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 مقایسه مؤلفه هاي مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت هاي ورزشی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی

  2سمیه خلیلی ،1ناسماعیل شریفیادکتر

  چکیده

هدف  پژوهش حاضر با ،بنابراین به جامعه گفته می شود. سود رسانیمسئولیت پذیري اجتماعی به  تعهدات یک شرکت جهت  مقدمه و هدف:

   انجام شد.مقایسه مؤلفه هاي مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت هاي ورزشی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی شناسایی و 

نفر از آنان با  353ند که هجامعه آماري این تحقیق را دانشجویان دانشکده هاي تربیت بدنی دولتی سراسر کشور تشکیل می د روش شناسی:

ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه و بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.  در دسترس هدفمنداستفاده از روش نمونه گیري 

 تحلیل نتایج آزمون و می گیرددر تحقیقات خارج از کشور مورد استفاده قرار بطور متناوب که  است،) 2001اسمیت و همکاران( وسیلهبه استفاده شده 

 قرار ییدتأ ) موردα=0,82از طریق آلفاي کرونباخ ( ال هاپایایی درونی سؤ چنین هم .محاسبه گردید  51/77 تأییدي براي سواالت پرسشنامه عاملی

  کار گرفته شدند.ه ب 20SPSSنرم افزار  باهت تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون هاي آماري آنالیز واریانس مکرر و تی مستقل گرفت. ج

به عنوان مهم ترین مسئولیت شناخته شد، و پس از آن  68/27 ± 97/5که مسئولیت قانونی با میانگین  می دهدنشان  ي تحقیقهایافته  یافته ها:

که از نظر متغیرهاي  می دهند چنین نتایج نشان هاي اخالقی، اقتصادي و بشردوستانه در رده هاي بعدي قرار گرفتند. هم به ترتیب مسئولیت

  .ردهیچ تفاوت معناداري بین میانگین چهار مؤلفه مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت هاي ورزشی وجود ندادانشجویان و سطح تحصیالت  جنسیت

و  مسئولیت قانونی ،دانشجویان ایرانی از بین چهار مؤلفه هرم کارولکه می گیردچنین نتیجه  به یافته ها می توان با توجه  :و نتیجه گیري بحث

بنابراین می توان این پیش فرض را پذیرفت که مسئولیت پذیري  ،را مهم ترین مسئولیت شرکت هاي ورزشی می دانند سپس مسئولیت اخالقی

  جراي قانون معنی و مفهوم خود را پیدا می نماید.شرکت ها در سایه پذیرش قانون و ا

  

  مسئولیت پذیري اجتماعی، شرکت هاي ورزشی، دانشجویان تربیت بدنی :کلید واژه ها
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  مقدمه

به منصه ظهور رسیده طی چند دهه اخیر، هاي فرهنگی تازه اي در نتیجه حصول آگاهی از به هم وابسته بودن سازمان ها، جامعه و محیط ارزش

که اقدامات سازمان ها سود و زیان هایی براي جامعه در بر دارد و لذا توجه وافري براي بهبود بخشیدن به نتیجه اند   ست. مردم به تدریج پی بردها

و این د یافت داریشتري از سازمان ها درخالص ب منافعجامعه انتظار دارد  ،. به عبارت دیگراستخالص تأثیر سازمان ها بر جامعه معطوف گردیده 

شرکت ها  در فضاي به شدت رقابتی امروز، .)1(خوانده می شوند این ارزش هاي فرهنگی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی .عادالنه توزیع شوند منافع

 .)2(ابدی افزایشرا نوعی استراتژي تجاري می بینند که باعث می شود بر اعتبارشان افزوده شود و سهمشان در بازار  1مسئولیت اجتماعی شرکتی

به دلیل گرایش رو به رشد مردم به ورزش و نیاز به مصرف کاالها و خدمات ورزشی از اهمیت اقتصادي بسیار  ورزش به عنوان یک صنعت پردرآمد،

رتبه را  دارد. در سطح بین المللی، ورزش یازدهمین زیاي. ورزش جزء پدیده هایی است که در جامعه ي مدرن تأثیرگذاري )3(باالیی برخوردار است

بازاریابی، سرپرستی اجرا و حمایت مالی، ورزش هاي  در بین صنایع عمده ي مختلف داراست. صنعت ورزش بخش هایی نظیر کاالهاي ورزشی،

به طوري که تحقیقات نشان . )1(رسانه هاي ورزشی و ورزش هاي تفریحی را در بر می گیرد و هر ساله در حال رشد است حرفه اي، پوشاك ورزشی،

اهمیت ورزش . )1(ی دهد صنعت ورزش نقش قابل توجهی به عنوان یکی از سودآورترین صنایع در بین صنایع بزرگ دیگر در دنیا ایفا می نمایدم

نون براي اقتصاد هر روز بیشتر می شود، به طوري که ورزش به یکی از پردرآمدترین حوزه هاي اقتصادي تبدیل شده است. تولید کاالهاي ورزشی اک

سال اخیر،  15در حالی که طی  .)1(از حوزه هاي مهم صنعتی با شاخه هاي گوناگون را تشکیل می دهد و دامنه آن هر روز گسترده تر می شود یکی

فعالیت هاي سازمان هاي حرفه اي ورزشی به سرعت وارد اخیرأ مسئولیت پذیري اجتماعی شرکتی نقش مهمی را در ورزش بازي نمی کرد، 

زیرا سازمان هاي ورزشی با جامعه مصرف کننده اي مواجهه هستند که به طور فزاینده اي از جنبه هاي اجتماعی فعالیت  ؛ی شده اندمسئولیت اجتماع

دیگر  ثیرات رسانه ها از مسئولیت هاي شرکت ها آگاه تر هستند.امروزه مصرف کنندگان از طریق آموزش بهتر و تأ هاي شرکت ها آگاه می شوند.

می  از جمله مشتریان تمرکز ندارد، بلکه تأکیدشان بر مسئول بودن نسبت به ذینفعانشان سودرسانیها در جامعه تنها بر روي نقش کسب وکار

موهر . )1(جامعه استعمومأ به معناي تعهدات شرکت ها به مشارکت در بهزیستی مسئولیت پذیري اجتماعی که  معتقد است) 1989اپستین( .)1(باشد

را بعنوان تعهد یک شرکت به کاهش یا حذف هرگونه اثرات مضر و افزایش اثرات مفید بلند مدت آن  سئولیت پذیري اجتماعیم) 2001(و همکاران

 کرده عنوان تعهدات اجتماعی که شرکت ها نسبت به جامعه دارند یاده ب مسئولیت پذیري اجتماعی) از 1989. اپستین()1(بر جامعه تعریف کرده اند

بخشی از سود براي  خدمات کمیاب و ایجاد سطح رضایت ،توزیع کاالهااقتصادي تولید، فعالیت هاي که این تعهدات فراتر از و بیان می کند  است

به روشی که به  ات یک شرکت جهت استفاده از منابع شرکتتعهد ،را مسئولیت پذیري اجتماعی) 2001و همکاران(کوك  .استشان  داران سهام

ه ، مدل ارائه شده بمورد استفاده قرار گرفته به طور متناوبکه  مسئولیت پذیري اجتماعی مدل هايیکی از  .)1(ده اندجامعه سود برساند معرفی کر

را در هاي اجتماعی هر کسب و کار تجاري . کارول مسئولیت )1(داردار بعدهو چ که به عنوان هرم کارول شناخته شده است )1999(وسیله کارول

                              : مسئولیت اقتصادي، قانونی، اخالقی و بشر دوستانه رتند ازبعد مطرح کرد که عبا چهار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل کارول از مسئولیت اجتماعی )1(شماره شکل 

                    

  در زیر به شرح این ابعاد می پردازیم:

 ؛می باشدترین بعد  م مسئولیت اجتماعی شرکت است و به عقیده کارول مهمشالوده همه ابعاد در هر و اساس ،.مسئولیت اقتصادي به عنوان پایه1

در این مورد شرکت ها موظفند  .)1(بقاي خود در بازار و منفعت رسانی به جامعه سودآوري و بهره وري داشته باشدبه منظور  بایدرا یک سازمان زی

  .)1(آن را تأمین کنند و انواع گروه هاي مردم را از فرآیند کار بهره مند سازند نیازهاي اقتصادي جامعه را برآورند و کاالها و خدمات مورد نیاز

  

1 Corporate Social Responsibility 

 ستانهبشردو

 اخالقی

 قانونی

 اقتصادي
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نشان دهنده این اصل است که هر کسب و کار مستلزم پیروي از قوانین و مقررات تعیین شده  ،دارد مسئولیت قانونی که درجه کمتري از بعد قبلی .2

 از آنجایی که نونی، پیروي از قانون و بازي کردن طبق قوانین بازي را شامل می شود.مسئولیت هاي قانونی، وظایف قا ست.ا براي صالح همگان

از جمله این قوانین  وضع می نماید. آن هاقوانینی براي کنترل  يازین رو ،کسب و کار اعتماد ندارد که درست عمل کنندصاحبان جامعه همیشه به 

ارکنان و مصرف کنندگان خود توجه کنند. محیط زیست را نیاالیند، مرتکب تبعیضات قومی و ن ها وظیفه دارند به بهداشت و ایمنی کاین است که آ

  .جنسی و.... نشوند

که ارزش ها و  مبنی بر این شرکتاین بعد به عنوان انتظارات جامعه از  .است که کارول مطرح کرده است دیگري بعدمسئولیت اخالقی  .3

. مسئولیت هاي اخالقی استتوصیف می شود و فراتر از چارچوب قوانین مکتوب  ،به آن ها احترام بگذارد هنجارهاي جامعه را مدنظر داشته باشد و

  پایبندي به اصول اخالقی، انجام کارهاي درست، عدالت، انصاف و احترام به حقوق مردم را در بر می گیرد.

نظر  گی به مسائل و معضالت جامعه است. این مسئولیت یعنی صرفبه منظور رسید شرکت هاتالشی داوطلبانه از سوي  ،مسئولیت بشردوستانه .4

   .استبه دیگران  کمک هاي داوطلبانه کردن از پول و زمان جهت خدمات، همکاري ها و

مدیران در بین  دیدگاه هاي بشردوستانه مسئولیت اجتماعی شرکت و راه هایی براي ارتقاي آن رادر پژوهش خود  )1388(استأنستیساالرزهی و      

بررسی کردند. نتایج نشان دهنده جذابیت رابطه کسب و کارها با عملکرد مسئوالنه از دیدگاه  شهرك هاي صنعتی استان سیستان و بلوچستان

  بشردوستانه براي مدیران به منظور بهبود بخشیدن به نتایج اقتصادي و رقابت پذیري بود.

ترین مسئولیت  نجام داد و به این نتیجه رسید که پاسخ دهندگان مسئولیت قانونی را به عنوان مهمپژوهشی را در آلمان و فرانسه ا )2001مایگنان (

   .)3(در رده هاي بعدي قرار گرفتنداقتصادي ، بشردوستانه و اخالقیهاي و پس از آن به ترتیب مسئولیت می بینند 

اجتماعی شرکتی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که مسئولیت  ) واکنش مصرف کنندگان را به مسئولیت پذیري2001سن و باتاچاریا(     

) نظر مدیران شرکت 2004. کاسکو و فریزر ()3(مستقیمأ بر تصمیمات مصرف کنندگان جهت خرید تولیدات شرکت تأثیر می گذارد پذیري اجتماعی

اهمیت بیشتري از قانون  به اطاعتیافتند که شرکت هاي استرالیایی ها را درباره مسئولیت اجتماعی شرکتی در استرالیا و ترکیه مقایسه کردند و در

  )3(قائل بودندمسئولیت هاي اخالقی اهمیت بیشتري را براي شرکت هاي ترکیه اي اما از سویی دیگر مدیران  می دهند؛

و مسئولیت  مسئولیت اقتصادي مهم ترینینی مسئولیت رسیدند که از دید مصرف کنندگان چ ) به این نتیجه2008و یونگ( باالکه  در حالی     

بعد هرم چهار ) دریک جامعه مسلمان انجام شد 2011(عبدالحلیمو  آتن به وسیلهاما در پژوهشی دیگر که  .)3(استکم اهمیت ترین  ،شردوستانهب

که این  می دهدهاي تحقیق نشان  یافته .کارکنان مسلمان دانشگاه در مالزي بررسی شدکارول و بعد دیگري بانام ارزش هاي اسالمی در بین 

می دانند و پس از آن مسئولیت بشردوستانه، اقتصادي و سپس ارزش مسئولیت هاي اجتماعی ذینفعان مسئولیت قانونی را به عنوان مهم ترین بعد 

در پژوهشی دیگر که در مالزي ) 2011همکاران( ورهیزا چنین  هم .2در رده هاي بعدي اهمیت قرار گرفتندهاي اسالمی و پس از آن بعد اخالقی 

و به این ی کردند را بر رفتار خرید مصرف کنندگان مالزیایی بررس مسئولیت پذیري اجتماعیثیر تأها  دست یافتند؛ آن یانجام دادند به نتایج مشابه

ارتباط مثبت رید مصرف کنندگان و رفتارهاي خ مسئولیت پذیري اجتماعیبین همه متغیرهاي مورد استفاده در اندازه گیري نتیجه رسیدند که 

به عنوان اولویت  هم چنان بود، اما مسئولیت اقتصادين مالزیایی متفاوت از هرم کارول اولویت بندي مشتریا که با وجود این .معناداري وجود دارد

نجاتی و  ،در پژوهشی دیگر .3دقرار گرفتن مسئولیت هاي اخالقی و قانونی پس از آنمسئولیت بشردوستانه در رده دوم و اول باقی ماند. 

نیمی از  شرکت ها را در ایران از دید کارکنان آن ها بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که فعالیت هاي مسئولیت پذیري اجتماعی )2012قاسمی(

پائین  شرکت هاپذیري اجتماعی کارکنان ایرانی معتقدند که شرکت هایشان به مسئولیت پذیري اجتماعی متعهدند؛ هرچند که میانگین مسئولیت 

  .)5(بود

که بر حسب کشورها و فرهنگ هاي متفاوت نوع اولویت بندي افراد از مسئولیت هاي اجتماعی شرکت ها  بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد

منطبق بر اولویت بندي ارائه  نیز برخیو  شده و در برخی دیگر عامل قانونی؛ مسئولیت اخالقی اولویت اول تحقیق هادر برخی از  متفاوت می باشد.

و اولویت بندي این  شرکتی اجتماعی پذیري مسئولیت درباره افراد ادراك ،کشور از خارج در ها پژوهش از بسیاري. استشده به وسیله کارول 

در خارج از  بر اساس هرم کارول عیاجتما پذیري مسئولیت درباره بسیار مطالعات رغم علیاما ،بررسی کرده اند کارول هرم اساس بر را مسئولیت ها

تا مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت هاي  است این دنبال به ،حاضر تحقیق بنابراین. است مورد بررسی دقیقی قرار نگرفته ایران در مفهوم این کشور،

این سؤال پاسخ دهند که آیا بین مؤلفه هاي به  محققان امید دارند تا زمینه،در همین  ،ورزشی را از دیدگاه جامعه مورد نظر بررسی و مقایسه کند

  مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت هاي ورزشی از دید دانشجویان تربیت بدنی تفاوت وجود دارد؟

  روش شناسی 

 ،عاتاطال گردآوري ابزار. شد آوري جمع پرسشنامه از استفاده با میدانی روش به آن اطالعات که است از نوع مقطعی پیمایشی ،حاضر تحقیق روش

 این ه است  گرفت قرار استفاده مورد نیز کشور از خارج هاي پژوهش در مکررأ که است،) 2001(همکاران و اسمیت به وسیله شده استفاده پرسشنامه

 بین يامتیاز السؤ هر به باید دهندگان پاسخ که است بشردوستانه و اخالقی قانونی، اقتصادي، مسئولیت بخش چهار در السؤ 40 شامل پرسشنامه

 زبان به مجدداً و شد ترجمه فارسی به ابتدا مذکور پرسشنامه. است 40تا  10دامنه میانگین هر یک از مسئولیت ها بین . دادند می چهار تا یک
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  يحتوام و صوري روایی. گردد ییدتأ و بررسی فارسی به برگردان صحت تا شد ترجمه فارسی به دوباره متن این روي از و شد برگردانده انگلیسی

 تأییدي عاملی تحلیل آزمون چنین هم .شد تأیید و بررسی استادیار و دانشیار علمی مرتبه با دانشگاه تاداناس از نفر هشت از سوي پرسشنامه این

 ییدتأ مورد) α=0,82( آن مقدار وشد  استفاده کرونباخ آلفاي از سواالت، درونی پایایی بررسی براي .گردید محاسبه 51/77 پرسشنامه سواالت براي

 ،α=0,79:اخالقی بعد ،α=0,86: قانونی بعد ،α=0,84: اقتصادي بعد(گردید محاسبه بعد چهار براي نیز جداگانه صورت به کرونباخ آلفاي. گرفت قرار

ارد؛ از نظر ساختاري دانشگاه وجود د 48در حال حاضر رشته تربیت بدنی در دوره هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد در ). α=0,77: بشردوستانه بعد

 الزهرا، تهران، هاي (دانشگاهو همگن شدن ساختاري فقط دانشکده هاي تربیت بدنی یدر سطح دانشکده بودند که به دلیل یکنواخت 15فقط تعداد 

چمران  شهید انشاه،کرم رازي کرمان، باهنر شهید اصفهان، شاهرود، صنعتی گیالن، مشهد، فردوسی ارومیه، خوارزمی، رجایی، شهید بهشتی، شهید

تمامی پراکندگی موجود در  ،از نظر جغرافیایی، فرهنگی و رتبه علمی دانشگاهی تا ند،ن تحقیق مد نظر قرار گرفتدر ایمازندران)  و بیرجند اهواز،

بنابراین  ،یان دختر هستنددرصد از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشجو 60جامعه رعایت شود. با توجه به این که در حال حاضر به طور میانگین 

  سعی شد که در نمونه گیري نسبت ها رعایت شود.

  

  فراوانی مشارکت کنندگان در پژوهش به تفکیک جنسیت )1( جدول شماره        

   دانشگاه     
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  153  10  11  11  10  12  10  12  11  12  9  10  10  0  11  14  پسر

  200  10  13  10  12  13  11  14  15  13  11  14  17  20  13  14  دختر

  353  20  24  21  22  25  21  26  26  25  20  24  27  20  24  28  تعداد کل

نمونه انتخاب شدند.  به عنوانده تربیت بدنی هاي داراي دانشک فقط دانشگاه ،از بین دانشگاه ها زیرا؛ استق هدفمند روش نمونه گیري این تحقی    

از  از نمونه هاي در دسترس با رعایت نسبت هاي جنسیتی که حاضر به همکاري با تحقیق بودند استفاده شد. ،سپس در دانشکده هاي تربیت بدنی

که از بین این دو گروه به طور  است، سعی بر این استر بحث مقایسه میان دانشجویان ارشد و کارشناسی ارشد مطرح آن جایی که در تحقیق حاض

له در نمونه گیري تا حدودي ایکسان نمونه گیري شود؛ در نهایت به علت این که تعداد دانشجویان کارشناسی از کارشناسی ارشد بیشتر بود، این مس

  رعایت شد.

جمع  .ندهد می تشکیل دانشکده) 15( سراسر کشور ورزشی علوم و بدنی تربیت هاي دانشکده دانشجویان را پژوهش این آماري جامعهن بنابرای     

  صورت گرفت. 92آوري داده هاي این تحقیق در بازه زمانی اردیبهشت ماه 

به عنوان نمونه  384هزار نفر تعداد  100عنی در جوامع باالتر از ی؛می باشد 384تعداد جدول مورگان، باالترین حجم نمونه، طبق از آن جایی که      

 پرسشنامه 353 آخر در پرسشنامه در بین افراد جامعه توزیع گردید؛ 400 تعداد پژوهش کفایت می کند. بنابراین در این پژوهش جهت دقت بیشتر 

 هاي نمره بندي طبقه براي توصیفی آمار از .استدرصد  88رسشنامه نرخ پاسخگویی به پ گرفتند؛ قرار استفاده مورد آماري تحلیل و تجزیه جهت

 از استنباطی آمار بخش در و شد استفاده...  و استاندارد انحراف میانگین، مانند پراکندگی هاي شاخص محاسبه و فراوانی توزیع جدول، طراحی خام،

 لفهچهارمؤ از هریک میانگین اختالف معناداري تعیین براي مکرر واریانس یزآنال آزمون از و ها داده توزیع بررسی جهت اسمیرنوف کلموگروف آزمون

 وضعیت جنسیت، مانند متغیرهایی حسب بر عوامل از یک هر میانگین بین تفاوت بودن معنادار تعیین براي مستقل تی همچنین و ها مؤلفه دیگر با

   .گردید استفاده 20SPSS افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه براي. شد استفاده تحصیلی مقطع و اشتغال

                :   هایافته  

 ورزشی چنین باالترین مقام جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، مقطع تحصیلی و هم از جملهویژگی هاي جمعیت شناختی نمونه آماري تحقیق 

درصد از نمونه را  56کت کننده در پژوهش زنان بودند که بیش از نفر از افراد شر 200 آمده است. )2( شماره در جدول در مسابقاتکسب شده 

چنین میانگین سنی شرکت کنندگان  هم ند.یو جزء شاغلین به حساب می آ دارندنفر از پاسخ دهندگان سابقه کاري  59ند و تنها هتشکیل می د

  . استساله  40ترین سال سن و باال 20ترین فرد پاسخگو داراي  جوان ؛است 64/23±60/2 حاضر در پژوهش
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  خصوصیات جمعیت شناختی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش )2شماره( جدول

  وضعیت تأهل  جنسیت  
وضعیت 

  اشتغال
  کسب شده باالترین مقام  تحصیلی مقطع
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153  200  279  73  59  294  181  172  94  84  76  7  3  89  

  2/25  8/0  2  5/21  8/23  6/26  7/48  3/51  3/83  7/16  7/20  3/79  7/56  3/43  درصد

  نفر 353  نفر 353  نفر 353  نفر 353  نفر 353  مجموع

ورزشی را نشان می دهد. همان گونه که میانگین نظرات پاسخ دهندگان در رابطه با رتبه بندي مسئولیت هاي شرکت هاي  )3(جدول شماره      

 مشخص است باالترین میانگین مربوط به مسئولیت قانونی می باشد؛ مسئولیت اخالقی در رده دوم اهمیت و مسئولیت هاي اقتصادي و بشردوستانه

  .ار گرفته اندپس از آن در رده هاي سوم و چهارم قر

  

 ) میانگین ابعاد چهارگانه هرم کارول3جدول شماره(

  رتبه بندي  میانگین  مسئولیت ها ابعاد

  1  68/27±97/5  قانونی

  2  08/25±44/5  اخالقی

  3  75/23±55/6  اقتصادي

  4  27/23±60/4  بشردوستانه

  

تمامی زیاد گویه ها از آوردن میانگین به دلیل تعداد  باالترین و پائین ترین میانگین گویه هاي هر مسئولیت را نشان می دهد. )4( جدول شماره    

  گویه هاي پژوهش خودداري شد.

  میانگین نمره گویه هاي هر حیطه )4شماره(جدول 

مسئولیت هاي 

  اجتماعی
  گویه ها  

میانگین 

  گویه

  مسئولیت اقتصادي

  72/24  فرصت هاي شغلی را براي افرد بیکار فراهم کند.  باالترین میانگین

ترین  پائین

  میانگین
  20/22  بیشترین سود را براي شرکت فراهم می کند.تنها به دنبال فرصت هایی باشد که 

  مسئولیت قانونی

  70/30  از قوانین و مقررات  وضع شده توسط دولت پیروي کند.  باالترین میانگین

پائین ترین 

  میانگین
  82/22  از کسب و کارهاي متعلق به اقلیت ها ي مذهبی، قومی حمایت کند.

  مسئولیت اخالقی

  50/27  رهاي اجتماعی را جهت رسیدن به اهداف شرکت قربانی نکند.هنجا  باالترین میانگین

پائین ترین 

  میانگین

تشخیص دهد که قوانین  نانوشته جامعه اغلب می تواند به اندازه قوانین مکتوب 

  مهم باشد.
70/21  

  مسئولیت بشردوستانه

  43/18  از ورزش کشور حمایت مالی و غیر مالی کند  باالترین میانگین

ن ترین پائی

  میانگین
  60/28  مسئولیت هاي خیریه و بشردوستانه خود را نسبت به جامعه انجام بدهد.

 -از آزمون کولموگروف ،آزمون  طبیعی بودن توزیع داده ها در جامعه مورد بررسی یعنی دانشجویان تربیت بدنیدر بخش آمار استنباطی براي      

، بشردوستانه: P=0,105، اخالقی:P=0,250، قانونی: P=0,212(اقتصادي:  ی بودن توزیع تمامی مؤلفه هااسمیرنوف استفاده شد و نتایج حاکی از طبیع

0,121=P( لفه ها از آزمون آنالیز واریانس مکرر ومؤلفه با دیگر مؤ تعیین معناداري اختالف میانگین هریک از چهارجامعه مذکور بودند. و لذا براي  در 

جنسیت،  ی مانندعوامل بر حسب متغیرهایمیانگین هر یک از تفاوت بین معنادار بودن تعیین براي  چنین فاده شد؛ همآزمون تعقیبی بونفرونی است

  . وضعیت اشتغال و مقطع تحصیلی از آزمون تی مستقل استفاده شد
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ه شد؛ براي انجام این آزمون باید برابري از آزمون تحلیل واریانس مکرر استفاد ،مسئولیت هاي اجتماعیمیانگین به منظور بررسی اختالف بین      

  نتایج این آزمون را نشان می دهد. )5شماره (این کار انجام گرفت. جدول  Mauchly’sها بررسی شود، که با استفاده از آزمونواریانس

  

  آزمون کرویت ماخلی )5شماره ( جدول

  اپسیلون سطح معناداري  درجه آزادي  خی دو  ماخلی  

  حد پائین  هاین فلت  گرین هوس گزیر

  0,333  0,858  0,851  0,000  5  103,985  0,743  ابعاد

ها ) ، باید گفت که فرض برابري واریانس≥05/0 p( W Mauchly’sدهد، به دلیل معنادار شدن نشان می )5( شمارهگونه که جدول همان     

  شود.گزارش میGreenhouse- Geisser خط  آنالیز واریانس مکرر،  بنابراین سطح معناداري در خروجی آزمونرعایت نشده است؛ 

  

  نتایج آزمون اختالف بین مسئولیت هاي اجتماعی  )6(جدول شماره 

  سطح معناداري F  میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  آماره  مسئولیت هاي اجتماعی

  Greenhouse-Geisser  65/262  528/2  652/103  462/160  001/0  

اختالف  1با توجه به این که بین مسئولیت هاي اجتماعی مؤثر بر وفاداري عوامل توزیع اختالف وجود دارد، با استفاده از آزمون تعقیبی بونفرونی     

  آورده شده است. )7شماره (موجود بین مسئولیت ها نیز مشخص شد؛ که نتایج آن در جدول 

  

  نس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونینتایج آزمون آنالیز واریا )7شماره( جدول

سطح   خطاي انحراف استاندارد  اختالف میانگین  سایر ابعاد  لفه هامؤ

 اطمینان

  درصد 95فاصله اطمینان  در سطح 

  حد باال  حد پائین

10,00 0,541 *3,932-  قانونی  اقتصادي  5,368 -  2,496 -  

- 1,326  اخالقی  اقتصادي  0,551 0,100 2,788 -  0,137 

- 0,748 1,000 0,462 0,479  بشر دوستانه  صادياقت  1,706 

10,00 0,419 *2,606  اخالقی  قانونی  1,496 3,717 

10,00 0,466 *4,411  بشردوستانه  قانونی  3,174 5,648 

10,00 0,368 *1,805  بشردوستانه  اخالقی  0,828 2,781 

 نشان داده شدهن تعقیبی بونفرونی آمده است، که نتیجه مقایسه دو به دو مؤلفه ها آزمو نتایج آزمون آنالیز واریانس مکرر و )7( شماره در جدول     

به جز دو بعد اقتصادي با اخالقی و اقتصادي با بشردوستانه بین سایر ابعاد با یکدیگر اختالف  با توجه به نتایج این جدول می توان گفت است.

  . )P<0.05( معنادري وجود دارد

  
  )Repeated Measure ANOVAلیز واریانس مکرر(آنا )1شماره( نمودار

  

و سطح تحصیالت  به همراه نتیجه آزمون تی مستقل به ترتیب در هریک از چهار بعد بر حسب جنسیت  نتایج آزمون هاي مقایسه میانگین     

  ارائه شده است. )9) و (8(جدول هاي شماره

  
  

1Bonferroni 
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  بر حسب جنسیت  میانگین هر یک از ابعادت مستقل براي بررسی تفاو آزمون تی نتیجه )8شماره ( جدول

  آزمون تی مستقل  

  نتیجه آزمون سطح معناداري  درجه آزادي t  میانگین  جنسیت  ابعاد

  اقتصادي
  70/23  مرد

  عدم تفاوت معنی دار  898/0  351  -129/0
  79/23  زن

  قانونی
  93/27  مرد

  عدم تفاوت معنی دار  489/0  351  692/0
  49/27  زن

  قیاخال
  27/25  مرد

  عدم تفاوت معنی دار  551/0  351  597/0
  93/24  زن

  بشردوستانه
  69/23  مرد

  عدم تفاوت معنی دار  140/0  351  48/1
  96/22  زن

  

مردان وجود گین هاي زنان و تفاوت معناداري میان میان از نظر آماري کدام از چهار بعد مالحظه می شود، در هیچ )8شماره(همانطور که در جدول 

  هرچند که بجز بعد اقتصادي در بقیه ابعاد ما شاهد تفاوت میانگین ها هستیم. ،ندارد

  

  بر حسب سطح تحصیالتتفاوت میانگین هر یک از ابعاد آزمون تی مستقل براي بررسی  جهنتی )9شماره ( جدول

  آزمون تی مستقل  

  آزموننتیجه  سطح معناداري  درجه آزادي t  میانگین  تحصیالت  ابعاد

  اقتصادي
  19/23  کارشناسی

  عدم تفاوت معنی دار  10/0  351  -64/1
  34/24  کارشناسی ارشد

  قانونی
  61/27  کارشناسی

  عدم تفاوت معنی دار  80/0  351  -24/0
  76/27  کارشناسی ارشد

  اخالقی
  39/25  کارشناسی

  عدم تفاوت معنی دار  26/0  351  11/1
  74/24  کارشناسی ارشد

  بشردوستانه
  50/23  کارشناسی

  عدم تفاوت معنی دار  34/0  351  94/0
  03/23  کارشناسی ارشد

شرکت کنندگان بر حسب سطح میانگین هاي  بین کدام از چهار بعد تفاوت معناداري الحظه می شود، در هیچم )9شماره(که در جدول  همانگونه     

. بدین صورت که مسئولیت استکارشناسی ارشد دانشجویان  باان کارشناسی متفاوت عاد در دانشجوی؛ هر چند که رتبه بندي ابوجود ندارد تحصیالت

  .استبشردوستانه در رده سوم اهمیت و مسئولیت اقتصادي در رده چهارم اهمیت 

  

  بحث و نتیجه گیري

جتماعی آگاهی یافته و با ادغام آن به منزله سرمایه ا پذیري از ارزش مستقیم اقتصادي مسئولیت به نحو فزاینده ايامروزه   بسیاري از شرکت ها

 اینمدیریتی خود می توانند تأثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و در ضمن با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیت هاي  ،گذاري راهبردي

اجتماعی مزایایی مانند بهبود تصویر شرکت  پذیري مسئولیت ایند.نم ه خود را نیز تثبیت شهرت و  اعتبار خود را تقویت کنند، بلکه موقعیت آیندکه 

وفاداري  در جامعه، افزایش ارزش نام تجاري، دسترسی بیشتر به منابع تأمین مالی، مدیریت ریسک و ساختار حاکمیتی قوي تر، کارکنان با انگیزه تر،

  .)5( دارد براي سازمان به دنبال را  مشتري، افزایش اعتماد ذینفعان به سازمان

بر این  .دانندعنوان مهم ترین مسئولیت براي شرکت هاي ورزشی می ه مسئولیت قانونی را ب مسئولیت هاي اجتماعی،دانشجویان ایرانی از بین      

ر وضع شده پایبند گذا اساس می توان نتیجه گرفت که  دانشجویان معتقدند که یک شرکت ابتدا باید به مقررات و قوانینی که از سوي دولت و قانون

همخوانی ) 2011آتن و عبدالحلیم( ) و2003، مایگنان و فرل()2001که این با پژوهش مایگنان(باشد تا اینکه به دنبال سودآوري براي خود باشد. 

پینکستون و  ازسويه ک پژوهش هاییبا  از سوي دیگر و یعنی در پژوهش آنان نیز مسئولیت قانونی در درجه اول اهمیت قرار گرفته است. ؛)5(دارد

  .)5(مخالفت داردکه در چین انجام شده ) 2008(و یونگ باال) در فرانسه، انگلیس و ژاپن و همچنین پژوهش 1996(کارول
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 که این با نتیجه پژوهش استمؤلفه دیگري که بر اساس نظر دانشجویان پس از مسئولیت قانونی در جایگاه دوم اهمیت قرار گرفته، بعد اخالقی      

 ازسوياما با پژوهش هاي انجام گرفته  .)5(م گرفته موافقت و همخوانی داردکه بر روي دانشجویان فارغ التحصیل انجا )2004(و ابراهیم  انگلیدیس

ز دالیل  ا .نیستهمسو ) که در بین مصرف کننده هاي انگلیسی، فرانسوي و ژاپنی به اجرا درآمده 1996)، پینکستون و کارول(2011آتن و عبدالحلیم(

بر این  انتظار  در ایران  احتمالی ناهمسویی یافته ها می توان به تفاوت هاي فرهنگی و تفاوت صنفی نمونه هاي  تحقیق اشاره نمود در حالی که  

پذیرفته شده از که شرکت ها عالوه بر رعایت قوانین و مقررات و عمل در چارچوب قانون، باید در فعالیت هاي خود به ارزش ها و هنجارهاي است 

در فرهنگ ما که یک أ و البته این مفاهیم مؤکد و همچنین عدالت و انصاف را رعایت کنند سوي جامعه احترام گذاشته و آنان را مد نظر قرار دهند.

  .استتوصیه شده است، و دست یافتن به این نتیجه مؤید همین مطلب  است،و اسالمی  فرهنگ دینی

یعنی شرکت کنندگان حاضر در پژوهش معتقدند که شرکت ها در فعالیت هاي خود ابتدا قانون  ؛ رده سوم اهمیت قرار گرفت در ،اما بعد اقتصادي     

و شاید نیز و اخالق را مدنظر قرار دهند و مسئولیت هاي قانونی و اخالقی خود را محقق سازند، سپس به دنبال سودرسانی و سود دهی بیشتر باشند. 

مر باشد که راه کسب سود و منفعت اقتصادي از طریق رعایت قانون و قواعد اخالقی می گذرد، و این با روح ارزش ها و قواعد بیان کننده این ا

) و پینکستون و 2004این یافته با یافته هاي ابراهیم و انگلیدیس( اسالمی هم تطابق دارد و دیگر این که هدف مقدس، وسیله ي مقدس می طلبد.

از دالیل احتمالی ناهمسویی یافته هاي این تحقیق با تحقیقات ذکر  . نیست همسوین مصرف کننده هاي انگلیس، فرانسه و آلمان ) در ب1996کارول(

اما در عین حال با این اولویت ها شده باشد.  رتفاوت در فضاي کسب و کار کشور ما با کشور هاي دیگر است به گونه اي که سبب تغیی ،شده

) که بر روي مصرف کنندگان سیاه پوست و سفید پوست آمریکا 2001) و اسمیت و همکاران(2011توسط آتن و عبدالحلیم( تههاي انجام گرفپژوهش

  .نتایج مشابه با آنان دست یافته است یعنی به . )5(انجام شده موافقت دارد

)، و پینکستون و 1991پژوهش با پژوهش هاي کارول( که قرار گرفتن آن در رده چهارم در این استاما مؤلفه چهارم مسئولیت بشردوستانه      

   .)5(و سوئیس انجام شده همخوانی دارد ) که در بین مصرف کننده هاي آلمان، انگلیس، فرانسه، ژاپن، سوئد1996کارول(

رتبه بندي  ازو  ن وجود ندارداختالف معناداري میان زنان و مردا مسئولیت پذیري اجتماعی نشان داد که میانگین هر یک از چهار بعد بررسی     

)، 2008(یوسف مهدکه این با یافته هاي دوسوکی و  .بودجز بعد اقتصادي میانگین مردان باالتر ه در همه ابعاد ب ،با این وجود   ندبرخوردار یمشابه

م در کشور ایران که زنان وجاهت با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی، مذهبی حاک .)5(نیستهمسو ) 2001(اسمیت و همکاران و )2004(الیاس

لذا دیدگاه آنان با مردان تفاوت چندانی نداشته است که سبب ،اجتماعی پیدا نموده اند و در عرصه هاي مختلف مورد احترام و کرامت قرار گرفته اند 

همچنان از زنان استفاده هاي ابزاري  ولی،اختالف دیدگاه ها گردد در حالی که در کشور هاي دیگر هرچند شعار دموکراسی فریاد زده می شود 

  و سبب تفاوت دیدگاه آنان با مردان شود. میشود که این می تواند بر دیدگاه آنان تاثیر گذاشته باشد

و  نشان ندادمقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد میانگین هر یک از چهار بعد اختالف معناداري میان دانشجویان همچنین از نظر دوره تحصیلی،      

) 2008یوسف( دوسوکی و مهدکه این مسأله در ابعاد اقتصادي و قانونی مشابه با یافته هاي  استا از ابعاد مشابه یکدیگر چنین رتبه بندي آن ه هم

شابه با که این مسئله م ؛استدانشجویان کارشناسی ارشد میانگین دانشجویان کارشناسی در مسئولیت هاي اخالقی و بشردوستانه  باالتر از  .است

در مؤلفه هاي اخالقی و بشردوستانه داراي میانگین باالتر و  بیکاردانشجویان که به گونه اي  استاختالف میانگین ها بر حسب وضعیت اشتغال نیز 

ن هر یک از بر اساس یافته هاي پژوهش در میانگیهر چند که  هستنددانشجویان شاغل در مؤلفه هاي اقتصادي و قانونی داراي میانگین باالتري 

مشابه یکدیگر می  مسئولیت هاوجود ندارد و همچنین رتبه بندي آن ها از  شاغل و بیکار چهار بعد از نظر آماري اختالف معناداري میان دانشجویان

  .استهمسو ) 2008یوسف(مهد مسئولیت هاي اقتصادي و قانونی با یافته هاي پژوهش دوسوکی و  بعد این یافته در باشد.

ها، اند، که هدف این فعالیتنیز مکلف شدهمسئولیت اجتماعی سازمانی  فعالیت هاي ها عالوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجاموزه سازمانامر     

 در این دوران، مدیریت مؤثر، مدیریتی است که از محدوده اندیشه سازمان خود را رها ساخته و به جامعه وگویی به انتظارات جامعه است. پاسخ

در میان ها تداوم یابد. تواند بدون سازمانتوانند خود را از جامعه جدا کنند و نه جامعه میها میتري می اندیشد؛ چرا که نه سازمانهاي وسیعمحیط

اساس یک زمینه هاي مسئولیت اجتماعی سازمان نسبت به جامعه، مسئولیت نسبت به مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ اساسأ سازمان بر 

بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر سازمان  است،یا به تعبیر دیگر، شکل گیري سازمان به خاطر وجود مشتریانش  ،خواسته اجتماعی بوجود می آید

ار را دارد که در از همین روي جامعه از سازمان ها این انتظمشتریان خود را از دست می دهد. به درستی به این مسئولیت اجتماعی خود عمل ننماید 

لم زمینه هاي مختلف نسبت به مشتریان احساس مسئولیت کنند؛ از جمله این که به موقع و به درستی نیازهاي مشتریان را بشناسند و محصوالت سا

ه مشتریان بدهند که و خدمات درست به آن ها عرضه نمایند؛ آن ها را از جنبه هاي مختلف محصول و نکات ایمنی آن مطلع کنند و نیز این حق را ب

آن چه را دوست داشته و تمایل دارند بخرند و چنانچه مشتري از مصرف کاال یا دریافت خدمتی زیانی متحمل شد، خسارت وي را تقبل کرده و 

خته شده است؛ به ها شناترین عناصر فلسفه وجودي سازمانپذیري اجتماعی از جمله مهممسئولیت. )4(تالش نمایند که رضایت او را جلب نمایند

کند. ها، رضایت ذینفعان خارج از سازمان را، براي مشروعیت بخشیدن به سازمان تقویت میسازمان از سويکه اهمیت دادن به رعایت آن نحوي

ی تواند به عنوان پژوهش هاي انجام شده در زمینه بازاریابی عنوان کرده اند که رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتی از سوي شرکت ها و سازمان ها م
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مطالعات نشان داده اند مؤسساتی که مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی را بپذیرند و آن را به کار .  )6(یک مزیت رقابتی براي سازمان به حساب بیاید

  .)6(ت می آورندببرند فواید بسیاري از جمله وفاداري مشتري، نگرش مثبت نسبت به برند، اعتماد مشتري و عملکرد بهتر مالی را به دس

مسئولیت  و دیدگاه جامعه مورد بررسی در خصوص جایگاهصنایع مختلف از جمله ورزش  ادامه حیاتنظر مشتریان براي  با توجه به اهمیت      

رفتارهاي خرید یک شرکت و محصوالتش و از  این نوع اهمیت گذاري در رفتارهاي بعدي آنان مانند ارزیابی  احتماأل،  و پس از آن اخالقی قانونی

اولویت با فهم  رداخته وپبنابراین پیشنهاد می گردد که شرکت ها بطور مداوم به بررسی مسولیت هاي اجتماعی خود  آنان نیز نمود پیدا خواهد کرد.

مستقیم و غیر مستقیم  یان مشترآشنایی کامل از انتظارات  نمایند و این ممکن نخواهد شد مگر باکمک خود و جامعه  به  جامعه  بندي ها و انتظارات

  را برآورده سازند. آنانبه بهترین وجه ممکن انتظارات  که فعالیت هاي خود الزم جهت  و سپس اقدام به برنامه ریزي و  سایر موارد 

  

  

 
 ج
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