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Abstract:
The purpose of this study was to investigate the effect of social responsibility
(based on new and special dimensions of sports) on customer`s loyalty with role
moderating of image and reputation in fitness clubs in Rasht city. In fact,
corporate social responsibility (CSR) is defined as a set of positive and active
management actions that the company takes to identify and satisfy consumer
needs that It does in relation to the goals of company. In today's, we can expect
from all businesses in the field of sports that their organizational behaviors are in
line with social responsibility. Accordingly, professional sports clubs in Europe
have adopted social responsibility programs as a means to achieve
organizational strategic goals. Walker (2009) states that sport industry
organizations face increasing pressure and stress to maintain profitability and
engage in socially acceptable behaviors, yet researchers have provided little
information on how consumers perceive and respond to corporate social
responsibility. One of the most well-known models in defining social
responsibility is Carroll's four-factor model (1979). Carroll assigned four
categories of social responsibility to every organization: a) economic
responsibility b) legal responsibility c) moral responsibility or compliance with
business ethics d) Philanthropy responsibilities. It should be stated that in this
research, the new model of social responsibility is used, i.e. replacing the
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dimension of health and education in the old model of Carroll's social
responsibility; Because based on the new model of Walker (2009), it seems that
this new model has a better application in sports clubs; On the other hand, it can
be said that the philanthropic dimension is more useful for measuring social
responsibility in industries, companies, and as a result, in the field of sports
industries due to the wide features of the management scope and human
resources, and it cannot be effective for use in physical fitness clubs; Based on
the research of Jung (2012) & Walker (2009), this new model of social
responsibility (using the health and education dimension instead of the
philanthropic dimension in the industry) can have a much better application in
order to measure the social responsibility of physical fitness clubs. Therefore,
since in many internal researches of our country, the same old corporate social
responsibility model of Carroll was used, but the current research measures the
relationships between variables with a new approach and the use of a special
social responsibility model for physical fitness clubs. Also, since the city of
Rasht, due to its proximity to the center of the country, has been greatly
influenced by the prevailing culture in the field of expanding and promoting
sports, especially in the field of bodybuilding; Therefore, the examination of the
above components in the developing industry of bodybuilding in this city should
be considered.
The method of the current research was descriptive-correlation and survey type,
which was conducted in the field. The statistical population of the research
included all male and female clients of physical fitness clubs. The research
sample was 409 customers who were selected by random sampling method. The
predictor variable was social responsibility and the criterion variable of
customers' attitude included image, reputation and loyalty. Data analysis of the
collected questionnaires was done by structural equation modeling with SPSS 24
and AMOS 24 software. The results of the analysis show that there is a positive
relationship between the research variables and this influence is also evident in
the final model. On the other hand, the social responsibility variable of the club
has an effect on the loyalty variable through the mediating variable of image and
also, through the mediating variable of reputation, on the loyalty variable. The
measurement model of the results of the factor analysis shows that all items
related to social responsibility, reputation, image and loyalty were significant at
the factor analysis (sig≤0.001). The results of the structural equation model of
the research examined the effects between the research variables simultaneously
in the model. After implementing the conceptual model of the research in
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AMOS software, according to the results of the structural model of the research,
it shows that all the items related to the research variables were significant. The
findings showed that the club's social responsibility with new components in the
field of sports, while having the greatest impact on the image, also has an impact
on reputation and loyalty. Also, image as an independent variable has an effect
on reputation and loyalty. However, in the final model, reputation does not have
a significant effect on loyalty; But the significant positive relationship and
influence between the research variables in the final model is very evident.
In general, club managers can attract potential customers and retain loyal
customers by considering the dimensions of social responsibility towards needs
of customers as an effective strategy and as a result of gaining a good image and
reputation, which is a requirement for the survival and competitive advantage of
these clubs. Organizations with customer-oriented corporate social responsibility
activities can improve the trust of a part of the consumer, thus influencing his
commitment. Given the impact of the financial crisis on the current economic
situation, which may cause consumer distrust and commitment to the
organization, it is a special time for businesses to strengthen their corporate
social responsibility policies and practices. Therefore, the results of these
measures increase the consumer's perception of value and the company receives
a satisfied and brand-loyal consumer. In fact, clubs can gain a good attitude and
image towards the club by investing and paying more attention to the economic,
moral, health and education dimensions, and especially the legal dimension. This
issue is a significant result of corporate social responsibility, which is suggested
to club managers to increase performance and gain a competitive edge.
Generally, the aforementioned research stated that one of the dimensions of
service quality includes the organization's sense of responsibility for providing
services. Therefore, due to the constant changes in the market and the addition of
new competitors, fitness centers should try to satisfy them by improving the
quality of services in different sectors.
Key words: Social responsibility, Sport, loyalty, Customer's attitude, Image,
Reputation

فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی

دوره سوم ،شماره دوم  ،تابستان 33  ۱۴۰۱

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاههای آمادگی جسمانی با
نقش میانجی تصویر و شهرت
حمیدرضا گوهر رستمی ،*1کبری پور یوسفی ،2نوشین بنار ،3سمانه نظری

4

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی (بر اساس ابعاد جدید و ویژه ورزش) بر وفاداری
مشتریان با نقش میانجی تصویر و شهرت در باشگاههای آمادگیجسمانی (ایروبیک ،بدنسازی و
آمادگیجسمانی) شهر رشت بود .روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی بود که به
شکل میدانی انجام شد .نمونه پژوهش 409 ،نفر مشتریان بودند که با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب
شدند .تجزیهوتحلیل دادههای پرسشنامههای جمعآوریشده با مدلسازی معادالت ساختاری با
نرمافزار SPSS 24و  AMOS 24انجام شد .یافتهها نشان داد مسئولیتاجتماعی باشگاه با مؤلفههای
جدید در حوزه ورزش درحالیکه بیشترین تأثیر را بر تصویر داشته ،بر شهرت و وفاداری نیز تأثیرگذار
است .همچنین تصویر بهعنوان متغیر مستقل بر شهرت و وفاداری تأثیر دارد .هرچند در مدل نهایی
شهرت بر وفاداری تأثیر معنیداری ندارد؛ اما رابطه مثبت معنیدار و تأثیرگذاری بین متغیرهای تحقیق
در مدل نهایی بسیار مشهود است .بهطورکلی ،مدیران باشگاهها میتوانند با مدنظر قرار دادن ابعاد
مسئولیت اجتماعی در قبال مشتریان بهعنوان یک استراتژی اثرگذار و درنتیجه کسب تصویر و شهرت
خوب ،باعث جذب مشتریان بالقوه و حفظ مشتریان وفادار شوند که این امر ،الزمه بقا و مزیت رقابتی
این باشگاههاست.
کلیدواژهها :مسئولیت اجتماعی ،ورزش ،وفاداری ،نگرش مشتریان ،تصویر ،شهرت
 .1استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
* ایمیل نویسنده مسئول
 .2کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 .3دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 .4دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.

Email: goharrostami@gmail.com

  3۴بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاههای آمادگی جسمانی …

مقدمه
امروزه موفقیت شرکتها با همکاری و توجه آن به سمت جامعه اندازهگیری میشود (

Rahman,

 .)2011ازاینروست که ) Montazeri and et al. (2019در نتایج تحقیق خود ،بیان میکنند توجه به
اثرات و پیامدهای قانونی ،اخالقی و اجتماعی در جامعه از موارد بسیار مهمی است که مدیران
ورزشی باید در حین تصمیمگیریهای خود به آنها توجه نمایند .درواقع ،خواستهها و انتظارات
افراد جامعه از سازمانها روزبهروز بیشتر شده است؛ تنوع بیشتری نیز پیداکرده است .از این پیامدها
و انتظارات بهعنوان «مسئولیت اجتماعی »1یاد میشود .ازاینرو ،کسبوکارها دریافتهاند که باید
توجه بیشتری نسبت به مسائل اجتماعی از خود نشان دهند .در سالهای اخیر ،مسئولیت اجتماعی
بهعنوان یک ابزار بازاریابی توانمند توسط سازمانها موردپذیرش و استفاده قرارگرفته است ( & He

 .)Lai, 2014براین اساس ،شرکتهای مدرن برای دستیابی و حفظ مشتریان سودآور و وفادار ،بر
مسئولیت اجتماعی تمرکز میکنند ) (Rezaei Dolatabadi and et al., 2013همچنین آنها تالش
میکنند تا اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت و تأثیر آن را روی بهتر شدن جامعه نشان دهند
( .)Rahman, 2012در این زمینه Servera-Francés & Piqueras-Tomás (2019) ،در پژوهش خود
بیان کردند که اجرای سیاستهای

CSR

2

در شرکتهایی که هدف آنها تأمین نیازهای

مصرفکنندگان است ،مزیت رقابتی ایجاد میکند .عموماً مسئولیت اجتماعی بهعنوان «تعهد یک
شرکت برای کاهش یا حذف هر اثر زیانآور و افزایش تأثیر مفید درازمدت آن روی جامعه»
تعریفشده است ( .)Walker, 2009به عقیده ) Solomon and et al. (2011مسئولیت اجتماعی شیوه
ای از مدیریت است که طبق آن ،سازمانها ،فعالیتهایی را انجام میدهند که اثر مثبتی بر جامعه و
ترویج کاالهای عمومی داشته باشند.
یکی از شناختهشدهترین مدلها در تعریف مسئولیت اجتماعی مربوط به مدل چهار عاملی
)Carroll (1979

است .کارول در مطالعهای با عنوان «هرم مسئولیت اجتماعی سازمان» برای هر
1. Social responsibility
2. Corporate Social Responsibility
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سازمان چهار دسته مسئولیت اجتماعی قائل شده است .الف) مسئولیت اقتصادی 1ب) مسئولیت
قانونی 2ج) مسئولیت اخالقی 3یا رعایت اخالق کسبوکار د) مسئولیتهای بشردوستانه .4در
نخستین بعد ،فعالیتها و اقدامات اقتصادی موردنظر قرار میگیرد .دومین بعد ،شامل رعایت حقوق
مصرفکنندگان و ذینفعان ،رعایت استانداردهای زیستمحیطی و غیره میشود .در سومین بعد 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 موردتوجه قرار دهند و آخرین
بعد آن ،مسئولیت بشردوستانه که مجموعه وظایف و تعهداتی را در برمیگیرد که سازمان باید در
جهت حفظ و کمک به جامعه با نگرش همهجانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور
انجام دهد

(2013

 .)Ehteshamnia,بسیاری از محققان در حوزه ورزش نیز از مدل کارول برای

ارزیابی و بررسی مسئولیت اجتماعی در حوزه ورزش استفاده کردهاند؛ در این زمینه میتوان به
پژوهش ) Jung (2012اشاره نمود؛ وی در رساله دکتری خویش با بکار گرفتن ابعاد چهارگانه فوق،
توانست کاربردی بودن آن در ورزش و کسب نتایج ارزشمند را بهطور مناسبی نشان دهد .از طرف
دیگر،

)Walker (2009

یک مدل جدید از مسئولیت اجتماعی را ارائه نموده و سپس موردبررسی

قرارداد؛ درواقع ،وی بهمنظور کاربردیتر شدن مدل کارول در حوزه ورزش ،بعد سالمت و
آموزش 5را به ابعاد مدل کارول افزود .به عقیده وی ،این مدل جدید مسئولیت اجتماعی با رویکرد
مشتری محور 6بوده و به دنبال اهدافی غیرتجاری و اقتصادی محور در حوزه ورزش است (.)59
برای این اساس ،به نظر میرسد با توجه به متفاوت بودن حوزه کاری و مشتریان باشگاههای
آمادگی جسمانی با شرکتها و صنایع تولیدی ورزشی ،این مدل جدید ،کاربرد بهتری در
باشگاههای ورزشی دارد؛ چراکه رویکرد غالب افراد شرکتکننده در باشگاههای آمادگی

1. Economic responsibility
2. Legal responsibility
3. Moral responsibility
4. Philanthropy responsibility
5. youth educational & health initiatives
6.Consumer-oriented CSR
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جسمانی ،سالمتی و تندرستی است .امروزه ،مسئولیت اجتماعی در حال تبدیلشدن به یک حیطه
مهم راهبردی 1برای نهادهای ورزشی (فدراسیونهای ورزشی ،لیگهای ورزشی ،باشگاههای
ورزشی ،ورزشکاران و کسبوکارهای ورزشی) است؛ ازاینرو ،سازمانها و مدیران ورزشی باید
نسبت به توسعه مسئولیت اجتماعی و اهمیت راهبردی آن در ورزش ،همانند مدیران تجاری در
دیگر صنایع آگاهی و شناخت داشته باشند ) .(Filizöz & Fişne, 2011درواقع ،بکار بستن اقدامات
مربوط به مسئولیت اجتماعی در صنعت ورزش راهی است که سازمانها و باشگاهها میتوانند برای
افزایش سهم بازار و رضایت و وفاداری مشتریان خود بهره برند ) .(Lee and et al.,2017در این
زمینه،

)Moyo and et al. (2021

با بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد

بازاریابی سازمانهای ورزشی حرفهای در آفریقای جنوبی ،بیان کردند

CSR

پیامدهای بازاریابی

بسیار ارزشمندی مانند بلیط فروشی ،فعالیتهای تبلیغاتی-فروش ،وفاداری به برند ،درک برند،
پوشش رسانهای و افزایش حمایت مالی برای سازمانهای ورزشی حرفهای به همراه دارد .همچنین،
)Lee and et al. (2021

نشان دادند پایبندی تیمهای ورزشی حرفهای به فعالیتهای مسئولیت

اجتماعی شرکت از انتظارات اصلی مشتریان سازمانهای ورزشی است و توجه بیشتر به عواملی مؤثر
در این زمینه میتوانند واکنش مثبت مصرفکنندگان به فعالیتهای  CSRسازمان را به همراه داشته
و درنهایت بر تصویر سازمانی ایجادشده در ذهن مشتریان و انگیزههای ادراکشده آنان تأثیر
عمدهای برجا گذارد .ازاینرو ،به دلیل اینکه ورزش بهعنوان یک نهاد اجتماعی و اقتصادی برجسته
در سراسر دنیاست ،باید بهطور دائم ،مسئولیتهای اجتماعی ورزشکاران ،مالکان تیم،
صاحبمنصبان لیگها و کارکنان سازمانهای ورزشی موردبررسی قرارگرفته و از آنها خواسته
شود ) .)Jung, 2012برایناساس ،مسئولیت اجتماعی یکی از جنبههای مهم استراتژیهای تجاری
یک سازمان ورزشی است.

1. Strategic
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تحقیقات مختلف نشان داده است مسئولیت اجتماعی بر نگرش اثرگذار است و به این خاطر باید
موردتوجه قرار بگیرد

(and et al., 2014; Irshad and et al., 2017

 .)Perezتعریفی که بیشتر

روانشناسهای اجتماعی از واژه نگرش دارند بیان میکند نگرش ،نظامی بادوام است که شامل یک
عنصر شناختی ،شامل اعتقادات و باورهای شخص درباره یک اندیشه یا شئ است (

Goodarzi,

 .)2014مسئولیت اجتماعی شرکت میتواند تأثیر مثبتی بر نگرش مصرفکننده نسبت به شرکت و
پیشنهادات آن بگذارد .نتایج پژوهشها عنوان کردند که مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مثبتی بر
تمایل مجدد به خرید دارد .همچنین بر پایه نظر محققان ،ارزش ادراکشده توسط مشتری اثر مثبتی
بر رضایت مشتری دارد .این موضوع نشان میدهد که اگر مشتری ادراک کند شرکت به مسئولیت
اجتماعی اهمیت میدهد و همان ارزشی که مشتری به جامعه میدهد را آن نیز به جامعه میدهد و
خود را در قبال جامعه مسئول میداند ،این موضوع بر تصویر شکلگرفته در ذهن مشتری و سپس
رضایت او از شرکت و درنتیجه میزان وفاداری او تأثیر خواهد داشت (Mojoodi and et al, 2016؛
Alrubaiee and et al., 2017؛ Jonikas, 2013؛  )Irshad and et al., 2017بنابراین میتوان بیان نمود
که در آینده باعث شهرت و خوشنامی شرکت نیز خواهد شد

(& Cadez, 2017

Galant؛

 .)Servera-Francés & Piqueras-Tomás, 2019همچنین ،ازنظر ) ،He and et al. (2014مسئولیت
اجتماعی راهی مؤثر برای افزایش سود و درنتیجه ایجاد اعتبار تصویر برند برای سازمان است .از
طرف دیگر ،شواهد نشان میدهد فعالیتهای مسئولیت اجتماعی میتواند از طریق افزایش تصویر
برند ،تقویت خوشنامی ،حفظ کارکنان ،افزایش فروش و تثبیت وفاداری مصرفکنندگان
پیامدهای مثبتی داشته باشند ( .)Ressler, 2010 ،Galant & Cadez, 2017بر این اساس ،سازمانها از
آن برای توسعه مزایای رقابتی و ایجاد روابط با سهامداران استفاده میکنند .طبق یک بررسی در
مشتریان اروپایی ،مشخص شد که  70درصد مشتریان در زمان خرید محصول یا خدماتشان ،متعهد
بودن شرکت به مسئولیت اجتماعی را در نظر میگیرند (.)Basu & Mueller, 2012

Van Den Berg

)& Lidfors (2012در تحقیقی با هدف بررسی ادراک  CSRبر وفاداری مشتری در صنعت سوئد
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بیان داشت هدف  CSRجاگیری مسئولیت در تمام اعمال شرکت و داشتن تأثیر مثبت روی محیط،
ارتباطات ،کارکنان ،مشتریان و سایر ذینفعان است .نتایج پژوهش

Van Den Berg & Lidfors

) (2012بیان کرد فعالیتهای  CSRبر رضایت مشتری ،تصویر نام تجاری و وفاداری بهطور مثبت
اثرگذار است.
سازمانها ،مؤسسات و باشگاههای ورزشی بهعنوان یکی از سازمانهای مطرح اجتماعی نیز به
مفهوم مسئولیت اجتماعی و پیامدهای آن در کسب مزیت رقابتی خود باید توجهی ویژه مبذول
دارند .در این زمینه Carlini and et al. (2021) ،رویکردهای مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتها
را در ورزش حرفهای بررسی کردند و بیان کردند سازمانهای ورزشی با استفاده از ویژگیهای
منحصربهفرد ورزش و همچنین ،پایبندی به اقدامات  ،CSRمیتوانند از آنها برای ایجاد ،تعامل و
متحد کردن افراد در طیف وسیعی از مرزها و همچنین ،ارتقا و ایجاد ارزش اجتماعی 1استفاده کنند
که با درنظرگرفتن عدم اطمینان محیطی و محدودیت منابع در جهان امروز ،این موضوع از اهمیت
بیشتری برخوردار است Jung (2012) .در بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی تیم ورزش حرفهای روی
تصویر ،هویت و وفاداری تیم به این نتیجه رسید که تمام ابعاد ( CSRاقتصادی ،قانونی ،اخالقی و
غیره) روی تصویر و وفاداری تیم تأثیر معنیداری دارد .برای کسب وفاداری در بازارهای امروزی
شرکتها مجبورند بر ایجاد و حفظ وفاداری مشتری تمرکز کنند و مسئولیت اجتماعی ابزار مفیدی
در این زمینه است

(2012 and Chung and at al., 2015

 .)Rahman,شرکتها از مسئولیت

اجتماعی را برای کسب مزیت رقابتی و ایجاد رابطه طوالنی با ذینفعان خود بکار میگیرند ( Naqvi,

 )2013و میتوان بیان نمود که شرکتها و مراکز ورزشی نیز از این موضوع مستثنی نیستند .مفهوم
مسئولیت اجتماعی بهطور فزاینده در صنعت ورزش رایج شده است .از طرف دیگر ،صنعت
روبهپیشرفت آمادگی جسمانی درواقع یک صنعت رقابتی است و ظهور قدرت مشتری در صنعت
مراکز آمادگی جسمانی مدیران را وادار ساخته تا بخش روابط عمومی خود را مجبور سازند

1. Social Value
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انتظارات سطح باالی مشتریان را برآورده کنند .بر اساس پژوهشهای
)Amirtash and et al. (2016) and al. (2017

Ramezaninezhad and et

لزوم توجه به متغیر رضایتمندی و وفاداری از

مهمترین عوامل جلب و جذب افراد در حوزه ورزش است .درواقع ،راضی نگهداشتن مشتریان
کنونی منجر به ایجاد وفاداری در آنها میشود و تعداد دفعات خرید را افزایش میدهد .با توجه به
این موضوع که همواره جذب مشتریان جدید چندین برابر بیشتر از نگهداری مشتریان کنونی هزینه
دارد ،میتوان گفت مشتریان وفادار بیشتر از مشتریان معمولی به جهت دریافت خدمات یا محصول
خرج میکنند .در یک جمعبندی کلی بر اساس مطالب ذکرشده میتوان بیان کرد یکی از
ملزومات مهم شرکتها برای بقا در عصر جهانیشدن ،دست یافتن به سهم بازار و مزیت رقابتی
بیشتر لزوم توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعی در کسبوکارشان است؛ بنابراین ،سازمانها و
باشگاهها ی ورزشی نیز از این موضوع مستثنی نبوده و با توجه به اهمیت مفهوم مسئولیت اجتماعی،
باید این مفهوم مهم را مدنظر اهداف رقابتی خود در جامعه مشتریان سازمان ورزشی قرار دهند.
بر اساس مطالب ذکرشده هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی هر یک از مؤلفههای چهارگانه
مسئولیت اجتماعی (اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و سالمت و آموزش) و همچنین تأثیر مسئولیت
اجتماعی بر نگرش مشتریان (وفاداری ،تصویر و شهرت) در باشگاههای آمادگی جسمانی است؛ با
این هدف که در این پژوهش از مدل جدید مسئولیت اجتماعی ،یعنی جایگزین کردن بعد سالمت
و آموزش در مدل قدیمی مسئولیت اجتماعی کارول استفادهشده است؛ چراکه مدل جدید

Walker

) ،(2009کاربرد بهتری در باشگاههای ورزشی دارد؛ از طرف دیگر ،میتوان گفت که بعد
بشردوستانه برای سنجش مسئولیت اجتماعی در صنایع ،شرکتها و درنتیجه در حوزه صنایع
ورزشی به دلیل ویژگیهای وسیع دامنه مدیریتی و نیروی انسانی ،کاربرد بیشتری دارد و نمیتواند
بهخوبی برای کاربرد در باشگاههای آمادگی جسمانی مؤثر واقع شود؛ بنابراین ازآنجاییکه در
بسیاری از تحقیقات داخلی کشور ،از همان مدل قدیمی  CSRکارول استفاده گردیده ولی پژوهش
حاضر با یک رویکرد جدید و استفاده از مدل مخصوص مسئولیت اجتماعی ویژه باشگاههای
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آمادگی جسمانی به سنجش روابط بین متغیرها میپردازد .از طرف دیگر ،با توجه به اینکه غالب
پژوهشهای انجامشده بهویژه در حوزه شهر رشت مانند تحقیق ) Saatchian and et al. (2013تنها
یک یا دو متغیر (شهرت ،تصویر و یا وفاداری) را با سایر متغیرها را در باشگاههای آمادگی
جسمانی موردبررسی قرار دادهاند و یا مانند پژوهشهای )Mojoodi and et and Ghofrani (2016

 alبا استفاده از مدل کارول یا سایرین ،متمرکز بر سایر نقاط و استانهای کشور بهغیراز شهر رشت
بوده و یا اینکه مانند پژوهش )، Bakhshande and et al. (2016) ،Montazeri and et al. (2019
) Rezaei soufi et al. (2021تنها بر یک رشته خاص ورزشی انجام گردیدهاند؛ بنابراین ،لزوم انجام
این پژوهش در باشگاههای بدنسازی شهر رشت در قالب یک مدل جامع با این متغیرهای
چندگانه ،همزمان با سه بعد (شهرت ،تصویر و یا وفاداری) بیشازپیش احساس گردید؛ بنابراین در
تحقیق حاضر ،جای این سؤال نیز مطرح است که آیا تالشهای مسئولیت اجتماعی باشگاه بر
وفاداری ،تصویر و شهرت آن اثرگذار بوده و آیا اقدامات  CSRهمچنین میتواند وفاداری مشتریان
به باشگاه را پیشبینی نماید؟ ازاینرو ،در این تحقیق ،مدل مفهومی که روابط میان  ،CSRتصویر،
شهرت و وفاداری را آزمون میکند بهطور جامع بررسیشده است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود که با استفاده از ابزار پرسشنامه ،تأثیر مسئولیت
اجتماعی باشگاههای آمادگی جسمانی بر وفاداری مشتریان با میانجی شهرت و تصویر بررسی کرده
است .جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مشتریان زن و مرد باشگاههای آمادگی جسمانی بود و با
توجه به اینکه جامعه آماری ،نامحدود بود و دقیق ًا مشخص نبود؛ بر اساس جدول مورگان  384نفر
بهعنوان نمونه پژوهش تعیین شدند .برای این منظور ،با احتمال افت نمونه 440 ،پرسشنامه بین
مشتریان توزیع گردید که  409پرسشنامه ،بعد از کنار گذاشتن پرسشنامههای مخدوش مورداستفاده
قرار گرفت .درواقع ،بعد از انجام مراحل اداری و دریافت لیست باشگاهها از اداره کل ورزش و
جوانان استان گیالن ،با توجه به اینکه شهر رشت دارای  5منطقه بود از هر منطقه  8باشگاه بهطور
تصادفی و از هر باشگاه نیز  11نفر از مشتریان بهصورت تصادفی انتخاب شدند .متغیر پیشبین
مسئولیت اجتماعی و متغیر مالک نگرش مشتریان شامل تصویر ،شهرت و وفاداری بود .برای
بررسی متغیر وفاداری ،تصویر و ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی ،قانونی و اخالقی) از
پرسشنامههای پژوهش

Jung, 2012

در حوزه ورزش استفاده شد و همچنین ،برای ارزیابی متغیر

شهرت و ابعاد جدید مسئولیت اجتماعی (بعد سالمت و آموزش) از پرسشنامههای پژوهش

Walker,

 2009در حوزه ورزش استفادهشده است .پرسشنامهها پس از ترجمه ،جهت تعیین روایی صوری و
محتوایی در اختیار اساتید و صاحبنظران تربیتبدنی و مدیریت ورزشی گرفتند .پایایی ابزار نیز با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامهها در دامنه  0/721تا  0/934بدست آمد .درنهایت،
پرسشنامهها بهصورت تصادفی بین مشتریان باشگاههای آمادگی جسمانی توزیع شدند .جهت
گزارش دادهها و تحلیل اطالعات ،در بخش آمار توصیفی از میانگین و جداول فراوانی و همچنین،
در بخش آمار استنباطی از تحلیل مسیر و مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار اس پی
اس اس (نسخه  1)24و ایموس (نسخه  2)24استفاده شد.
1. SPSS 24
2. Amos 24
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یافتههای پژوهش
جدول  ،1توصیف ویژگیهای جمعیتی نمونههای تحقیق بر اساس سطح تحصیالت ،رده سنی و
مدت فعالیت نشان میدهد .همچنین باید بیان نمود که  54/3درصد شرکتکنندگان ،زن و
همچنین 45/7 ،درصد شرکتکنندگان ،مرد بودند.
جدول .1توصیف ویژگیهای فردی پاسخدهندگان
متغیر

فراوانی

فراوانی

درصد

متغیر

فراوانی

فراوانی

درصد

لیسانس
مجموع

متغیر

409

100

مجموع

409

100

باالتر از

بین  3تا 5
سال
بیشتر از 5
سال
مجموع

فراوانی

26

6 /4

 56-66سال

5

1 /2

سال

فراوانی

لیسانس

106

25/9

 45-55سال

24

5 /9

بین  1تا 3

درصد

سطح تحصیالت

فوقدیپلم

71

17/4

34-44سال

68

16/6

رده سنی

دیپلم

141

34/5

23-33سال

210

51/3

سال

مدت فعالیت در باشگاه

زیر دیپلم

65

15/9

11 -22سال

102

24/9

کمتر از 1

73

17/8

184

45

69

16/9

83

20

409

100

جدول  ،2مدل اندازهگیری نتایج تحلیل عاملی نشاندهنده آن است که تمامی گویههای مربوط
به مسئولیت اجتماعی ،شهرت ،تصویر و وفاداری در تحلیل عاملی در سطح  0/001معنیدار بوده
است و این معناداری وزنهای رگرسیونی نشاندهنده روایی همگرای متغیرهای تحقیق در مدل
است.
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جدول  .2نتایج مدل اندازهگیری متغیرهای پژوهش
وزن
گویهها

متغیرها

رگرسیونی
استاندارد

بعد اقتصادی

<---

بعد اقتصادی

<---

بعد اقتصادی

<---

بعد اقتصادی

<---

بعد حقوقی و
قانونی
بعد حقوقی و
قانونی
بعد حقوقی و
قانونی
بعد حقوقی و
قانونی
بعد حقوقی و
قانونی

<---

<---

<---

<---

<---

بعد اخالقی

<---

بعد اخالقی

<---

بعد اخالقی

<---

توانایی رقابتی خوب
توجه زیاد به خواسته
ورزشکاران
تالش برای افزایش
ورزشکاران
تالش برای بهبود ارائه
خدمات به ورزشکاران
رعایت مقررات قانونی
فراهم کردن محیط امن و
عاری از خطر
اهمیت مدیریت به
استانداردهای بهداشتی
کنترل تعداد ورزشکاران
اطالعرسانی ورزشکاران از
موارد هشداردهنده خاص
توجه به حفظ کرامت و
شخصیت ورزشکاران
توجه به امنیت اخالقی و
تربیتی ورزشکاران

0/ 693
0/ 844
0/ 669
0/ 759
0/ 715
0/ 737
0/ 727
0/ 595
0/ 669
0/ 761
0/ 719

جلوگیری از ورود افراد
ناشناس و مشکوک به

خطای

وزن

استاندا

رگرسیونی

رد

غیراستاندارد
0/ 889

سطح

نسبت

معنیداری

بحرانی

***

13/ 682

0/ 065

16/ 732

0/ 067

1/ 119

13/177

0/ 063

0/ 825

***
***
***
***
***
***
***

1/ 000
12/ 679

0/ 078

0/ 993

12/ 996

0/ 078

1/ 008

12/ 849

0/ 089

1/143

10/ 775

0/ 086

0/ 922

***
***
***

1/000
16 /882

0/ 054

0/909

13/ 726

0/ 064

0/882

***
16/ 075

0/ 733

0/ 058

0/ 936

محیط باشگاه
بعد اخالقی

<---

کنترل توزیع مواد نیروزا

0/ 662

***

بعد اخالقی

<---

رفتار منصفانه با تمامی

0/ 822

***

21 /58

0/ 065

0/ 927
1/ 000
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ورزشکاران
بعد سالمت و
آموزش
بعد سالمت و
آموزش
بعد سالمت و
آموزش
بعد سالمت و
آموزش
بعد سالمت و
آموزش
بعد سالمت و
آموزش

<---

<---

<---

<---

<---

<---

وفاداری ()V1

<---

وفاداری ()V2

<---

وفاداری ()V3

<---

وفاداری ()V4

<---

اطالعرسانی راجع به فواید
ورزش
استفاده از اطالعات بهروز
در آموزش
تذکر نحوه درست
حرکات و تکنیکها
داشتن برنامههای آموزشی
برای ورزشکاران
آموزش الزم توسط مربی
به ورزشکاران
تضمین سالمت
ورزشکاران حین تمرین
خوب صحبت کردن راجع
به باشگاه
تشویق دوستان برای
حضور در باشگاه
تشویق دوستان برای
حمایت از باشگاه
انتقاد از باشگاه برابر توهین
شخصی

0/ 663
0/ 755
0/ 637
0/ 726
0/ 694
0/ 711
0/ 752
0/ 856
0/ 753
0/ 449

***
***
***
***
***

12/ 351

0/ 074

0/910

13/ 940

0/ 068

0/ 943

11/ 737

0/ 059

0/ 692

13/ 456

0/ 077

1/035

12/ 881

0/ 060

0/ 775

***
***
***
***
***

وفاداری ()V5

<---

احساس غرور با باشگاه

0/ 435

***

1/ 000
8/ 156

0/ 161

1/317

8/ 365

0/ 173

1/444

8/ 159

0/ 168

1/ 368

8/ 849

0/ 120

1/065
1/000

شهرت ()Sh1

<---

ارائه خدمات باکیفیت باال

0/ 767

***

7/ 609

0/ 182

1/ 383

شهرت ()Sh2

<---

تاریخچه تأسیس طوالنی

0/ 515

***

7 792

0/ 122

0/ 954

شهرت ()Sh3

<---

مدیریت قوی باشگاه

0/ 690

***

7/ 776

0/ 160

1/ 245

شهرت ()Sh4

<---

تبلیغات زیاد توسط باشگاه

0/ 495

***

1/ 000

تصویر ()T1

<---

حفظ ورزشکاران

0/ 746

***

14/ 857

0/ 062

0/ 927

تصویر ()T2

<---

انجام تمرینات خوب

0/ 639

***

12/ 616

0/ 054

0/ 686

تصویر ()T3

<---

قابلاعتماد بودن باشگاه

0/ 786

***

15/ 697

0/ 056

0/ 875

تصویر ()T4

<---

12/ 663

0/ 052

0/ 665

داشتن حس صمیمیت با
باشگاه

0/ 651

***
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تصویر ()T5

<---

تصویر ()T6

<---

تصویر ()T7

<---

تالش برای خشنودی
ورزشکاران
خوب اداره شدن

0/ 861

***

17/171

0/ 061

1/ 047

0/ 819

***

16/ 396

0/ 056

0/ 920

سرمایهگذاری برای
سالمتی و شادابی

***

0/ 737

1/ 000

ورزشکاران

جدول  ،3شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی مسئولیت اجتماعی را نشان میدهد.
برای بررسی مدل ساختاری پژوهش معنیداری وزنهای رگرسیونی در سطح  %99که داللت بر
روایی همگرایی دارد و شاخصهای برازش مدل ساختاری مهم میباشند .نتایج حاصل از
شاخصهای برازش نشاندهنده برازش مدل بر اساس دادههای نمونه هستند.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیرهای تحقیق
شاخصها

GFI

AGFI

NFI

IFI

CFI

RMSEA

مسئولیت اجتماعی

0/ 914

0/ 888

0/ 915

0/ 951

0/ 950

0/ 056

وفاداری

0/ 985

0/ 943

0/ 979

0/ 984

0/ 984

0/ 084

شهرت

0/ 996

0/ 965

0/ 991

0/ 994

0/ 994

0/ 068

تصویر

0/ 969

0/ 934

0/ 970

0/ 978

0/ 978

0/ 079

در جدول  ،4نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری پژوهش ارائهشده است که تأثیرات بین
متغیرهای تحقیق بهطور همزمان در مدل موردبررسی قرارگرفته است .پس از اجرای مدل مفهومی
تحقیق در نرمافزار ایموس ،با توجه نتایج مدل ساختاری پژوهش نشان میدهد که تمامی گویههای
مربوط به متغیرهای تحقیق در سطح معنیداری  0/ 001معنیدار بود.

  ۴6بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاههای آمادگی جسمانی …
جدول .4نتایج مدل ساختاری مسئولیت اجتماعی با نگرش مشتریان (تصویر ،شهرت و وفاداری)
وزن رگرسیونی

سطح

نسبت

خطای

وزن رگرسیونی

استاندارد

معنیداری

بحرانی

استاندارد

غیراستاندارد

مسئولیت اجتماعی<---تصویر

0/ 785

***

13 / 505

0/ 074

0/ 993

مسئولیت اجتماعی <---شهرت

0/ 296

***

3 / 605

0/ 070

0/ 254

مسئولیت اجتماعی <---وفاداری

0/ 295

***

3/ 611

0/ 082

0/ 296

0/ 804

***

متغیرها

مسئولیت سالمت و
آموزش<--مسئولیت اجتماعی

1/ 000

مسئولیت اخالقی<---مسئولیت اجتماعی

0/ 835

***

18/ 869

0/ 063

1/ 187

مسئولیت قانونی<---مسئولیت اجتماعی

0/ 854

***

19/ 397

0/ 056

1/ 094

مسئولیت اقتصادی<---مسئولیت اجتماعی

0/ 765

***

16/ 831

0/ 056

0/ 944

تصویر <---شهرت

0/ 619

***

6 / 000

0/ 070

0/ 420

شهرت<---وفاداری

0/ 082

0/481

0/ 705

0/ 136

0/ 096

تصویر <---وفاداری

0/ 449

***

4/ 232

0/ 084

0/ 356

تصویرT1 <---

0/ 755

***

1/ 000

تصویرT2 <---

0/ 643

***

13/ 166

0/ 056

0/ 736

تصویرT3 <---

0/ 787

***

16/ 423

0/ 057

0/ 934

تصویرT4 <---

0/ 646

***

13/ 241

0/ 053

0/ 701

تصویرT5 <---

0/ 848

***

18/ 002

0/ 061

1/ 098

تصویرT6 <---

0/ 816

***

17/ 222

0/ 057

0/ 975

تصویرT7 <---

0/ 777

***

16/ 039

0/ 069

1/ 112

شهرتSh4 <---

0/ 437

***

1/ 000

شهرتSh3 <---

0/ 783

***

8/ 239

0/ 194

1/ 599

شهرتSh2 <---

0/ 471

***

7/ 519

0/ 131

0/ 983

شهرتSh1 <---

0/ 701

***

7/ 959

0/ 179

1/ 426

وفاداریV1 <---

0/ 675

***

1/ 000

وفاداریV2 <---

0/ 754

***

15/ 247

0/ 071

1/ 075

وفاداریV3 <---

0/ 797

***

12/ 514

0/ 098

1/ 225

وفاداریV4 <---

0/ 540

***

9/ 363

0/ 116

1/ 083

وفاداریV5 <---

0/ 723

***

9/ 885

0/ 140

1/ 385
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جدول  .5شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی مسئولیت اجتماعی با متغیرهای نگرش (تصویر،
شهرت و وفاداری)
AGFI
0/881

GFI
0/912

CFI
0/951

IFI
0/951

NFI
0/920

RMSEA
0/060

شاخصها
مدل

با توجه به جدول  5شاخصهای برازش مدل نهایی تحقیق نشان میدهد که مدل نهایی از
برازش بسیار خوبی برای متغیرهای پژوهش حاضر برخوردار است .مقادیر شاخصهای ارائهشده
برای مدل مربوطه ،شاخصهای برازش  NFI ،IFI ،CFI ،GFI ،AGFIبزرگتر از  0/9و درنهایت
 RMSEAنیز ،کوچکتر از  0/060است که همگی اعتبار این مدل را تأیید کردند.

شکل  .2مدل ساختاری تأثیر مسئولیت اجتماعی بر نگرش مشتریان

بر اساس مدل نهایی تحقیق متغیر مسئولیت اجتماعی  CSRبهعنوان متغیر مستقل بهطور مستقیم
بر متغیر وفاداری ،تصویر و شهرت تأثیرگذار است .همچنین ،مسئولیت اجتماعی باشگاهها بیشترین
تأثیر را بر تصویر باشگاه دارد .در این زمینه نکته قابلتوجه این است که در متغیر مسئولیت

  ۴8بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاههای آمادگی جسمانی …

اجتماعی ،بعد قانونی با وزن رگرسیونی  0/85بیشترین تأثیر را در مدل نهایی دارا بود .از طرف
دیگر همچنین ،متغیر مسئولیت اجتماعی باشگاه از طریق متغیر میانجی تصویر بر متغیر وفاداری و
همچنین ،از طریق متغیر میانجی شهرت بر متغیر وفاداری تأثیرگذار است.
در مدل معادالت ساختاری حاضر ،در مورد مؤلفههای مهم تأثیرگذار بر وفاداری باید بیان نمود
که درواقع ،متغیر تصویر شامل  7گویه بوده که از بین آنها "تالش برای خشنودی ورزشکاران" با
وزن رگرسیونی استاندارد  0/85بیشترین تأثیر را بر وفاداری مشتریان دارد .همچنین ،متغیر شهرت
باشگاه شامل  4گویه بوده که "مدیریت قوی باشگاه" با وزن رگرسیونی استاندارد  0/78بیشترین
تأثیر را بر وفاداری دارد .نکته مهمی که باید توجه نمود ،در مدل نهایی نشان داده شد که متغیر
شهرت بر وفاداری تأثیر معنیداری ندارد و این امر ،شاید به علت حضور متغیر تصویر و تأثیر باالی
تصویر روی وفاداری باشد درحالیکه شاید بتوان بیان نمود که متغیر شهرت بهطور مستقل (در مدل
جداگانه و بدون سایر متغیرها) ،بر وفاداری تأثیر قابلتوجهتری داشته باشد و درنهایت بتواند باعث
مزیت رقابتی باشگاه شود .درنهایت باید بیان نمود که متغیر تصویر در مدل با وزن رگرسیونی 0/62
بر متغیر شهرت باشگاه تأثیر باال و قابلتوجهی دارد.
بحث و نتیجهگیری
از نتایج مهم این پژوهش ،تبیین نقش مسئولیت اجتماعی باشگاهها بر نگرش مشتریان (تصویر،
وفاداری و شهرت) نسبت به باشگاه بود .نتایج تحلیل عاملی تأییدی حاصل از مدل معادالت
ساختاری نشان داد بین ابعاد مسئولیت اجتماعی باشگاهها با نگرش مشتریان (تصویر ،وفاداری و
شهرت) رابطه معنیداری باالیی وجود دارد .درواقع ،سازمانها باید به نیازهای مصرفکنندگان
توجه کنند و باید آماده باشند خود را بهطور مداوم با این نیازهای همیشه در حال تغییر سازگار
کنند؛ چراکه این موضوع ،مربوط به نیازهای آنان و سایر ذینفعشان است (

Radulescu & Hudea,

 .)2018نتایج یافتهها با نتایج تحقیقات )Alrubaiee ،Servera-Francés & Piqueras-Tomás (2019
)Galant & Cadez (2017) and Irshad and et al., (2017) ،Jonikas (2013) ،and et al. (2017
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همخوانی دارد؛ بر اساس این پژوهشها ،سرمایهگذاری بر

CSR

نهتنها به شرکت این امکان را

میدهد که تأثیر بازار و روندهای تجارت روی جامعه را کاهش دهد ،بلکه همچنین منجر به تولید
ارزشافزوده برای مصرفکنندگان میشود .مصرفکنندگان از شرکتهایی که اقدامات  CSRرا
برای نیازهای آنها به عهده بگیرید بهمرور آگاه شده و از آنان قدردانی میکنند .این موضوع باعث
افزایش در اعتماد و تعهد مصرفکننده نسبت به شرکتی خواهد شد که خدماتش را امتحان میکند
و درنتیجه افزایش رضایت و وفاداری مصرفکننده را به دنبال دارد .درواقع ،توجه به پایبندی
سازمانها به مسئولیت اجتماعی همواره یکی از مهمترین جنبههای پژوهشی در حوزههای سازمانی
و مدیریتی بوده است

(2020

 .)Wang,یافتهها نشان داد از بین متغیرهای تشکیلدهنده مسئولیت

اجتماعی ،بعد قانونی با وزن رگرسیونی  0/85بیشترین تأثیر را در مدل نهایی دارا بود .درواقع،
باشگاهها میتوانند با سرمایهگذاری و توجه بیشتر در ابعاد اقتصادی ،اخالقی ،سالمت و آموزش و
بهویژه بعد قانونی ،نگرش و تصویر خوب نسبت به باشگاه را کسب نمایند .این موضوع یک نتیجه
قابلتوجه از  CSRاست که به مدیران باشگاهها برای افزایش عملکرد و کسب لبه رقابتی پیشنهاد
میشود(Servera-Francés & Piqueras-Tomás ,2019

) .از طرف دیگر ،همچنین با توجه به

متفاوت بودن مدل مسئولیتپذیری حاضر یعنی دارا بودن بعد سالمت و آموزش ،میتوان بیان نمود
که مدل مسئولیتپذیری اجتماعی در پژوهش حاضر تناسب بیشتری با اهداف باشگاههای ورزشی
بهویژه تناسباندام دارد؛ که نتایج درزمینه این بعد خاص نشان دادند که مهمترین عامل در بعد
فوق" ،استفاده از اطالعات بهروز در آموزش ورزشکاران" است .آگاهی مربیان از جدیدترین
تمرینات ،تمرینات متنوع ،تمریناتی خطرناک و استفاده از تمرینات درست و اصولی در دورههای
مختلف تمرین با توجه به سطح آمادگی ورزشکاران میتواند کمک شایان توجهی باشد .براساس
نتایج  ،باالتر بودن میزان بعد قانونی نسبت به سایر ابعاد مسئولیت اجتماعی دور از انتظار نیست؛
درواقع باشگاههای کشور بعد از درنظر گرفتن اهداف مالی و کسب سود حداکثر در بعد اقتصادی،
بهطور شاخصتری ازنظر مؤلفه بعدی مسئولیت اجتماعی یعنی بعد قانونی در سطح باالتری قرار

  5۰بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاههای آمادگی جسمانی …

میگیرند .مسئولیت حقوقی و قانونی با بیشترین ضریب تأثیر دارای  5گویه میباشد که بر اساس
بار عاملی آنها مهمترین آنها به ترتیب بهقرار زیر میباشند:
.1

تأمین محیط ایمن و عاری از هرگونه خطر و آسیب برای ورزشکاران

.2

اهمیت مدیریت باشگاه به استانداردهای بهداشتی

.3

رعایت کامل مقررات قانونی

.4

اطالع موارد هشداردهنده خاص ورزشی و خطرات ورزشی به ورزشکاران

.5

کنترل ورزشکاران در ساعات مختلف تمرین

تمامی عوامل دارای بار عاملی باالیی بوده و این مسئله نشاندهنده اهمیت تمامی این عوامل در
تأثیرگذاری بر نگرش یعنی شهرت ،وفاداری و تصویر ورزشکاران نسبت به باشگاه دارد .بر اساس
بار عاملی ،مهمترین شاخص حقوقی برای مدیریت باشگاهها ،تأمین محیط ایمن و عاری از خطر و
آسیب برای ورزشکاران است .الزم است مدیران باشگاهها مسئولیت ارائه محیط امن و بیخطر
برای بخشهای مختلف باشگاه را تشخیص دهند ،و بهطور مستمر باید امنیت ورزشکاران و
دستگاههای ورزشی را بررسی و اندازهگیری کنند .حتی آنها میتوانند با برقراری ارتباط با
تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی در جهت آگاهی بیشتر تولیدکنندگان در راستای اقدامات
ال سالمت افراد
هماهنگ با سالمتی و امنیت ورزشکاران بکوشند .یکی از مسائلی که معمو ً
ورزشکار را با مخاطره مواجه میسازد ،عدم توجه به مقررات ورزشی و استانداردهای بهداشتی
است .در رابطه با امور بهداشتی باید برنامههایی را تدوین و به آن عمل نمایند و بهصورت ابالغیه در
معرض عموم در باشگاه نصب نمایند ،این امر با تالش مدیران و مربیان و همچنین ورزشکاران
میتواند محقق گردد .درواقع پایبندی سازمانها به مسئولیت اجتماعی نقش قابلمالحظهای در تغییر
رفتار مصرفکننده نیز خواهد داشت (.)Wang, 2020
خروجیهای حاصل از معادالت ساختاری نشان میدهد مسئولیت اجتماعی باشگاهها با وزن
رگرسیونی استاندارد  0/ 78در سطح معنیداری  0/ 001بر تصویر باشگاه تأثیر دارد .بر این اساس،
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باشگاهها با درگیر کردن خود در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی میتوانند نظر مثبت مشتریان را
نسبت به ارزیابی باشگاه ،انتخاب و پیشنهاد به دیگران به دست آورند

(and et al., 2021

.)Lee

بیشترین دلیلی که میتوان ذکر کرد تا باشگاهها درگیر فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شوند این
است که  CSRازنظر مالی برای باشگاه ورزشی خوب است و میتواند منجر به سود بیشتر و یا
حمایت عمومی بیشتر شود ) .)Moyo and et al., 2021درواقع ،اگر مشتری درک کند شرکت به
مسئولیت اجتماعی اهمیت میدهد و خود را در قبال جامعه و بهویژه مشتریانش مسئول میداند ،این
موضوع بر تصویر شکلگرفته در ذهن مشتری تأثیر خواهد داشت

(and et al, 2016

Alrubaiee and et al., 2017؛  .)Irshad and et al., 2017همچنین ،ازنظر

Mojoodi؛

)He and et al. (2014

مسئولیت اجتماعی ،راهی مؤثر برای ایجاد اعتبار تصویر برند برای سازمان است؛ که این یافته با
نتایج

)Chung, Yu & Shin ،Lee and et al. (2021)، Irshad and et al. (2017) ، Wang (2020

)(2015همخوان است.
همچنین خروجیهای حاصل از معادالت ساختاری نشان میدهد مسئولیت اجتماعی باشگاه با
وزن رگرسیونی استاندارد  0/30در سطح معنیداری  0/001بر شهرت تأثیر مثبتی دارد .هراندازه
میزان مسئولیت اجتماعی باشگاهها در قبال ورزشکاران بیشتر شود بر شهرت باشگاه تأثیر بیشتری
دارد .درواقع ،مسئولیت اجتماعی سازمان نقش مهمی در افزایش شهرت سازمان نزد مصرفکننده
ایفا میکند ( .)Wang, 2020این یافته با نتایج تحقیقات
)Lee and et al. (2017)،(2019

دارد .نتایج

Servera-Francés & Piqueras-Tomás

 Bakhshandeh and et al., (2016) ،Ghofrani (2016) ،همخوانی

پژوهش)Ghofrani (2016

نشان داد همه ابعاد مسئولیت اجتماعی با خوشنامی باشگاه

رابطه مثبت و معناداری دارند؛ بنابراین ،نیاز است مدیران باشگاههای بدنسازی توجه بیشتری به
مسئولیتهای اجتماعی داشته باشند تا خوشنامی باشگاههای خود را تضمین کنند .مسئولیت
اجتماعی از طریق تبلیغات دهانبهدهان میتواند بر شهرت اثرگذار باشد و ترویج فعالیتهای
مسئولیت اجتماعی باعث افزایش شهرت باشگاه شده و منبع مزیت رقابتی محسوب گردد که وجهه
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شرکت را به میزان قابلتوجهی بهبود میبخشد (.)Servera-Francés & Piqueras-Tomás ,2019
شهرت ،فاکتور اساسی موفقیت هر سازمان و باارزشترین سرمایه برای سازمان است؛ درواقع،
هدف مهم بسیاری از سازمانها ،انجام اقدامات ایجادکننده شهرت است (

Amirtash and et al.,

 )2016و چهبسا سازمان و باشگاه ورزشی که بهعنوان نهادی با دارا بودن استانداردهای مسئولیت
اجتماعی در جامعه شناخته شود و این خود به روند افزایش شهرت آن باشگاه را بسیار تسهیل
مینماید.
در رابطه با تأثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان ،خروجیهای حاصل از معادالت
ساختاری این تأثیر را تائید میکند و نشان میدهد مسئولیت اجتماعی با وزن رگرسیونی استاندارد
 0/29در سطح معنیداری  0/001بر وفاداری تأثیر دارد .این یافته با نتایج

Mojoodi and et al.

) Irshad and et al. (2017) ،Amirtash and et al. (2016) ،(2016همخوان است .با توجه به نتایج
باال ،مدیران باشگاهها بهتر میتوانند درک کنند که قلب موفقیت کسبوکارشان و درنتیجه حفظ
وفاداری مشتریان ،تالش برای انجام و سرمایهگذاری درزمینه مسئولیت اجتماعی است .مدیران
میتوانند با ایجاد مسئولیت اجتماعی ،زمینه افزایش وفاداری مشتریان را فراهم آورده و به دنبال آن
شاهد بهبود عملکرد بهعنوان عامل مهمی در بقا و پیشرفت آنها باشند .پژوهش
)(2017

Lee and et al.

بیان میکند شرکتها با توجه به این نتایج مثبت میتوانند مشوقهای بیشتری را برای

سیاستهای

CSR

و برنامهریزی بازاریابی برای افزایش وفاداری مشتری انجام دهند .همچنین،

) Montazeri and et al. (2019بیان نمود سازمانها و تیمهای ورزشی که خواهان ایجاد وفاداری
مثبت هستند ،باید بر طرحهای مسئولیت اجتماعی همراه با راهبردهای بازاریابی ،باهدف بهبود
تصویر تیم و هویت تیمی خود ،تمرکز و سرمایهگذاری بیشتری داشته باشند.

نکته قابلتوجه این است که متغیر مسئولیت اجتماعی باشگاه از طریق متغیر میانجی تصویر و
بهطور غیرمستقیم نیز بر متغیر وفاداری به میزان نسبتاً خوبی (وزن رگرسیونی  )0/45اثرگذار است.
درواقع ،باشگاهها ورزشی که امتیاز باالتری در میزان مسئولیت اجتماعی دارند خودبهخود تصویری
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بهتری از برند خود در ذهن مشتریانشان شکل داده و باعث رضایت خاطر مشتریان و درنهایت
شاهد ایجاد مشتریان وفادار برای حضور در باشگاه خواهند بود .نتایج مطالعه

& Servera-Francés

) Piqueras-Tomás (2019نشان میدهد که مصرفکنندهای که از انجام اقدامات  CSRشرکت با
توجه به نیازهای مشتریان ،آگاه و قدردان است و به آن سازمان از این نظر اطمینان دارد بهنوبه خود
به افزایش اعتماد و تعهد مصرفکننده نسبت به شرکت شده که عالوه بر این رضایت میتواند
وفاداری مصرفکننده را نیز تشدید میکند .درزمینه

رابطه بین تصویر و وفاداریMontazeri and ،

) et al. (2019در پژوهش خود نشان داد مدیران ورزشی میتوانند با بر عهده گرفتن مسئولیتهای
خود در قبال جامعه ،موجب بهبود تصویر و جایگاه خود در ذهن مصرفکنندگان ورزشی شوند ،به
افزایش سطح هویت هواداران کمک کنند و وفاداری نگرشی آنان را نسبت به تیمها ،باشگاهها و
سازمانهای ورزشی بیشتر کنند .همچنین نتایج پژوهش حاضر با پژوهش انجامشده

Saatchian and

) et al. (2013در باشگاههای آمادگی جسمانی شهر رشت همخوانی دارد؛ نتایج پژوهش آنها نشان
داد اگر باشگاههای بدنسازی در شهر رشت موجبات رضایت و نگرش مثبت مشتریان (ورزشکاران)
خود را فراهم آورند بهاینترتیب میتوانند در میزان تعهد ،وفاداری و درنهایت حضور مجدد آنها
نقش بسیار مؤثری ایفا نموده و بر مزیت رقابتی این مراکز ورزشی در جامعه هدف و بازار بیفزایند.
رضایت مصرفکننده از سازمان متعهد به  CSRمنجر به حفظ مصرفکننده میشود و بر اهداف
خرید تأثیر میگذارد

(and et al., 2017

 .)Irshadبرای کسب وفاداری در بازارهای امروزی

شرکتها مجبورند بر ایجاد و حفظ وفاداری مشتری تمرکز کنند و  CSRابزار مفیدی در این زمینه
است ( .)Rahman, 2012برند شدن در یک صنعت راهی است؛ بی پایان و نیازمند تحقیق و درک
اهمیت ارزش برند و تأثیری که بر وفاداری مشتریان دارد که به بررسی و سرمایهگذاری بر عوامل
اثرگذار بر آن همچون تبلیغات ،ایجاد آگاهی از برند و تصویر برند دارد (
.)2020

Almasi and et ah.,
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خروجیهای حاصل از معادالت ساختاری ،تأثیر تصویر بر وفاداری را تائید کرده و نشان میدهد
تصویر باشگاه با ضریب رگرسیونی استاندارد  0/45در سطح معنیداری  0/001بر وفاداری تأثیر
دارد .پس تصویر باشگاه در کل مدل و با در نظر گرفتن متغیرهای درگیر در مدل معنیدار و مثبت
بوده و میزان تأثیر تصویر باشگاه بر وفاداری با توجه به نتایج باال است .درواقع بر اساس یافتههای
فوق ،در چارچوب این الگوی مدیریتی جدید مبتنی بر مسئولیت اجتماعی ( )CSRتأکید بر رابطه با
مصرفکنندگان است که میتوان  CSRرا بهعنوان یک عنصر که برای مصرفکننده ارزش تولید
میکند در نظر گرفت (Alrubaiee and et al., 2017؛  .)Jonikas, 2013ازاینرو ،با توجه به ارزش
ایجادشده برای مشتری ،احساس رضایت و ثبات را در وی تحت تأثیر قرار داده و از این طریق
باعث ایجاد و توسعه وفاداری در مشتریان میگردد ( .)Irshad and et al., 2017نتایج پژوهشها در
بررسی سازمانهای متعهد به مسئولیت اجتماعی تأثیر قابلتوجه آن را بر اعتماد ،رضایت ،وفاداری و
درنتیجه تأثیر رضایت بر وفاداری را تائید میکند (.)Servera-Francés & Piqueras-Tomás, 2019
نکته قابلتوجه در این زمینه این است که در صنایعی چون صنعت ورزش که خدماتی هستند
ویژگیهای غیرملموس مانند اعتبار و اطمینان ممکن است نقش اصلی را در ایجاد و حفظ وفاداری
ایفا نمایند ،پس با ایجاد و تقویت اطمینان (تصویر) در مشتریان میتوان وفاداری را افزایش داد.
شاید به این خاطر باشد که افراد ،شناخت اولیه از باشگاه را مستقیماً از طریق تجربیات ،عقاید و
احساسات ،نگرشها ی ذهنی و طرقی که افراد در بیرون باشگاه در مورد آن صحبت میکنند به
دست میآورند .درواقع برای افزایش وفاداری مشتریان بهعنوان یک هدف استراتژیک عواملی غیر
از مسائل مادی وجود دارد .یکی از کارسازترین و باارزشترین این عوامل نام تجاری سازمان
(تصویر) است .درواقع ،در دنیای پررقابت امروز ادامه حیات سازمانها درگرو وفاداری مشتریان
آنهاست؛ بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان عامل تعیینکننده چگونگی موفقیت
آنهاست و بر اساس نتایج یافتهها یکی از آن متغیرهای بسیار اثرگذار و واسطه ،متغیر تصویر باشگاه
در نزد مشتریان است ( .)Lee and et al., 2017همچنین پژوهش ) .Saatchian and et. al (2013در
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باشگاههای آمادگی جسمانی شهر رشت نشان داد که ایجاد و ارتقا تصویر مثبت مشتریان
باشگاههای آمادگی جسمانی از کیفیت خدمات این مراکز رابطه مستقیم و مثبتی بر وفاداری و تعهد
( )r= 0.395آنان در آینده خواهد داشت.
در رابطه با تأثیر شهرت بر وفاداری نتایج حاصل از معادالت ساختاری نشان داد شهرت باشگاه
با وفاداری مشتریان در سطح  0/001رابطه معنیداری ندارد و وزن رگرسیونی میان آنها برابر با
 0/08است؛ بنابراین یافتههای مطالعه از این فرضیه حمایت میکند که شهرت باشگاه شاید بهطور
مستقل بر وفاداری مشتریان تأثیرگذار بوده و باید در مدل مستقل در وفاداری مشتریان موردتوجه
قرار گیرد .ولی درمجموع در مدل نهایی این رابطه مستقیم بین شهرت باشگاه و وفاداری مشتریان
معنیدار نبوده است .این شاید به علت حضور متغیر تصویر و تأثیر باالی تصویر و حتی  CSRروی
وفاداری باشد .نتیجه فرضیه که عدم رابطه معنیدار میان شهرت و وفاداری را نشان داد با یافتههای
) Lee and et al. (2017) and Chung, Yu & Shin (2015ناهمخوان است .درواقع ،شهرت خوب
مشتریان را جذب میکند ،همچنین مانع درک اطالعات منفی توسط ذینفعان میشود.

Chung, Yu

) & Shin (2015نیز معتقد هستند که مسئولیت اجتماعی سازمان منجر به افزایش وفاداری نگرشی و
رفتاری در مشتریان خواهد شد .چنین مشتریانی از شهرت سازمان با افراد مختلف مانند اعضای
خانواده ،دوستان و همکاران صحبت خواهند کرد که این امر مزایای بسیاری همچون جذب
مشتریان جدید و افزایش فروش را به همراه خواهد داشت ( .)Chung, Yu & Shin, 2015همچنین
نتایج حاصل از معادالت ساختاری نشان داد تصویر باشگاه با شهرت باشگاه در سطح معنیداری
 0/001با وزن رگرسیونی  0/62تأثیر باال و قابلتوجهی دارد .ترویج تصویر مثبت و همزمان ایجاد
شهرت خوب (شهرت از تصویر ناشی میشود) عنصر ضروری اعالن یک سازمان است .اگر روابط
عمومی اخالقیا ت ،شفافیت در کار و انجام مسئولیت اجتماعی در کار داشته باشد شهرت خوب از
آن سازمان حاصل میشود

(& Hudea, 2018

)Radulescu؛ بنابراین ،بر اساس انتظارات

مصرفکنندگان نسبت به شرکت و شهرت آن ،باعث میشوند به  CSRیک موقعیت اولیه میدهد،
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تا آنجا که اقدامات  CSRانجامشده توسط شرکت میتواند وجهه شرکت را به میزان قابلتوجهی
بهبود میبخشد

(and et al., 2014

 .)Perezاقدامات و تعهد باشگاه میتواند باعث ایجاد تصویر

خوب از یک باشگاه شده و از این طریق ،بر اساس پژوهش ) Galant & Cadez (2017فعالیتهای
 CSRمیتواند شهرت شرکتها را بهبود میبخشد.
بهطورکلی باید بیان نمود محققان بیان میکنند یک استراتژی
کسبوکار خاص ،متناسب با فرهنگ کشور باشد

CSR

(& Strasek, 2017

موفق باید برای هر

 .)Kedmenecازاینرو

پیشنهاد میشود که محققان در پژوهشهای آتی مقتضیات فرهنگی و اجتماعی هر کشور را در
بررسی مسئولیت اجتماعی باشگاهها در نظرگیرند .تحقیق حاضر کاربرد  CSRرا بهعنوان یک ابزار
مؤثر روی نگرش مشتریان (تصویر ،شهرت و وفاداری) در باشگاههای آمادگی جسمانی تقویت
کرده است .بنابراین ،مدیران باشگاهها میتوانند از  CSRبهعنوان استراتژی اثرگذار برای به دست
آوردن تصویر خوب در ذهن مشتریان ،ایجاد و خصوصاً حفظ مشتریان استفاده نمایند .همچنین ،با
توجه به روند روبه رشد استفاده از مراکز تناسباندام و آمادگی جسمانی و درنتیجه مشارکت
بیشتر در این رشته ورزشی نسبت به سایر رشتههای ورزشی بهویژه در شهر رشت ،باید این مراکز
ورزشی با ایفای نقش مثبت خود در جهت تعهد کامل به اقدامات مسئولیت اجتماعی بتوانند مزیت
رقابتی خود را در بازار پرتالطم باشگاههای ورزشی رقیب ،حفظ نموده و در جهت ارتقا آن تالش
نمایند؛ چراکه از این طریق با ایجاد تصویر مثبت ،وفاداری و تعهد در مصرفکنندگان (مشتریان
باشگاه) سهم بازار بیشتری را کسب خواهند نمود.
مالحظات اخالقی
در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفهای مرتبط
با موضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنیها ،سازمانها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین
رعایت شده است .پیروی از اصول اخالق پژوهش در مطالعه حاضر رعایت شده و فرمهای
رضایتنامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیها تکمیل شد.
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حامی مالی
.هزینههای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تأمین شد

تعارض منافع
ال در هیچ
ً بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است و این مقاله قب
نشریه ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرف ًا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه
.مطالعات بازاریابی ورزشی ارسال شده است
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