل
 190نفر میباشد و  50درصد حجم نمونه را تشکیل میدهند .تعداد  207نفر از پاسخدهندگان در بازه
سنی  20تا  29سال قرار داشتند که بیشترین درصد فراوانی ( 54/3درصد) مربوط به این بازه سنی می-
باشد.
جدول  .2آزمون نرمال بودن دادهها
آزمون

کولموگروف-اسمیرنوف

شاپیرو-ویلک

متغیر

معناداری

درجه آزادی

معناداری

درجه آزادی

مسئولیت اجتماعی

0.090

377

0.982

377

رضایتمندی

0.066

377

0.991

377

وفاداری نگرشی

0.083

377

0.982

377

وفاداری رفتاری

0.112

377

0.976

377

حضور مجدد

0.154

377

0.951

377

Cronbachs `Alpha

1.
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به منظور آزمون فرضیات پژوهش قصد بر آن است از آزمونهای پارامتریک (مثل آزمون همبستگی
پیرسون و رگرسیون خطی )1استفاده شود ،لذا شرط اول بررسی نرمال بودن توزیع دادهها است ،و
همچنین چون تحقیقات مبتنی بر مدل ساختاری مبتنی بر فرض نرمال بودن دادهها هستند بنابراین
نخست آزمون نرمال بودن صورت گرفته است .بنابراین فرض نرمال بودن دادهها در سطح معناداری  %5با
تکنیک کولموگروف-اسمیرنف آزمون شده است .نتایج جدول  2نشان میدهد که در تمامی مولفهها
مقدار معناداری بزرگتر از  0/05است بنابراین دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن دادهها
وجود ندارد .به عبارت دیگر دادههای تحقیق نرمال است و میتوان آزمونهای مدل یابی معادالت
ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی را اجرا کرد.
برای برازش مدل ساختاری مدل اصلی تحقیق از شاخصهای نیکوئی برازش استفاده شده است .شاخص-
های برازش رایج در مدلهای اندازهگیری برای مدل تحقیق در قالب جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل تحقیق
شاخص
برازند

ChiSquar
e

Df

ChiSquare
/ Df

SRM
R

RMSE
A

GF
I

AGF
I

NF
I

NNF
I

IFI

گی
مقادیر

-

-

1-5
>0/1

قابل

>0/1

قبول
مقدار

/10

31

محاسبه

1282

9

شده

4/019
0/085

0/090

0/9
<

/93
0

<0/9

0/93

0/9
<

/96
0

<0/9

0/96

0-1

/97
0

با توجه به شاخصهای برازش مدل که در جدول فوق ارائه شده ،مقدار  x2/dfمحاسبه شده برای مدل
کمتر از  5بدست آمده است که نشاندهنده برازش مناسب مدل است .همچنین تقریب ریشه خطای
میانگین مجذورات ( )RMSEAباید کمتر از  0/1باشد که این مقدار  0/090است .میزان مولفههای  GFIو
 AGFIو  NNFIو  NFIنیز باید بیشتر از  0/90باشد که در هر چهار مورد بیشتر از  0/90است .همچنین
مقدار  IFIنی ز باید بین صفر و یک باشد که در مدل تحت بررسی  ./97است .با توجه به شاخصها و
خروجیهای مدل اندازهگیری میتوان گفت ،معرفهای انتخاب شده برای سنجش شاخصهای تحقیق از
اعتبار الزم برخوردار است و به خوبی میتوانند مولفهها را بسنجند.

2. linear Regression
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در این بخش مدل ساختاری مورد آزمون قرار میگیرد .شکل  2بیانگر ضرایب استاندارد شده خروجی
لیزرل و جدول  4نتایج اجرای مدل ساختاری مسئولیتپذیری اجتماعی باشگاه پرسپولیس با
رضایتمندی ،وفاداری و تمایل به حضور مجدد تماشاگران را نشان میدهد.

شکل  .2خروجی نرم افزار لیزرل در حالت معنیداری برای آزمون رابطه علی تأثیر مولفههای مسئولیتپذیری
اجتماعی باشگاه پرسپولیس بر رضایتمندی ،وفاداری و تمایل به حضور مجدد تماشاگران
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جدول  .4نتایج اجرای مدل ساختاری مسئولیتپذیری اجتماعی باشگاه پرسپولیس با رضایتمندی ،وفاداری و
تمایل به حضور مجدد تماشاگران
ردیف

فرضیه

ضریب استاندارد ()β

ضریب معنیداری ()t-value

نتیجه

1

مسئولیت اجتماعی← رضایتمندی

0/897

39/298

معنیدار

2

رضایت مندی← وفاداری نگرشی

0/764

22/908

معنیدار

3

رضایت مندی← وفاداری رفتاری

0/271

5/45

معنیدار

4

وفاداری رفتاری← وفاداری نگرشی

0/338

6/957

معنیدار

5

وفاداری نگرشی← تمایل به حضور تماشاگران

0/763

22/823

معنیدار

6

وفاداری رفتاری← تمایل به حضور تماشاگران

0/409

8/681

معنیدار

با توجه به این که مقادیر  tجدول  4در بازه ( -1/96تا  )1/96قرار نگرفتهاند ،پس میتوان گفت
مسئولیتپذیری اجتماعی بر رضایت مندی ( t=39/298و  ،)β=0/879رضایت مندی بر وفاداری نگرشی
( t=22/908و  ،)β=0/764رضایت مندی بر وفاداری رفتاری ( t=5/45و  ،)β=0/271وفاداری رفتاری
بر وفاداری نگرشی ( t=6/957و  ،)β=0/338وفاداری نگرشی بر تمایل به حضور ( t=22/823و
 )β=0/763و وفاداری رفتاری بر تمایل به حضور ( t=8/681و  )β=0/409تائیرگذار هستند.
بحث و نتیجهگیری
امروزه تماشاگران مهمترین و ارزشمندترین سرمایههای تیمها و باشگاهها و لیگهای حرفهای ورزشی به
شمار میآیند .زیرا تماشاگران محور اصلی تحول در تیمها و باشگاهها هستند .هم چنین بهرهمندی از
این سرمایه ها مهم ترین عامل در توسعه و ترقی آنها است .تماشاگران ستون فقرات مسابقات ،تیمها و
لیگها هستند .تیم های ورزشی باید هر تغییری را غنیمت بشمارند و برای شناسایی تماشاگران و
هواداران وفادار تالش کنند .ما در این پژوهش تالش کردیم ،تا مفاهیم اساسی مسئولیت پذیری اجتماعی
باشگاه پرسپولیس تهران را مورد مطالعه قرار داده و رابطه آن را با رضایتمندی ،وفاداری و تمایل به
حضور مجدد تماشاگران را مورد بررسی قرار دهیم.
همان گونه که از تحقیقات گذشته برمیآید مسئولیت اجتماعی ،مزایای متعددی برای سازمانها دارد.
مسئولیت اجتماعی میتواند تأثیر مثبتی بر نگرش مصرف کننده به سازمان و آن چیزی که پیشنهاد می-
دهد ،بگذارد .نتایج یافتههای پژوهشها نشان داد که بین وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه پرسپولیس
با رضایتمندی تماشاگران رابطهای مثبت و معناداری وجود دارد .بر اساس یافتههای پژوهش میزان
همبستگی بین چهار بعد مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی تماشاگران  r = 0/897می باشد .جهت
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مثبت این همبستگی بدین معناست که هرچه باشگاه پرسپولیس از نظر مسئولیتهای اجتماعی در
وضعیت مطلوبی باشند رضایت تماشاگران نیز بیشتر خواهد بود .از سوی دیگر طبق یافتههای پژوهش
وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه پرسپولیس پیشبین رضایتمندی تماشاگران میباشد و حدود 80/5
درصد از تغییرات رضایت مندی تماشاگران توسط وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه پرسپولیس قابل
تبیین است .به عبارت دیگر با افزایش مسئولیت اجتماعی باشگاه پرسپولیس رضایت تماشاگران افزایش
مییابد .این یافتههای تحقیق با نتایج تحقیق تاهسو ( )2011و آنالور و روتکاناکیت ( ،)2010گالبرث
( ،)2010لوی و باتاچاریا ( )2006و موجودی ،درزیان و قاسمی ( )1393همخوان بوده و با نتایج تحقیق
دوگار ،انگلند و مور ( )2010ناهمخوان میباشد .دوگار ،انگلند و مور ( )2010به بررسی مسئولیت
اجتماعی شرکتهای خصوصی در دو حیطه اخالقی و انتظارات اجتماعی پرداختند .نتایج آنها نشان داد
بین فعالیت های مسئولیت اجتماعی سازمان و سطوح رضایت مشتریان رابطه مثبت وجود دارد اما این
رابطه معنی دار نبود .البته آنها بیان کردند که نمونه تحقیق آنها به اندازه کافی بزرگ نبوده است .پس
انتظار می رود یکی از دالیل ناهمخوانی تعداد حجم جامعه و نمونه آماری باشد ( .)13موجودی و
همکاران ( )1393در تحقیقی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها را بر رضایت مندی مشتریان مورد
بررسی قرار داند نتا یج تحقیقات آن ها نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت میتواند بر روی رضایت
مندی مشتریان تاثیر مثبت بگذارد .این موضوع نشان میدهد که اگر مشتری درک کند که شرکت ،به
مسئولیت اجتماعی اهمیت میدهد و همان ارزشی که مشتری به جامعه میدهد را آن نیز به جامعه می-
دهد و خود را در قبال جامعه مسئول میداند ،این موضوع بر رضایت او از شرکت و در نتیجه میزان
وفاداری او تاثیر خواهد داشت ( .)1نتایج این تحقیق نشان میدهد که مشتریان از سازمانهایی رضایت
دارند که در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی مشارکت دارند .همان طور که مالحظه گردید نتایج
تحقیقات نشان از تاثیر مثبت شاخصهای مسئولیت اجتماعی دارد که دلیل آن میتواند فعالیتهایی
باشد که به عنوان میانجی عمل کرده و باعث افزایش رضایتمندی مشتریان میشود.
رضایت مشتری عاملی است که میتوان با آن عملکرد شرکتها و کسب و کارهای مشتریمحور را
سنجید؛ زیرا رضایت مشتری هدف اصلی بازاریابی است ( .)2نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین
رضایت مندی و وفاداری نگرشی تماشاگران تیم پرسپولیس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (0/764
= .)P.Value= 0/01 ،rبدین معنا که با افزایش رضایتمندی تماشاگران ،وفاداری نگرشی نیز افزایش
مییابد و نیز میزان همبستگی رضایتمندی با وفاداری نگرشی  r= 0/764میباشد که همگی در سطح
 0/01معنادار میباشد .از سوی دیگر طبق یافتههای پژوهش رضایتمندی تماشاگران پیشبین وفاداری
نگرشی تماشاگران میباشد و حدود  58/3درصد از تغییرات وفاداری نگرشی تماشاگران توسط رضایت-
مندی قابل تبیین است .همچنین بین رضایتمندی و وفاداری رفتاری تماشاگران تیم پرسپولیس رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد ( .)P.Value= 0/01 ، r= 0/271بدین معنا که با افزایش رضایتمندی
تماشاگران ،وفاداری رفتاری نیز افزایش مییابد و نیز میزان همبستگی رضایتمندی با وفاداری رفتاری
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 0/271میباشد که همگی در سطح  0/01معنادار میباشد .از سوی دیگر طبق یافتههای پژوهش
رضایتمندی تماشاگران پیشبین وفاداری رفتاری تماشاگران میباشد و حدود  7درصد از تغییرات
وفاداری رفتاری تماشاگران توسط رضایتمندی قابل تبیین است .رضایت تماشاگران میتواند موجبات
حفظ و تقویت وفاداری تماشاگران شود با توجه به یافتههای این پژوهش باید گفت این یافتههای تحقیق
با نتایج تحقیق ،وو ( )2005و لیم ( )2006و چوان ( )2008و یی چین لو ( )2008و پدراگوسا و کوریا
( )2009و نصیری و قیداری ( )1382و بنسبردی و همکاران ( )1389و سیدجوادین و همکاران ()1389
و ساعتچیان و همکاران ( )1389و رحمتی اصل و همکاران ( )1390همخوان بوده و با نتایج تحقیق
لین ( )2004نا همخوان میباشد .لین ( ،)2004در مطالعهای تحت عنوان کیفیت خدمات ،رضایتمندی
مشتری و وفاداری مشتریان ،در مراکز ورزشی تایوان ،انجام داد .نتایج نشان داد که ،کیفیت خدمات و
وفاداری مشتریان نمیتواند رضایتمندی را پیشبینی کنند ( .)14نکته جالب در این پژوهش آن است
که وفاداری به عنوان متغیری است که رضایتمندی را پیش بینی کرده است ،در حالی که در اکثر
تحقیقات از رضایتمندی به عنوان یک متغیر پیشبین برای وفاداری نام برده شده است .به طور کلی با
توجه به ارتباط مثبت و معنادار میان رضایتمندی و وفاداری نگرشی و رفتاری و اینکه رضایتمندی
پیشبین معناداری برای وفاداری میباشد و ذکر این نکته که مشتری یا تماشاگر وفادار یک منبع درآمد
دائمی برای فدراسیونهای ورزشی فراهم میآورد ،باعث کاهش هزینهها میشود و موجب افزایش مزایا
برای باشگاه پرسپولیس میباشد پیشنهاد میشود همیشه ارزش باالتری به تماشاگر ارائه شود تا
تماشاگران رضایت خوبی از عملکرد تیم پرسپولیس داشته باشند تا وفاداری تماشاگر حفظ و تقویت شود،
بنابراین به نظر می رسد که تأکید بر رضایت تماشاگران و به عبارتی توجه به نیازهای و برآورده کردن
آنها میتواند باعث بهبود وفاداری تماشاگران آنان میشود .براین اساس ،مدیران باشگاه پرسپولیس می-
بایست به منظور افزایش وفاداری تماشاگران ،در جهت بهبود رضایتمندی آنان گام بردارند.
مطالعات اخیر هواداران را به عنوان مشتری یا مصرف کننده ورزشی قلمداد کردهاند .یکی از مهمترین
متغیرها در درک مصرف کننده ورزشی مفهوم "وفاداری" است ( .)15نتایج تحقیق حاضر نشان داد که
بین وفادری نگرشی و وفاداری رفتاری تماشاگران باشگاه پرسپولیس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
( .) P.Value= 0/01 ، r= 0/338بدین معنا که با افزایش وفاداری نگرشی ،وفاداری رفتاری نیز افزایش
مییابد و نیز میزان همبستگی وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری  r= 0/338میباشد .که همگی در
سطح  0/01معنادار میباشد .از سوی دیگر طبق یافتههای پژوهش وفاداری نگرشی تماشاگران پیشبین
وفاداری رفتاری تماشاگران میباشد و حدود  11درصد از تغییرات وفاداری رفتاری تماشاگران توسط
وفاداری نگرشی آنها قابل تبیین است .وفاداری نگرشی تماشاگران میتواند موجبات حفظ و تقویت
وفاداری رفتاری تماشاگران شود با توجه به این یافتههای این پژوهش باید گفت یافتههای تحقیق با
نتایج تحقیق بائور ،سائور و اکسلر ( )2005و موجودی و همکاران ( )1392و ماندهاچیتارا و پولسونگ
() 2008همخوان بوده و مجموعه تحقیقاتی که مورد بررسی قرار گرفت تمامأ ارتباط قابل توجهی را بین

60

طراحی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی برای رضایت مندی ،وفاداری و تمایل به حضور مجدد در بین تماشاگران باشگاه فرهنگی-
ورزشی پرسپولیس ایران

وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری گزارش کردهاند .با توجه به بررسی پیشینه و مطالعات قبلی ،تحقیق
ناهمخوانی در این ضمینه یافت نشد .بائور ،سائور و اکسلر ( ،)2005با مطالعه  1300نفر از هواداران تیم
های فوتیال لیگ دسته اول آلمان موسوم به "بوندسلیگا" به این نتیجه دست یافتند که تعهد روانشناختی
(وفاداری نگرشی) یک تأثیر معنادار و قوی بر وفاداری رفتاری هواداران دارد ) .)11این یافته معقول به
نظر میرسد زیرا همان گونه که در تعریف وفاداری نگرشی آمده است احساسات و نگرش مثبت تماشاگر
(وفاداری نگرشی) حضور مجدد و تکرار خرید بلیط (وفاداری رفتاری) را موجب شده است .نتایج پژوهش
وجود رابطه قوی و معنادار بین وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان را نشان داد .همچنین در این پژوهش
رابطه بین مسئولیت اجتماعی و وفاداری نگرشی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج پژوهش از وجود رابطه
مثبت و معناداری بین مسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری نگرشی مشتریان نشان دادند و نتایج نشان
داد مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر مستقیم بر وفاداری رفتاری ندارد ولی به صورت غیر مستقیم و از
طریق تاثیر بر وفاداری نگرشی باعث بهبود وفاداری رفتاری میگردد.
تماشاگران عالوه بر این که به لیگهای ورزشی هویت میدهند و به صورت مستقیم سبب درآمدزایی
باشگاهها و لیگهای حرفه ای میشوند ،به صورت غیر مستقیم نیز سهم عمدهای در جذب حامیان مالی
و فروش حق پخش تلویزیونی و خدمات جنبی دارد ( .)9از این رو تمایل به حضور تماشاگران در
ورزشگاهها به مثابهی سرمایههای باشگاهها و تیمهای ملی نیازمند توجه و جلب رضایت آنان است (.)23
یافتههای تحقیق نشان می دهد که بین وفاداری نگرشی و تمایل به حضور مجدد تماشاگران باشگاه
پرسپولیس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( )P.Value= 0/01 ، r= 0/763و نیز میزان همبستگی
وفاداری نگرشی و تمایل به حضور مجدد تماشاگران  r= 0/763میباشد .که همگی در سطح 0/01
معنادار میباشد .از سوی دیگر طبق یافتههای پژوهش وفاداری نگرشی پیش بین تمایل به حضور مجدد
تماشاگران میباشد و حدود  58درصد از تغییرات تمایل به حضور مجدد تماشاگران توسط وفاداری
نگرشی قابل تبیین است و بین وفاداری رفتاری و تمایل به حضور مجدد تماشاگران باشگاه پرسپولیس
رابطه مثبت و معناداری وجود داشت ( )P.Value= 0/01 ، r= 0/409و نیز میزان همبستگی وفاداری
رفتاری و تمایل به حضور مجدد تماشاگران  r= 0/409میباشد .که همگی در سطح  0/01معنادار می-
باشد .از سوی دیگر طبق یافتههای پژوهش وفاداری رفتاری پیش بین تمایل به حضور مجدد تماشاگران
میباشد و حدود  16درصد از تغییرات تمایل به حضور مجدد تماشاگران توسط وفاداری رفتاری قابل
تبیین است .اهمیت حضور مجدد و بازگشت تماشاگران به ورزشگاهها و اهمیت این امر در برنامههای
بازاریابی ،کامأل ملموس است .برای بازاریابان ورزشی آگاهی نسبت به عوامل موثر بر حضور تماشاگران
ضروری است؛ زیرا کسب این آگاهی به مرور زمان میتواند سبب افزایش تعداد تماشاگران در ورزشگاهها
گردد ( .)19یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین وفاداری نگرشی و رفتاری تماشاگران پرسپولیس
با تمایل به حضور مجدد تماشاگران باشگاه پرسپولیس رابطه معناداری وجود دارد .وفاداری نگرشی و
رفتاری تماشاگران می تواند موجبات حفظ و تقویت تمایالت تماشاگران برای حضور مجدد آنها در
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ورزشگاهها شود با توجه به یافتههای این پژوهش باید گفت این یافتههای تحقیق با نتایج تحقیق لیم
( ،)2006ساعتچیان و همکاران ( ،)1389یی چین لو ( ،)2008ماندهاچیتارا و پولسونگ ( ،)2008آسیه
پیالس و همکاران ( )2010و بوجی ،فوزر ،سما و ابعزیز ( )2010همخوان بوده است .لیم ( ،)2006در
مطالعهای تحت عنوان ،تأثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی ،وفاداری و تصمیمات رفتاری آتی مشتریان
در مراکز آمادگی جسمانی کره جنوبی ،نشان داد که ،رضایتمندی تاثیر مستقیمی بر روی وفاداری دارد
( .) 16در پایان نتایج نشان داد که میزان باالی وفاداری مشتریان تأثیر مستقیمی بر تصمیمات رفتاری
آتی مشتریان و قصد حضور آنان دارد .یافتههای پژوهش ما نتیجه پژوهشهای فوق را تایید میکنند.
همان طور که در تحقیقات مختلف مشخص شد ،عامل رضایتمندی و وفاداری یکی از عوامل موثر حضور
تماشاگران در استادیومها ،میباشد .این نتایج نشان از این دارد که مدیران و مالکان باشگاهها و تیمها
باید بیش از پیش به عامل رضایت مندی و وفاداری تماشاگران توجه نمایند ،و آن را به عنوان یک فاکتور
مهم قلمداد کنند .مجموعه تحقیقاتی که مورد بررسی قرار گرفت تمامأ ارتباط قابل توجهی را بین
وفاداری مشتریان و تماشاگران با تمایل حضور مجدد آنها گزارش کردهاند .و با توجه به بررسی پیشینه
و مطالعات قبلی ،تحقیق ناهمخوانی در این ضمینه یافت نشد .محققان بر این باورند که اگر وفاداری به
موسسه یا باشگاه یا تیم وجود داشته باشد منجر به پایداری رابطه و حضورهای پی در پی در آن موسسه
خواهد شد که این حضور نشات گرفته از رضایتمندی آنان میباشد .مهمترین عامل در رونق ورزش
حرفه ای افزایش تعداد تماشاگران است .تماشاگران عالوه بر اینکه با خرید بلیت مسابقات به صورت
مستقیم درآمدهایی را برای تیمها ،باشگاهها و لیگهای حرفهای دارند .به صورت غیرمستقیم سهم
عمدهای در درآمدزایی در راه جذب حامیان مالی و فروش حق پخش تلویزیونی و خدمات جنبی دارند.
در گذشته تحقیقات متعددی در مورد عوامل موثر بر حضور تماشاگران ورزش در ورزشگاهها انجام شده
است ولی در خصوص نقش مسئولیت اجتماعی فدراسیونها ،رضایتمندی و وفاداری و رابطه این دو با
تمایل به حض ور تماشاگران در صنعت ورزش تحقیقات محدودی صورت گرفته است .اما آنچه که مشخص
است این است که رضایت و وفاداری تماشاگران عامل بسیار مهمی در حضور مجدد تماشاگران در
ورزشگاه میباشد.
نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری ،مدل مفهومی پیشنهاد شده را مورد تأیید قرار داد .نتایج نشان
داد که رابطه مثبت و معنادار بین مسئولیت اجتماعی باشگاه پرسپولیس و رضایتمندی تماشاگران و
رابطه مثبت و معنادار بین رضایت تماشاگران با وفاداری نگرشی و رفتاری و همچنین وفاداری نگرشی و
رفتاری با تمایل به حضور مجدد تماشاگران برقرار میباشد .به عبارت دیگر ،مسئولیت اجتماعی
فدراسیون بر رضایتمندی تماشاگران و رضایتمندی تماشاگران بر وفاداری ،و وفاداری نیز بر قصد حضور
مجدد تماشاگران تأثیر گذار میباشد .در حقیقت عملکرد مناسب باشگاه پرسپولیس در ابعاد مختلف
مسئولیت اجتماعی مربوط به خود میتواند باعث افزایش رضایت ،رضایت باال و مناسب تماشاگران از
باشگاه پرسپولیس باعث ایجاد و افزایش وفاداری در تماشاگران و این امر باعث تمایل بیشتر تماشاگران
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به حضور در مسابقات تیم پرسپولیس میشود .یافتههای این مطالعه پایه و اساسی برای درک و توسعه
مدیران و مالکان سازمانهای ورزشی (فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی)  ،نسبت به مسئولیت
اجتماعی ،رضایت و وفاداری و تمایل به حضور تماشاگران میباشد.
همان طور که عنوان شد ،بحث مسئولیت اجتماعی سازمانهای ورزشی امروزه به عنوان موضوعی بسیار
مهم در محافل مدیریت ورزشی مطرح میشود .سازمانها روز به روز به بحث مسئولیت اجتماعی عالقه
مندتر شده و توجه بیشتری را معطوف میکند (.)13
میتوان این گونه نتیجهگیری کرد که سازمانهای ورزشی که به موضوع مسئولیت اجتماعی توجه نموده
و خود را ملزم به رعایت مسائل مربوط به جامعه میکنند ،در نظر طرفداران خود ،سازمانهایی هستند
که برای جامعه ارزش واالیی قائل میشوند .همان طور که که لوی و باتچاریا ( )2006در نتایج پژوهش
خود بیان کردند که برداشتهای مثبت مصرف کنندگان از فعالیتهای شرکت در زمینه مسئولیت
اجتماعی منجر به ارزیابی مطلوب و نگرش مطلوب نسبت به شرکت میگردد .و نتایج پژوهش ما نشان
داد که عملکرد مطلوب باشگاه پرسپولیس در زمینه مسائل اجتماعی باعث میشود که تماشاگران
احساس رضایت و وفاداری بیشتری داشته باشند؛ زیرا تماشاگران احساس میکنند که فدراسیونها و
باشگاههای و تیمهای ورزشی تنها به مسائل مادی و مربوط به خود توجه نمیکنند و به جامعه و رفاه
جامعه نیز اهمیت میدهند .حضور داوطلبانه سازمانهای ورزشی در حل مشکالت جامعه میتواند تصویر
مثبتتری از فدراسیونها و باشگاههای ورزشی را در اذهان عالقه مندان به ورزش ایجاد کرده و بر
رضایت آنها اثر مثبتی بر جا میگذارد .با توجه به عالقه فراوان به تماشای مسابقات فوتبال میتواند با
برنامه ریزی مناسب در زمینه مسائل اجتماعی و مسئولیتهای خود در این زمینه موجبات حضور پر
رنگ تماشاگران را فراهم نمود .که این امر موجب افزایش درآمد باشگاه پرسپولیس میگردد .مسئوالن
باشگاه پرسپولیس میتوانند با برنا مه ریزی مناسب عوامل فراهم کننده رضایت تماشاگران و به طبع آن
وفاداری تماشاگران را پیاده سازی کنند .این امر به مرور زمان میتواند سبب رونق سایر مسابقات فوتبال
گردد و همچنین به برطرف نمودن مشکالت مالی که در حال حاضر گریبانگیر فدراسیونهای ورزشی و
باشگاه ها د ر کشور است کمک کند .امید است مسئولین باشگاه پرسپولیس با توجه به نتایج پژوهش
حاضر ،در بهبود مسئولیت اجتماعی قدمهای مناسبی را برداشته و با اطالع رسانی فعالیتهای اجتماعی
خود از این طریق رسانههای جمعی و سایت باشگاه به عالقهمندان به فوتبال موجبات حضور آنها را در
ورزشگاهها فراهم نمایند تا شاهد حضور حداکثری تماشاگران در ورزشگاهها ،برای دیدن مسابقات باشیم.
این حضور به طور حتم فواید متقابلی برای مسئولین ،تماشاگران و باشگاهها خواهد داشت .تماشاگران
لحظات و خاطرات خوبی را در ورزشگاهها سپری میکنند و باشگاه ازحضور تماشاگران فواید مالی و
مادی داشته باشد و در نهایت مسئولین شاهد لیگهای پر بار تر و جذابتر خواهند بود.
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