
 

 

 

 

 پذیری اجتماعی با ارزش ادراک شده بررسی ارتباط بین مسئولیت

 های ورزشی شهرستان هشترودو رضایت مشتریان باشگاه
 1فرزانه صادقی 

 2حمید جنانی 

 52/8/5932 تاریخ دریافت مقاله:
 52/5/5932 تاریخ پذیرش نهایی مقاله:

 چکیده

ی اجتماعی با ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان پذیراین تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین مسئولیت
های ورزشی شهرستان هشترود انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق باشگاه

های ورزشی شهرستان هشترود که دارای باشد و جامعه آماری آن کلیه مشتریان باشگاههمبستگی می -توصیفی

ها داده گیریاندازه ابزار نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. 044 نمونه(. حجم =054Nبیمه ورزشی بودند )
پرسشنامه  (، و8442)ارزش ادراک شده سوینی(، پرسشنامه 1991)کارولپذیری اجتماعی پرسشنامه مسئولیت

صین در حوزه تن از اساتید و متخص 5ها توسط روایی پرسشنامه بود.(، 1094)رضایت مشتریان مقیمی و رمضان
پذیری ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مسئولیتمدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسشنامه

رضایت  هپرسشنامو ( α=90/4)(، 8442)ارزش ادراک شده سوینی هپرسشنامو ( α=22/4) (،1991)کارولاجتماعی 
 16 افزاریها، از بسته نرمبه دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده (α=29/4)(، 1094)مشتریان مقیمی و رمضان

SPSS ( و در بخش آمار استنباطی، برای به منظور انجام آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار

 ن غیراسمیرنوف استفاده شده است که پس از محرز شد -ها از آزمون کلموگروفبررسی طبیعی بودن توزیع داده

-مسئولیتارتباط تعیین های تحقیق، از روش آماری ناپارامتریك آزمون همبستگی اسپیرمن برای طبیعی بودن داده

های ورزشی شهرستان هشترود استفاده شد. نتایج پذیری اجتماعی با ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان باشگاه
دوستی( با ارزش امل )اقتصادی، قانونی، اخالقی و انسانهای آن شپذیری اجتماعی و مولفهمسئولیت نشان داد بین

 (. >45/4Sigهای ورزشی شهرستان هشترود رابطه مثبت معناداری وجود دارد)شده و رضایت مشتریان باشگاهادراک
 های ورزشی.ارزش ادراک شده، رضایت مشتریان و باشگاه، پذیری اجتماعیمسئولیت واژگان كليدي:
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 مقدمه 

های خود را در راستای ارضاء نیازهای کنونی یك سازمان باید به طورکامل امکانات و توانایی درجهان
یابی به چنین شناختی مستلزم ارزیابی کلیه زوایای یك سازمان شامل شرایط مشتریان به کار گیرد. دست

بازاریابی های آوری و مهارتهای خاص فنهای جسمی، توسعه امکانات، توسعه ظرفیتمالی، مهارت
های ورزشی نیز از این قاعده مسثنی نیستند و برای بقاء و (. سازمان03: 1094)سام دلیری، باشدمی

های ورزشی یك وجه ای را به آن بنمایند. همه سازمانموفقیت خود در عرصه رقابت باید توجه ویژه
موفقیت بازاریابی، خود را برایهای مشترک دارند و آن ممکن است درکانون توجه قرار گیرد و تمام تالش

های (. بنابراین سازمان28: 1922، 1)زیتاملکنندهای مشتریان میدرک و برآورده ساختن نیازها و خواسته
ورزشی برای ارزیابی احساس مخاطبان و نحوه تحریك احساس این مخاطبان را جهت بازاریابی تالش 

ها یك موضوع عملی بسیار مهم است، از آن جایی که ها و رفتارکنند، چرا که ارتباط بین ادراکمی
شود، باید به دقت رفتار کنندگان ورزشی آغاز میبازاریابی ورزشی با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف 

 (.18: 1091)بخشنده، کنندگان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهدمصرف
روزی است که اخیراً وارد حوزه مدیریت سازمان، مبحثی نوین در کسب و کار ام 8مسئولیت اجتماعی

ها جایگاه ( و با وجود این که این مفهوم روز به روز در میان سازمان53: 8449، 0)والکرورزشی شده است
های گوناگون، اش، منابع انسانی و سازمانبیند، به دلیل گستردگی و پیچیدگیتری برای خود میبرجسته
. از نگاه برخی، این مفهوم بیانگر کوششی گمراه کننده برای دور ریختن های متفاوتی از آن دارندبرداشت

پول و هدر دادن سرمایه است، از نگاه برخی دیگر مسئولیت اجتماعی سازمان چیزی جز دود نیست که 
مسئولیت خود را ادامه دهند و امتیاز و بیتوانند مدل تجاری بیملیتی از پس آن میهای چند سازمان

سبت به دنیای خارج مسئول شناخته شوند. در نگاه گروهی دیگر، مسئولیت اجتماعی سازمان همزمان ن
)سام دستان در کشورهای فقیر جهان استها تن از تهینمایانگر فرصتی واقعی برای کمك به میلیون

را  های فعالیت مسئولیت اجتماعی سازمان(. اما حقیقت این است که چیزی که انگیزه01: 1094دلیری، 
شود، این کند امیدهای برگشت سرمایه سازمان است. دلیلی که اغلب به آن استناد داده میتقویت می

تواند سود بیشتر یا است که مسئولیت اجتماعی سازمان از نظر مالی برای سازمان مناسب بوده و می
در صنایع ورزشی  حمایت بیشتری را ایجاد کند، که ممکن است به نوبه خود سودآوری را افزایش دهد.
چه تواند ورای آن نیز که تقویت یك ارتباط موثر با سازمان ضرورت دارد، مسئولیت اجتماعی سازمان می

در سایر صنایع مشاهده شده ارزش زیادی برای سازمان ایجاد کند. برای مثال قدرت و تاثیرگذاری 
یرامون خود دارند و سطوح اثرگذاری که های ورزشی با جهان پورزشکاران ستاره، ارتباط با نفوذی که تیم
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شود، صنایع ورزشی را از سایر صنایع متمایز ساخته و کنندگان زیاد صنعت ورزش حاصل میبا مصرف
 (. 83: 8449)والکر، های جالب و جدیدی را برای مسئولیت اجتماعی سازمان ایجاد کندممکن است جنبه

ج شده است و به طور روزافزون در حال پیشروی است   مسئولیت اجتماعی در صنایع ورزشی بسیار رای

های ورزشی، یك پیوند قوی میان (. به علت جایگاه ویژه باشگاه05-02: 1992، 1)گلمن، چو و یانگ

ها داران )مشتریان( باشگاهها به وجود آمده است، به دلیل حمایت طرفهای ورزشی و اجتماع آن باشگاهباشگاه
های مختلفی ها کمكشان چیزی بیش از یك مسابقه و بازی ارائه دهند، آنبه مشتریانگیرند که تصمیم می

دهند        های آموزشی و تحصیلی، سالمت اجتماعی و انسان دوستی )خیریه( به جامعه ارائه میدر غالب برنامه
 (.25: 8411، 8)روسکا

جاری ساخته؛ رسمی که بر پایه آن  مندی را درخود متدوال وهاست که رسم ارزشورزش در جهان سال
شود که در آن گاهی افراد و یا گروهی اقداماتی به شکل خودجوش، خیرخواهانه و اقدامی امدادی اجرا می

شود و اهدای لباس ورزشی و کنند، گاهی این مراسم با برگزاری یك بازی خیرخواهانه اجرا میپشتیبانی می
ای در مقام نگاهبانان به صورت سفر خیرخواهانه و در برهه های ورزشی و گاهیفروش پیراهن و کفش

شود و در مواردی نیز به عنوان حامی مالی و فنی محیط زیست و ترویج باورهای زیست محیطی ابراز می
(. در هر روی جوهره این رویدادها 88: 1091)سپهر سبحانی، شودیك تیم از ناتوانان جسمی نمایش داده می

شان دارند. امروزه این احساس ها نسبت به جهان پیرامونمسئولیت اجتماعی باشگاهریشه در احساس 
داری، شکل و ساختی ارگانیك به خود دیده و یا توسعه پیدا ارزشمند انسانی از سوی نظام مدیریت باشگاه

 کرده و گستره توجه آن وسعت یافته است. ورزش برای مسئولیت اجتماعی مفهوم نوظهوری است که با
المنفعه و سازنده اجتماعی، متقابالً روح تعهد های عامهای فراروی ورزش، به نفع فعالیتسازماندهی ظرفیت

)همان منبع(. مسئولیت اجتماعی با تکیه بر اصول در ورزشکاران، هواداران و جوامع همبسته با آنان دارد
-آن قرار دارد ایجاد کند و بستر  واکنش که درایتواند قدرت نفوذ عجیبی در برابر جامعهاخالقی خویش می

های مطلوب هواداران به ویژه تبلیغات دهان به دهان را بر آنان محیا کند و تمایالت آنان را بیش از بیش 
گذارد. با این های ارتباطی برجای میبرافروزند. تبلیغاتی که به دلیل سطحی بودن در قیاس با دیگر کانال

تواند ، می3عاملی مسئولیت اجتماعی معرفی شده توسط کارول 0شده که مدل وجود امروزه توافق حاصل 
( 82: 1090)ناصری، های برجسته مسئولیت اجتماعی افراد مورد استفاده قرار گیردبرای توصیف بیشتر جنبه

باشد. مسئولیت اقتصاد دوستی و اخالقی میکه شامل متغیرهایی چون مسئولیت اقتصادی، قانونی، انسان
های مورد نظر قرار دارد. مسئولیت که در آن اقدامات و فعالیتهاستکی از ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمانی

نفع، رعایت استانداردهای زیست های ذیکنندگان، رعایت حقوق گروهقانونی شامل رعایت حقوق مصرف
ی و اجتماعی جامعه مانند های سیاسشوند. مسئولیت اخالقی باتوجه به ارزشمحیطی، بهداشتی و غیره می
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. مسئولیت انساندوستی شامل مجموعه گیردهای مذهبی شکل میدرستکاری، صداقت و احترام به ارزش
جانبه و گیرد که سازمان باید در جهت حفظ و کمك به جامعه با نگرش همه می بروظایف و تعهداتی را در 

 (.113: 1991ارول، )کرعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور انجام دهد
توان همان برداشت کلی یك مشتری از محصول یا خدمت دانست. پروفسور ارزش ادراک شده را می

کننده از مطلوبیت یك محصول بنا بر والری تعریف زیر را ارائه داد: ارزش ادراک شده ارزیابی کلی مصرف 
ترین تعریف ارزش ادراک شده در سطح بولها دارد، است. این تعریف مقادراکاتی که از دریافتی و پرداختی

ها را به ارمغان خواهد وفاداری آن ،(. ارزش ادراک شده مشتریان28: 1922)زیتامل، آیدجهانی به حساب می
های بازاریابی پایینی شود و مشتریان بیشتری تواند منجر به هزینهآورد. از سوی دیگر وفاداری مشتریان، می

توان ارزش هایی که می(. یکی از راه80: 1091)علیزاده، ضور مجدد آنان موثر باشدرا جذب کند و بر روی ح
باشد. مشتریان ها نشان داد، دادن اطالعات کافی به مشتری یا همان تبلیغات میاین حضور را در باشگاه

و  1)دیسكکنندهای رقیبان مقابله میگسترانند و با استراتژیوفادار دنیای دهان به دهان را به سرعت می

 (. 58-50: 1990، باسو

های مربوط شامل فرآیندهای روانی و اجتماعی گوناگون است که قبل و بعد از فعالیت 8مندیرضایت
دهد به خرید و مصرف محصوالت و خدمات ورزشی و یا حضور و مشارکت در رویدادهای ورزشی رخ می

شودکه ارزش ها باعث میکنندهنحوه رفتار مصرف  ها نسبت به(. هوشیاری سازمان03: 1094زاده، )حسن
 (. 38: 1091)علیزاده، در نزد مشتریان تغییر قابل توجهی کند 0ادراک شده

هایشان های مسئولیت اجتماعی تیمدهند که مشتریان ورزشی تالشنتایج تحقیقات مختلف نشان می
 ردن مطلوب از سازمان در پیش روست،ویژه هنگامی که یك محصول و یا صحبت کرا احساس کرده و به 

(. در بررسی ادبیات مسئولیت اجتماعی، اکثر مطالعات پیشنهاد 50: 8449)والکر، دهدمدنظر قرار می
های اجتماعی با ارزش ادراک شده و رفتار خرید وجود دارد. اند که یك ارتباط مثبت بین فعالیتکرده

های مسئولیت اجتماعی از طریق تاثیر بر ارزش ادراک یت( نشان دادند که فعال8442)0اسوین و کاسپر
 ( نشان داد که مسئولیت اجتماعی8414)5گذارد. فایلوشده مشتریان بر اطمینان و رضایت مشتریان تاثیر می

کنندگان ورزشی به شدت نیت خرید آنان را نسبت به محصوالت حامیان رویدادها تحت  در میان شرکت
سو  ( نشان دادندکه اهمیت هواداران به مسئولیت اجتماعی از یك8411)3لکر و کنتدهد. واتاثیر قرار می

 دیگر بر رفتار خرید آنان تاثیر مثبت دارد. مندی هواداران از باشگاه و از سویبر رضایت
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گذار باشد، مانند توانند روی ارزش ادراک شده مشتریان و سپس رضایت آنان تاثیرعوامل متعددی می
تواند اقدامات مربوط به های یك تیم، قدمت یك تیم و موارد دیگر، اما یك عامل مهم دیگر میدرصد برد

های ورزشی برای ادامه حیات خود در محیط رقابتی امروز و ها باشد و باشگاهمسئولیت اجتماعی این باشگاه
ای داشته باشد تا یژهدهند توجه ومندی مشتریان بایستی به کیفیت خدماتی که ارائه میبرای حفظ رضایت

بر این باشگاه یك ها را جلب کند و عالوه بتواند هم برای باشگاه سودمند باشد و هم بتواند رضایت آن
پذیری اجتماعی در قبال مشتریانش هست. اگر ارزش پاسخگویی در قبال جامعه هم دارد که آن مسئولیت

ها کاهش یابد، عواقب منفی چون جتماعی باشگاهپذیری اادراک شده و رضایت مشتریان از میزان مسئولیت
خوردن به نام و از دست دادن مشتریان، کاهش سود، کاهش شرکت در ورزش، افت برند باشگاه، لطمه

 اعتبار باشگاه، ناتوانی در رقابت با سایر رقبا و ... به همراه خواهد داشت.
های ادراک شده و رضایت مشتریان باشگاه پذیری اجتماعی با ارزشارتباط بین مسئولیتدر تحقیق حاضر 

شده و با عنایت به عدم توجه الزم به این با نظر داشت مطالب بیان اند ودر نظر گرفته شدهورزشی هشترود 
فعال آنان و در نتیجه  به کارگیریهای فراوانی در ارائه خدمات به مشتریان، کاستی مشکالت و ،موضوع

در این پژوهش سعی بر پاسخ به این سوال است که ایجاد نموده است که  یهای ورزشباشگاهعملکرد مثبت 
ارتباط  های ورزشی هشترودپذیری اجتماعی با ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان باشگاهآیا بین مسئولیت

  معناداری وجود دارد؟
 

 اهداف پژوهش

 هدف كلی

های ورزشی شده و رضایت مشتریان باشگاه پذیری اجتماعی با ارزش ادراکبررسی ارتباط بین مسئولیت -

 باشد.شهرستان هشترود می
 

 اهداف اختصاصی 

های ورزشی های دموگرافیك )سن، جنس، تحصیالت و سابقه حضور( مشتریان باشگاه. توصیف ویژگی1
 شهرستان هشترود

ت قانونی و )مسئولیت اقتصادی، مسئولیت اخالقی، مسئولی پذیری اجتماعیمسئولیت . توصیف وضعیت8
 شهرستان هشترودهای ورزشی مسئولیت انساندوستی( از دیدگاه مشتریان باشگاه

 شهرستان هشترودهای ورزشی از دیدگاه مشتریان باشگاه ارزش ادراک شده . توصیف وضعیت0
 شهرستان هشترودهای ورزشی باشگاه رضایت مشتریان . توصیف وضعیت0

)مسئولیت اقتصادی، مسئولیت اخالقی، مسئولیت قانونی و مسئولیت اعی پذیری اجتممسئولیتارتباط  تعیین. 5
 های ورزشی شهرستان هشترودبا ارزش ادراک شده مشتریان باشگاهانساندوستی( 



                                         

 

  

)مسئولیت اقتصادی، مسئولیت اخالقی، مسئولیت قانونی و مسئولیت پذیری اجتماعی مسئولیت ارتباطتعیین . 3
 های ورزشی شهرستان هشترود.ان باشگاهبا رضایت مشتریانساندوستی( 

 

 مبانی نظری

 مسئوليت اجتماعی 

  :های اجتماعی هر کسب و کار تجاری را در چهار بعد مطرح کرد که عبارت استت از کارول مسئولیت
 مسئولیت اقتصادی، قانونی، اخالقی و اختیاری )بشر دوستانه(.

 

 
 (.1991)کارول، (: مدل کارول از مسئولیت اجتماعی1شکل شماره )

 1بعد اقتصادی -

    ها و اقدامات آن ها بعد اقتصادی آن است که در آن فعالیتترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمانمهم
در این خصوص کسب سود حفظ منافع سازمان و مالکان ارائه کاال و خدمات با کیفیت  ،گیردنظر قرار میمد

مسئولیت اقتصادی به  باشد.ای نیروی انسانی جامعه مورد توجه میکار برهای مناسب و ایجاد بازارو قیمت
ترین عنوان پایه، اساس و شالوده همه ابعاد در هرم مسئولیت اجتماعی شرکت است و به عقیده کارول مهم

وری رسانی به جامعه سودآوری و بهرهباشد؛ زیرا یك سازمان باید به منظور بقاء خود در بازار و منفعتبعد می
ها موظفند نیازهای اقتصادی جامعه را برآورند و کاالها و خدمات مورد نیاز در این مورد شرکت. داشته باشد

 (.38: 1090)ناصری، مند سازندهای مردم را از فرآیند کار بهرهآن را تامین کنند و انواع گروه
 

 8اخالقیبعد  -

چون سایر اعضاء رود که همها انتظار میناز این رو از سازما ،های اخالقی استدومین بعد مسئولیت
اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخالقی را در کارها و  ،هنجارها ،هاجامعه به ارزش

دهنده  مسئولیت قانونی که درجه کمتری از بعد قبلی دارد، نشان های خود مورد توجه قرار دهند.فعالیت

                                                 
1. Economic 
2. Ethical 
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شده برای صالح همگان ار مستلزم پیروی از قوانین و مقررات تعیین که هر کسب و کاین اصل است 
های قانونی، وظایف قانونی، پیروی از قانون و بازی کردن طبق قوانین بازی را شامل مسئولیت. است
از آن جایی که جامعه همیشه به صاحبان کسب و کار اعتماد ندارد که درست عمل کنند، از این . شودمی

ها وظیفه دارند به از جمله این قوانین این است که آن. نمایدها وضع میبرای کنترل آنروی قوانینی 
محیط زیست را نیاالیند، مرتکب تبعیضات . کنندگان خود توجه کنند بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرف

 .(32)همان: نشوند ...قومی و جنسی و 
 

 1بعد حقوقی -

ها به انجام قانون و رعایت مقررات را شامل ه التزام سازمانهای حقوقی است کسومین بعد مسئولیت
این بعد به عنوان انتظارات . . مسئولیت حقوقی بعد دیگری است که کارول مطرح کرده استشودمی

ها احترام ها و هنجارهای جامعه را مدنظر داشته باشد و به آنجامعه از شرکت مبنی بر این که ارزش
بندی به های اخالقی پایمسئولیت. و فراتر از چارچوب قوانین مکتوب استشود بگذارد، توصیف می

سپهر )گیردمیبر  اصول اخالقی، انجام کارهای درست، عدالت، انصاف و احترام به حقوق مردم را در
 (.08: 1091سبحانی، 

 

 8بعد اختیاری -
یدگی به مسائل و معضالت ها به منظور رسمسئولیت بشردوستانه، تالشی داوطلبانه از سوی شرکت

های ها و کمكاین مسئولیتی عینی، صرف نظر کردن از پول و زمان جهت خدمات، همکاری. جامعه است
های های شرکت از جمله مسئولیت( و شامل سایر مسئولیت39: 1090)ناصری، داوطلبانه به دیگران است

و رفتارها که مطلوب اجتماعی است، مشارکت در  هاشود. برای به نتیجه رساندن فعالیتداوطلبانه آن هم می
های مختلف اجتماعی یا فرهنگی در رابطه با موسسات، فراهم کردن امکان به توزیع منابع برای وضعیت

 )همان منبع(.های کار و بهبود حقوق و دستمزدکارگیری کارکنان همانند دوره
 

 ارزش ادراک شده  

به  نسبت کنندگان مصرف نگرش با پیوسته عوامل، اکثر که دهدمی نشان بازاریابی ادبیات بر نگاهی
اجتماعی اقتصادی. از  و ادراکی شخصیتی، گیرند؛ جای بندیطبقه سه این از یکی در توانندمی معتبر برندهای

شود. متغیرهای می مرتبط بیشتر معتبر برندهای خرید با کننده مصرف ادراکی هایویژگی هابندیطبقه این
قیمت، قیمت  از آگاهی ارزش، از آگاهی شده، دریافت کیفیت قیمت، درک شامل کنندگان مصرف اکیادر

برند، ریسك  به وفاداری معتبر، برندهای با آشنایی باهوش، خریداران ادراکی خود شده، دریافت منصفانه
                                                 

1. Legal 
2. Optional 



                                         

 

باشند. مطالعات می همعامل برای عمومی آمادگی و گریزیریسك معتبر، برندهای خرید با مرتبط شده دریافت
اند شده تعیین معتبر برندهای خرید برای مهم دلیل دو عنوان به کیفیت و قیمت که زمانی از دهدمی نشان
و دیگری،  1)جیناست شده معتبر برندهای کیفیت و قیمت به نسبت کنندهمصرف ادراک به داریمعنا توجه

8445.)  
 

 مندي مشتريرضایت

ای که وسیله انجام بهترین عمل در زمینهرنامه حفظ مشتری است که به رضایت مشتری، بهترین ب
گیری رضایت مشتری، فراهم آوردن آید. توجیه اساسی برای اندازهبرای مشتری مهم است به دست می

اطالعاتی است که مدیران را قادر سازد تا تصمیمات صحیحی را جهت به حداکثر رساندن رضایت 
 (.1022)بختیاری، ها شوندد و در نتیجه موجب بهبود و حفظ مشتریها اتخاذ نماینمشتری

بدون شك رضایت مشتری یکی از موضوعات بسیار راهبردی در دهه اخیر است. اکنون در اقتصاد 
های توانند نسبت به انتظارات و خواستهها دیگر نمیزنند، شرکتشرکت را رقم می ءمشتریان بقا ،جهانی

های خود را متوجه رضایت مشتری کنند. مندیها و توانها باید همه فعالیتاشند. آنتفاوت بمشتریان بی
نظران مدیریت، کسب رضایت مشتری را از صاحب چرا که تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند.

ها بر شمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران های مدیریت سازمانترین وظایف و اولویتمهم
 (.1023)گوهر رستمی، اندشرط اصلی موفقیت به حساب آوردهنظر مشتریان را پیشعالی به جلب

 

 های تحقیقفرضیه

های ورزشی شهرستان پذیری اجتماعی با ارزش ادراک شده مشتریان باشگاهمسئولیت. بین میزان 1
 .ارتباط وجود دارد هشترود

های ورزشی شهرستان هشترود شده مشتریان باشگاه مسئولیت اقتصادی با ارزش ادراک. بین میزان 8
 ارتباط وجود دارد.

های ورزشی شهرستان هشترود مسئولیت قانونی با ارزش ادراک شده مشتریان باشگاه. بین میزان 0
 ارتباط وجود دارد.

 های ورزشی شهرستان هشترودمسئولیت انساندوستی با ارزش ادراک شده مشتریان باشگاه. بین میزان 0
 .ارتباط وجود دارد

های ورزشی شهرستان هشترود مسئولیت اخالقی با ارزش ادراک شده مشتریان باشگاه. بین میزان 5
 ارتباط وجود دارد.

                                                 
1. Jin  
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ارتباط  های ورزشی شهرستان هشترودپذیری اجتماعی با رضایت مشتریان باشگاهمسئولیت. بین میزان 3
 .وجود دارد

 ارتباط وجود دارد.های ورزشی شهرستان هشترود با رضایت مشتریان باشگاهمسئولیت اقتصادی . بین میزان 8

 ارتباط وجود دارد.های ورزشی شهرستان هشترود مسئولیت قانونی با رضایت مشتریان باشگاه. بین میزان 2

 ارد.ارتباط وجود دهای ورزشی شهرستان هشترود مسئولیت انساندوستی با رضایت مشتریان باشگاه. بین میزان 9

 ارتباط وجود دارد. های ورزشی شهرستان هشترودمسئولیت اخالقی با رضایت مشتریان باشگاه. بین میزان 14
 

 ناسی پژوهششروش

همبستگی که به روش میدانی اجرا شد و جامعه آماری تحقیق شتامل   -روش تحقیق از نوع توصیفی

نفر( بودند، که نمونه آماری از  054رود( )های ورزشی شهر هشتکلیه )مشتریان دارای بیمه ورزشی باشگاه
 ند.انتخاب شدمرد  191زن و  149و   ساله 01الی  84 نفر  انتخاب شدند 044طریق جدول مورگان 

(، 8442)سوینی، پرسشنامه ارزش ادراک شده، (1991)کارول، پذیری اجتماعیمسئولیت هپرسشناماز 
پرسشنامه  .ها استفاده شدآوری دادهبرای جمع (،1094، رمضان)مقیمی و پرسشنامه رضایت مشتریانو 

(، 8442)سوینی، سوال، پرسشنامه ارزش ادراک شده 85(، شامل 1991)کارول، پذیری اجتماعیمسئولیت
سوال بود که برای  9شامل  (،1094)مقیمی و دیگری، و پرسشنامه رضایت مشتریان سوال 15شامل 

)مسئولیت پذیری اجتماعی مسئولیت هایدر زیر مقیاس ترودهای ورزشی شهر هشمشتریان باشگاه
ارزش ادراک شده و رضایت  دوستی(،اقتصادی، مسئولیت اخالقی، مسئولیت قانونی و مسئولیت انسان

است. روایی لیکرت  ارزشی 5پرسشنامه بر اساس مقیاس دهی این پاسخمقیاس . پرداخته استمشتریان 
آلفای کرونباخ نیز در یك مطالعه آزمایشی از طریق  پایاییظران و نصوری پرسشنامه از طریق صاحب

)سوینی، ارزش ادراک شده پرسشنامه(، α=22/4) (،1991)کارول، پذیری اجتماعیمسئولیت هپرسشنام
8442 ،)(90/4=α ) (،1094)مقیمی و دیگری، رضایت مشتریان هپرسشنامو (29/4=α ) .از به دست آمد

-اسمیرنوف استفاده شدکه پس از محرز شدن غیر طبیعی بودن داده - آزمون کلموگروف های آماریروش

برای  spss 16افزار نرمهای تحقیق، از روش آماری ناپارامتریك آزمون همبستگی اسپیرمن با استفاده از 
زشی های ورپذیری اجتماعی با ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان باشگاهارتباط بین مسئولیتتعیین 

 .استفاده شدشهرستان هشترود 
 

 ی پژوهشهایافته

اسمیرنوف استفاده شدکه نتایج آن در  - ها از آزمون کولموگروفبه منظور آزمون طبیعی بودن داده

 زیر ارائه شده است.
 



                                         

 

  

 پذیری اجتماعیمسئولیتهای (: آزمون طبیعی بودن مولفه1جدول شماره )

 ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان ، مسئولیت قانونی و مسئولیت انساندوستی(،)مسئولیت اقتصادی، مسئولیت اخالقی 

 
شود. ، فرضیه صفر تایید نمی> 45/4Pاد که  با توجه به سطح معناداری ( نشان د1های جدول شماره )یافته

شود، بنابراین این موضوع به باشد، یعنی نرمال بودن همه متغیرها تایید نمیها طبیعی نمیبنابراین، توزیع داده
 د.های ناپارامتری استفاده کراین مفهوم است که برای بررسی ارتباط بین متغیرها باید از روش

 

 هانتایج آزمون فرضیه

)مسئولیت اقتصادی، مسئولیت اخالقی، مسئولیت قانونی پذیری اجتماعی بین میزان مسئولیتارتباط تعیین 
 های ورزشی شهرستان هشترودباشگاه ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان و مسئولیت انساندوستی(،

 

)مسئولیت اقتصادی، مسئولیت پذیری اجتماعی مسئولیتارتباط بین بررسی : آزمون همبستگی اسپیرمن برای (2جدول شماره )

 های ورزشی شهرستان هشترودباشگاه ارزش ادراک شده مشتریانو  اخالقی، مسئولیت قانونی و مسئولیت انساندوستی(

 انساندوستی اخالقی قانونی اقتصادی پذیری اجتماعیمسئولیت  

 ارزش ادراک شده

 825/0 830/0 445/0 522/0 825/0 ضریب همبستگی

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 داریسطح معنی

 900 900 900 900 900 تعداد

 

)مسئولیت اقتصادی، مسئولیت اخالقی، مسئولیت قانونی و مسئولیت پذیری اجتماعی مسئولیتبین 
همبستگی  ، ضریبهای ورزشی شهرستان هشترودباشگاه ارزش ادراک شده مشتریانو  انساندوستی(

پذیری و مسئولیت های ورزشی شهرستان هشترودباشگاه ارزش ادراک شده مشتریاناسپیرمن بین 
مسئولیت  ، با008/4برابر  مسئولیت قانونی ، با835/4برابر  مسئولیت اقتصادی ، با258/4برابر اجتماعی 

داری ه این که سطح معنیاست. با توجه ب 251/4برابر  مسئولیت انساندوستی و با 294/4برابر  اخالقی
پذیری مسئولیتشود، یعنی بین است فرض مستقل بودن متغیرها رد می 45/4آزمون اسپیرمن کمتر از 

ارزش و  )مسئولیت اقتصادی، مسئولیت اخالقی، مسئولیت قانونی و مسئولیت انساندوستی(اجتماعی 

پذیری مسئولیت 
 اجتماعی

ارزش  انساندوستی اخالقی قانونی اقتصادی
 ادراک شده

 رضایت مشتری

 900 تعداد
2482/9 
82032/0 
855/5 
000/0 

900 
5455/9 
32355/0 
228/9 
000/0 

900 
4802/9 
35508/0 
594/5 
000/0 

900 
5200/9 
88345/0 
255/5 
000/0 

900 
2000/9 
58928/5 
525/9 
000/0 

900 
5258/9 
22589/0 
528/9 
000/0 

900 
5245/4 
24452/0 
828/5 
000/0 

پارامترهای 
 نرمال

 میانگین

انحراف 
 استاندارد

 اسمیرنوف -كلموگراف
Sig (5 – )طرفه 
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داری داری وجود دارد )سطوح معنی، رابطه معنیهای ورزشی شهرستان هشترودباشگاه ادراک شده مشتریان
  است(. 45/4تر  از کوچك

 

)مسئولیت اقتصادی،                          پذیری اجتماعی مسئولیتبررسی ارتباط بین (: آزمون همبستگی اسپیرمن برای 3جدول شماره )

 های ورزشی شهرستان هشترودباشگاه شتریانرضایت مو  مسئولیت اخالقی، مسئولیت قانونی و مسئولیت انساندوستی(

 انساندوستی اخالقی قانونی اقتصادی پذیری اجتماعیمسئولیت  

 رضایت مشتریان

 855/0 525/0 458/0 552/0 854/0 ضریب همبستگی

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 داریسطح معنی

 900 900 900 900 900 تعداد

 
)مسئولیت اقتصادی، مسئولیت اخالقی، مسئولیت قانونی و مسئولیت پذیری اجتماعی مسئولیتبین 

، ضریب همبستگی اسپیرمن بین های ورزشی شهرستان هشترودباشگاه رضایت مشتریانو  انساندوستی(
 ، با210/4برابر پذیری اجتماعی و مسئولیت های ورزشی شهرستان هشترودباشگاه مشتریان رضایت

 و با 838/4برابر  مسئولیت اخالقی ، با012/4برابر  مسئولیت قانونی ، با885/4برابر  مسئولیت اقتصادی
 45/4داری آزمون اسپیرمن کمتر از است. با توجه به این که سطح معنی 288/4برابر  مسئولیت انساندوستی

)مسئولیت اقتصادی، پذیری اجتماعی مسئولیتشود، یعنی بین است فرض مستقل بودن متغیرها رد می
های ورزشی باشگاه رضایت مشتریانو  ولیت اخالقی، مسئولیت قانونی و مسئولیت انساندوستی(مسئ

 است(.  45/4تر  از داری کوچكداری وجود دارد )سطوح معنی، رابطه معنیشهرستان هشترود
 

 گیریبحث و نتیجه

های ورزشی گاهپذیری اجتماعی با ارزش ادراک شده مشتریان باشمسئولیت نیبکه  نتایج نشان داد
(، لو و 8442)اسوین و کاسپرهای این نتیجه با یافته .مثبت معناداری وجود دارد رابطه شهرستان هشترود

(، والکر و 8418)(، لین و هورن8411)(، والکر و کنت1094)(، سام دلیری8414)(، آلوچنا8449)باتاچاریا
(، 1090)(، و ناصری1090)ادی؛ رضایی و باقرزادهآب(، دولت8410)(، واش و بارتیکوسکی8418)همکاران

اقتصادی، قانونی، »هایی چون با مولفه های ورزشی شهرستان هشترودمشتریان باشگاهزیرا،  همسو است.
ارزش سر و کار دارند، چون این ارتباطات برای  های ورزشیباشگاهدر محیط « اخالقی و انسان دوستی

مشتریان ارزش ادراک شده ها را به لحاظ باشد و جایگاه آنمهم حیاتی می بیشتر به اینآنان ادراک شده 
کند، بنابراین با توجه به چنین مسئولیت مشخص می های ورزشی شهرستان هشترودباشگاهرا در 

که با توان گفت در قبال مشتریان خود دارند می های ورزشی شهرستان هشترودباشگاهکه اجتماعی 
ورزشی هایباشگاه اقتصادی، قانونی، اخالقی و انساندوستیهای مسئولیت اجتماعی، فهافزایش هریك مول



                                         

 

های ورزشی شهرستان هشترود هشترود منجر به افزایش ارزش ادراک شده مشتریان ورزشی باشگاه
 خواهد شد و بالعکس.

های ورزشی پذیری اقتصادی با ارزش ادراک شده مشتریان باشگاهمسئولیت نیبکه  نتایج نشان داد
(، لو 8442)ویلیامز و همکارانهای با یافته این نتیجه .مثبت معناداری وجود دارد رابطه شهرستان هشترود

های ورزشی مشتریان باشگاهزیرا،  همسو است.(، 1090)(، و ناصری8414)(، آلوچنا8449)و باتاچاریا
امکانات و  هودهیبه عدم مصرف ب گاهباشتوجه اعضای  زانیم»هایی چون با مولفه شهرستان هشترود

 زانیم، مدتسودآور در بلند انیبه جذب مشتر باشگاهتوجه اعضای  زانیمدر قبال مشتریان،  باشگاهاموال 
به ارائه  باشگاه رانیتوجه مد زانیم، انیارائه شده به مشتر التیبه بهبود تسه باشگاهتوجه اعضای 

های تخلف پرونده تعداد، صالحیهای ذسازمانمشتریان و  ،ننفعاذی به یمال یرساناطالع گزارشات و
به ارائه خدمات ارزان به  باشگاهتوجه  زانیمدر قبال مشتریان و  ربطیذ یدر مراجع قانون باشگاه یمال

آنان ارزش ادراک شده سر و کار دارند، چون این ارتباطات برای  های ورزشیباشگاهدر محیط « انیمشتر
های باشگاهمشتریان را در ارزش ادراک شده ها را به لحاظ باشد و جایگاه آنهم حیاتی میبیشتر به این م

که بنابراین با توجه به چنین مسئولیت اجتماعی اقتصادی  کند،مشخص می ورزشی شهرستان هشترود
یك توان گفت که با افزایش هر در قبال مشتریان خود دارند، می های ورزشی شهرستان هشترودباشگاه
های ورزشی هشترود منجر به افزایش ارزش ادراک شده باشگاه اقتصادیهای مسئولیت اجتماعی مولفه

 های ورزشی شهرستان هشترود خواهد شد و بالعکس.مشتریان ورزشی باشگاه
 های ورزشی شهرستانپذیری قانونی با ارزش ادراک شده مشتریان باشگاهمسئولیت نیبکه نتایج نشان داد 

(، لو و باتاچاریا 8442)ویلیامز و همکارانهای با یافته این نتیجه .مثبت معناداری وجود دارد رابطه هشترود
 های ورزشی شهرستان هشترودمشتریان باشگاهزیرا،  همسو است.(، 1090)(، و ناصری8414)(، آلوچنا8449)

 باشگاه رانیتوجه مد زانیمریان، به مشتساالنه  یدهبه گزارش باشگاهتوجه  زانیم»هایی چون با مولفه
توجه به وضع مقررات در راستای  زانیمدر قبال مشتریان،  های باشگاهبه وضع استانداردهای سازمان

برای اعضا و  نیقوان حیصح ریبه تفس باشگاهتوجه  زانیمدر قبال مشتریان،  باشگاهکاهش فساد اداری در 
استانداردهای  تیبه رعا باشگاهتوجه اعضای  زانیمدر قبال مشتریان،  هاآن اجرای تالش در جهت

 ییرپذتیجهت مسئول در باشگاهمقررات  ها وضابطه نیتوجه به تدو زانیمدر قبال مشتریان،  باشگاه
 طیشرا جادیضوابط و مقررات در راستای ا نیبه تدو باشگاهتوجه  زانیممشتریان و در قبال  یسازمان

 سر و کار دارند، چون این ارتباطات های ورزشیباشگاهدر محیط « مشتریان درقبال هاارگان گریبا د همکاری
ارزش ادراک ها را به لحاظ باشد و جایگاه آنبیشتر به این مهم حیاتی میآنان ارزش ادراک شده برای 
بنابراین باتوجه به چنین  کند،مشخص می های ورزشی شهرستان هشترودباشگاهمشتریان را در شده 

توان درقبال مشتریان خود دارند، می های ورزشی شهرستان هشترودباشگاهکه اجتماعی قانونی مسئولیت 
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های ورزشی هشترود منجر به باشگاه قانونیهای مسئولیت اجتماعی گفت که با افزایش هر یك مولفه
 س.های ورزشی شهرستان هشترود خواهد شد و بالعکافزایش ارزش ادراک شده مشتریان ورزشی باشگاه

 های ورزشی شهرستانپذیری اخالقی با ارزش ادراک شده مشتریان باشگاهمسئولیت نیبکه  نتایج نشان داد
مشتریان زیرا،  همسو است.( 8415)مارکهای با یافته این نتیجه .مثبت معناداری وجود دارد رابطه هشترود
درک کارکنان از خدمات  تیبه تقو توجه زانیم»هایی چون با مولفه های ورزشی شهرستان هشترودباشگاه

 از عملکردهای درون یناش باشگاه یهای تخلف اخالقپرونده تعداد، انیمشتر به قبل از ارائه دیجد یمال
مشتریان، به  داریتوجه به ارائه خدمات مستمر و پا زانیمدرقبال مشتریان،  ربطیذ یدرمراجع قانونباشگاهی 

توجه  زانیمدر قبال مشتریان،  ی باشگاهتوسط اعضا یهای اخالقمنشور تیبه رعا باشگاهتوجه  زانیم
به برخورد عادالنه و  باشگاهتوجه  زانیمباشگاه، به کارکنان  ی مشتریانبه آموزش منشور اخالق باشگاه

 و انمشتری انتقادات -شنهاداتیهای نصب شده برای پصندوق تعداد، انیمشتر کارکنان با ضیبدون تبع

انتقادات  -شنهاداتیبه پ یدگیجلسات ماهانه برای رس تعداداز باشگاه و ای مطروحه هخواسته رییگیپ

سر و کار دارند، چون این  های ورزشیباشگاهدر محیط « از باشگاه های مطروحهخواسته رییگیپ و انیمشتر
ارزش لحاظ  ها را بهباشد و جایگاه آنبیشتر به این مهم حیاتی میآنان ارزش ادراک شده ارتباطات برای 

کند، بنابراین با توجه به مشخص می های ورزشی شهرستان هشترودباشگاهمشتریان را در ادراک شده 
در قبال مشتریان خود دارند،  های ورزشی شهرستان هشترودباشگاهکه چنین مسئولیت اجتماعی اخالقی 

های ورزشی هشترود منجر شگاهبا اخالقیهای مسئولیت اجتماعی که با افزایش هر یك مولفهتوان گفتمی
 های ورزشی شهرستان هشترود خواهد شد و بالعکس.به افزایش ارزش ادراک شده مشتریان ورزشی باشگاه

های ورزشی پذیری انساندوستی با ارزش ادراک شده مشتریان باشگاهمسئولیت نیبکه  نتایج نشان داد
(، و والکر و پارنت 8415)مارکهای با یافته نتیجه این .مثبت معناداری وجود دارد رابطه شهرستان هشترود

 زانیم»هایی چون با مولفه های ورزشی شهرستان هشترودمشتریان باشگاهزیرا،  همسو است.( 8418)

از نهادهای  باشگاه یمال ریغ -یمال تیحما زانیممشتریان و از حقوق  باشگاه یمال ریغ -یمال تیحما

سر و کار دارند، چون  های ورزشیباشگاهدر محیط « در قبال مشتریان هیریو خ یآموزش ،یورزش ،یفرهنگ
ها را به لحاظ باشد و جایگاه آنبیشتر به این مهم حیاتی میآنان ارزش ادراک شده این ارتباطات برای 
کند، بنابراین با توجه مشخص می های ورزشی شهرستان هشترودباشگاهمشتریان را در ارزش ادراک شده 

در قبال مشتریان خود  های ورزشی شهرستان هشترودباشگاهکه نین مسئولیت اجتماعی انساندوستانه به چ
های ورزشی هشترود باشگاه اخالقیهای مسئولیت اجتماعی که با افزایش هر یك مولفهتوان گفتدارند، می

ود خواهد شد و های ورزشی شهرستان هشترمنجر به افزایش ارزش ادراک شده مشتریان ورزشی باشگاه
 بالعکس.

های ورزشی شهرستان پذیری اجتماعی با رضایت مشتریان باشگاهمسئولیت نیبکه  نتایج نشان داد
(، لو و باتاچاریا 8442)اسوین و کاسپرهای این نتیجه با یافته .مثبت معناداری وجود دارد رابطه هشترود



                                         

 

(، واش و 8418)(، والکر و همکاران8418)و هورن(، لین 8411)(، والکر و کنت1094)(، سام دلیری8449)
 شهرستان هشترود های ورزشیمشتریان باشگاهزیرا،  .همسو است(، 1090)(، و ناصری8410)بارتیکوسکی

تبلیغ ومعرفی باشگاه به دوستان و خانواده، حضور و بازگشت و خریدمجدد و تبلیغات »هایی چون با مولفه
رضایت سر و کار دارند، چون این ارتباطات برای  های ورزشیباشگاهدر محیط « دهان به دهان از باشگاه

های ورزشی باشگاهمشتریان را در رضایت  ها را به لحاظباشد و جایگاه آنبیشتر به این مهم حیاتی میآنان 
 های ورزشیباشگاهکه بنابراین با توجه به چنین مسئولیت اجتماعی  کند،مشخص می شهرستان هشترود
های مسئولیت توان گفت که با افزایش هر یك مولفهدر قبال مشتریان خود دارند، می شهرستان هشترود

-های ورزشی هشترود منجر به افزایش رضایتباشگاه اقتصادی، قانونی، اخالقی و انساندوستیاجتماعی 

 های ورزشی شهرستان هشترود خواهد شد و بالعکس.مندی مشتریان ورزشی باشگاه
های ورزشی شهرستان پذیری اقتصادی با رضایت مشتریان باشگاهمسئولیت نیبکه  ج نشان دادنتای
(، لو و باتاچاریا 8449)والچر و همکارانهای با یافته این نتیجه .مثبت معناداری وجود دارد رابطه هشترود

همسو (، 8410)وسکی(، و واش و بارتیک8411)(، والکر و کنت1094)(، سام دلیری8414)(، فایلو8449)
توجه اعضای  زانیم»هایی چون با مولفه های ورزشی شهرستان هشترودمشتریان باشگاهزیرا،  است.

به  باشگاهتوجه اعضای  زانیمدر قبال مشتریان،  باشگاهامکانات و اموال  هودهیبه عدم مصرف ب باشگاه
در قبال  ربطیذ یدر مراجع قانون باشگاه یلهای تخلف ماپرونده تعداد، مدتسودآور در بلند انیجذب مشتر
سر و کار  های ورزشیباشگاهدرمحیط « انیبه ارائه خدمات ارزان به مشتر باشگاهتوجه  زانیممشتریان و 

ها را به لحاظ باشد و جایگاه آنبیشتر به این مهم حیاتی میآنان رضایت دارند، چون این ارتباطات برای 
بنابراین با توجه به چنین  کند،مشخص می های ورزشی شهرستان هشترودهباشگامشتریان را در رضایت 

-در قبال مشتریان خود دارند می های ورزشی شهرستان هشترودباشگاهکه مسئولیت اجتماعی اقتصادی 

های ورزشی هشترود باشگاه اقتصادیهای مسئولیت اجتماعی توان گفت که با افزایش هر یك مولفه
 های ورزشی شهرستان هشترود خواهد شد و بالعکس.مندی مشتریان ورزشی باشگاهایتمنجر به افزایش رض

 های ورزشی شهرستان هشترودپذیری قانونی بارضایت مشتریان باشگاهمسئولیت نیبکه نشان داد نتایج
یان مشترزیرا، همسو است. (، 1094)سام دلیریهای با یافته این نتیجه .مثبت معناداری وجود دارد رابطه

به ساالنه  یدهبه گزارش باشگاهتوجه  زانیم»هایی چون با مولفه های ورزشی شهرستان هشترودباشگاه
 زانیمدر قبال مشتریان،  های باشگاهبه وضع استانداردهای سازمان باشگاه رانیتوجه مد زانیممشتریان، 

توجه اعضای  زانیمشتریان، در قبال م باشگاهتوجه به وضع مقررات در راستای کاهش فساد اداری در 
 باشگاهمقررات  ها وضابطه نیتوجه به تدو زانیمدر قبال مشتریان،  باشگاهاستانداردهای  تیبه رعا باشگاه

ضوابط و مقررات در  نیبه تدو باشگاهتوجه  زانیممشتریان و در قبال  یسازمان ییرپذتیجهت مسئول در
سر و کار  های ورزشیباشگاهدر محیط « در قبال مشتریان اهارگان گریبا د همکاری طیشرا جادیراستای ا
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ها را به لحاظ باشد و جایگاه آنبیشتر به این مهم حیاتی میآنان رضایت دارند، چون این ارتباطات برای 
بنابراین با توجه به چنین ، کندمشخص می های ورزشی شهرستان هشترودباشگاهمشتریان را در رضایت 

توان در قبال مشتریان خود دارند می های ورزشی شهرستان هشترودباشگاهکه قانونی  مسئولیت اجتماعی
های ورزشی هشترود منجر به افزایش باشگاه قانونیهای مسئولیت اجتماعیکه با افزایش هریك مولفهگفت

 های ورزشی شهرستان هشترود خواهد شد و بالعکس.مندی مشتریان ورزشی باشگاهرضایت
 های ورزشی شهرستان هشترودپذیری اخالقی با رضایت مشتریان باشگاهمسئولیت نیبکه  ن دادنتایج نشا

(، و پویانکو و 1094)(، سام دلیری8415)مارکهای با یافته این نتیجه .مثبت معناداری وجود دارد رابطه
 زانیم»هایی چون هبا مولف های ورزشی شهرستان هشترودمشتریان باشگاهزیرا،  همسو است.(، 8411)مارک

های تخلف پرونده تعداد، انیمشتر به قبل از ارائه دیجد یدرک کارکنان از خدمات مال تیتوجه به تقو
توجه  زانیمدر قبال مشتریان،  ربطیذ یدر مراجع قانونباشگاهی  از عملکردهای درون یناش باشگاه یاخالق

ی توسط اعضا یمنشورهای اخالق تیبه رعا باشگاهه توج زانیممشتریان، به  داریبه ارائه خدمات مستمر و پا
 تعداد، انیمشتر کارکنان با ضیبه برخورد عادالنه و بدون تبع باشگاهتوجه  زانیمدرقبال مشتریان،  باشگاه

از باشگاه و های مطروحه خواسته رییگیپ و انمشتری انتقادات  -شنهاداتیهای نصب شده برای پصندوق

از  های مطروحهخواسته رییگیپ و انیانتقادات مشتر -شنهاداتیبه پ یدگیی رسجلسات ماهانه برا تعداد

بیشتر به این آنان رضایت سر و کار دارند، چون این ارتباطات برای  های ورزشیباشگاهدر محیط « باشگاه
 رودهای ورزشی شهرستان هشتباشگاهمشتریان را دررضایت ها را به لحاظ باشد و جایگاه آنمهم حیاتی می

های ورزشی شهرستان باشگاهکه بنابراین با توجه به چنین مسئولیت اجتماعی اخالقی  کند،مشخص می
های مسئولیت اجتماعی توان گفت که با افزایش هر یك مولفهدر قبال مشتریان خود دارند، می هشترود
های ورزشی اشگاهمندی مشتریان ورزشی بهای ورزشی هشترود منجر به افزایش رضایتباشگاه اخالقی

 شهرستان هشترود خواهد شد و بالعکس.
های ورزشی شهرستان پذیری انساندوستی با رضایت مشتریان باشگاهمسئولیت نیبکه  نتایج نشان داد

(، لی و 8418)(، والکر و پارنت8415)مارکهای با یافته این نتیجه .مثبت معناداری وجود دارد رابطه هشترود
با  های ورزشی شهرستان هشترودمشتریان باشگاهزیرا،  همسو است.(، 1094)و سام دلیری(، 8410)همکاران

 یمال ریغ -یمال تیحما زانیممشتریان، از حقوق  باشگاه یمال ریغ -یمال تیحما زانیم»هایی چون مولفه

 یمال ریغ -یمال تیحما زانیمدر قبال مشتریان و  هیریو خ یآموزش ،یورزش ،یاز نهادهای فرهنگ باشگاه

سر و  های ورزشیباشگاهدر محیط « در قبال مشتریان یطیمح ستیز باسازییاز خدمات توسعه و ز باشگاه
ها را به لحاظ باشد و جایگاه آنبیشتر به این مهم حیاتی میآنان رضایت کار دارند، چون این ارتباطات برای 

بنابراین با توجه به چنین  کند،شخص میم های ورزشی شهرستان هشترودباشگاهمشتریان را در رضایت 
-درقبال مشتریان خود دارند، می های ورزشی شهرستان هشترودباشگاهکه مسئولیت اجتماعی انساندوستانه 



                                         

 

  

های ورزشی هشترود منجر باشگاه اخالقیهای مسئولیت اجتماعی توان گفت که با افزایش هر یك مولفه
 های ورزشی شهرستان هشترود خواهد شد و بالعکس.اشگاهمندی مشتریان ورزشی ببه افزایش رضایت

پذیری )اقتصادی، مسئولیتتوان نتیجه گرفت که بین بنابراین، در پاسخ به سوال اصلی تحقیق، می
های ورزشی شهرستان قانونی، اخالقی و انساندوستی( با ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان باشگاه

  .د داردمثبت معناداری وجو رابطه هشترود
 

 پیشنهادهای تحقیق

پذیری اجتماعی با ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان مسئولیتهای تحقیق نشان داد که بین یافته
شود که . بنابراین پیشنهاد میداری وجود داردمثبت و معنیارتباط  های ورزشی شهرستان هشترودباشگاه

، «اقتصادی، قانونی، اخالقی و انساندوستی»به مواردی مثل  پذیری اجتماعیمسئولیتها در تاثیر مدیران سازمان
 .های ورزشی رسیدگی و نظارت کنندارزش ادراک شده و رضایت مشتریان باشگاه در

پذیری اقتصادی با ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان مسئولیتهای تحقیق نشان داد که بین یافته
شود که . بنابراین پیشنهاد میداری وجود داردثبت و معنیمارتباط  های ورزشی شهرستان هشترودباشگاه

ها مشتریان طوالنی ها درصدد جذب مشتریان سودآور باشند و با ایجاد رضایت در آنمسئولین باشگاه
 مدت جذب کنند.

پذیری قانونی با ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان مسئولیتهای تحقیق نشان داد که بین یافته
شود که در . بنابراین پیشنهاد میداری وجود داردمثبت و معنیارتباط  ورزشی شهرستان هشترودهای باشگاه
 ها گزارش عملکرد ساالنه را در اختیار مشتریان قرار دهند. پذیری قانونی مسئولین باشگاهمسئولیتتاثیر 

رضایت مشتریان  پذیری اخالقی با ارزش ادراک شده ومسئولیتهای تحقیق نشان داد که بین یافته
شود که . بنابراین پیشنهاد میداری وجود داردمثبت و معنیارتباط  های ورزشی شهرستان هشترودباشگاه

 مسئولین خدمات مستمر و پایداری به مشتریان ارائه دهند.
پذیری انساندوستی با ارزش ادراک شده و رضایت مسئولیتهای تحقیق نشان داد که بین یافته

. بنابراین پیشنهاد داری وجود داردمثبت و معنیارتباط  های ورزشی شهرستان هشترودگاهمشتریان باش
های خاص در قبال شود که سازمان یا باشگاه مربوطه در انجام امورخیریه یا در زمینه مبارزه با بیماریمی

 های مالی و غیر مالی کنند.مشتریان حمایت
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