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 چکیده
باشگاه  یمیبر عملکرد ت یاجتماع تیمسئول نقش نییتع پژوهش نيااز هدف     

ی از بود. روش پژوهش توصیف هواداران یتمنديرضا یگریانجیبا  م سیپرسپول
ی ی کلیهآمار جامعهنوع همبستگی با رويکرد معادالت ساختاری است. 

نفر  ۳59بر اساس جدول مورگان  و حجم نمونه سیپرسپولباشگاه هواداران 
 وریال یتمندي(، رضا۰۲۰۲) ثيگالبری اجتماع تیمسئول یهارسشنامهپاز  بود.

-برگرفته از پژوهش یهااز پرسشنامه یمیعملکرد تسنجش  یبراو   (۰55۳)

-آوری دادهبرای جمع (۰۲۰۰کوپر و ساتر ) (،۰۳59)ی نی(، حس۰۲۲۳) گلن یها

 یها با نظرخواهپرسشنامه یورو ص يیمحتوا يیروا .استفاده شدهای پژوهش 
را و همگ يیسازه با استفاده از روا يیروا ،یورزش تيريمد دیتن از اسات ۰۲ از

 دأيیت یبیترک يیايکرونباخ و پا یآلفا بيبا استفاده از ضرنیز  يیايپا واگرا و
از آمار توصیفی و استنباطی با رويکرد ها جهت بررسی و تحلیل دادهشدند. 

 افزارهاینرمسازی معادالت ساختاری استفاده گرديد. تحلیل نتايج توسط مدل

SPSS 22  وSmart PLS 3 تأثیرهای برآمده از پژوهش انجام شد. يافته 
مستقیم و مثبت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی و رضايتمندی هواداران و 

تقیم و مثبت رضايتمندی بر عملکرد تیمی را گزارش همچنین اثرگذاری مس
کردند. به عالوه، نقش جزئی میانجی رضايتمندی در ارتباط مسئولیت اجتماعی 

یس با شود باشگاه پرسپولپیشنهاد میو عملکرد تیمی مورد تأيید قرار گرفت. 
 هايی همچون احترام به قوانین و مقررات فیفا، پايبندی به اصولانجام فعالیت

ای هها، قرارداد با اسپانسرهای قوی و مشارکت در فعالیتاخالقی و ترويج آن
با اهداف خیريه، موجب تقويت هر يک از ابعاد مسئولیت اجتماعی )قانونی، 

و بشردوستانه( و افزايش رضايتمندی هواداران شود و اقتصادی اخالقی، 
 بخشد. ، عملکرد تیمی باشگاه را از ديد هواداران ارتقاءتيدرنها

 های کلیدیواژه
 .مسئولیت اجتماعی، عملکرد تیمی، رضايتمندی، هوادار

 

Abstract 

The aim of this study was to determine the role of social 

responsibility on the team's performance of Persepolis 

Club by mediating the satisfaction of the fans. The research 

method is descriptive and type of correlation with 

structural equation approach. The statistical population of 

all fans of Persepolis Club and sample size was 395 

according to Morgan table. For collecting research data 

was used from  a questionnaire Galbraith's (2010) social 

responsibility, Oliver's (1993) satisfaction, and a 

questionnaire from Glenn (2003), Hosseini (1395), Cooper 

and Suter (2011) were used to measure team performance. 

The content validity and formality of the questionnaires 

were confirmed by 10 sports management professors, 

structural validity through convergent and divergent 

validity and reliability using Cronbach's alpha and 

combined reliability. To analyze the data, descriptive and 

inferential statistics were used with structural equation 

modeling (SEM) approach. The results were analyzed 

using SPSS 22 and Smart PLS 3 software. Findings from 

the research report the direct and positive effects of social 

responsibility on team performance and fans' satisfaction, 

as well as the direct and positive effects of satisfaction on 

team performance. In addition, the minor role of mediator 

of satisfaction in relation to social responsibility and team 

performance was confirmed. It is suggested that the 

Persepolis club, by carrying out activities such as 

respecting the rules and regulations of FIFA, adhering to 

ethics and promoting them, contracting with strong 

sponsors and contributing to charitable activities, will 

strengthen each of the dimensions of responsibility Social 

(legal, ethical, economic and humanitarian) and increase 

the satisfaction of the fans, and ultimately promote the 

club's team performance from the point of view of the fans. 

Keywords 
Social Responsibility, Team Performance, Satisfaction, 

Fan. 
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 همقدم
ک به عنوان ي افتهيتوسعهورزش و تفريحات سالم در کشورهای 

 است موردتوجهعامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی  صنعت مهم و
 باکه  رودمی ربه شما ۰۰ نقر درترين صنايع زامددرآ ازيکی  و

، شیورز گربزت مسابقا نهمچو محرکی شتن عاملدا رختیادر ا
هم افر راسانهها ر وتبلیغاتی ی فرصتهااز  گیریهبهر نمکاا

 ،صنعت تعامل مابینی ابر زمبستر ال عين موضواست که ا دهنمو
 لفوتبا یهاهباشگا (.۰۲ست )ا هيددگر سبب را ورزش و رتتجا
 دیقتصاا هبنگا مانند صنعت ينا صلیا یی هستهلهبه منزنیز 

 وینیر ت،مکاناا و اتتجهیز از یگیرهبهر با و کنندمی عمل
 صنعتی به را لفوتبا ،ثربخشا مديريت و متخصص و ماهر نسانیا

 با که،(. به طوری۲۶، ۰ند )اساخته لمبد دياز مالی دشگر با
 شیورز دعملکر دبهبو ای،حرفه ورزش در اریسرمايهگذ يشافزا

و  تیمی دعملکر .ستا گرفتهار قر توجه ردمو پیش از بیش
 معلو صلیا مسائلاز  يکی ران،شکاورز هیوگر یپويايیها

 اچر که اليلید شناسايیو  دهبو گذشته یهههاد طی شیورز
 تبیااد كمشترف هد ،سندرمی موفقیتبه  هاوهگرو  ادفرا برخی
 دعملکر مختلفی بر ملاعو(. 9۶) ستا شیورز شناسیروان
در  انمیتورا  ملاعو ينا تمامی گذارند به طوری کهثرا هاهباشگا
 نيکنازباو  فنی درکا ه،باشگا مديريت ،شامل کلی قالبسه 

 سساابر شیورز یهاهباشگاد عملکر .(۳، ۰۶ی کرد )تقسیمبند
به گفتۀ  دمیشو يابیارز و سیربر مختلفی یشاخصها و افهدا

(، عملکرد تیم را عالوه بر نتايج و ۰۲۲۳) ۰بیل و همکاران
مانند میزان رضايتمندی از تیم امتیازات تیم، با رفتار تیم هم، 

مفهوم  نیز (۰55۱) ۰تز، مايکوويچ و ريدبر(. ۰۱توان سنجید )می
 .(۰5ند )ادانسته جيعملکرد را هم شامل رفتارها و هم شامل نتا

تیم را  جينتا ی ياخروج یها( سنجه۰۲۲9) 3آرمسترانگ و بارون
 نديراکارها، دانش ف تیفیو ک تیکم،یمشتر تيچون رضا یعوامل

( ۰555) 4از نظر هانت .(۰۰) به هدف دانسته است یابیو دست
گیری عملکرد يک اثر متمرکزکنندگی و معیارهای اندازه

برانگیزانندگی بر فرايندهای تیم دارند و بازخورد الزم برای 
آورد. گیری، تشخیص مشکل و مداخله را فراهم میتصمیم

(. ۳5است )همچنین، مبنای يادگیری گروهی و بهبود مستمر 
، محمدی (۰۲۰9و همکاران ) یدیکه توسط سع یطبق پژوهش
-می ،ه استانجام شد ( و برخی محققین ديگر۰۳59و همکاران )

 یز عواملا یتمنديو رضا یاجتماع تیمسئول یرهایمتغ توان گفت

                                                 
1. Beal et al 

2  . Bretz, Milkovich & Read 

3  . Armstrong & Baron 

، 9۱) ندباش رگذاریثأبر عملکرد ت ید به نوعنتوانیهستند که م
 رکاوکسب در نوين مبحثی ،اعیجتما مسئولیتالبته متغیر  .(۶۲

 و ستا هشد شیورز مديريت زهحو وارد اًخیرا که ستا وزیمرا
ح صطال(. ا9دارد ) دجوو آن از تیومتفا و نگوناگو یشتهادابر
 د در آنموجو واژه با سه، (CSR) "9شرکت جتماعیا مسئولیت"

 مسئولیت، ينابنابر. مسئولیتع، جتما، اشرکت :سته اشد تعريف
 یيا شرکتهار کاو کسب فعالیت به شرکت جتماعیا

 جامعهن از فعالیتشا محیطدر  کهشود گفته میی مسئولیتپذير
عی جتماا مسئولیت عاملیل چهار مد (.۶۱کنند )می قبتامر

 مسئولیت نچو متغیرهايی شامل رول،کا توسط هشد معرفی
 مسئولیت .میباشددوستانه و انسانخالقی ا ،قانونی دی،قتصاا
 و تمااقدا آن است که در CSR دبعاا از يکی دیقتصاا

 عايتر شامل قانونی مسئولیت .ار داردقر نظر ردمو یفعالیتها
 عايتر ذينفع، یهاوهگر قحقو عايتن، رکنندگافمصر قحقو

شود. ، بهداشتی و غیره میمحیطی يستز یهااردستاندا
 جامعه جتماعیا و سیاسی یهاارزشبه  با توجه خالقیا مسئولیت

شکل  مذهبی یهاارزش به امحترا و قتاصد ری،ستکادرمانند 
 را تیاتعهد و ظايفو مجموعه ستیدوننساا مسئولیت. دمیگیر

 جامعه به کمک و حفظ جهت در بايد نمازسا که شودشامل می
 عمومی مصالح و تحدو عايت حفظر و جانبه همه شنگر با

 در ورزش، جتماعیا مسئولیت از ر(. منظو۰۰هد )د منجاا رکشو
 جتماعیا سیستم بر ایهعمد تأثیر ،شیورز یتیمها که ستا ينا

 آن ثردرا که باشد ایبه گونه بايد هاآن یفعالیتها الذ ؛نددار
وان عن های ورزشی بهباشگاهبنابراين، (. ۶۲نرسد ) جامعه به يانیز

های ورزشی و متولیان ورزش در قبال تماشاگران و جامعه سازمان
د توجه و باي ن مسئولیت اجتماعی دارندی تحت عنوايهامسئولیت
جام های فوتبال از طريق انآن داشته باشند. باشگاه تأثیرجدی به 

هند. دوظايف مسئولیت اجتماعی، حمايت طرفداران را افزايش می
ها، گذاری برای باشگاههای بازگشت سرمايهزيرا يکی از راه

-می CSRاز پیامدهای  (.95افزايش حمايت طرفداران است )

توان به افزايش محبوبیت اجتماعی باشگاه و ورزشکاران، برابری 
وکار جامعه، افزايش درآمد بازيکنان و جنسیتی، رونق کسب

باشگاه )عملکرد مالی( و افزايش رضايت بازيکنان و هواداران 
اشاره کرد. به طوری که برخی از اين منافع در ارتباط با جامعه و 

(. بنابراين، رضايتمندی ۶برخی ديگر مرتبط با خود باشگاه است )
ود اهمیت ربه شمار می CSRهواداران که يکی از پیامدهای 

4. Hunt 

5. Corporate Social Responsibility 
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 یهارمعیا ترينمهم از يکی وزهمرفراوانی برای باشگاه دارد و ا
-و از آن برای تصمیم( ۳۳ست )هانمازسادر  دعملکر سنجش

رضايتمندی نقش مهمی  (.99شود )گیری در مديريت استفاده می
در سنجش موفقیت سازمان در بازاريابی خدمات و تحقیقات 

ش ی کلی نگرنوان نتیجهکند و به عمديريت ورزشی بازی می
های مصرف يک کاال مطرح شده است که يک سری از تجربه

 وتتفا يتمندیضارطورکلی،  (. به۰۲کند )يا خدمت را دنبال می
حد  از باالتر يا برابر دعملکر گراست. رات انتظاو ا دعملکر میان

 ،باشد دعملکر از بیش راتنتظاا گرا و ضیرا یمشتر ،باشد رنتظاا
 رضايتمندی ،نیز ورزش صنعتدر  (.۰۶ست )ا ضیرانا یمشتر

و  هاهباشگا یابررا  یجهتو نشايا منافع نداتومی انتماشاگر
 صخا رطو بهو  یورزش یهاهباشگا. کند ديجاا یورزش یتیمها
 ضايتر ديبا ،یتخدما تسساؤم يگرد نهمچو لفوتبا یهاهباشگا

 یهادعملکر یبياارز یابر مهم یرمعیا انبهعنورا  انتماشاگر
و  هاهباشگا ستای ورضر ،ينابنابر. هندد ارقر توجه ردمو دخو

 بیشتر هرچه یتقاار رمنظو بهرا  دخو شتال نهايت هان آنامدير
 نمشتريا انعنو بهاداران هو به هشد ئهارا تخدما کیفیت سطح
 جلب باو  ندآوربهعمل هباشگا مددرآ منبع مهمترينو  یاهسته

را  دخو یادارهو هپايگا سعهتوو  تقويت يطاشر هانآ ضايتر
  (.۶۰) ندزسا همافر

 کهینحو هر به شیورز یتیمها ،گفت انمیتو کلیرطو به
 ثیرتأ ينو ا ستا ارثیرگذتأ جامعه یرو نشادعملکر ،نمايند عمل

 CSR انجام .دمیشو منعکس تیمها دخو به بد چهو  بخو چه
 ،لیستا، را ینداشته باشد. در هم تأثیر یمیتواند بر عملکرد تیم
در  دیقتصاا ضعیتو نقش سیربر به( ۰۲۰۳) ۰و کانگ ینگالس
در  نهاآ مالی دعملکرو هارانتوـسر اعیـجتما مسئولیت با بطهرا
 جتماعیا مسئولیت کهد بوآن  از حاکی يافتهها. ختندداپر مريکاآ
ست ا ارثیرگذتاآن  مالی دعملکر بر توجهی قابل ربهطو رانستور
در  (۰۳5۳) ینیاالمزاده و روحکیلو ی،میرا ین. همچن(۶۰)

 مالی دعملکر بر جتماعیا مسئولیت ثیرتأ سیربر به یامطالعه
 بین داریمعنا بطهرا ند کهدادن نتايج نشا. ختندداپر هاشرکت
CSR  عرب  هشوپژ نتايج. (5) دارد دجوو شرکتها دعملکرو

 بطههم با عنوان را (۰۳5۰) ينالدینمعصالحی، صادقی و 
در  هشد پذيرفته یشرکتها مالی دعملکر با جتماعیا مسئولیت

 مسئولیت با مالی دعملکر که داد ننشا انتهر داربهااوراق  رسبو
 جامعهدر  دموجو یهادنهاو  نمشتريا به نسبت شرکت جتماعیا

                                                 
1  . Lee, Singal & Kang 

2  . Alafi & Hasoneh 

3. Lin, Baruch & Shih 

4  . Team Efficacy and Team Self-Esteem  

5  . Sharabati 

 سیربر به یزن (۰۳۱۱اصل )زادهیمهدو  صنوبر .(۰۰) دارد طتباار
 هکننددرصا یشرکتها يابیزاربا دعملکرو  CSRبین  بطهرا

 بطهرا کهداد ن نشا هشوپژ نتايج. ختندداپر يیاغذ صنايع نمونه
(. 95) دارد دجوو کتشر يابیزاربا دعملکرو  CSR بین مثبتی

ط سوعملکرد ت و شرکتی اجتماع یتمسئول یارتباط مثبت و قو
مسکن در اردن  یها( که در بانک۰۲۰۰)  ۰هاسونو  یاالف يجنتا

 باقرپور انیمیابراه .(۲) شدیم يتشده بود، به وضوح حماانجام 
 ،یو هرچهار بعد آن )اقتصاد CSRاشاره کرد که  هم (۰۳59)

مثبت  أثیرتبانک  یو بشردوستانه( بر عملکرد مال یاخالق ،یقانون
( در پژوهش ۰۲۰۰) 3شیح و، باروچ نیلهمچنین  .(۰9) اندداشته

 دأيیت یمیرا بر عملکرد ت CSR میرمستقیخود اثر مثبت و غ
رفاه  و میعزت نفس ت یرهایمتغ تأثیررابطه  نيها در اآن .کردند

در پژوهش . (۶۳) کردند دأيیو ت یبررس یانجیا به عنوان مر ۶میت
 از يکی انبهعنو جتماعیا ( مسئولیت۰۳59محمدی و همکاران )

 ادراك شده بازيکنان والیبالشی د ورزعملکر بر ارثرگذا ملاعو
( که در ۰۲۰۱) 9(. اخیراً نیز پژوهش شرابتی۶۲شد ) شناخته
 هایهای دارويی اردن انجام شد، گزارش کرد که فعالیتشرکت
CSR ( اما مطالعات ۲۲به شدت با عملکرد تجاری مرتبط است .)

( نشان ۰۲۲5( و نلینگ و وب )۰5۱9) ۲ايپرل، کارول و هاتفیلد
( نیز اعالم ۰۲۰5ی )(. مصطفو9۲، ۰9دهند که چنین نیست )می

هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم بر  CSRکرد که 
بر  CSRمعنادار  تأثیر(. حتی ۶5دارد ) تأثیرعملکرد صادرات 

 توسط یبر شعب بانک مل یمشتر تيو رضای عملکرد مال
(. به ۰۲) شد دأيی( ت۰۳5۶) یو شهنواز یربازاریپ یمایبحرپ

تواند یعملکرد م و CSR نیدر رابطه ب یمشتر تيرضاکه طوری
 نیارتباط ب (۰۲۰۲) 5سی(. باکوت۲۲داشته باشد ) یانجینقش م

 نیام(. ۰5) کرد گزارش یرا قو یو عملکرد سازمان یشغل تيرضا
 شيکردند که در صورت افزا انی( ب۰۳5۲) یو هوشنگ یافشار، اله

 یتح (.۱) خواهد داشت شيز افزاین یعملکرد شغل ،یشغل تيرضا
توسط  زین یمیکارکنان بر عملکرد ت یتمنديرضا میمستق تأثیر
 وزهمرا(. ۰5) شد دأيیت (۰۳59) يیو عطا یاسکندر ،یقنبر

ای هها از مسئولیترسانه تأثیرمشتريان از طريق آموزش بهتر و 
های ورزشی در بخش خصوصی با ترند. مجموعهها آگاهشرکت

-پذيری اجتماعی میرويکردی راهبردی به موضوع مسئولیت

 که (۲9) توانند تصويری مثبت در ذهن مشتريان خود ايجاد کنند
به . (۰۲)ود شمی نمشتريا يتمندیضار زمینهساز دخو نیز ينا

6. Aupperle, Carroll & Hatfield 

7. Bakotic 
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و سازنده  یاتیح یالهیوس CSR (۰۲۰۲) ۰سيگفته سان و پرا
 عفربنابراين،  رود.یبه شمار م یمشتر تيرضا شيافزا یبرا
 و قیخالا نی،قانو دی،قتصاا دبعاا در نمشتريا عیجتماا یهازنیا
 دآوریسو نهايت در و داریفاو و ضايتر سبب ندامیتونی مد
 یو محمدشاه یمنصور آبادی، عباس (.۲۳د )شو منجر نمازسا
 یمشتر تيرضا قيتواند از طریم CSRتأيید کردند ( ۰۳59)

و  ۰رشاديارتباط توسط ا نيو ا( ۰) شود انيمنجربه اعتماد مشتر
و  درزادهیح یحت (.۶۲) اعالم شد یقو (۰۲۰5همکارانش )

، دو بعد CSRابعاد  نیکردند که از ب انی( ب۰۲۰۶) انیصادق
 تأثیر ر،گيدوستانه نسبت به ابعاد دو انسان یاخالق تیمسئول

(. ۳9) خودرو دارند رانيدر شرکت ای مشتر تيبر رضا یشتریب
رضايتمندی از جمله متغیرهايی توان ادعا کرد که بنابراين، می
کرد و عمل یاجتماع تیمسئول نیبتواند در ارتباط است که می

ها و ادبیات موجود مرور پژوهش(. ۲۰، 9۱نقش میانجی ايفا کند )
تواند توسط می CSRنشان داد مبحث گسترده و مهمی همچون 

پژوهشگران بسیاری در علوم مختلف مورد بررسی قرار گیرد و 
ر متغیرهای مختلفی همچون عملکرد، نتايج متفاوتی را تأثیرش ب

 یپرطرفدار فوتبال پژوهش هورزش و رشت حیطهالبته در ارائه دهد. 
 افتيرا بسنجد،  یمیبر عملکرد ت یاجتماع تیکه نقش مسئول

 یگريد یرهایبا متغ CSR هاکه در اغلب پژوهش طوری نشد. به
ان آن فراو تیبرخالف اهم یمیدر نظر گرفته شده و به عملکرد ت

(. در اندك تحقیقات انجام شده نیز، ۳۶) نشده است یتوجه
 ها به عنوان عملکرد تیمی در نظر گرفته شدهامتیازات و نتايج تیم

محبوبشان و همچنین  و ادراك هواداران از عملکرد تیم
های يک باشگاه هستند، ها که مهمترين سرمايهرضايتمندی آن

(. چرا که ممکن است با وجود ۰5، ۰۳شده است ) ناديده گرفته
کسب نتیجۀ مطلوب و يا ارتقاء امتیازات تیم، هواداران به داليل 

-ین بیهمچن مختلفی عملکرد تیمشان را مثبت ارزيابی نکنند.

توجهی باشگاه پرسپولیس به موضوع مهمی همچون مسئولیت 
ت اجتماعی، رضايتمندی هواداران و عملکرد تیمی، ممکن اس

موجب کاهش هواداران باشگاه و حتی افزايش هواداران رقبا شود 
ها موجب محبوبیت باشگاه و افزايش و در عین حال، توجه به آن

به همین دلیل، محقق درصدد پاسخ به اين سؤال هواداران شود. 
جی میان طريقتوسط باشگاه پرسپولیس از  CSRانجام  که است

لکرد اين عم دراك هواداران ازابر  ندامیتويتمندی، چه نقشی ضار

                                                 
1. Sun & price 

2. Irshad et al 

3. Galbreath 

4. Oliver 

ری به تکه بتوان پیشنهادات کاربردیطوریتیم داشته باشد؟ به
 باشگاه پرسپولیس ارائه داد.

 

 روش تحقیق
شناسی پژوهش حاضر توصیفی ـ پیمايشی بوده و با روش

توجه به هدف از نوع مطالعات کاربردی با رويکرد معادالت 
ی جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیهباشد. ساختاری می

هواداران باشگاه پرسپولیس تشکیل دادند. هوادارانی که حداقل 
يک بار در سال سابقه حضور در ورزشگاه محل برگزاری مسابقات 

 مورگان ولجد بر مبتنیو يا تمرينات تیم پرسپولیس را داشتند. 
 هب نفر ۳۱۶ نامحدود جوامع برای آماری نمونه حجم خصوص در

 انتخاب داوطلبانه صورت به و دسترس در نمونه گیری روش
 خصوص در محقق امکانات به توجه با پژوهش اين در که شدند؛

 و تکمیل پرسشنامه ۳59 تعداد بیشتر، نمونه حجم به دستیابی
الزم به ذکر است که  .گرفت قرار تحلیل و تجزيه مورد

 هایطراحی و در شبکه الکترونیکیها به صورت پرسشنامه
مجازی )تلگرام و اينستاگرام( مربوط به هواداران پرسپولیس 
توزيع گرديدند؛ به طوری که هواداران نظراتشان را در قالب 

= کامال ۰های طراحی شده )در مقیاس پنج ارزشی لیکرت، گويه
= کامال 9= موافقم و ۶= نظری ندارم، ۳= مخالفم، ۰مخالفم، 

 رت آنالين برای محققین ارسال نمودند.موافقم( و به صو
با توجه به اهداف پژوهش ابزارهای مناسب برای اين 
پژوهش پرسشنامه در نظر گرفته شد؛ بدين منظور به جهت 

(، شامل ۰۲۰۲) ۳ارزيابی مسئولیت اجتماعی از پرسشنامه گالبريث
تانه(؛ دوسگويه در چهار بعد )اقتصادی، قانونی، اخالقی و انسان 5

جهت ارزيابی رضايتمندی کلی هواداران از پرسشنامه استاندارد 
 ۰۲گیری عملکرد تیمی گويه و به جهت اندازه ۳( با ۰55۳) ۶الیور

(، ۰۲۲۳) 9(، گلن۰۳59های حسینی )گويه برگرفته از پژوهش
(. روايی ۰۰، ۳۲، ۳۱، 9۰، ۰۱( استفاده شد )۰۲۰۰) 6رکوپر و سات

ها پس از انجام ترجمه سه صوری و محتوايی پرسشنامه
نظران حیطۀ مديريت ورزشی تن از صاحب ۰۲به تأيید  5ایمرحله

و رفتارسازمانی در ورزش رسید. همچنین، عالوه بر سؤاالت 
 مربوط به هريک از متغیرها که به صورت طیف پنج ارزشی
لیکرت ارزش گذاری شده بودند فرمی نیز مربوط به اطالعات 

سؤال به صورت  ۲جمعیت شناختی نمونه آماری که دربرگیرنده 
 ای بود مورد استفاده قرار گرفت.بسته و چند گزينه

5. Glenn 

6  . Cooper & Sutter 

7. Three steps forward - Backward translation 
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ها نیز در دو بخش صورت پذيرفت؛ بخش يافته تحلیل
اختی شنگیری از آمار توصیفی، وضعیت جمعیتنخست با بهره

بخش مربوط به  کنندگان را مورد بررسی قرار داد؛ درمشارکت
، با اهداده یلو تحل یجهت بررس)بخش دوم( نیز  یآمار استنباط

سازی معادالت ساختاری در هر توجه به استفاده از رويکرد مدل
گیری( و مدل درونی )مدل بیرونی )مدل اندازه دو بخش مدل
ی قرار داد. شايان ذکر است که ها را مورد ارزيابساختاری( يافته

 Smart PLS 3و  SPSS 22 افزارهاینرمدر تحلیل نتايج از 
 بهره گرفته شد.

 یافته های تحقیق
پژوهش  هایمطابق با نتايج حاصل از تحلیل توصیفی يافته

ه شناختی، نتايجی بسؤال تعريف شده در فرم جمعیت ۲در قالب 
 شرح ذيل بدست آمد.

شناختی در بررسی سن بر اساس تحلیل اطالعات جمعیت

کنندگان اين تحقیق، بیشترين تراکم درصدی مشارکت
 9/۲5سال با  ۳۲تا  ۰۱ی سنی کنندگان مربوط به بازهمشارکت

سال  9۰ی سنی نفر( بوده است. همچنین بازه ۳۳۶درصد )معادل 
اختصاص درصد از حجم نمونه آماری را به خود  ۰/۲به باال تنها 

 بیشترين دهندگانپاسخ تأهل وضعیت بررسی داده است. در
 تراکم کمترين و درصد 9۱ با مجرد افراد به متعلق درصدی تراکم

 آماری نمونه حجم از درصد ۶۰با  متأهل افراد به مختص درصدی
کنندگانی با سطح تحصیالت لیسانس مشارکت .است بوده

نمونه آماری را تشکیل نفر بیشترين حجم از  ۰۱9( معادل ۶/۳5)
درصد(  ۶/59دادند. تقريباً بیش از دو سوم از حجم نمونه آماری )

از هواداران تجربه بیش از يکبار حضور در ورزشگاه را داشتند. در 
خصوص سؤال مربوط به سابقه هواداری نیز حجم قابل توجهی 

سال  9درصد( سابقۀ هواداری بیش از  59از پاسخگويان )بیش از 
 شگاه پرسپولیس را داشتند.از با

 اسمیرنوف-نتايج آزمون کلموگروف. 2جدول 

 کشیدگی چولگی سطح معناداری آماره آزمون تغیر

 5۰9/۳ -۳55/۰ ۲۲۰/۲ ۲59/۲ مسئولیت اجتماعی

 ۳۲5/۰ -۶۲۰/۰ ۲۲۰/۲ ۶5۰/۲ مندیرضايت

 ۲۲۰/9 -۱۲۲/۳ ۲۲۰/۲ ۰۰9/۲ عملکرد تیمی

شود که گیری میچنین نتیجه K.Sبا توجه به نتايج آزمون 
با توجه به اينکه هر سه متغیر دارای سطح معناداری کمتر از 

هستند لذا تمامی متغیرهای از توزيع طبیعی برخوردار نبوده؛  ۲۰/۲
مؤيد اين ادعا نیز مقادير بدست آمده از ضرايب چولگی و 
کشیدگی است که دامنۀ مورد پذيرش آن به عنوان مرز نرمال 

عدم نرمال بودن در منابع مختلف اندکی متغیر بوده است؛  بودن يا
گیرانه اين ( در رويکرد سخت۰۲۰۶از آنجا که هیر و همکاران )

(، در اين تحقیق نیز اين حد ۳۰در نظر گرفتند ) -+۰دامنه را 
می تمابر اين اساس  نصاب به عنوان مالك مد نظر قرار گرفت.

بوده و به همین جهت متغیرهای از توزيع طبیعی برخوردار ن
های آماری ناپارامتريک متناسب با اهداف بايستی از آزمون

پژوهش استفاده کرد. بدين منظور متناسب با اهداف پژوهش 
اده از بین متغیرهای محقق تصمیم به استف تأثیرمبنی بر تعیین 

رويکرد مدلسازی معادالت ساختاری گرفت. با توجه به 
غیرها برای دستیابی به اين هدف ناپارامتريک بودن توزيع مت

 پژوهش از رويکرد واريانس محور بهره گرفته شد.
 یمحور از دو مرحله انسيوار یمعادالت ساختار یسازمدل

                                                 
1. Hair et al 

( ۰(؛ یرونی)مدل ب یریگ( مدل اندازه۰شده است؛  لیتشک یاصل
ر ها را بسازه نیروابط ب ی( که بررسی)مدل درون یمدل ساختار
( جهت ارزيابی هر ۰۲۰۶) ۰هیر و همکاران به زعم عهده دارد.

 (.۳۰هايی در نظر گرفته شده است )يک از مراحل شاخص

 یرونیمدل ب لیتحل   

 یمحاسبه مقدار همبستگ قياز طر یعاملی بارها
که طبق  شوندیسازه با آن سازه محاسبه م کي یهاشاخص
حداقل مالك قابل قبول برای ( ۲۰۶۰) و همکاران ریگفته ه

(. با توجه ۳۰به باال در نظر گرفته شده است ) ۶/۲بارهای عاملی 
توان بر تأيید بارهای عاملی می ۰به نتايج بدست آمده از جدول 

 tمقدار آماره  نیهمچنمربوط به هر سؤال صحه گذاشت. 
از آنجا  زیکسب کرده بودند ن یمناسب یعامل یکه بارها یسؤاالت

 ديیمورد تأ زیها نآن یمعنادار. نبودند -+5۲/۰ یکه در دامنه
)جدول  امل در جدول ذيل قابل مشاهده است. نتايج کگرفت ارقر
۰.) 
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 ارزيابی تحلیل مدل بیرونی. 1جدول 

 tآماره  بارعاملی هاآیتم 

T.P 5۱5/۲ = α  ۱۳5/۲؛ = CR  9۳۰/۲؛ = AVE 

P1  هواداران اين باشگاه، رضايت خاطر مناسبی از عملکردهای
 اين باشگاه دارند.

۶55/۲ 9۰/5 

P2  اين باشگاه به خوبی توانسته است برند و اعتبار قابل قبولی
 در ذهن هوادارانش ايجاد کند.

۶5۰/۲ ۰5/۰5 

P3  ود خدر اين دوره از مسابقات تیم پرسپولیس به اهداف تیمی
 دست يافته است.

9۰۲/۲ ۱۳/۱ 

P4  اين تیم در اين دوره از مسابقات از نظر تاکتیکی بهبود يافته
 است.

۶5۰/۲ ۶۰/5 

P5 .۳5/۱ ۶۳9/۲ ترکیب مناسبی از بازيکنان و کادر فنی در اين تیم وجود دارد 
P6  تنش و کشمکش دربین اعضای تیم پرسپولیس بسیار کم

 است.
99۲/۲ ۰5/5 

P7  دانند چه کاری برای موثر بودن اعضای اين تیم میهمه
 تیمشان انجام دهند.

5۳۰/۲ ۰5/5 

P8 های تیمشان تمام اعضای اين تیم برای رسیدن به هدف
 کنند.تالش می

۲5۱/۲ ۰۶/۰۳ 

P9 ريزی مناسبی برای انجام موثر کارش توسعه اين تیم برنامه
 دهد.می

۲5۲/۲ 55/۰5 

P10  ۰۱/۰۲ 599/۲ کیفیت بااليی برخوردار است.عملکرد اين تیم از 
CSR 55۱/۲ = α  ۱۲۲/۲؛ = CR  ۲۰۰/۲؛ = AVE   
CSR1 اردادهای قر ،قوانین و مقرراتبه احترام  اباشگاه پرسپولیس ب

 بندد.می شفاف
559/۲ 5۰/۶۰ 

CSR2 .۰۱/۶۶ ۱۰5/۲ اين باشگاه نگران ايمنی طرفداران و هواداران خود است 

CSR_L 5۳/9۰ ۱۶۲/۲ قانونی مسئولیت 

CSR3 ۰۱/۰۳ 5۰۰/۲ آوری و رشد اقتصادی برای باشگاه پرسپولیس مهم است.سود 
CSR4 ۲9/۰۲ ۲۱۰/۲ ببندد.اين باشگاه با اسپانسرهای قوی قرارداد می 

CSR_E ۰۳/۰۱ ۲9۶/۲ مسئولیت اقتصادی 
CSR5 .۰۰/۶9 ۱۲۰/۲ باشگاه پرسپولیس به اصول اخالقی پايبند است 
CSR6 59/۶۱ ۱59/۲ دارد.یگام برم یاصول اخالق جيباشگاه در راه ترو نيا 

CSR_ET ۲5/۶۳ ۱۶۱/۲ مسئولیت اخالقی 
CSR7 هم میدوستانه مهای انسانبرای باشگاه پرسپولیس فعالیت-

 باشد.
۱۲5/۲ ۱9/۶۰ 

CSR8 ۲۰/۶۰ ۱۲۰/۲ مايد.نهای با اهداف خیريه مشارکت میاين باشگاه در فعالیت 

CSR9 ۱۱/۶۰ ۱۰۰/۲ کند.های مالی میاين باشگاه به نیازمندان کمک 
CSR_F ۱۰/۶۲ 55۳/۲ دوستیمسئولیت انسان 
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SAT ۱۲۰/۲ = α  ۱۱۰/۲؛ = CR  5۰۳/۲؛ = AVE   
SAT1 59/۰۰ ۱۳۲/۲ حمايت از تیم پرسپولیس عاقالنه است. انتخاب من برای 
SAT2 ۲۰/۳۰ ۱5۲/۲ راضی هستم.کنم من از اينکه از اين تیم حمايت می 
SAT3 99/۰5 ۱۰۲/۲ کنم حمايت از اين تیم کار درستی است.فکر می 

)يکی  هاپرسشنامه قابلیت اعتماد یابيبخش مربوط به ارز در
 بيضر یاز دو روش آمار ديگر از الزامات تأيید مدل بیرونی(

روش  ها وپرسشنامه یدرون یهمسان یابيکرونباخ جهت ارز یآلفا
که نتايج  ؛دها استفاده شسازه پرسشنامه يیايپا اي یبیترک يیايپا

ها مناسب برآورد شدند. در مدلسازی معادالت هر دوی اين آزمون
جهت ارزيابی شده استخراج انسيوار متوسطشاخص ساختاری 

. یردگمی قراراستفاده قابلیت اعتبار همگرا در سطح عامل مورد 
 ۰نقطه برش شاخص موردنظر بر اساس نظر هنسلر و همکاران

لذا با عنايت به اين  (.۳۲) برآورد شده است 9/۲از  شتری( ب۰۲۰۲)
توان شرط اعتبار همگرا در امر و با توجه به نتايج جدول فوق می

 ها را مورد تأيید قرار داد. سطح عامل
تحقیق به منظور  ی متغیرهای۰بخش ارزيابی روايی واگرادر 

اطمینان از اعتبار ممیز، بايستی میانگین واريانس استخراج شده 
هر يک از متغیرهای مکنون بیشتر از همبستگی آن متغیر با ديگر 

رو برای بررسی اين عامل از (؛ از اين9۲متغیرهای مکنون باشد )
استفاده شد که اين شرط در تمامی  ۳معیار فورنل و الرکر

ان رعايت شد و اعتبار ممیز يا به عبارتی ديگر متغیرهای پنه
 .مناسب برآورد شد یقتحق یرهایمتغ یواگرا يیروا

 

   نتايج ارزيابی روايی واگرا متغیرهای پنهان. 9جدول 

 ۰ ۰ ۳ 

   ۱۱۶/۲ .رضايتمندی۰

  5۰۱/۲ ۳۰۶/۲ .عملکرد تیمی۰

 5۱۱/۲ 9۲5/۲ ۰95/۲ .مسئولیت اجتماعی۳
 

 (ی)مدل ساختار یمدل درون  
 رزيابیا بعدی گام بیرونی، مدل اعتماد قابلیت تأيید از پس

 هایقابلیت بررسی شامل امر اين که است ساختاری مدل نتايج
 يک زا استفاده با که هاستسازه بین روابط و مدل بینیپیش

 و هیر پیشنهاد اساس بر هايیگام قالب در مندنظام رويکرد
 (.۳۰گیرد )می انجام( ۰۲۱-۰۲5 ؛۶۰۲۰) همکاران

های از شاخص عامل به منظور ارزيابی همخطی بین عامل

                                                 
1. Henseler et al 

2. Discriminant Validity 

3  . Fornell-Larcker 

( ۰۲۰۶تورم واريانس استفاده شد. بر اساس نظر هیر و همکاران )
ی تحمل در نظر گرفته شده برای برآورد و آستانه 9نقطه برش 

تشخیص میزان همخطی بین متغیرها در نظر گرفته شده است 
س نتايج جدول ذيل مقادير بدست آمده مطلوب (. بر اسا۳۰)

 برآورد شد.
 

 ارزيابی همخطی بین متغیرها. 4جدول 
 

 متغیرهای وابسته 

 عملکرد تیمی رضايتمندی

شاخص عامل تورم 

 واريانس
VIF VIF 

 ۲5۰/۰  رضايتمندی

 ۲5۰/۰ ۰ مسئولیت اجتماعی

 

گام بعدی ارزيابی ضرايب مسیر و معناداری روابط بین 
قابل  9متغیرها در مدل ساختاری است که اطالعات آن در جدول 

 مشاهده است.

بر اساس جدول فوق نتايج حاکی از آن بود که چهار فرضیه 
برآورد )اصلی پژوهش به صورت اثرات مستقیم و غیر مستقیم 

ند. به مورد تأيید قرار گرفت( نگیبر آزمون بوت استراپ یشده مبتن
ت بررسی شده مسئولیت اجتماعی بر ای که از بین اثراگونه

عملکرد تیمی به صورت مستقیم دارای يک ضريب اثر با توان 
بود. همچنین  ۲۲۰/۲و معنادار در سطح  9۰۱/۲تقريباً قوی 

رضايتمندی هواداران در ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد 
 ۲9/۲در سطح  ۲۶5/۲تیمی نیز با يک ضريب اثر معنادار با شدت 

 نوان نقش میانجی جزئی مورد تأيید قرار گرفت.به ع
شاخص ديگری که در جدول فوق مورد بررسی قرار گرفت، 

 ( بود. ۶)اندازه اثرکوهن 2fشاخصی بنام اندازه اثر 
کنندگی مدل را مورد بررسی قرار اين شاخص توان تبیین

شده ( مقادير در نظر گرفته۰5۱۱دهد. طبق نظر کوهن )می

 
4. Effect Size Cohen 
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های اثر ضعیف، متوسط و به ترتیب اندازه ۳9/۲و  ۰9/۲، ۲۰/۲
(. مطابق با نتايج جدول 9۲ی ديگر است )قوی يک سازه بر سازه

فوق دو مسیر رضايتمندی بر عملکرد تیمی و مسئولیت اجتماعی 
و  ۲9۰/۲های اثر ضعیف بودند )بر رضايتمندی دارای اندازه

د بر عملکر اثری که برای مسئولیت اجتماعی (؛ اما اندازه۲5۰/۲
 (.۳۱۱/۲تیمی گزارش شد، يک اندازه اثر بزرگ بود )

( ضريب تعیین و يا به عبارتی ۰۲۰۶به زعم هیر و همکاران )
2R های اصلی در خصوص ارزيابی مدل ساختاری يکی از شاخص

گیری در ی تصمیمدر رويکرد واريانس محور است. دامنه
ی خصوص ارزيابی ضريب تعیین برای هر متغیر مالك سه بازه

(. بر اين اساس ۳۰در نظر گرفته شده است ) 59/۲و  9/۲، ۰9/۲
 ۳9قريبأ که تتوان بیان کرد های اين تحقیق میو مطابق با يافته

درصد از واريانس عملکرد تیمی توسط متغیرهای مستقل در اين 
تحقیق )مسئولیت اجتماعی و رضايتمندی هواداران( قابل تبیین 

ن از آن توابوده و با استناد به نقطه برش در نظر گرفته شده می
به عنوان يک ضريب تعیین متوسط رو به پايین ياد کرد. همچنین 

ان هوادار غیرهای وابسته يعنی رضايتمندیواريانس ديگر مت
تبیین شده  ۲5/۲توسط مسئولیت اجتماعی تنها به اندازه تقريبی 

 است.
 

 نتايج ارزيابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر يک از متغیرها. 5جدول 
 اندازه اثر غیر مستقیماثرات  اثرات مستقیم 

β T P β T P 2f 

 ۲9۰/۲    ۲۲۲/۲ ۲۰/۳ ۰5/۲ عملکرد تیمی <رضايتمندی 

 ۲5۰/۲    ۲۲۲/۲ ۱5/۶ ۰95/۲ رضايتمندی <مسئولیت اجتماعی 

 ۳۱۱/۲    ۲۲۲/۲ 55/۰۶ 9۰۱/۲ عملکرد تیمی <مسئولیت اجتماعی 

 <رضايتمندی  <مسئولیت اجتماعی 

 عملکرد تیمی

   ۲۶5/۲ 95/۰ ۲۱/۲  

 

 

 های ارزيابی مدل ساختاریشاخص. 9جدول 
 عملکرد تیمی مندیرضايت 

 2R ۲۲5/۲ ۳99/۲ ضريب تعیین

 توان پیش بینی
2Q 

۲۶۰/۲ ۰۰۰/۲ 

 

( معیار ۰)استون گايسر 2Qبینی کنندگی مدل، توان پیش
ديگری جهت ارزيابی مدل ساختاری است. اين شاخص به ما 

یم. کنندگی مدل را مشخص کنبینیکند که توان پیشکمک می
 ۳9/۲و  ۰9/۲، ۲۰/۲ ( سه نقطه برش ۰۲۲5هنسلر و همکاران )

( ۲های بدست آمده )جدولمطابق با يافته (.۳5اند )در نظر گرفته
ارن توان هواد تغیر رضايتمندیتوان چنین بیان کرد که برای ممی

                                                 
1. Stone Geisser’s  

2.Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 

توان کنندگی تقريباً ضیعفی را از طريق ساير متغیرها میبینیپیش
(. همچنین ديگر متغیر اين تحقیق عملکرد ۲۶۰/۲متصور بود )

هار بینی کنندگی تقريباً متوسطی را اظتوان توان پیشتیمی می
 (.۰۰۰/۲داشت )

خصوص های متعدد در در نهايت پس از بررسی شاخص
سازی معادالت ساختاری )اعم های مدلارزيابی هر يک از بخش

( جهت ۰۲۰۲از مدل بیرونی و مدل درونی( هیر و همکاران )
يی اصلی نیکو شاخصی را تحت عنوان معیار ارزيابی کلی مدل،

سازی معادالت ساختاری در رويکرد واريانس برازش در مدل
شه میانگین مربعات که در اصطالح به ري معرفی کردندمحور 

مرسوم است. نقطه برش در  (۰SRMR)باقیمانده استاندارد شده 
(؛ که در ۳۰در نظر گرفته شده است ) ۲۱/۲اين شاخص کمتر از 

 اين پژوهش اين نقطه برش نیز رعايت شد.
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 مقادير بدست آمده شاخص

SRMR ۲59/۲ 

 

  

 گیریبحث و نتیجه
ر ب یاجتماع تیمسئول نقش نییهدف از پژوهش حاضر تع

 یتمنديرضا یگریانجیبا م سیباشگاه پرسپول یمیعملکرد ت
 لیپرسشنامه توسط هواداران تکم ۳59منظور  نيهواداران بود. بد

 تیحاصل، مسئول جيقرار گرفت. بر اساس نتا یو مورد بررس
 مثبتستقیم، م تأثیر سیباشگاه پرسپول یمیبر عملکرد ت یاجتماع

، CSRبه طوری که با افزايش هريک از ابعاد و معنادار دارد؛ 

د تیمی باشگاه را مثبت ارزيابی خواهند کرد و اين هواداران عملکر
 قاتیتحق جيبا نتا افتهي نيا اثر نیز قوی گزارش شده است.

 ن،ی(، ل۰۲۰۳و کانگ ) نگالی،سی(، ل۰۲۰۱و همکاران ) یشرابت
و  یمحمد، ۰۳55دارابی و زردشتیان (، ۰۲۰۰) حیباروچ و ش
و غالمپور  ی(، نعام۰۳59باقرپور ) انیمی(، ابراه۰۳59همکاران )

( و صنوبر و ۰۳5۳) یناالمیو روح زادهلیوک ،یری(، ام۰۳59)

 یمدل معادله ساختار یکل تیفیکنترل ک یابيارز. 9 دولج

 ارتباطی تحقیقدل م. 2 کلش
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، ۰۳، ۶۳، ۶۰، ۲۲) باشدی( همخوان م۰۳۱۱اصل ) دهزایمهد
 CSRشده اثر مثبت ذکر  قاتیاکثر تحق(. 95، 5، ۶5، ۰9، ۶۲

البته با توجه به تأيید اکثر  اند.عملکرد را گزارش کرده ریبر متغ
-بر عملکرد در سازمان CSRمثبت  تأثیرها در رابطه با پژوهش

های ناسازگار نیز وجود دارد. به های مختلف، برخی پژوهش
 نگی( و نل۰5۱9) لدیکارول و هاتف پرل،يا هایافتهيبا طوری که 

 نيا است(. ممکن 9۲، ۰9) باشدی( ناهمخوان م۰۲۲5و وب )
 نیرانش، ارتباط بو همکا پرليباشد که ا لیدل نيبه ا یناهمخوان

 هاتشرک يیاجرا رانيمد نیو عملکرد را در ب یاجتماع تیمسئول
شرکت را به  یو سودآور انددهیسنج یاقتصاد طیمح کي در و

 .اندعنوان عملکرد آن در نظر گرفته

صورت  شورز نهیهواداران و در زم نبی در حاضر پژوهش اما
ژوهش پ افتهيممکن است علت تفاوت در  نیگرفته است. همچن

 ریمتغ یرگیاندازه یهو وب در نحو نگیحاضر، با پژوهش نل
حاضر، ادراك هواداران از  قیکه در تحق یعملکرد باشد. به طور

 و نگینل قیشده اما در تحق یرگیاندازه سیپرسپول میعملکرد ت
. قرار گرفته است یبررس دشرکت مور یو واقع یوب عملکرد مال

که در ابعاد  CSR هایتیگفت انجام فعال توانیم یبه طور کل
عملکرد  شود،یو بشردوستانه انجام م یاخالق ،یقانون ،یاقتصاد

هواداران  شودیو موجب م دهدیقرار م تأثیررا تحت  میت
لبته در . اداشته باشند میاز عملکرد ت یدرك مثبت سیپرسپول

پژوهش حاضر، بعد اخالقی مسئولیت اجتماعی با بار عاملی 
(، بعد ۱۶۲/۲در اولويت اول و به ترتیب بعد قانونی ) ۱۶۱/۲

های ( در اولويت۲9۶/۲( و بعد اقتصادی )55۳/۲بشردوستانه )
( ۰۳5۳بعدی قرار دارند. طبق پژوهش عرب صالحی و همکاران )

در بورس اوراق بهادار مشخص شد نه تنها در صنعت ورزش، 
رخوردار بسزايی ب بلکه در صنايع ديگر نیز بعد اخالقی از اهمیت

( و موجب تمايز سازمان با رقبا خواهد شد. مسئولیت ۰۰است )
ها در جوامع امروزی اجتماعی امری حیاتی و ضامن بقای سازمان

است. در اين میان، طبق نتايج حاصل هواداران نیز رعايت بعد 
-گاهاند. زيرا باشتر از ساير ابعاد تلقی کردهاخالقی باشگاه را مهم

شوند، الگوی زشی که نوعی سازمان ورزشی محسوب میهای ور
-الیترود فعاند. بنابراين، انتظار میاخالقی بسیار مهمی در جامعه

مورد  یهارهنجاو  هاارزشهايشان مطابق با اصول اخالقی، 
قبول جامعه باشد. به طوری که اگر هواداران از رفتار بازيکنان و 

جوانمردی و اصول اخالقی را مربیان محبوبشان موارد مغاير با 
امعه اخالقی در جالگوبرداری کنند، باشگاه مسئول گسترش بی

است؛ و حتی در برخی موارد موجب محرومیت بازيکنان، مربیان 
و هواداران حاضر در ورزشگاه خواهد شد. به همین دلیل پیشنهاد 

مدار بودن شود مديران باشگاه پرسپولیس میزان اخالقمی
زيکنان و کارکنان را در مراحل گزينش و جذب ايشان مربیان، با

لحاظ کرده و همواره مورد ارزيابی قرار دهد؛ و در صورت نتیجه 
بخش برای افزايش انگیزه، ايشان را مورد تشويق قرار رضايت

ها را بر صداقت و راستگويی دهد. همچنین مبنای همه فعالیت
نباشد، عدالت و  قرار دهند. حتی در مواقعی که به نفع باشگاه

انصاف را رعايت کنند. میان اعضای تیم و باشگاه نوعی احترام 
متقابل و گذشت وجود داشته باشد و در رفتارها نیز نمود پیدا کند. 
چرا که عمل به موارد ذکر شده موجب خشنودی و افزايش 

شود و بهبود عملکرد تیمی باشگاه را از روزافزون هواداران می
 ه دنبال خواهد شد.ديد هواداران ب

بعد قانونی نیز با اخالف اندکی از بعد اخالقی، دومین مؤلفه 
مسئولیت اجتماعی است که از نظر هواداران اهمیت دارد و در 

ضرورت شود. صورت رعايت آن موجب بهبود عملکرد تیم می
گرايی از آغازين روزهای حیات بشر، همواره مداری و قانونقانون

که در قرآن کريم نیز به نقش و . به طوریستمورد توجه بوده ا
ساز اهمیت قانون و رعايت آن اشاره شده است. قوانین، زمینه

اند و طبعاً افراد جامعه نیز جذب عدالت اجتماعی در جامعه
د. گذارنشوند که به قوانین و مقررات احترام میهايی میسازمان

اهمیت  هواداران پرسپولیس هم که عضوی از جامعه هستند،
ود شاند. به همین دلیل پیشنهاد میزيادی برای بعد قانونی قائل

باشگاه پرسپولیس با انجام اقدامات کاربردی، اين بعد مهم و 
اثرگذار بر عمکرد تیمی باشگاه را تقويت کند. به عنوان مثال، 

يهها رو از،نداچشميت، رمامورا در CSR مسائل مربوط به رعايت 
تعیین شده برای  هایگاه بگنجانند. مالیاتی باشيیننامههاو آ

باشگاه و بازيکنان را به موقع پرداخت کرده و اقدامات الزم جهت 
-نیب ونیفدارس نیناقو به شفاف سازی قراردادها را پیاده کنند.

و  سالمتبگذارند. برای افزايش  امحتر( افایفوتبال )ف المللی
-بهداشتی و آبهای ورزشگاه، سرويس محیطهواداران و  يمنیا

خوری مناسب و جايگاه در شأن هواداران ايجاد کنند. برای 
جلوگیری از ورود هرگونه شئ يا مواد خطرناك از کارکنان 
باتجربه و امکانات مناسب جهت بررسی افراد، هنگام ورود به 
ورزشگاه استفاده شود. با کارکنان نیروی امنیتی جهت جلوگیری 

ج در زمان بازی و برخورد جدی با از ايجاد اغتشاش و هرج و مر
آشوبگران همکاری داشته باشند. با مربیان و بازيکنانی که به 

-کنند برخورد کرده و حتی جريمهداوران و يا تیم مقابل اهانت می

های نقدی و غیرنقدی در نظر داشته باشند. قبل و بعد از شروع 
ت غاهای مجازی مخصوص هواداران از تبلیبازی و حتی در شبکه

های جنسیتی و مؤثر و مداوم در رابطه با جلوگیری از تبعیض
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قومیتی و تقويت حس وحدت میان همه هواداران فوتبال استفاده 
گذاران کنند. به منظور برقراری عدالت اجتماعی، با قانون

کی جهت اخذ مجوز حضور زنان در ورزشگاه مشتر یهانشست
سرشار از  یجوران در میان اعضای تیم و هوادا برگزار کنند.

و نیااليند را  يستز محیطی ايجاد کنند. تفاهم، انسجام و برابر
های فعال زيست محیطی متشکل از بازيکنان و هواداران انجمن

های خود در مصرف انرژی ايجاد کنند. هنگام اجرای فعالیت
نند. پذير استفاده کجويی کنند و تا حد امکان از مواد تجزيهصرفه

نند کايی که به مسائل زيست محیطی توجه میبا اسپانسره
تر قرارداد ببندند. برای جلوگیری از فساد مالی و تبانی در راحت

های سنگین و معرفی به قانون را با جديت دنبال باشگاه مجازات
خالصه  و تنبیه کردنالبته نقش قانون تنها در بازدارندگی کنند. 

 های فوتبالباشگاهشود . به همین خاطر پیشنهاد میشودنمی
متعددی تدوين کنند که بتوانند از همان بدو  های راهبردیبرنامه

. سازی کنندرا فرهنگ مداریورود افراد به مدارس فوتبال، قانون
های آموزشی آشنايی با قوانین و مقررات را برای همچنین کارگاه

نیت مبازيکنان و کادر فنی برگزار کنند؛ تا در نهايت بتوانند حس ا
و رفاه را برای تمام ذينفعان اعم از بازيکنان، مربیان، سهامداران، 

 گرفت نتیجه انتومی ،ينابنابرکادر فنی و هواداران مهیا کنند. 
 ستیدر به های فوتبالباشگاه پرسپولیس و ديگر باشگاه گرا که
را از  هوادارانشان الًاو ،نکنند عمل بخش از وظايف خودين ا به
و  نیناقو طريقاز  لتدو که دنمیشو موجب ثانیاً ،دهندمی ستد

 منجاا به رمجبورا  هاآن ،مختلفهای زاتمجابا اعمال و  راتمقر
 کند. مهمامر  ينا

از نظر هواداران بعد بشردوستانه سومین مؤلفه از مسئولیت 
اجتماعی است که بايد مورد توجه قرار گیرد. کارول نیز از اين 

 بنابراين، هواداران کند.ب بودن ياد میبعد به عنوان شهروند خو
 نسبت مختلف یمینههادر ز کهد ندار رنتظاا باشگاه محبوبشان از
یفیت و کتا بتواند سطح رفاه کند  مسئولیت سحساا ذينفعانش به

و حسن نیت خود را در جامعه  بهبود بخشدها را انسانزندگی 
به  فوتبالهای باشگاهکه  یزمانرسد به نظر می .ثابت کند

 ریدهند و خود را درگینشان م ليدوستانه تما انسان یهاتیفعال
ه بجلب کنند.  توانندیم زیرا ن هوادارانکنند، اعتماد یها مآن

 کندیم شرکت هيریخ یهاتیکه در فعالباشگاهی  عنوان مثال،
 ،پاداش يا درآمد داشتن توقعبا انجام کارهای مثبت بدون  و

-یمرا نسبت به موضوعات مختلف نشان و حمايت خود نگرانی 
از  .کندیبه خود جلب منیز جامعه را مثبت اعضای نگرش دهد، 
زنان و  کمک بهشود باشگاه پرسپولیس با رو، پیشنهاد میهمین

بهداشت و مدرسه در  یهاخت خانهاسرپرست، سیکودکان ب
به  های قرض الحسنه برای کمکايجاد صندوق ،مناطق محروم

اشتغال، تحصیل و ازدواج جوانان، اجرای بازی در مناطق محروم، 
تخصیص مبلغی از درآمدهای حاصل از بلیت فروشی به درمان 
بیماران خاص و ترك اعتیاد، ايجاد فضای کار و نوآوری برای 

های نیکوکار و جوانان، ارتباط با خیرين و ساير افراد و سازمان
ان جهت انجام و حمايت از همچنین افزايش انگیزۀ بازيکن

های داوطلبانه، موجب تقويت بعد انسان دوستانه، ارتقاء فعالیت
 رضايتمندی هواداران از اقدامات و عملکرد باشگاه شوند.
از CSR برخالف هرم کارول، بعد اقتصادی آخرين مؤلفۀ 

 اریهشد ندامیتو ديدگاه هواداران پرسپولیس است. اين نتیجه
 دعملکراز  ادارانهو که باشد ه پرسپولیسباشگا انمدير ایبر
؛ و ممکن است به اين نددار یکمتر ضايتر هباشگا دیقتصاا

 دعملکرو  نیست شنرو هاهباشگا مددرآ ضعیتودلیل باشد که 
 از .سدرمی جامعهو  ادارانهو عطالا به کمتر هباشگا دیقتصاا
م يی برای شفافیت مالی و اعالسیستمها شودپیشنهاد میرو ينا

های بلند مدت ها و درآمدهای باشگاه طراحی شود. برنامههزينه
ها و با سازمان جهت رشد اقتصادی باشگاه تدوين شود.

اسپانسرهای با عملکرد مالی و سودآوری باال قراردادهای بلند 
مدت داشته باشند. تراز مالی باشگاه را به طور مداوم مورد ارزيابی 

 نجااز آا تقويت و موانع را رفع کنند. قرار دهند و اقدامات مثبت ر
 اریبرگزدر  مددرآ مهم منابعاز  يکی تمسابقا بلیت وشفر که

 بر مؤثر ملاعو بايد هباشگا انمدير ،باشد می ورزشی تمسابقا
 بارا  ادارانهو رحضو انمیزو  کنند سیربر ار ادارانهو رحضو

ايجاد بازار سیاه  همچنین شرايط .هندد يشافزاآن عوامل  تقويت
توسط افراد سودجو را شناسايی و از بین برند. بنابراين، اگر مديران 
با انجام اقدامات به موقع به فکر سودآوری و پیشرفت مالی 
باشگاه نباشند، هواداران باشگاه محبوبشان را ناتوان تلقی کرده 

 و ممکن است حیات باشگاه به خطر بیفتد.
 میبه طور مستق CSRنشان داد  ریمس لیتحل جينتاهمچنین 

با  کهیطور. بهدهدیم شيافزانیز هواداران را  یتمنديرضا زانیم
 رشاديا (،۰۲۰5) و همکاران یشده از مطالعات اکس کسب جينتا

 انیو صادق درزادهیح (،۰۲۰۲) سيو پرا سان (،۰۲۰5) و همکاران
( ۰۲۰۲) کیو روتکانت انلر( و ۰۳59و همکاران ) ی(، عباس۰۲۰۶)

، ۲۲) آن مطالعات است هایافتهيبر  یديیمنطبق بوده و نوعاً تأ
مطالعه با اکثر  نيمنطق همخوان بودن ا(. 9۳، ۰، ۳9، ۲۳، ۶۲

 اهاست که همه سازمان لیدل نيصورت گرفته به ا هایپژوهش
 هايیتیخود هستند، و انجام فعال نفعانيذ تيکسب رضا پی در

بر  دتواننیشوند، میذکر م یاجتماع هایتیمسئول انعنو که با
 گر،يد انیمثبت داشته باشند و به ب تأثیرآن سازمان  نفعانيذ ديد

مطالعات، انجام  یبرخ یدهند. حت شيها را افزاآن یتمنديرضا
 یتمنديرضا شيجهت افزا یاتیح یرا امر CSR هایتیفعال
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( مطرح شد ۰۲۲۲) ايو باتچار لو پژوهش در البته. اندمطرح کرده
بر  یاثر منف CSRسازمان کم باشد،  یکه نوآور یکه در حالت

موجب به خطر افتادن  تيکاهش رضا نيدارد و ا یتمنديرضا
ادعا کرد که پژوهش لو و  توانی(. نم۶۶) شودیارزش بازار م

اما طبق گزارش ؛ پژوهش حاضر ناهموست هجیبا نت ايباتچار
-ینه تنها نم CSR ،یهش نوآورخاص مانند کا طيدر شرا ايشان
شود، بلکه آن را کاهش هم  یتمنديرضا شيموجب افزا تواند

 کيباشد که اگر در  لیدل نينکته ممکن است به ا ني. ادهدیم
که عملکرد شرکت را با سود و ارزش بازار  یسازمان اقتصاد

اهش ک زیت کم باشد سود شرکت نیخالق و ینوآور سنجند،یم
 اریگذهيسرما یسازمان به جا طيشرا نيو اگر در ا کندیم دایپ

 بپردازد، موجب یاجتماع هایتیبه انجام مسئولی در بخش نوآور
 طیامحب یتجار طی. هرچند محشودیم یتمنديرضا شتریکاهش ب

 یکار چندان جالب جينتا میتفاوت دارد و ممکن است تعم یورزش
اشگاه مثل ب یکه اگر سازمان شودیم ادآورينکته را  نياما ا شد،نبا

-تیر فعالاگ یحت ردیخود فاصله بگ یاز هدف اصل زین سیپرسپول
 شيانجام دهد، نه تنها موجب افزا CSRمانند  یمؤثر هايی
 ت.خواهد داش زین یبلکه اثر منف شودیهواداران نم یتمنديرضا

 میستقم یپژوهش از اثرگذار هایافتهيو  ریمس لیتحل جهینت
 سیپولباشگاه پرس یمیهواداران بر عملکرد ت یتمنديو مثبت رضا

 سی(، باکوت۰۲۰5) فيو عار ندهایس های. پژوهشکندیم تيحما
 ،یقنبر زی( و ن۰۳5۲) یو هوشنگ یافشار، اله نی(، ام۰۲۰۲)

 قیتحق نيآمده در ا ستبه د جي( از نتا۰۳59) يیو عطا یاسکندر
ادعا کرد که  توانیم ن،يبنابرا(. ۰5، ۱، ۰5، ۲۰) کنندیم تيحما

 تأثیر تحت س،یباشگاه پرسپول یمیادراکات هواداران از عملکرد ت
 یزريامهبرن ديبا سیهوادارانش قرار دارد و باشگاه پرسپول تيرضا

هواداران انجام دهد. چرا  تيرضا شيو اقدامات الزم را جهت افزا
و  باشدیهر باشگاه فوتبال، هواداران آن م هيسرما نتريکه مهم

 یتمنديرضا ن،يبنابرا. نخواهد داشت یتیبدون هوادار جذاب
 درپذيیمثبت م تأثیر CSRاست که هم از  یمهم ریهوادران متغ

 یانجیاثر مثبت دارد. به عالوه، نقش م یمیو هم بر عملکرد ت
و  عيدر صنا کهیبه طور کند؛یم فايا ریدو متغ نيا نیب زین

 (.9۰، ۲۰، 9۱) شده است ديیتأ زین گريد قاتیتحق
وان تلذا با استناد به نتايج تحقیقات گذشته و پژوهش حاضر می

که در ابعاد اخالقی، قانونی،  CSRهای ادعا کرد فعالیت

شود، در اکثر صنايع موجب اقتصادی و بشر دوستانه انجام می
افزايش رضايتمندی و در نهايت بهبود عملکرد سازمان مربوطه 

همیت هريک از ابعاد بر اساس نوع سازمان شود. البته میزان امی
و جامعه آماری متفاوت خواهد بود. اينکه کدام يک از ابعاد اهمیت 

ديگر  توجهی به بعدبیشتر يا کمتری دارند، دلیل بر حذف يا بی
شود؛ بلکه هر چهار مؤلفه رابطۀ پويا و متقابل باهم دارند و نمی

 یمسئولیتپذيرد. بايد به طور همزمان مورد توجه قرار گیرن
ه بای جانبهدو  یياامز برای جامعه و باشگاه پرسپولیس جتماعیا

هم باشگاه از رويکرد اخالقی  دنبال خواهد داشت. به طوری که
برد و هم جامعه و ذينفعان برداشت مطلوبی از خود نفع می

شود مديران می دپیشنها ،ينابنابرعملکرد باشگاه خواهند داشت. 
از ديد هواداران،  CSRدوام به بررسی باشگاه به طور م

ه و با پرداخت سهامداران، اسپانسرها، بازيکنان، مربیان و کارکنان
ها و انتظاراتشان، اقدامات الزم را جهت افزايش بندیفهم اولويت

رضايتمندی و بهبود عملکرد تیمی باشگاه فراهم کنند. توصیه 
قرار  تحماي و توجهرا مورد هواداران  یاجتماع هایشبکهشود می

داوم و م میکه به طور مستق کندیم جاديامکان را ا نيا رايزدهند. 
 یدیمف ارید. چرا که منابع اطالعات بسنبا هواداران در ارتباط باش

 به .ندباشگاه کمک کن شتریب چهبه بهبود هر توانندیهستند و م
گاه باش یاجتماع تیمسئولمربوط به  هایتیفعال توانندیعالوه، م

ی های و حتی شبکهريو تصو یچاپ یهارسانه قياز طر زیرا ن
به اطالع هواداران برسانند. چرا  (اندك اریبس نهيبا هزاجتماعی )

انجام شود  یتیدادن، هر فعال یو آگاه رسانیکه بدون اطالع
همچنین حمايت و استفاده از نتايج نخواهد داشت.  یو اثر جهینت

 شیزموآ یهادورهبرگزاری  باشگاه،CSR های مرتبط با پژوهش
 CSRسطح  یتقاار ایبر هنشگاو داباشگاه  انمدير بین كمشتر

چرا که در نهايت منجر به افزايش میزان  .تواند مفید واقع شودمی
رضايتمندی و عملکرد تیمی باشگاه خواهد شد. در نهايت، به اين 

-یهمیشه نم CSRنکته نیز توجه داشته باشند که برای ترويج 
-گذاری استفاده کرد؛ بلکه بايد مجموعهتوان از يک نوع سیاست

های انگیزشی، تشويقی، تنبیهی، متقاعدسازی، ای از سیاست
 .نظارتی و توانمندسازی را به کار برند تا نتايج بهتری حاصل شود
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