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رابطه مسئولیت اجتماعی با خوشنامی باشگاههای بدنسازی استان سیستان و بلوچستان
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چکیده

هدف :شواهد تجربی نشان میدهد ،فعالیتهای مسئولیت اجتماعی میتوانند از طریق تقویت خوشنامی
پیامدهای مثبتی داشته باشند .لذا هدف پژوهش حاضر ،تعیین رابطه مسئولیت اجتماعی با خوشنامی
باشگاههای بدنسازی استان سیستان و بلوچستان بود.
روششناسی :روش تحقیق ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه ورزشكاران رشته
بدنسازی در استان سیستان و بلوچستان تشكیل میدادند که بر اساس جدول مورگان  384نفر بهعنوان
حجم نمونه انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت اجتماعی و پرسشنامه
خوشنامی رسلر بود .روایی پرسشنامهها توسط  5نفر از اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار
گرفت و پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ( )α=2/81و ( ،)α =2/13به دست
آمد .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها ،در بخش توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش
استنباطی ،از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد ،همه ابعاد مسئولیت اجتماعی با خوشنامی باشگاه ،رابطه مثبت و معنیداری دارند.
همچنین ابعاد قانونی ( ،)β=2/219اخالقی ( ،)β=2/238انساندوستی ( )β= 2/226و اقتصادی با (2/912
= )βپیشبینی کنندۀ معنیداری برای خوشنامی بودند.
نتیجهگیری :بنابراین ،نیاز است مدیران باشگاههای بدنسازی توجه بیشتری به مسئولیتهای اجتماعی
داشته باشند تا خوشنامی باشگاههای خود را تضمین کنند.
واژههای کلیدی :مسئولیت اجتماعی ،خوشنامی ،باشگاه بدنسازی ،ورزشكاران.
 .9استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان ،تربیتبدنی ،گروه تربیتبدنی ،دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی
* نشانی الكترونیک نویسندۀ مسئولm_ghofrani2000@ped.usb.ac.ir :
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7

9

مسئولیت اجتماعی شرکت ( )CSRبه مجموعه
فعالیتهایی گفته میشود که صاحبان سرمایه و
بنگاههای اقتصادی بهصورت داوطلبانه ،بهعنوان یک
عضو مؤثر و مفید در جامعه انجام میدهند .در واقع،
مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در
جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعهای انجام دهد
2
که در آن فعالیت میکند .از دیدگاه درک و هینر
( ،)9118مسئولیت اجتماعی وظیفهای است بر عهده
مؤسسات خصوصی ،لذا چگونگی فعالیتهای آنها
باید بهگونهای باشد که تأثیر سوئی بر زندگی
اجتماعی نگذارد (مشبكی )9381 ،و در اثر آن زیانی
به جامعه نرسد (نصراصفهانی .)9319 ،سازمانها از
 CSRبرای توسعه مزایای رقابتی و ایجاد روابط با
سهامداران استفاده میکنند .طبق یک بررسی در
مشتریان اروپایی ،مشخص شد که  72درصد
مشتریان در زمان خرید محصول یا خدماتشان ،تعهد
شرکت به مسئولیت اجتماعی را در نظر میگیرند
(باسو و مولر.)2292 ،3
مسئولیتهای اجتماعی سازمان ،دارای چهار بعد
میباشد که نخستین بعد مسئولیت سـازمانهـا،
مسئولیت اقتصادی 4اسـت کـه در آن فعالیتها و
اقدامات اقتصادی موردنظر قـرار میگیرد .دومین بعد
آن مسئولیت قانونی 5است کـه شـامل رعایـت
حقـوق مصرفکنندگان ،رعایت حقـوق گـروههـای
ذینفـع ،رعایـت اسـتانداردهای زیستمحیطی،
بهداشتی و غیره میشود .سومین بعد ،مسئولیت
انساندوستی 6است و مجموعـه وظایف و تعهداتی را
در برمیگیرد کـه سـازمان بایـد در جهـت حفـظ و
کمک به جامعه با نگرش همه جانبـه و رعایـت
حفـظ وحـدت و مـصالﺢ عمومی کشور انجام دهد و

آخرین بعد آن ،مسئولیت اخالقی است ،بدین معنی
که از سازمانها انتظار میرود همچون سایر اعضای
جامعه به ارزشها ،هنجارها و اعتقادات و باورهای
مردم احترام گذاشته و شئون اخالقی را در کارها و
فعالیتهای خود مورد توجه قرار دهند.
به دلیل رابطه قوی بین سازمان (باشگاه ورزشی)،
مشتری و جامعه ،فعالیتهای مسئولیت اجتماعی
بهطور فزاینده برای خوشنامی 8تیمهای ورزشی مهم
هستند (بخشنده .)22:9319،خوشنامی ،ارزیابی
عموم از کسی یا چیزی میباشد و منشأ آن از
مشاهدات مردم عادی و درک آنان از یک نفر یا یک
شیء است .پس خوشنامی سازمان میزان هوشیاری
یا ارزیابی و درک افراد از یک شرکت بر اساس رفتار
شرکت تعریف میشود (نصراصفهانی.)9319 ،
از دیدگاه کارتر )2226( 1خوشنامی ،مجموعهای
از ویژگیهای کلیدی که بهوسیله ذینفعان مختلف به
سازمان نسبت داده میشود ،دالیل زیادی وجود دارد
که محققان و سازمانها باید به خوشنامی توجه کنند
(گیبسون و گاستننون .)2226،92خوشنامی را
میتوان با ارزشترین سرمایه سازمان دانست که
میتواند از افزایش قیمت حمایت کند (رسلر،99
 ، )2292سبب سودهای راهبردی بسیاری ازجمله،
کاهش هزینهها شود و یک منبع مزیت رقابتی برای
شرکتها باشد (بخشنده .)34:9319،همچنین،
خوشنامی یک شرکت ،رفتار نادرست و فاقد اعتماد،
پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدتی را به همراه دارد و
بهتدریج خوشنامی مثبت کاهش پیدا میکند و این
نیز بر عملكرد آینده سازمان تأثیر دارد .از آنجا که
درآمد هر سازمانی در بلندمدت به خوشنامی وابسته
است ،سازمانها باید بهدرستی رفتار کنند و روی

1. Corporate Social Responsibility
2.Derk & Hiner
3.Basu & Mueller
4. Economic
5. Legal responsibility
6. Philanthropy

7. Moral responsibility
8. Reputation
9. Carter
10. Gibson & Castanon
11. Ressler
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خوشنامی سرمایهگذاری کنند (اولیور 9117 ،9و
فانگ.)2225 ،2
شواهد تجربی نشان میدهد فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی میتواند از طریق افزایش تصویر برند ،تقویت
خوشنامی ،حفظ کارکنان ،افزایش فروش و تثبیت
وفاداری مصرفکنندگان پیامدهای مثبتی داشته
3
باشند (رسلر .)2292 ،طبق گفته ویدرمن و باکسل
( )2225خوش نامی شرکت به جذب مشتری و
کارمندان خوب و افزایش وفاداری مشتریان کمک
میکند و بدون داشتن خوشنامی ،بقا و پیشرفت یک
شرکت میسر نخواهد شد.
محققان تاکنون درباره اینکه مشتریان چگونه
مسئولیت اجتماعی را درک و به آن پاسخ میدهند،
اطالعات کمی ارائه کردهاند .اگرچه مسئولیت
اجتماعی در مدیریت و رفتار سازمانی اهمیت زیادی
دارد ،اما در مباحثات مدیریت ورزشی کمتر به آن
پرداختهشده است (بخشنده .)45:9319،البته ،بیشتر
تحقیقات انجامشده در رابطه با پیامدهای مسئولیت
اجتماعی ،بیانگر تأثیر مثبت مسئولیت اجتماعی بر
رفتار و نگرش مشتریان هستند ،تحقیقاتی نیز وجود
دارند که بیان کردهاند مسئولیت اجتماعی بر واکنش
مشتریان تأثیر نداشته و یا تأثیر منفی دارد .تحقیق
والكر و همكاران )2221( 4در بررسی تأثیر مسئولیت
اجتماعی بر نگرش هواداران در صنعت ورزش ،نشان
داد که مسئولیت اجتماعی بر خوشنامی باشگاه تأثیر
مثبت دارد .در تحقیق دیگری  ،والكر و همكاران
( )2292در رابطه با مسئولیت اجتماعی بازیهای
المپیک نشان دادند آگاهی تماشاگران از مسئولیت
اجتماعی بر خوشنامی بازیهای المپیک ،تكرار خرید
و مصرف محصوالت تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
امران )2299( 5در تحقیقی عنوان نمود که مسئولیت

اجتماعی تأثیر مستقیمی بر شهرت شرکت دارد و
تمایالت خرید مشتریان را افزایش میدهد.
کلین و داوار )2224( 6و مهر و وب )2225( 7در
پژوهشهایی نشان دادند ،مسئولیت اجتماعی شرکت،
تأثیر مستقیم روی خوشنامی برند دارد و تمایل به
خرید را افزایش میدهد .سارتور و همكاران)2299( 8
1
تحقیقی را روی انجمن ملی مسابقات اتومبیلرانی
انجام دادند و دریافتند مسئولیت اجتماعی میتواند از
طریق بهبود خوشنامی بر حمایت مشتریان تأثیر
مثبت بگذارد .همچنین والكر و کنت )2221( 92و
الی و لی )2299( 99در پژوهشهای خود نشان
دادند ،میزان اهمیت هواداران به مسئولیت اجتماعی،
92
بر خوشنامی باشگاه تأثیر مثبت دارد .لنگوین
( )2299در پژوهشی به بررسی اثر برنامههای
مسئولیت اجتماعی شرکتها بر تصور ذهنی و شهرت
شرکتهای تایلندی پرداخت و به این نتیجه رسید که
برنامههای مسئولیت اجتماعی که به بخشهای
اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و خیرخواهانه تقسیم می-
گردند ،یک تأثیر متوسط بر تصور ذهنی و خوشنامی
دارند .کلین و داوار )2224( 93نیز نشان دادند،
مسئولیت اجتماعی اثری مستقیم و قوی بر
مصرفکنندگان دارد که به نوبه خود بر خوشنامی و
قصد خرید تأثیر میگذارد .سن و بتچرای)2229( 94
در تحقیق خودشان ،نتیجهگیری نمودند که
فعالیت های مسئولیت اجتماعی بر ارزیابی مشتریان از
95
خوشنامی شرکت تأثیر مثبت دارد .گالبرت
( )2292در تحقیقی نشان داد ،مسئولیت اجتماعی
اخراج کارکنان را کاهش و رضایت مشتریان را
6. Klein & Dawar
7. Mohr & Webb
8. Sartore
9. The national association for stock car
racing
10. Kent & Walker
11. Lii & Lee
12. Lenguyen
13. Klein & Dawar
14. Sen & Bhattacharya
15.Galbreath

1. Oliver
2. Fang
3. Viderman & Buxel
4. Walker
5.Imran

47

ارتباط مسئولیت اجتماعی با خوشنامی باشگاه  ...دوفصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،پاییز و زمستان  ،9314شماره  ،2پیاپی 7

تشكیل میدادند که در سال  9312مشغول به
فعالیت بودند .با توجه به اینكه آمار دقیقی از افراد
جامعه موردنظر وجود نداشت ،تعداد جامعه آماری،
نامحدود در نظر گرفته شد و بر اساس جدول مورگان
حجم نمونه برای جامعه نامحدود  384نفر میباشد
که در این پژوهش نیز همین تعداد مشارکتکننده
انتخاب شدند .نمونهگیری بهصورت خوشهای –
مرحلهای انجام شد .استان سیستان و بلوچستان بر
اساس آخرین تقسیمات کشوری از هشت شهرستان
تشكیلشده است که شامل ،زاهدان ،زابل ،ایرانشهر،
چابهار ،سراوان  ،نیک شهر ،سرباز و خاش میباشد.
محقق در این پژوهش بهصورت تصادفی چهار
شهرستان از این هشت شهرستان را انتخاب و از هر
شهرستان نیز دو باشگاه بهصورت تصادفی
انتخابشدهاند و پرسشنامهها در بین آنان توزیعشده
است.
ابزار جمعآوری دادهها ،شامل پرسشنامه مسئولیت
اجتماعی باشگاه بود که با چهار خرده مقیاس ،رعایت
قانون ،اصول اقتصادی ،اصول اخالقی و انساندوستی
توسط بخشنده ( )9319مورد استفاده قرار گرفته بود.
با توجه به اینكه تحقیق حاضر روی جامعه آماری
متفاوتی (هواداران) انجام شده است .روایی آن مجدداً
ارزیابی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ ( )α=2/81تأیید شد .همچنین ،روایی صوری
و محتوایی پرسشنامه خوشنامی رسلر،)2292( 9
توسط  5نفر از اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی
مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ ( )α =2/13به دست آمد.
جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون k-s
استفاده شد .در قسمت توصیفی میانگین ،انحراف
استاندارد و در قسمت استنباطی ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام
مورداستفاده قرار گرفت.

افزایش میدهد و بر خوشنامی سازمانهای تولیدی و
خدماتی تأثیر مثبت دارد .اگرچه مسئولیت اجتماعی
نظر بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است،
اما موضوعات تحقیقات انجام شده ،بیشتر به
بخشهای تجاری مثل بانكداری ،زیستمحیطی و یا
ارتباطات از راه دور اختصاص دارند تا اینكه در حیطه
ورزشی انجامشده باشد.
اصول مسئولیت اجتماعی بر این واقعیت تأکید
میکند که در تجارتهای مختلف و بهویژه باشگاهها
باید متوجه تأثیر خود بر جامعه بوده و در برابر آن
مسئولیتپذیر باشند .باشگاهها با انجام فعالیتهای
مسئولیت اجتماعی ،ارتباط خود را با شهروندانی که
جامعه را تشكیل میدهند قویتر میکند و درنتیجه
حمایت طرفداران بیشتر میشود که یكی از راههای
بازگشت سرمایه برای باشگاهها همین حمایت
افزایشیافته هواداران است (بخشنده)9319،؛
بنابراین ،به دلیل اهمیت و نقش مسئولیت اجتماعی و
تأثیر آن بر خوشنامی از یکطرف و از طرفی دیگر ،با
توجه به کمبود تحقیقات مرتبط با موضوع مسئولیت
اجتماعی در حیطه ورزش و سازمانهای ورزشی،
محقق بر آن شد تا رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه-
های بدنسازی و خوشنامی باشگاه را از دیدگاه
ورزشكاران استفادهکننده از باشگاههای بدنسازی
استان سیستان و بلوچستان ،بررسی کند.
سؤال تحقیق این بود که آیا رابطهای بین مسئولیت
اجتماعی و خوشنامی باشگاههای بدنسازی وجود
دارد و اینكه آیا مسئولیت اجتماعی و مؤلفههای آن
(قانونی ،اقتصادی ،اخالقی و انساندوستی) میتوانند
پیشبینی کننده خوشنامی باشگاههای بدنسازی
استان سیستان و بلوچستان باشند.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود که بهصورت
میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد .جامعه
آماری پژوهش را کلیه آقایان ورزشكار در رشته
بدنسازی در سطﺢ استان سیستان و بلوچستان

1. Ressler
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یافتههای توصیفی مربوط به نمونههای آماری

یافتههای پژوهش

در جدول  .9نشان دادهشده است.
.
جدول  .1توصیف متغیرهای دموگرافیک ورزشكاران
میانگین سنی
زیر  22سال
( 34درصد)

 32 -22سال
( 48/7درصد)

کمتر از یک سال
( 98درصد)

بین  9تا  2سال
( 55درصد)

 49سال و باالتر
( 2درصد)

 42-39سال
( 95/3درصد)
سابقه ورزشی

بیشتر از  4سال
( 92درصد)

بین  3تا  4سال
( 95درصد)

میزان تحصیالت
زیر دیپلم
( 26/7درصد)

دیپلم
( 28/4درصد)

 922تا  222هزار تومان
( 97/4درصد)

 322تا  622هزار تومان
( 35/6درصد)

فوقلیسانس و دکتری
( 92/6درصد)

فوقدیپلم و لیسانس
( 34/3درصد)
میزان درآمد

بیشتر از یک میلیون
تومان ( 2/3درصد)

 622هزار تا یک میلیون
تومان ( 7/44درصد)

قبل از اجرای آزمونهای آماری استنباطی از آزمون کولموگروف -اسمیرنف 9برای تعیین نرمال بودن
دادهها انجام شد .نتایج این آزمون حاکی از نرمال بودن دادهها در متغیرهای موردمطالعه بود .لذا از آزمون-
های پارامتریک پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
جدول  .2میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی پیرسون میان متغیرهای تحقیق
متغیرها
خوشنامی
مسئولیت اجتماعی
قانونی
انساندوستی
اقتصادی
اخالقی

M

SD

خوشنامی

2/66
2/52
2/26
2/41
2/57
2/94

9/22
2/71
2/16
9/44
9/24
2/85

9

مسئولیت
اجتماعی
*2/42
9

قانونی
*2/39
*2/73
9

انسان
دوستی
*2/32
*2/74
*2/38
9

اقتصادی
*2/35
*2/66
*2/33
*2/46
9

اخالقی
*2/94
*2/48
*2/37
*2/92
*2/91
9

* در سطﺢ  P≤2/25معنیدار است

9.Kolmogorov –Smirnov Test.
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متوسط است .مسئولیت اجتماعی با خوشنامی
رابطۀ مثبت و معنیداری دارد ( .)r=2/42در
ضمن همۀ ابعاد مسئولیت اجتماعی با
خوشنامی باشگاه رابطه مثبت و معنیدار
داشتند .در واقع افزایش در مسئولیت اجتماعی
باشگاهها ،میتواند خوشنامی آنها را در پی
داشته باشد.

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق
در جدول  2ارائهشده است .همچنین یک
ماتریس همبستگی برای خرده مقیاسهای
مسئولیت اجتماعی و خوشنامی در جدول
ارائهشده است .همانطور که جدول نشان
میدهد ،همۀ خرده مقیاسهای مسئولیت
اجتماعی رتبۀ متوسط از پاسخدهندگان دریافت
کردهاند .میزان خوشنامی باشگاهها نیز در حد

جدول  .3نتایج آزمون ANOVA
متغیرهای پیشبین

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

814/823

9

814/823

باقیمانده

1682/354

383

32/629

مدل

قانونی

قانونی ،انسان دوستی

قانونی ،انساندوستی ،اقتصادی

قانونی ،انسان دوستی ،اقتصادی،
اخالقی

کل

92577/977

384

رگرسیون

9259/927

2

625/554

باقیمانده

1326/272

382

39/527

کل

92577/977

384

رگرسیون

9523/754

3

527/198

باقیمانده

944/741

389

32/612

کل

92577/977

384

رگرسیون

9452/262

4

726/239

باقیمانده

1925/995

382

32/828

کل

92577/977

384

سطح معنی

F

27/448

91/854

96/552

23/559

داری
*

2/229

* 2/229

*

*

2/229

2/229

* در سطﺢ  P≤2/25معنیدار است

جدول  .4مدل رگرسیونی چندگانه تبیینکننده خوشنامی باشگاههای بدنسازی
متغیرهای معادله

ضرایب غیراستاندارد
B

خطای استاندارد

ضریب استاندارد
Beta

t

sig
* 2/229

قانونی

2/735

2/942

2/219

93/698

انساندوستی

2/462

2/937

2/226

3/363

*

2/229

اقتصادی

2/315

2/933

2/912

2/189

*

2/229

اخالقی

2/414

2/996

2/238

4/252

*

2/229

* در سطﺢ  P≤2/25معنیدار است
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تمرکز اصلی بر مدل نهایی میباشد از بیان
معادله رگرسیونی در گامهای  9و  2خودداری
میشود و تنها متغیرهای معادله رگرسیون در
مرحله نهایی و همبستگی چندگانه در این
مرحله ارائه میشود.
تأثیر هر یک از متغیرهای پیشبین بر متغیر
مالک در جدول ( )4ارائه شده است .همانطور
که مشاهده میشود تمام متغیرهای پیشبین در
معادله رگرسیون باقی ماندهاند و هیچیک از این
شاخصها از معادله رگرسیون خارج نشدهاند.
نتایج نشان میدهد ،قانونی با بتای استاندارد
 2/219توانست پیشبینی معنیداری برای
خوشنامی باشگاه باشد .بعد از قانونی ،اخالقی با
بتای  2/238در رتبه دوم قرار دارد و همچنین
انساندوستی با بتای  2/226و اقتصادی با بتای
 2/912از قدرت پیشبینی کمتری برخوردار
بودند.

بهمنظور تعیین رابطه هر یک از متغیرهای
پیشبین بر خوشنامی باشگاه و همچنین
پیشبینی کلی متغیرها از رگرسیون چندگانه به
روش گامبهگام استفاده شد .هنگام اجرای
رگرسیون متغیرهای پیشبین به روش گامبهگام
انتخاب شدند ،در این روش همچنین با استفاده
از آزمون  Fمتغیرهایی که در معادله رگرسیون
تأثیر ندارند از معادله خارج میشوند.
نتایج رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام
در جدول  3و  4نشان دادهشده است ،جدول ،3
شامل نتایج آزمون  Fحاصل از  ANOVAدر
هر مدل میباشد .با توجه به نتایج آزمون  Fدر
هر چهار مرحله از رگرسیون چندگانه به روش
گامبهگام معنیدار هستند ( .)sig=2/229این
معنیداری نشان میدهد ،ضریب همبستگی
چندگانه صفر نیست و ضریب  Bدر معادله
رگرسیون معنیدار میباشد ،در ادامه با توجه به
اینكه در رگرسیون چندگانه با روش گامبهگام

جدول  .5همبستگی چندگانه معادله رگرسیون
مدل

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

نهایی

2/38

2/945

ضریب همبستگی چندگانه حاصل از
مؤلفههای مسئولیت اجتماعی جهت پیشبینی
خوشنامی باشگاه  2/38بهدستآمده است.
همانطور که در جدول  5نشان دادهشده است،
تقریباً  94درصد واریانس و تغییرات خوشنامی
باشگاه توسط مؤلفههای مسئولیت اجتماعی
پیشبینی میشود.

ضریب تعیین

خطای

تعدیلشده

برآورد

2/942

معیار

5/598

بحث و نتیجهگیری
باشگاههای ورزشی باید آگاهی داشته باشند
که اعمال نادرست و فاقد اعتماد پیامدهای
مخربی را به همراه دارد که میتواند خوشنامی
باشگاه را کاهش دهد و این به نوبه خود بر
عملكرد آینده باشگاه تأثیر منفی دارد ،بنابراین
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شنیوس ،)9118( 6پاوا و کرایوس )9116( 7و
لوئیس و بلكایو )2229( 8همخوانی دارد.
مک ویلیامز و همكاران)2226( 1
اشارهکردهاند که مدیریت شرکت (باشگاه) باید
یک استراتژی سرمایهگذاری برای شرکت در نظر
بگیرد تا از این طریق بتواند برای شرکت منافع
اقتصادی ایجاد کند که این مسئله میتواند برای
جامعه نیز مفید باشد و رشد و توسعه جامعه را
در پی خواهد داشت؛ بنابراین باشگاههای
بدنسازی هرچقدر درآمد بیشتری داشته باشند
و ازنظر اقتصادی قویتر باشند ،میتوانند برای
جامعه خدمات باکیفیتتری ارائه دهند و مفیدتر
باشند .از طرفی ،تحقیق حاضر با نتیجه تحقیق
پوالنسكی و وود ( )2229ناهمسو است .آنها
نشان دادند ،پیامدهای بعضی از فعالیتهای
طراحی شده برای سودرسانی به جامعه ،ممكن
است بر نگرش مصرفکنندگان تأثیر منفی
داشته باشد و دلیل این ناهمسویی ممكن است
این باشد که تحقیق مذکور در حیطه تجاری
انجامشده است و این میتواند به دلیل تفاوت
حیطه ورزش با حیطه تجاری باشد.
در پژوهش حاضر ،بین خرده مقیاس
«قانونی» از مفهوم مسئولیت اجتماعی با
خوشنامی باشگاههای بدنسازی رابطۀ مثبت و
معناداری مشاهده شد (،)r=2/39 ،P≤2/25
همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که
خرده مقیاس قانونی توانست پیشگوی معناداری
برای خوشنامی باشگاههای بدنسازی باشد
( .)β=2/21 ،P≤2/25این یافته با نتایج پژوهش
لنگوین ( )2299همخوانی دارد ،بنابراین

نیاز است که باشگاههای بدنسازی به خوشنامی
باشگاهشان توجه ویژهای داشته و پیوسته در
جهت حفظ آن تالش کنند.
در پژوهش حاضر ،بین مسئولیت اجتماعی و
خوشنامی باشگاههای بدنسازی رابطۀ مثبت و
معناداری مشاهده شد (.)r=2/42 ،P≤2/25
همچنین ،نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد
که خوشنامی مستقیماً تحت تأثیر متغیرهای
مسئولیت اجتماعی قرارگرفته است و درمجموع،
متغیرها توانستهاند  94درصد از واریانس متغیر
مالک ،یعنی خوشنامی را تبیین کنند .این
نتیجه با نتایج تحقیقات کنت ،)2221( 9سارتور
( ،)2299والكر و همكاران )2292( 2و بابیک و
ولف ( ،)2226الی و لی ،)2299( 3کلین و داوار
( )2224و سن و بتچرای )2229( 4همخوانی
دارد ،بنابراین مدیران باشگاهها ،باید
استراتژیهایی را تدوین کنند تا بتوانند در برابر
مسئولیتهایی که در قبال جامعه دارند پاسخگو
باشند و از این طریق خوشنامی باشگاه را به
ارمغان بیاورند.
همچنین ،بین خرده مقیاس «اقتصادی» از
مفهوم مسئولیت اجتماعی با خوشنامی
باشگاههای بدنسازی رابطۀ مثبت و معنیداری
مشاهده شد ( )r=2/35 ،P≤2/25و نتایج حاصل
از رگرسیون نشان داد که خرده مقیاس اقتصادی
توانست پیشبینی معنیداری برای خوشنامی
باشگاههای بدنسازی باشد (،P≤2/25
 ،)β=2/91این یافته با نتایج تحقیقات
مارگولیس و والش ،)2229( 5مکگوییر و
1. Kent
2. Walker
3. Lii & Lee
4. Sen & Bhattacharya
5. Margolis & Walsh

6. McGuire& Schneeweis
7.Pava & Krausz
8.Lewis & Riahi-Belkaoui
9. McWilliams et al.
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جامعه احترام گذاشته و مسائل اخالقی را در
کارها و فعالیتهای خود مورد توجه قرار دهند.
با توجه به رابطه مثبتی که بین هر چهار مؤلفه
مسئولیت اجتماعی و خوشنامی باشگاه وجود
دارد ،توجه به همه این مؤلفهها ضروری است،
بنابراین باشگاهها باید در بخش اقتصادی ،به
سرمایهگذاری و سودرسانی برای جامعه بپردازند
و در بخش قانونی ،حقـوق مصرفکنندگان را
رعایت و به قوانین و مقررات موجود عمل کند،
در بخش انسان دوستانه به فعالیت در امور
خیریه بپردازد و همچنین در بخش اخالقی،
هنجارهای جامعه را موردنظر قرار دهند.

باشگاههای بدنسازی برای افزایش خوشنامی،
نیاز است به مسئولیت قانونی خود کـه شـامل،
رعایـت حقـوق مصرفکنندگان ،رعایت حقـوق
گـروههـای ذینفع ،رعایـت اسـتانداردهای
زیستمحیطی ،بهداشتی و غیره عمل کنند.
از نتایج دیگر پژوهش حاضر این بود که بین
خرده مقیاس «انساندوستی» از مفهوم
مسئولیت اجتماعی با خوشنامی باشگاههای
بدنسازی رابطۀ مثبت و معنیداری مشاهده شد
( ،)r=2/32 ،P≤2/25همچنین انساندوستی ،از
مفهوم مسئولیت اجتماعی ،توانست پیشگوی
مناسبی برای خوشنامی باشگاههای بدنسازی
باشد ( .)β=2/22 ،p≥2/25این یافته با نتایج
9
پژوهشهای لنگوین ( )2299و الی و لی
( )2299همخوانی دارد ،آنها دریافتند که
مسئولیت اجتماعی اثری مثبت و معنیدار بر
خوشنامی دارد و همچنین اذعان داشتند،
فعالیتهای انسان دوستانه ،تأثیر نسبی بیشتری
از دیگر ابعاد مسئولیت اجتماعی دارد.
از میان خرده مقیاس مسئولیت اجتماعی،
خرده مقیاس «اخالقی» رابطه ضعیفتری با
خوشنامی باشگاههای بدنسازی استان سیستان
و بلوچستان داشت ( .)r=2/94 ،P≤2/25این
یافته با نتایج پژوهش کرییر و روس)9117( 2
همخوانی دارد و نشاندهنده این است که
باشگاههای بدنسازی استان سیستان و
بلوچستان به مسئولیتهای اخالقی خود در قبال
جامعه خوب عمل ننمودهاند ،بنابراین از مدیران
باشگاههای بدنسازی ،انتظار میرود همچون
سایر اعضای جامعه به ارزشها و هنجارهای

1. Lii & Lee
2.Creyer & Ross
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Abstract
Objective: Empirical evidence shows that social responsibility activities can
have a positive impact by strengthening reputation. Therefore, the aim of this
study was to determine the relationship between social responsibility and
reputation of gym clubs in Sistan and Baluchestan.
Methodology: The methodology of research was descriptive correlational and
according to its applicable purpose, the research was done in the field. The
population of the study were all bodybuilders of Sistan and Baluchestan which
according to Morgan Table, 384 of them were selected as the sample. Tools for
data collection was a researcher-made social responsibility questionnaire and
Reseller’s reputation questionnaire. Validity of questionnaires was confirmed
by five Professors of physical education and the reliability of the questionnaires
using Cronbach's alpha coefficient, were respectively (0.89) and (0.93). In order
to analyze the data, in descriptive section, the mean and the standard deviation
and in the analytical part, the Pearson correlation coefficient and stepwise
multiple regression were used.
Results: The results showed that all aspects of social responsibility have a
positive and significant relationship with the club's reputation. In addition, the
dimensions of legalizing (β =0.291), moral (β=0.238), philanthropy (β =0.206),
and economic (β= 0.19) were significant predictors for reputation.
Conclusion: Therefore, managers should pay more attention to social
responsibility to contribute to their clubs’ reputation.
Keywords: Social responsibility, reputation, fitness clubs, athletes.
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