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Abstract 

 
Corporate social responsibility (CSR) has become one of the principal components of corporate strategy. 
While firms are busy improving and adopting CSR practices, research on the effect of CSR is scarce, 
particularly in the sports marketing context. The present study traces the consumer response to CSR. Upon 
conducting field surveys with consumers (n=399) at an international sporting event. The findings reveal a 
significant influence of perception of firm’s CSR on consumers' commitment, identification and trust and a 
significant effect on purchase intention. These results provide academicians as well as managers with means 
of improving sports marketing communications. 
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 مسابقات و رویدادهاي ورزشی به عنوان استراتژي نقش 

 در سازمان ها (CSR) هاي اجتماعیمسئولیتدر مشارکت 

 
مجدي قاسم خیلی لهژا  

 موسسه آموزش عالی ترجمان علوم  Post DBAدانش آموخته

 
 چکیده 

که درحالیاست. شدهها تبدیلهاي اصولی استراتژي شرکتبه یکی از مولفه (CSR) هاهاي اجتماعی شرکتمسئولیتمشارکت در 

هاي کمی در این زمینه، بخصوص هستند، اما پژوهش CSRهاي خود و پذیرش عملیات حاضر مشغول بهبود فعالیتها در حالشرکت
هاي دقیق کند. پس از آن  بررسیدنبال می CSRکنندگان را به مصرفدر زمینه بازاریابی ورزشی وجود دارد. مطالعه کنونی واکنش 

شرکت CSRدرك توجه ها تاثیرات قابلاست.  یافتههشدالمللی انجامدر رخدادهاي ورزشی بین (n=399)کنندگان برروي مصرف
نتایج دانشگاهیان و نیز مدیران را  هابررسی . اینانددادهرا نشان برروي خرید یی و اعتماد و تاثیرات قابل توجه آندات، شناسابرروي تعه
  است.اطات بازاریابی ورزشی بهبود بخشیدهبا بهبود ارتب

 هااستراتژي شرکت، اطات بازاریابی ورزشیارتب، هاي اجتماعیمسئولیتمشارکت در  واژگان کلیدي:

 

 مقدمه 

مفهوم   کند.ی جامعه بیاننیازهاي اقتصادي، حقوقی، اجتماع کردنمنظور بهتربرآوردهخود را به هايیک شرکت ارزش رودانتظارمی
هایی که براي یکسري اهداف اجتماعی مناسب، وراي عالیق فعالیت "از یک دید وسیع   (CSR)اجتماعی شرکت هايمسئولیت

گذاري تا مواردي که برروي سرمایه (McWilliams and Siegel,2001,p.118)  "شود و نیازمند قوانینی استشرکت ظاهر می

مسئولیت  مختلفوحمفهومی سطاست. این نابرابريشدهبنديمحدوده (Goodpaster,1991)کندبرروي ثروت سهامداران تمرکز می

 CSRاز آنجایی که  کند.مین اقتصادي دوباره ساختاربندياش به عنوان یک سازماشده به شرکت را بیشتر از وظیفهدادهتخصیص
باید  مفاهیم  CSRدهد، میمسائل نظري و همچنین مسائل اخالقی مرتبط با توابع شرکت  در جامعه را پوششمجموعه کاملی از 

را  CSRهاي باید، طرح CSRعالوه برپذیرش  هاي معاصر. شرکت(Maignan and Ferrell, 2001)کند اي را دركگسترده

و یک مفهوم زیربنایی در جهان دانشگاهیان است،  CSR. (Lindgreen et al., 2009)زم  مدیریت بکاربرندهاي العنوان تاکتیکبه
CSR است شدههاي شرکت تبدیلر دستورالعملهاي بحرانی دبه یکی از آیتم(Waddock and Smith, 2000) مفاهیم به .
فاکتور کلیدي براي رقابت و ظرفیت شرکت و غیره بررسی شود و  تواند به عنوان یکو میاست وکار تبدیل شدههاي مهم کسبضرورت

دهد، میمعه را نشانتاثیرات شرکت در جا آید. این رابطه ومیرسند بهترین دستاورد متعاقب آن بدستمیزمانی که مفاهیم به تصویب
  Baron (2003)تر است. توجه، قابلهاستوکار اصلی شرکتبداراي وابستگی بیشتري با کس مفاهیم در زمانی که عالوه براین

ه عملکرد است، چرا کشدهوکار تبدیلهاي کسباصولی در تاکتیک هايبه یکی از مولفهدر چندین شرکت  CSRکه  استکردهبیان

درحالیکه که سودآوري شرکت   CSRگیرد. عالوه براین، ها در بازاریابی و نیز، در محیط غیر بازاري قرارمیشرکت تحت تاثیر تاکتیک
، CSRعملیات  ها بهشرکت با توجه به گرایشات. (Hokoins,2004) کندباالتري براي زندگی ایجادمی استانداردکند، را حفظ می

و عملکرد مالی شرکت را  CSRجریان پژوهشی ارتباط بین  بازاریابی و نیز مدیریتی است. ع تحقیقات علمیمناب CSRموضوعات 
زش رفتار مشتریان ک فاکتور بحرانی در توسعه و آموی CSR. در جریان دیگر پژوهشی، (Mustafa et al., 2012)کند میمطالعه 

شرکت  به طور مثبتی  CSRآن، عملیات  .  براثر)Becker-Olsen et al.,2006(کند دهد و آن را حفظ میمیمطلوب را توسعه
. مطالعه کنونی به دومین (Sen and Bhattacharya, 2001)ر قرارداده است کننده را در برابر شرکت تحت تاثینگرش مصرف

ها  باید توجهات و منابع کند، شرکترشد می CSRهاي کنندگان  در فعالیتجریان تعلق دارد. لذا ، همانطور که عالیق مصرف
ها . این فعالیتکارهاي زیادي باید انجام شودنوز هاي شرکت تخصیص دهند. بااین وجود،  هبیشتري را به ارتباط و نیز تعریف ارزش



صورت را برروي درآمدهایی که به CSRهاي کند. نتایج پژوهشگران تاثیرات فعالیتمیها را بیانو ارزیابی  ضرورت تحقیقات تکمیلی
 کند.اند را بیان میماندهتوجه باقیناچیز و غیرقابل

ها براي تست روابط داخلی پیچیده بین درك کنند. تمرکز اولیه برروي بررسیمیرا تست CSRدر مطالعه کنونی، نویسندگان مدل 

CSRها و رفتار مشتري است. مطالعه کنونی یک همکاري نظري را با گسترش اینکه چگونه شرکتCSP طور مستقیم تعهدات، به
هاي مطالعه کنونی نیز است. یافتهشدهدهد، انجامار میي خرید را تحت تاثیر قرهاانگیزهطور غیرمستقیم تعریفات، و اعتماد و به

 کند. می هاز طریق ورزش مطالع CSPچگونگی ارتباط با مشتریان خود بااستفاده از  نظر بازاریابان را از

 

  هاي پژوهشیزمینه، توسعات نظري، و فرضیهپیش. 2

 مطالعه  هاينیازمندي 2.1

س کالن ایها و براي جامعه در مقراي شرکتبرد ب-وري از شرایط بردبه دنبال ایجاد و بهره CSRاز یک طرف،  شایان ذکراست که 
ت کمک به شهرت شرک شود و تاثیرات آن درجهتمیوکار خوب شناختهداشتن عملیات کسب مسئله بیشتر و بیشتر براياست و  این 

وراي مذهب، قوم، جغرافیا و افراد  رزشی داراي توانی براي پیوندوهاي دیگر؛ فعالیتاست. از طرفیشدهو عملکرد شرکت در نظرگرفته
براین اساس، است. کنندگان جدید بازارهاي ملی و سراسري جهان تبدیل شدهاست و  بدون شک به یکی از بازي فرهنگ و اجتماع

اند دادههاي قبلی  نشانو اهمیت استراتژیک بااستفاده از رویدادهاي ورزشی مطلع باشند. پژوهش CSRمدیران باید از توسعات حول 

و همکاران  Lacey. اخیرآ،  (Lacey,2010)شود داري در برابر شرکت منجرمیبه   نگرش و انگیزش مثبت و معنی CSRکه 
کنند. در انسر تالش میکنندگان نسبت به اسپتعهدات شرکت براي تقویت CSRدادند که در زمینه ورزشی  اسپانسر ) نشان2010(

 ,.Castaldo et al)کند به ماهیت اعتماد مشتریان در شرکت و محصول شرکت کمک می  CSRهاي هاي طرحسازيکنار آن، پیاده
. براساس (Lam et al,2004)کند میکنندگان کمکنوبه خود،  به شرکت براي حفظ روابط سازنده با مصرف. اعتماد، به.(2009

با توجه به بلکه دهد، تاثیرقرارمینه تنها رفتارخرید مشتري را از طریق شناسایی تحت CSR)،  درك 2010و همکاران ( Duگفته 
ند روابط رود که این اعتقادات بتوانمثبت یک گرداننده اصلی براي شناسایی باشند، انتظارمی CSRرود باورهاي اینکه انتظار می

نقش این جزئی هايسري بررسیبه یکشده، تنها بینیغم نقش بالقوه این ساختارهاي پیشرتر بسازند. بهحکممشتري را م -تجاريبرند
طور همزمان تاثیر . و نیز، هیچ پژوهشی  تا بحال به(Lacey et al., 2010)است شدهپرداخته CSRهاي مفاهیم درون پژوهش

شده از آن مورد مقایسه ک مطالعه را براي مقایسه با تاثیرات نسبی  متغییرهاي مهم و ناشینسبی این ساختارهاي مهم در ی
کند. امیدواریم که این مقاله به پرکردن شکاف در ادبیات بازاریابی میکمکCSRاست. از این رو، این مقاله به تشریح مفاهیم قرارنداده

 .کندز رویدادهاي ورزشی کمکبااستفاده ا CSRسازي اي مدیریت و پیادهها برهاي مناسب براي شرکتورزشی و جایگذاري مثال

شده مشتریان هاي بررسیها که از داده، براساس یافتهی براي چارچوب مفهومی پیشنهادشده، یک اعتبارسنجی تجرب1شکل
 کند. هاي خاص و توسعات نظري بحث میبرروي مدل در جزییات با ارائه فرضیه کند.  بخش بعديارائه میآید، میبدست

 

 
 : مدل مفهومی1شکل 

 



  (CSR)اجتماعی شرکت  مسولیت

کردند ها و عالیق اجتماعی تعریفهاي مرتبط با درك شرکت از مسئولیتعنوان  وضعیت شرکت و نیز فعالیترا بهCSRپژوهشگران 
(Brown and Dacin,1997)  .CSR نسبت به ایجاد همکاري مثبت  دهد. یک شرکتبیشتر جنبه اخالقی شرکت را گسترش می

براي شرح  CSR. (Sen and Bhattacharya,2001)طور سراسري و براي ارتباط با هر عملکردش داراي تعهدات اخالقی استبه
رود.  مفاهیم دیگر براي ها بکارمیها و تاکتیک، تصمیمات، استراتژيوکار اجتماعی و موضوعات محیطی در انتخابات، اهدافادغام کسب

CSR وکار اخالقی، هاي کسبهاي بزرگ،  روشهاي شرکت، توسعه پایدار، تابعیت شرکتبه شرح زیر هستند: مسئولیت
ندالیه است که انواع یک مفهوم چ CSR، و محیط و نظارت اجتماعی. سازمانارزیابی موفقیتهاي محیطی/اجتماعی،  مسئولیت

براي یک طیف سراسري .  این هرم (Carroll,1991)) 2دهد (شکلمیهاي متوالی در یک هرم نشانالیهصورت بهها را مسئولیت
کند بندي میگروه ها را در از نظردستهکند و آنبندي میچارچوبرا هاي شرکت انتظارات جامعه از مسئولیتترین وسیع

(Geva,2008) . 

 
 CSR: هرم چهار الیه  2شکل 

 

شده براي ارائه محصوالت براي اعضاي اجتماعی و ها به عنوان نهادهاي اقتصادي طراحیهاي اقتصادي : شرکتمسئولیت -
 د. نشوبراي ایجاد سود قابل قبول در فرآیند ایجادمی

ها انتظار دارند که وظایف اقتصادي خود را درون چهارچوبی از قوانین دنبال کنند،  براین هاي حقوقی: شرکتمسئولیت -
 شده است. هاي حقوقی به عنوان دومین الیه هرم تشریحاساس مسئولیت

ترام یا ، که تنها مطابق با احکندمینعکسم دهد که درکی از جامعه عادالنه رامیی: این ضوابطی را نشانهاي اخالقمسئولیت -
 دفاع از حقوق اخالقی سهامداران است. 

هاي موسسه خیریه کمک کند، خواه ها از طریق فعالیتکه به انسان به اینطورکلی : بههاي بشردوستانههاي کمکمسئولیت -
 تمایل دارد. به طور شخصی ، سازمانی یا شرکتی

 

 

 در ورزش  CSRاهمیت استراتژیک 

یک  وبراي سروکار داشتن با مسائل اجتماعی،  ورزشهايبانفوذ و آشکار ورزش در جامعه و قابلیت، از آنجایی که عملکرد قابل توجه 
سازي اي براي پیادهعنوان وسیلهپژوهشگران  هفت خصیصه براي بکاربردن ورزش به و ورزش وجود دارد،  CSRادغام نزدیک بین 

CSR  کردندارائه)Walters and Chadwick , 2009(ها به شرح زیر هستند : . این خصیصه 

 کند.را تضمین CSRجمعی و ارتباطی هايع رسانهقدرت توزیتواند لمللی ورزش میاجذابیت و نفوذ بین -
- CSR هاي ها  نیز دوست دارند به برنامهداراي درخواست تجدیدنظر توسط جوانان است. بچه یورزشCSR  بپیوندند اگر

CSR کند. ها را به ورزش مرتبطآن 
- CSR شده حول تمرینات هاي طراحیطرحها و سالمتی از طریق دستورالعملتواند براي انتقال اثرات مثبت مییورزش

 ورزشی بکارگرفته شود. 
- CSR  کند.هاي گروهی و در نتیجه آن کمک به ارتباطات اجتماعی را درگیر میطور منظم همکاريبه یورزش 
- CSR  شودتواند به سمت پذیرش و جذب فرهنگ بهتر هدایتمیورزشی . 



 کنند. هاي محیطی و پایداري بیشتر و بهتر هدایتتوانند به سمت آگاهیهاي ورزشی ویژه میفعالیت -
 اي را ارائه کنند. مزایاي سربلندي لحظهتوانند ورزشی می CSRهاي کنندگان در فعالیتشرکت -

 

کاربردي با ورزش برنامه CSRیک کلید اصلی است. درحقیقت،  CSRکند که وابستگی بین ورزش و تواند فرضکلی، میطوربه
ها و آگاهی اجتماعی بهتر از برندها براي ارتباط پیداکردن با مشتریان از طریق ورزش و براي بهبود سودها است، وضعیت هاشرکت

 CSR، 2010و همکاران در سال  Carrollشوند. براساس گفته مید اقتصادي منجرتوانند در این دوره به افزایش عملکرمی
سازي و مراقبت از ادامه عنوان یک پیشینه از شهرتبر شرکت تحت تاثیر قراردهند و بهکنندگان را در براتوانند  نگرش مصرفمی

 کند.کننده را بررسی میحمایت از مصرف

، مانند (Du et al,2010)رود،  شناسایی مشتري براي گرداننده اصلی شرکت انتظار می مثبتCSRمقدار که باورهاي به همان

) 2007و همکاران ( DUشود. براي نمونه،  در کار  تجاريعالمت-باورها  ممکن است باعث ایجاد رابطه مشتري
تر است. ندهاي رقبا قوينسبت به بر CSRو شناسایی مشتري براي برند  CSRاست که ارتباط بین  درك شدهدادهنشان

Marin ) هاي تر از طرحمشتري  پیوند مشتریان را  قوي-)  پیشنهادکردند که رابطه شرکت2009و همکارانCSR شرکت
طور ها بهشرکت CSRبرداشت مطلوب از ها بکاربرند. اي اشاره به ارزشها ممکن است رخدادها را برشرکت کند.تقویت می

 . (Berger et al., 2007)دهد هاي خرید شخصی را تحت تاثیرقرارمیمستقیم و غیرمستقیم  انگیزه

دهد، بلکه ، عالوه تاثیر قرارمیتنها رفتار خرید از طریق شناسایی را تحتنه CSR)، درك 2010و همکاران ( Duبراساس گفته 
و   Senدهد. تاثیر قرارمیکننده شرکت را نیز تحتهاي غیرانتفاعی پشتیبانیهاي مالی فردي به سازمانبراین، کمک

Bhattacharya  )2001هاي کنند که طرح)، پیشنهادمیCSR  برد و را باال می ت و سنخیتموافقشرکت  درك مشتري از
اند، تعیین که بین خصیصه شرکت و خودشان درك کرده موافقتتوسط سطحی از  CSRکند که واکنش مشتري به میبیان
  شود.می

 

 کنندگانتعهدات مصرف

است تغییرات در تعهدات تصدیق شده  آورد.تجاري دیگر را به ارمغان میهاي اولویت و عدم تمایل به جستجوي براي نام ،تعهدات
(Sharman et al,2011) ) عالقه و شناسایی)،  محاسبات ( باتوجه به دالیل ابزاري) و هنجاري (  دلبستگی بدلیل.  اثرگذاري
د نکنمیندین انگیزش براي حفظ رابطه را تحریکهاي  تعهدات چ. همه این مولفهوجود دارند باتوجه به دالیل احساسی)

(Geyskens et al,1996)هاي اند که طرحدادههاي قبلی نشان.  پژوهشCSR و  کنندگانمصرف مطلوببه نگرش
تنها   نه . نگرش در رخدادهاي ورزشی ممکن است(Becker-Olsen et al., 2006)شود هایی در برابر شرکت منجر میانگیزش

 Sheinin and)کنداي شرکت را نیز تقویتکنندگان بردهد بلکه تعهدات شرکتشرکت را افزایش CSRآگاهی از تالش 
Biehal,1999) . 

 

 

 کنندگان شناسایی مصرف

کند ها از شرکت را بررسی میکنندگان خودانگار و درك آناي از همپوشانی در مصرفعنوان درجهکنندگان بهشناسایی مصرف
(Dutton et al., 1994) .  هاي اصلی  طرح هده خصیصکننمصرف کاي که یبراي نمونه، درجهCSR عنوان  شرکت را به

هاي . نتایج پژوهش(Du et al, 2010)گذارد کند  اغلب بر چگونگی تقویت شرکت تاثیر میهاي خود ارزیابی میقیاسی با ارزش
برروي بوجود آمدن یرات مثبتی کند که شناسایی مشتریان داراي تاثکنندگان  این نکته را تصدیق میهاي مصرفقبلی در پژوهش

 . (Kuenzel and Halliday, 2008)رفتاري مثبت است اهداف

 



 کنندگان د مصرفاماعت

دارند  آن انتظار را ا نهادهاي سازمانیست که افراد نسبت به افراد دیگر یشده اجتماعی ااي از انتظارات پذیرفتهد مجموعهاعتما
(Pivato et al., 2008)بینی طور مداوم با پیشبه کننده است که شرکت ان اعتماد  یک باور مصرفکنندگنظر مصرف. از نقطه

وکار خود را در دانند که شرکت کسبکنندگان میزمانی که مصرف بخشد.، صداقت و خیرخواهی خود آن را بهبود میمهارت
) Lettieri  )2009و    Lambertiپذیر است. که  شرکت مسولیت شوندمیمتوجهها کند، آنخطی با قوانین اخالقی اجرا می

شرکتی که داراي رفتار  شود. بیشتر از این،کنندگان منجرمیاند که تعهدات اخالقی شرکت به جذب اعتمادمصرفدادهنشان
 . (Caldwell and Clapham, 2003) شودمیاعتماد جامعهگیرد و همین باعث جلباست، تصمیمات اخالقی میاخالقی

 

 کنندگان انگیزه خرید مصرف

هاي واقعی مهم هستند، چرا ها به اندازه فعالیتانگیزه کند که  آیا اینمسئله براین بحث می ریزي شده  ایناز نظریه رفتار برنامه
بکاررفته  ترین مفاهیمیکی از معمولهاي رفتاري بینی مهمی بر درآمدهاي آینده هستند. انگیزهها پیشکه در بیشترین شرایط آن

کتور و واقعه تاثیرگذار رود. این ساختار توسط چندین فاداده شده برروي مبناي تئوري است و در مفاهیم متفاوتی بکار میتوسعه
به خرید یک کاالي خاص کند،  که ممکن است کنندگان را تحریک میفهرست خرید مصرف ،فرآیند خریداست. شدهدیده

  منجرشود.

 

 ها فرضیه 2.2

 است: هاي زیر را تست کردههاي مفهومی،  مقاله فرضیههاي مرتبط و چارچوببراساس نوشته

1H درك مشتري از :CSRدارد. کننده رابطهمصرفتعهدات  شرکت به طور مثبتی با 

2H درك مشتري از :CSR دارد.رابطهشناسایی مشتري  طور مثبتی بامشتري به 

3H درك مشتري از :CSR دارد.رابطهکننده اعتماد مصرف مثبتی با طورشرکت به 

4Hدارد.رابطهانگیزه خرید  کننده به طور مثبتی باعهدات مصرف: ت 

5Hدارد.رابطهانگیزه خرید  کننده به طور مثبتی بااسایی مصرف: شن 

6H: دارد.رابطهانگیزه خرید  اعتماد مشتري به طور مثبتی با 

 

 

  ها. روش3

 رخدادها  3.1

2012 Danone Nations Cup (DNC) رزشی با عالقه ملیتی انتخاب شد. رخداد و زمینهعنوان یک بهDNC   رقابت فوتبال یک
،  یک Zidaneاست. با پشتیبانی توسط شدهدهیسازمان Danone؛ برروي ابتکار عملی از 2000المللی است که هر سال از سال بین

به  FIFAسراسر جهان با  در است ومسابقه ملی ساخته شده 40کرد.  این رقابت  از اوريجمعه را سال 12تا  10 از نوجوانان تیم
میلیون کودك از سراسر  2.5 کنند.توانند در این مسابقات شرکتمیتیم  به نمایندگی از کشور خود  40اند. هر سال فق رسیدهاتو

انجام گرفت، و در همان سال  یک کشورل جهانی  دهم و یازدهم  در دهند.  فیناجهان  بخشی از این رخداد را به خود اختصاص می
ال جهان فوتبال براي کودکان ویجام ملیتی دانون  بزرگترین فست  ، افریقاي جنوبی برگذار شد.بال فیفا: در ژوهانسبورگجهانی فوتجام
  شروع به کار کرد.در ومبلی  2012امبر سپت 7ساله است. لندن  یکی از شهرهاي میزبان فینال جهانی است  که در  12تا  10



یک سالمت مناسب هاي فیزیکی و ترویج محتواي مواد مغذي براي داشتن ترویج جنبه DNCهدف  Vandervorstبراساس گفته 

 .ندهمراهی کرد در همه مناطق تونس تیم را 2012سال را در DNC، یک تیم شامل متخصص تغذیه  و یک دکتر است.  در تونس
ها برروي مسئله اهمیت آن اي را که  جلسات آگاهی تعاملی را با بازیکنان مدرسه جوانان یا شهروندان و والدینمرحله 32این هریک از 

کند ارائه داد. باید به این نکته توجه ان را متوقف میورزش و سودمندي سالمتی و رژیم غدایی متعادل در دوره این ورزشکاران جوان
 تصویرهاي بیشتري براي Danone،  واردشدند المللیکودك (دانشگاهی و شهروندي) در سطح بین DNC ،15000ریق کرد که از ط

 کند. یابی میگذاري و قرابت را  ریشههاي بشردوستانه، بازبودن، اشتراكهمکاري شهروندي که ارزش

 

 

 وري داده آجمع 3.2

کننده عمومی مصرف 280آموز مدرسه  و دانش 119کنندگان شامل اند.  شرکتشدهآوريونس (پایتخت تونس)  جمعهاي در تداده
، و (n=227)مردان  %56.89شناسی، حدود جمعیت ازلحاظ.  شدقدردانی ارائهعنوان نشانه دهندگان یک هدیه بهپاسخبه هستند. 

 سال بود.  31سنی  .  میانگین(n=20)حصیل بودند ی بودند و یا در سطح باالتري از تدبیرستان  80.2%

 

 معیار  3.3

ویب صهاي موجود به تاده شده از نوشتهاست، و ابزارهاي استفگیري شدهپذیري چند موردي اندازهساختار این مطالعه به منظور مقیاس
ها  در . آیتماستبندي شدهمحدوده "به شدت موافقم "تا  "به شدت مخالفم"از   Likert -نقطه مقیاس5در ها . همه آیتماندرسیده

وباره شود. ترجمه دمیشود و سپس دوباره به انگلیسی برگرداندهه  ترجمه میپرسشنامه به زبان انگلیسی نوشته شده است، به فرانس
شرکت براساس  CSRها براي درك آیتم است. یابندقال میها در فرانسه و انگلیسی انتتوسط آیتم  براي تضمین اینکه اطالعات یکسان

گذاري سود براي کمک نسبت به اشتراك Delice Danone "شود: داده می)  در سه حالت پوشش2010و همکاران ( Laceyکار 

رویدادهاي  "، و  "شودوکار انجام میایست که در آن کسبدرگیر  جامعه Delice Danonr "، "به رویدادهاي جامعه متعهد است

 . "اندهمند شدبهره Delice Danoneمحلی از همکاري 

 Delice "،  "امکردهآماده Delice Dananeمن خودم را براي تعهد به  "شده است : گیري تعهدات استفادهسه آیتم براي اندازه
Danone اگر  "، و "هاي سطح باالي من استیکی از انتخابDelice Danone براي آن در دسترس باشد، من به دنبال یک رقیب 

 . (Morgan and Hunt, 1994) "گردممین

 Delice از حس تعلقمن  "ها به این شرح است :هاي آنآیتم استفاده کردیم،  برچسب-گیري شناسایی، ما از مقیاس دوبراي اندازه
Danone با ايمن به طور قدرتمندانه  "و  ،"یک احساس قوي دارمDelice Danone  شناسایی شدم" (Stokburger-Sauer 

et al., 2012) . 

 Deliceشرکت  "،  "دهدبه من احساس اعتماد می  Delice Danoneشرکت  " گیرد: ارزیابی قرارمی درآیتم مو 3اعتماد با 
danone  و : شرکت  "راستگو و صادق است ،Delice Danone خواهدتنها بهترین را براي من می" (Polo et al, 2010) . 

حفظ کنم  و  Delice Danoneمحصوالت  بیشتر احتمال دارد که "است : گیري شدهازهآیتم اند5س ایمق 2سرانجام، انگیزه خرید با 

 . (Baker and Churchill, 1977) "کنمرا دنبال می Delice Danoneمحصوالت   مستمرو من بطور "، و "کنمها تالشبراي آن

 

 . نتایج 4

کند که قابلیت اعتماد میاشاره مسئله بندي شده است، که به اینمحدوده 0.84تا  0.74براي ساختارها از  Cronbavhارزش آلفاي 
، اعتبارسنجی  (Anderson and Gerbing, 1988)اي اعتبارسنجی مدل بسیار باال است. با دنبال کردن رویکرد دو مرحله



اعتبارهمگرایی  است. ها تست شدهمین و تست مسیر ساختاري فرضیهمعیارهاي هر ساختار ظاهرشده در مدل ساختاري  قبل از تخ
هاي آشکار مربوط به خود  ازلحاظ آماري مهم است. براي بررسی شود که ضریب مسیر از ساختار پوشیده  تا شاخصزمانی مشاهده می

اهمیتی را برروي ساختار نهفته متناظر اضافه ا ههمه آیتم . کردندبررسیها، نویسندگان فاکتورهاي تاییدشده را اعتبارهمگرایی مقیاس
کننده درسراسر  همه زوج احتماالت آوردن  اعتبارتفکیک)، به منظور بدستLarcker )1981و   Fornellبراساس  گفته  کردند. 

رروي اعتبار کنند، شاید  شواهدي باین معیارها را ارضا می کهاز این مطالعه  ییساختارهاتجاوز کند.  0.5باید از  AVEساختارها، 

استاندارد براي مدل مناسب بیشتر است.  0.9، که از است 0.93و  0.92به ترتیب  TLIو  CFIهاي د. ارزشندهکننده ارائهتفکیک
RMSEA  این شاخص یک مدل مناسب دهد.  در مجموعمییک تناسب معقول را نشان و است، 0.08است، که کمتر از  0.07برابر ،

 دهد. میخوب را نشان

 

 برازش مدل کلی 

 =chi-squareها است: دهد که مدل داراي یک تناسب خوب براي دادهمیهاي مناسب براي مدل ساختاري نشانمزایاي شاخص
204.126 ،df= 59 ،GFI= 0.92 ،AGFI=0.89 ،RMR =0.11 ،NFI=0.90 ،RFI=0.86 ،IFI=0.92  وRMSE=0.07 

شده با مدل اي بین تناسب ارائهبراي تعیین اینکه آیا تفاوت قابل مالحظه(آزمون مجذور چی)  chi-square. یک تست متفاوت 
این تست شواهدي براي اعتبار قانونی مدل ساختاري ارائه   است.شدهگیري ارائهشده است و با مدل اندازهري است یا نه انجامساختا
شده با مدل ارزیابی و تر است. بنابراین، هیچ تفاوت مهمی بین تناسب ارائهکوچک df=2با  13.82است. نتایج  از مقدار بحرانی داده

 شده با مدل ساختاري وجود ندارد.تناسب ارائه

 

 
 مدل پیشنهادشدهزده شده براي : ضریب تخمین 3شکل 

 

 ها تست فرضیه

را  3شده در شکل سازي معادالت ساختاري مورد آزمایش قرارگرفته است.  همانطور که نتایج ارائهبرآورد مدلها بااستفاده از فرضیه
  ها ( در %)، با جزییات زیر مورد پشتیبانی قرارگرفتند.زند، همه فرضیهتخمین می



1H  تاثیرات درك مشتري ازCSR د ندهمیرا نشان مثبت قابل توجهی اتنتایج  تاثیر کرده است.ها فرضبرروي تعهدات آنشرکت را

(λ=0.25, t=3.15)شود. . لذا فرضیه پشتیبانی می 

2H کننده از مربوط به تاثیرات ادراك مصرفCSRدادند ایج تاثیر مثبت قابل توجهی را نشانتهاست. نشرکت بر شناسایی آن

(λ=0.62, t=6.70)هاي . بنابراین، زمانی که بصورت مثبت فعالیتCSR ها به شناسایی مفاهیم خود با درك ، آنشودمیرا درك
 ها از شرکت تمایل دارند. آن

3Hکننده از ، که تاثیر درك مصرفCSR 6.70=گیرد بانی قرارمییرا براعتماد مشتري فرض کرده نیز مورد پشت).t=0.46, λ(. 

 دهد. کننده را افزایش میشناسایی مصرف CSRهاي درك مطلوب فعالیت

4H  2.27=(است ، که از لحاظ آماري قابل توجهبرروي انگیزه خرید راتاثیرات تعهدات مشتريt=0.09, λ( است. کردهرا فرض
 یابد. ا در برابر شرکت افزایش میههاي رفتاري آنکند، انگیزهمیطور مثبتی دركرا به CSRهاي همانطور که مشتري فعالیت

5H ها را کردند. نتایج  یک ارتباط مثبت قابل توجه بین آنکنندگان برروي انگیزه خرید مشتري را بیانتاثیرات شناسایی مصرف

(λ=0.29, t=4.82) دهد.کند. بنابراین، درجه باالتري از شناسایی انگیزه خرید مشتریان را افزایش میپشتیبانی می 

گذارد. ضریب اهمیت طور مثبتی برروي انگیزه خرید تاثیر میکنندگان  بهکند که اعتماد مصرفبیان می  6Hرانجام، س
)λ=0.14,t=3.13(  کنندگان داراي اعتماد قوي هستند ها در زمانی که مصرفکند. این یافتهمیششمین فرضیه را قادر به پشتیبانی

 کنند. کنند و به طور فعالی محصوالت را دنبال میها به احتمال زیاد محصوالت شرکت را حفظ میشوند، آنتحمیل می

 

 . بحث و نتیجه 5

درصدي از  ی بررات مستقیمتاثیو تجربی هايات بازاریابی ورزشی توسط بررسی تستادبی از لحاظ نظري، این مطالعه به
CSRپردازد. نتایج تجربی  از تقیم برروي انگیزه خرید میساثیرات غیرمهدات مشتري، شناسایی و اعتماد و تها برروي تعشرکت
یک زمینه  دهد که  ورزشمیطالعه کنونی نشانکند.  ممیپشتیبانی 1ري پیشنهادشده در شکل هاي مبتنی بر چارچوب نظفرضیه

هاي گسترده براي توزیع، درخواست ، شامل رسانههاي متمایز آنسیاري از خصیصهبا توجه به ب CSRهاي براي بکاربردن طرح آلایده
ها افزایش کارآفرینان آید: یکی از آنمیچشم ،  دو هدف اصلی  بهCSR. در است تجدید نظر براي جوانان، و تاثیرات سالمتی مثبت

سازي و همکاري فرهنگی با تغییرات در کار و روابط اجتماعی ایجاد بهترین پیاده هذف و دیگر استتماعی محیطی و  سطح آگاهی اج
هاي اضافی براي به تولید ارزشتواند میمسئله شود، این درنظرگرفته می CSR. زمانی که مبناي (Albareda et al., 2007)است 
 ها تاکید کند. شرکت

راه با وجدان نیازدارند که در یک  :  بیشتر از قبل، سهامداران  کسب وکار توانیم بگوییم، میCSRکردن مفهوم با تالش براي روشن
هی باال باشد، سهامداران  انتظاردارند که تاکنون استانداردها و شفافیت پاسخگویی افزایش کاري قرارگیرند. درصورتی که  فشار سودد

درمورد   CSRتر از همیشه است. ضروري –با جامعه در  زمینه عملکرد آنها  هاو ارتباط آن –وکار باشد.  پاسخگویی کسبیافته
هاي محیطی و هتن  نگاه نزدیکتر به یکسري از جنبوکار خود با درنظرگرفتوانند ارزشی را به کسبهاییست که کارآفرینان میراه

 اجتماعی عملیات اضافه کنند. 

. (Rahim et al., 2011) پیروز خواهند بود گذاري کنندایهسرم CSRتري را در کنند اگر پول بیشها فکر میبسیاري از شرکت

دارد.  سازي پیروزمندانه وجودایط پیادههاي اصلی در شرمسائلی براي شرکتاست و  شرکت واقعی برروي عملکرد  CSRتاثیرات 
Brine ) بین  تبراي کشف ارتباطا ی) اکتشافات2006و همکارانCSR هاي یی خصیصهاساشن و عملکرد شرکت در حضورCSR 

کنند، و متفاوت عمل می CSRها در حضور خصیصه ها دریافتند که شرکتهاي لیست شده عمومی انجام دادند. آنبرروي  شرکت
  و عملکرد شرکت وجود دارد. CSRرابطه مثبتی بیت  



یی، تصویر رقابتی، شناساالی شرکت ( اعتماد، تعهد، و شناسایی) مزایاي اعتبار شرکت، عملکرد مالی و غیرم در نتیجه،  حفاظت و حفظ
هاي سنجی و انجام رفتار بشردوستانه را بهبود بخشیدند که یکسري از سودهاییست که شرکتته با جامعه، امکانبهتر، روابط بهبود یاف

 ها را بهبود بخشد.آن CSRتوانند از طریق استراتژي رویکرد متفاوت می
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