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 ریأثعوامل ت یبند تياولو یبرا يیالگو یحاضر با هدف طراح قیتحق
 یبا استفاده از روش شبکه ها یاجتماع تیمسئول رشيگذار بر پذ

–. روش اين پژوهش از نوع توصیفیرفتيانجام پذ یمصنوع یعصب

 و ورزش کل اداره کارکنان کلیه پژوهش آماری جامعه. است پیمايشی
نفر بود.  252در زمان انجام پژوهش  که است کردستان استان جوانان

 یهدف، در مرحله نخست، خبرگان در حوزة دانشگاه یجامعه آمار
ه منابع معتبر )مطالعات کتابخان اتیهستند. در مرحله اول، با مطالعه ادب

(. 8شد)جدول یجمع آور یاجتماع یريپذ تیمسئول یبعد اصل 5( یا
دانشگاه  دینفر از اسات 88پنل خبرگان که شامل  اریعوامل در اخت نيا

مل عوا یمحتوا يیو روا یصور يیخبرگان روا نيبودند، قرار گرفت. ا
نمودند. جامعه  ديیتأ11/2 یباال نیانگیرا بر اساس شاخص والتز با م

اداره کل ورزش و جوانان  رانيدر بخش دوم، کارکنان و مد یآمار
نفر  822 ن،يشدند، که براساس شاخص کال فيتعر استان کردستان
  ه،یاول يیاز روا نانیپس از حصول اطم د؛يگرد نییبعنوان نمونه تع

ور به منظ کرتیل فیبر ط یمبتن یمؤلفه ها در قالب پرسشنامه ا
رونباخ( ک ی)آلفا يیاي( و پایديیتا یعامل لیسازه )تحل يیسنجش روا
 2/(121سازه) يیاي( و پا11/2)يیروا تا،يقرار گرفت، که نها یمورد بررس

 زانیم ،یمصنوع ی. سپس، با استفاده از روش شبکه عصبديگرد ديیتأ
نان کارک انیدر م یاجتماع تیمسئول رشيعوامل بر پذ یگذار ریتأث

ه، نشان دادند ک قیتحق جيشد. نتا یریمورد مطالعه، برآورد و اندازه گ
 تيکارکنان، مؤلفه رعا انیدر م یاجتماع تیمسئول رشيدر روند پذ

 تيدر اولو یاقتصاد یازهایاول و مؤلفه ن تياخالق کسب و کار در اولو
 گرفتند. یآخر جا
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The purpose of this study was to design a model for 

prioritizing the factors influencing the acceptance 

of social responsibility using artificial neural 

networks. The method of this research is 

descriptive-survey. The statistical population of the 

research is all employees of the Department of 

Sports of Kurdistan Province, which was 240 at the 

time of the research. The target population is, in the 

first place, experts in the academic field. In the first 

phase, four main dimensions of social responsibility 

were collected by studying literature of 

authoritative literature (library studies) (Table 

1).These factors were at the disposal of the panel of 

experts, including 11 university professors. The 

experts verified the content validity of the factors 

with an average above 79/0. The statistical 

population in the second section was the staff and 

managers of the Department of Sports and Youth of 

Kurdistan province. Based on the Klein index, 100 

individuals were selected as the sample. After 

ensuring the initial validity, the components were 

based on a Likert scale-based questionnaire. 

Structural Validity (Confirmatory Factor Analysis) 

and Reliability (Cronbach's Alpha) were evaluated. 

Finally, validity (0.79) and structural reliability 

(0.891) were confirmed. Then, using artificial 

neural network method, the factors influencing the 

acceptance of social responsibility among 

employees were estimated and measured. The 

results of the research showed that, in the process of 

accepting social responsibility among employees, 

the component of ethics of business in the first 

priority and the component of economic needs were 

placed in the top priority. 
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 مقدمه
 قرن اواسط در که است مفهومی اجتماعی سازمان مسئولیت

 اقتصادی، در محافل را بسیاری توجه و مطرح آمريکا در بیستم

 مسئولیت ظهور کرد. جلب خود به جهان سیاسی و علمی

 ستدهای و داد در اخیر ريشه های سال در سازمان اجتماعی

 شفافیت برای تقاضا کار، و کسب فضای شدن تر پیچیده جهانی،

 شدن جهانی های چالش و تحوالت به و پاسخی کار و کسب در

 در سازمان اجتماعی مسئولیت اولیه های مدل .است بوده

 اجتماعی مسئولیت اجتماعی جنبه که ظاهر گشت،  8352دهه

 ورای باالتر و هايی مسئولیت به مستقیم طور به را ها سازمان

 (. مسئولیت89داد ) می ربط قانونی و اقتصادی های مسئولیت

 در سرعت به که جديد است نسبتا ای مقوله سازمانی اجتماعی

 اين بیانگر و است سازمان های مختلف میان در گسترش حال

 فعالیت تاثیرات و عواقب بايد به سازمان ها که است موضوع

 محیط بر را آنها تاثیرات و باشند بیشتری داشته دقت خود های

 (. 9بگیرند ) نظر در جامعه اعضای جامعه و ، پیرامون
 است تعهداتی و وظايف مجموعه اجتماعی سازمان، مسئولیت

 جامعه به کمک و مراقبت حفظ، جهت در بايستی سازمان که

 اجتماعی مسئولیت .دهد انجام کند می فعالیت آن که در ای

 اجتماعی، زيست اقتصادی، مالحظات به جامع سازمان رويکردی

 زندگی کیفیت بهبود ذينفعان، منافع از حفاظت و محیطی

 چند طول در .(1شخصی است ) های نگرش تغییر و شهروندان،

 سازمانی فعالیت های محیط در چشمگیری تغییرات گذشته دهه

 به مالحظه ای قابل میزان جوامع به است. گرفته صورت

 سالمت و ايمنی صوت، و هوا آلودگی کنترل همچون مقوالتی

 زنان و اقلیت ها برای استخدامی برابر کار، فرصت های محیط

 از بعد ديگر، .(82می کنند ) توجه تولیدات، ايمنی کیفیت و

 خواسته های برحسب صرفا   تجارت، از جامعه و نیازهای خواست

 با دامنه سازمان اکنون بلکه، نمی شود تعیین اقتصادی و بازار

 آن از بعضی است. روبه رو بازار، ورای مسئولیت های از وسیعی

 ترتیب بدين .جامعه هستند به مربوط زيادی حد تا مسئولیت ها

 در مسئولیت گرو در را خود حیات تداوم و سازمان ها موفقیت

آينده  رويکردی با صورت، اين در می بینند اجتماعی محیط برابر
 نخواهد تلقی هزينه بر سیاستی تنها نه اجتماعی مسئولیت نگر

                                                                                                                                                    
1 . Pnatelista 

2. Sheng 

3 .  Liu 

4 . POP 

می شود  تلقی اجتماعی و انسانی سرمايه گذاری بلکه، نوعی شد
(2 .) 

 أثیرت در همین راستا، در تحقیق حاضر سعی شده است تا عوامل
اجتماعی در سازمان های ورزشی استان  مسئولیت پذيرش بر گذار

 استفاده اب کردستان با استفاده از ادبیات تحقیق شناسايی، و سپس
عصبی مصنوعی الگوی تجزيه و تحلیل اين  های شبکه روش از

در نهايت عوامل مهم تأثیر گذار بر پذيرش  عوامل طراحی شود، و
مسئولیت پذيری احتماعی مديران و کارکنان سازمان های 
ورزشی مورد مطالعه، تعیین و اولويت بندی گردد. بطور خالصه، 

 اين تحقیق بدنبال پاسخگويی به سواالت زير است:
عوامل تأثیر گذار بر پذيرش مسئولیت پذيری اجتماعی در  -8

 زشی کدامند؟سازمان های ور

نحوه تأثیرگذاری اين عوامل بر پذيرش مسئولیت اجتماعی  -2
 در بین کارکنان سازمان های ورزشی چگونه است؟

 ساير همانند اجتماعی مسئولیت مفهوم و موضوع درخصوص

 و ، ندارد وجود واحدی تعريف هیچگونه اجتماعی، علوم مفاهیم

 اتفاق مديريت علم دانشمندان و موضوع اين صاحبنظران میان

 ( رفتار2285و همکارانش) 1پانتالیستا نظر ندارد. از وجود نظری

 می کند تالش که است  داوطلبانه اقدامی اجتماعی، مسئوالنه

 های از سازمان حمايت قبیل: از اقداماتی با را جامعه وضعیت

بخشد  بهبود زيست، محیط به گذاشتن احترام و انتفاعی غیر
 تعريف شرح بدين می توان را سازمانی اجتماعی (. مسئولیت85)

 قبال در مسئولیت مديريت اجتماعی سازمانی، مسئولیت کرد،

 عوامل با مرتبط مسئوالنه غیر و مسئوالنه اقدامات و سهامداران،

 مزايای که مسیری در و اجتماعی اخالقی محیطی، زيست

 ظهارا می توان چنین کلی، به طور است. کند، ايجاد را سازمانی

 مسئولیت مختلف مفهوم بازاريابی با  جنبه های چندين که داشت

 بازاريابی :شامل مفاهیم اين دارد. همپوشانی سازمانی، اجتماعی

 خريد زندگی، کیفیت محیطی، بازاريابی  آرمانی، بازاريابی جامعه،

 (.6است ) پايدار مصرف و اجتماعی مسئوالنه
مسئولیت اجتماعی شرکت را تعهد سازمان نسبت  3و لیو 2شنگ

(. 83دانند )به ارتقا رفاه جامعه در راستای اهداف بنگاه می
سازمان نسبت به  توجهیبی 6و مارتین5، دينا 4همچنین پاپ

سازمانی را موجب بروز پیامدهای ناگوار برای نفعان برونذی
ئولیت مسدارند کنندگان کاالی بنگاه دانسته و بیان میمصرف

5 . Dina 

6 . Martin 
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نگری مديريت بنگاه دارد. با ترکیب اين اجتماعی ريشه در آينده
 توانها يا مديران را میدو تعريف مسئولیت اجتماعی بنگاه

نفعان برون سازمانی در کنار پاسخگويی و برآوردن توقعات ذی
 (.81سازمانی تعريف کرد )نفعان درونحفظ منافع ذی

های صاحبان سرمايه و تی فعالیمسئولیت اجتماعی مجموعه
صورت ها به عنوان عضوی مفید از جامعه است که بهبنگاه

(، 2281)3و سیوکی 2، سژين8شود. سانگ بینداوطلبانه انجام می
مسئولیت اجتماعی را مجموعه تعهدات و وظايف سازمان در 

دانند. ی محل فعالیت بنگاه میجهت حفظ و مراقبت جامعه
مشارکت مثبت و عدم تاثیرگذاری منفی مسئولیت اجتماعی را 

ند. اين کنموسسات خصوصی بر زندگی اجتماعی مردم تعريف می
وظايف همچون آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، 

ننده از کهای غیراخالقی و آگاه کردن مصرفنپرداختن به فعالیت
 (.28کیفیت محصوالت است )

 مسئولیت اهمیت و نقش اخیر های سال از سوی ديگر، در

 جلب خود را به مديران توجه ها موفقیت سازمان در اجتماعی

نظريه  از اجتماعی مسئولیت گذشته، دهۀ چندين است. طی کرده
 وجهی چند پیچیده، مفهومی به ای، حاشیه و اغلب مهجور ای

 تصمیم مرکزيت امروزه در که است. مفهومی شده مبدل فراگیر و

 افزايش اثر است. در گرفته قرار ها سازمان مديريتی های گیری

 سازمان در اجتماعی مسئولیت به بیشتر توجه ذينفعان برای فشار

 بیشتری های اجتماعی برنامه که شود می خواسته مديران از ها،

 ها برنامه اين که اند داده نشان مطالعات که کنند. چرا تهیه را

 .(89انجامند ) می نیز مالی بیشتر بازده به

مسئولیت پذيری اجتماعی که با نام هايی همچون وجدان 
سازمان، عملکرد اجتماعی، کسب و کار مسئول و پايدار، 
مسئولیت شهروندی و پاسخگويی اجتماعی سازمان شناخته می 
شود، به معنای مجموعه و وظايف و تعهداتی است که سازمان 
بايد در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن 

(. فضای  بروکراتیک و سلسله 81فعالیت می کند، انجام دهد )
مراتبی بسیاری از سازمان ها باعث شده تا احساس تعهد و 
مسئولیت پذيری اجتماعی کارکنان در قبال سازمان کمتر 

مسئولیت اجتماعی يعنی اينکه يک کسب و کار در (. 8شود)
یت ففعالیتهايی که به بهبود وضعیت جامعه کمک میکند وکی

زندگی مردم را بهبود می بخشد صورت داوطلبانه شرکت کند. 
پذيرفتن مسئولیت اجتماعی مستلزم صرف زمان و هزينه و نیروی 

                                                                                                                                                    
1 . Sungbeen 

2 . Sjin 

انسانی می باشد. پذيرش مسئولیت اجتماعی نتايج بلند مدت و 
 .(3)کسب و کار خواهد داشت ماندگاری برای مرکز

و پذيرش مسئولیت اجتماعی از طرف مجموعه های کسب 
نوع دوستی بین کارکنان،  باعث ايجاد حس همکاری وی کار

تبلیغ غیر مستقیم مجموعه و در نهايت ايجاد حس رضايت 
د. کار خواهد ش مشتريان و خوشنامی بیشتر آن بنگاه کسب و

پذيرش اين امر توسط مراکز کسب و کار می تواند با هزينه کمتر 
 برند سازی درصد کل هزينه های گزاف تبلیغاتی موجب 62از 

مسئولیت پذيری اجتماعی باعث سود آوری  .کسب و کار می شود
بیشتر مراکز تجاری و کسب و کار می شود. چون با شرکت در 
مسئولیتهای اجتماعی اعتماد مردم به آن بنگاه بیشتر شده و 
حسن نیت اجتماعی و انگیزه نیروی انسانی افزايش می يابد بنابر 

 .(85)تر می شودها بیش سودآوری شرکت ،اين

های  ها، مذاهب و ملیت با توجه به اينکه افراد با قومیت
مختلف مشتری بنگاه کسب و کار هستند و از طرفی اقدامات و 
 فعالیتهای اخالقی مورد قبول و توجه کلیه اقوام، مذاهب و ملیت
ها می باشند و مسئولیت پذيری اجتماعی نیز از نمونه های بارز 

اين امر که بنگاه های کسب و  .شود اخالقیات محسوب می
ل و مورد تائید و قبو ،کاری که مسئولیت اجتماعی را پذيرفتند

یشتر و اين تائید به منزله ارتباط ب ،پسند مشتريان قرار می گیرند
خريد بیشتر مشتريان و سودآوری و پايداری کسب و  با بنگاه و

ب ه کسبا مسئولیت پذيری اجتماعی بنگا .(81)کار خواهد بود
هزينه های کنترل در اين  ،وکار و شرکت در امور خیر خواهانه

بدين صورت که وقتی کارکنان  .بنگاه ها کاهش خواهد يافت
يک بنگاه کسب وکار بدانند و لمس کنند که بنگاه مسئولیت 
اجتماعی را پذيرفته و در امور خیر خواهانه هزينه می کند کارکنان 

 و ارزشها نقش خود کنترلی داشته و نیز مبتنی بر اخالق و اعتماد
در نتیجه سود آوری افزايش  هزينه های کنترل کاهش يافته و

 .(5)می يابد

پذيرش نقش مسئولیت اجتماعی در بنگاه کسب و کار باعث 
ايجاد تعهد اخالقی و در نتیجه تعامل و ايجاد ارزش اخالقی بین 

ه تولید ا  بو اين موضوع نهايت ،کارکنان آن بنگاه کسب وکار شده
نقش  .محصول با کیفیت بهتر و سود بیشتر منجر می شود

مسئولیت پذيری اجتماعی در امر بازاريابی نیز واقعا  چشمگیر و 
شرکتها و برندهای تجاری دنیا خود را  ،امروزه قابل توجه است و

نیازمند پیوند زدن فعالیتهای بازاريابی اجتماعی به استراتژی های 

3 . Seoki 



 61 8931 تابستان، (81)پياپی  2، شماره پنجمرفتار سازمانی در ورزش، دوره مطالعات مدیریت 

 

 

و به دنبال اين هستند که از طريق  ،می دانند بازاريابی تجاری
پذيرش مسئولیت اجتماعی که مورد پسند همگان است جايگاه و 
موقعیت ثابت و پايداری در بازارهای جهانی برای خود فراهم 

 .(1)کنند
 یها شاخص ،حوزه نيصورت گرفته در ا یها در پژوهش

های مسئولیت اجتماعی در سازمان  یابيجهت ارز یا پراکنده
پژوهش در حوزة  اتیبا مرور ادب .انجام گرفته استعموما ورزشی 

مسئولیت پذيری اجتماعی و مطالعات حوزه مسئولیت اجتماعی 

سازمان ر د ابعاد مسئولیت پذيری اجتماعی ی نقشبررس ،سازمانی
 ریتأث یبه معن یعموم ینيآفر ارزش نديبر فرا های ورزشی

چندان تحت دقت نظر قرار  یبر خلق ارزش عموم یانسان هيسرما
ارزيابی ر ب یا مطالعه مختصه ،تر به عبارت روشن اينگرفته است؛ 

 یها آن هم در بافت سازمان ابعاد مسئولیت پذيری اجتماعی
ابعاد مفهوم ( 8در جدول)معطوف نشده است.  رانيا ورزشی

 :آمده است یبر ارزش عموم یمبتنمسئولیت پذيری اجتماعی 
 

 ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان .8 جدول

 منبع ابعاد

 (3) 2282، 3و هاوسلر 2کگوتی، 1فونت نیازهای اقتصادی
 (5)                         8333، 4کارول

 (85)       2285و همکاران،  6پانتالیستا رعايت قوانین و مقررات عمومی
 (1)                        2288، 5فريمن
 (5)                          8333کارول 

 (85)       2285پانتالیستا و همکاران،  رعايت اخالق کسب و کار
 (88)        2282، 7ملت پرست و آدام

 (5)                         8333کارول، 

 (85)       2285پانتالیستا و همکاران،  مسئولیت های بشر دوستانه
 (82)  2288، 9و پولتونگ 8مندهاچیتارا

 (5)                         8333کارول، 

( در تحقیقی با هدف ارزيابی و 2285و همکاران) پانتالیستا
 انجام در مورد نقش فعالیت هایترکیب تحقیقات در حال 

ز نظر امسئولیت اجتماعی شرکت در بازاريابی بین المللی که 
مالحظات نظری، روش شناختی و تجربی برگزار شد، به اين 

به لحاظ تجربی، طیف گسترده ای از مسائل  نتیجه رسیدند که،
تحت پوشش مسئولیت پذيری اجتماعی از قبیل رعايت قوانین 

اخالقی کسب و کار و شرکت در کارهای سازمانی، تعهد 
خیرخواهانه بر عناصر استراتژی بازاريابی بین المللی، تاثیرات 

تمرکز  مسئولیت اجتماعی شرکت محیطی خارجی و شیوه های
 .(85دارند)

(، پژوهشی با موضوع 8936فخاری، رضائی و نوروزی)
بررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارايی 

ا که بحاکی از آن بود شواهد  به انجام رساندند، وگذاری سرمايه

                                                                                                                                                    
1 . Font 

2 . Cogotti 

3. Häusler 

4. Carroll 

5 . Pnatelista 

6 . Freeman 

اری گذافشای مسئولیت اجتماعی شرکت، عدم کارايی سرمايه
 .يابدگذاری افزايش میکاهش و در نتیجه کارايی سرمايه

ر اجتماعی دمسئولیت  های پژوهش، نقش مهم و برجستهيافته
گذاری و کارا بودن آن را نشان شکل دادن به رفتار سرمايه

  (.1)دهدمی

(، از تکنیک های نقشه برداری 2285و همکاران) 10شولینگ
ذهن برای نشان دادن نقشه ذهنی اجرای ابعاد مسئولیت اجتماعی 
در شرکت هايی که در بورس اوراق بهادار تايوان و بازار اوراق 

ايون مشغول فعالیت بودند، استفاده کردند. قرضه گرتی در ت
همچنین، اين تحقیق موانع سر راه پیاده سازی مسئولیت 
اجتماعی شرکت از ديدگاه اکوسیستم سطح مقطع شناسايی 
نمودند. در اين تحقیق، نتايج نشان دادند که کمبود منابع انسانی 

است، و همچنین،  مسئولیت اجتماعی شرکت مانع اصلی اجرای

7. Adam 

8 . Mandhachitara 

9 . Poolthong 

10 .Shu Ling 
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 ات اجباری اولويت اول از لحاظ نیاز به بهبود برای اجرایمقرر

 .(22است) مسئولیت اجتماعی شرکت

( مطالعه دوره ای را در خصوص میزان 2286)1خیرات محمد
در رابطه با  توجه دولت قطر به بحث مسئولیت اجتماعی شرکتی

چالش هايی همچون توسعه پايدار، جهانی شدن، حکمرانی، تاثیر 
رتباطات، مالی، اخالق و موارد ديگری که دولت بخش شرکت، ا

 قطر با آن مواجه است را به انجام رساند. محقق در اين تحقیق،

از طريق مصاحبه عمیق و تجزيه و تحلیل وب سايت های 
مسئولیت  ساالنه، به درک و ابعاد شرکت ها و گزارش های

يافته های اين تحقیق نشان می دهد که  .اجتماعی در قطر رسید
شرکت های نفت و گاز قطر در حوزه فعالیت های مسئولیت 
اجتماعی شرکت، تمرکز خود را بر سالمت، ورزش، آموزش و 
محیط زيست می گذارند، در حالی که از ديگر معیارهای مهم در 

مانند حقوق بشر، حقوق کار،  مسئولیت اجتماعی شرکت زمینه
یق تحق شرايط کاری، قوانین ضد رشوه خواری و ضد فساد هیچ

و ارزيابی انجام نمی دهند. صنايع نفت و گاز قطر بعد از يک دهه 
تمرين و تجربه، اکنون به سرعت در حال توسعه است و بايد به 
مرحله بعدی حرکت کند که در آن تمرکز بايد بر توسعه سیاست 
ها و استراتژی های مسئولیت اجتماعی و نهادينه سازی آن گام 

( نتايج 8939دقی و معین الدين )صالحی، صا .(85بردارند)
تحقیقی که تحت عنوان مدلی برای افشای مسئولیت اجتماعی 

ها و وضعیت موجود آن در شرکتهای پذيرفته و پايندگی شرکت
شده در بورس اوراق بهادار ايران با استفاده از گزارش هیئت 

ها انجام داده، به صورت زير بیان کرده است. مديره ی شرکت
شاخص  52تحلیل محتوا نشان داده است که از  هایيافته

درصد  16شاخص يعنی  56سنجش شده در اين تحقیق، حدود 
آنها در گزارشهای ساالنه فعالیت هیئت مديره شرکتهای بورسی 

گردد. از اين رو، سطح پايین افشای ابعاد مسئولیت افشا نمی
اجتماعی در شرکتهای بورسی نشان دهنده شکاف وضعیت 

ز انتظارات ذينفعان است. لذا، تدوين استانداردها و انضباط موجود ا
 هایها در گزارشمناسب برای گزارشگری و افشای اين شاخص

ساالنه شرکتها برای پاسخگويی به انتظارات ذينفعان در بازار 
 (. 2باشد)سرمايه ايران ضروری می

 روش تحقیق
روش کیفی و  پژوهش حاضر از نوع آمیخته و ترکیبی از دو

کمی است. جامعه آماری اين پژوهش  ذی نفعانی از جمله 

ها، مديران، ورزشکاران و نمايندگان اعضای هیئت علمی دانشگاه
صاحب کرسی ورزش که در زمینه کرسی های بین المللی، دانش 

 222 (که برمبنای جدول مورگان=536Nوتجربه الزم را داشتند)
ت تحقیق انتخاب شدند.برای دسنفر به طور تصادفی برای نمونه 

يابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفی در بخش کیفی 
نفر به طور هدفمند از متخصصین و صاحب نظران  26از نظرات 

گويه های تاثیرگذار بر کسب کرسی  فهرستی ازاستفاده شد و 
گويه( تهیه و در سه مرحله با  12های بین المللی در ايران)تقريبا

تخصصین فهرست تهیه شده، نهايی شد. در مرحله اول با نظر م
آوری شد و پس از ها جمعيک پرسشنامه باز نظرات همه نمونه

تهیه فهرستی از نظرات مشترک و غیر مشترک يک فهرست از 
گويه تهیه شده مجددا در  12گويه تهیه شد. در مرحله دوم  12

ظرات آنها اخذ ها قرار گرفت که برای مرتبه دوم ناختیار نمونه
سئوالی تهیه  66شد و پس از اعمال نظرات آنها يک فهرست 

ها قرار گرفت که در اين شد و برای مرتبه سوم در اختیار نمونه
ها به اجماع رسیدند. براين ها در تعداد گويهمرحله همه نمونه
سوالی محقق ساخته تهیه و در اختیار  66اساس پرسشنامه 

اين پرسشنامه در قالب مقیاس لیکرت  آزمودنی ها قرار گرفت.
)خیلی کم تا 6تا8تدوين و به هريک از شاخص ها ارزش عددی

روايی  خیلی زياد( اختصاص داده شده است. شايان ذکر است
نفر ازمتخصصان  22صوری و محتوايی پرسشنامه به تايید 

مديريت ورزشی رسید و پايايی آن نیز در يک مطالعه مقدماتی با 
محاسبه شد.با توجه به اينکه 19/2و با آلفای کرونباخ  آزمودنی 92

پرسشنامه مورد نظر محقق ساخته است، ضروری است روايی 
صوری، محتوی و سازه گرفته شود تا بتوان از اين پرسشنامه 

 همچنین روايی سازه پرسشنامه برای پژوهش حاضر استفاده کرد.
الی از هیچ سوبا تحلیل عاملی تايیدی مورد تايید قرار گرفت و 

تحلیلی عاملی حذف نگرديد که نتايج آن در جدول ونمودار يک 
گزارش شده است. برای تحلیل داده ها ازروش آماری توصیفی 

 های آماریمیانگین، جدول توزيع فراوانی، درصد و نمودار و روش
، بارتلت و تحلیل عاملی اکتشافی با  KMOاستنباطی از جمله 

 AMOSنرم افزار  با کمک دوچرخش متعامد و فريدمن 
 .استفاده شد  SPSSو

 
 

 

                                                                                                                                                    
1 . Mohamed.Kirat 
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 عهجام. است پیمايشی–توصیفی نوع از پژوهش اين روش
 نجوانا و ورزش اداره کل وقت تمام کارکنان کلیه پژوهش آماری

 پژوهش انجام زمان در هاآن تعداد که استان کردستان است
هدف، در مرحله نخست، خبرگان  ی. جامعه آماربود نفر 252حدود

عه ، با مطالدر مرحله اول هستند. یدر حوزة دانشگاه یبخش دولت
بعد اصلی مسئولیت  5ادبیات منابع معتبر )مطالعات کتابخانه ای( 
(. اين عوامل اولیه در 8پذيری اجتماعی جمع آوری شد)جدول

نفر از اساتید دانشگاه قرار  88اختیار جمعی از خبرگان که شامل 
ر را ب عوامل یمحتو يیو روا یصور يیخبرگان روا نياگرفت. 

  نمودند. ديیتأ13/2( با میانگین باالی 2226اساس شاخص والتز)
و  یصور يیکه روا یبراساس عوامل یا در مرحله دوم پرسشنامه

ده ش ديیخبرگان تأ قيدر مرحله نخست از طرکه آن  يیمحتوا
در  یجامعه آمار ،نيبنابرا. شد عيتوز یتر در نمونه گسترده ،بود

 اداره کل ورزش کارکناندر سطح کالن،  شيمایپ نيبخش دوم ا
ودن مشخص ب لیدل شدند؛ به فيتعر و جوانان استان کردستان

 یریگ نمونه ،نيبنابرامورد مطالعه  یها سازمان و محدود بودن
به روش در دسترس صورت گرفت؛ درخصوص محاسبه حجم 

 هحداقل حجم نمون یديیتأ یعامل لیدر تحل، نمونه در مرحله دوم
 حجم، ها و شاخص رهاینه متغ شودی م نییها تع براساس عامل

نمونه  222حدود  یدیعامل تائ لیتحل یشده برا هینمونه توص
 لیفنون تحل ،نیهمچن (.5)شده است هیده عامل توص یبرا

ت چندان اس یریگ مینرم تصم یها کیکه از تکن یمراتب سلسله
 در یتيمحدود ،جهت نيا از پس ستیبه حجم نمونه حساس ن
پرسشنامه بین  822بهمین جهت، تعداد حجم نمونه وجود ندارد. 

 مخدوش پرسشنامه 5 تعداد اين از ارباب رجوع ها توزيع شد که
 به که پرسشنامه 35 تعداد و شدند حذف آماری جامعه از و بوده

 ارقر مدنظر آماری جامعه عنوان به بودند شده اجرا کامل ای گونه
 .گرفتند
( از یها به روش کم عامل ديیسازه )تأ يیروا یابيارز یبرا

 اتیبها از اد عامل کهيیآنجا از .دياستفاده گرد یعامل لیروش تحل
(. بنابراين، 8)جدولداشتند ینظر و پشتوانه استخراج شده بودند

تفاده اس یديیتأ یعامل لیفقط از تحلبه منظور سنجش روايی، 
 آزمون بارتلت یاصل یسه خروج یدارا یعامل لی. تحلديگرد

. است یو استخراج هیو اشتراک اول 1کفايت نمونه گیری شاخص
( شاخص کفايت نمونه گیری 2مطابق نتايج بدست آمده)جدول

عداد ت تيکفا یرا برا يیکه شاخص باال می باشد، 16/2برابر با 
می دهد. همین  نشان یعامل لیتحل یمنظور برگزار نمونه به

است  26/2( آزمون بارتلت کمتر از sigطور، مقدار معناداری)

                                                                                                                                                    
1. KMO 

2. Initial 

بنابراين، فرض همانی بودن ماتريس همبستگی رد می شود. 
 مفید بودن اجرای تحلیل عاملی مورد تأيید قرار  می گیرد.

 و آزمون بارتلت KMOنتايج شاخص. 2 جدول
 KMOآزمون  0.847

880.416 Χ۲ 
 df 96 آزمون بارتلت

000.0 Sig. 
 

( میزان 9تحلیل عاملی تأيیدی در جدول)نتايج بعدی 
را نشان می دهد، و با توجه  3و اشتراک استخراجی 2اشتراک اولیه

به اينکه، مقادير اشتراک های استخراجی در حد قابل قبول می 
باشند، بنابراين، هیچ يک از عوامل حذف نمی شوند و روايی سازه 

 عامل ها مورد تأيید قرار می گیرد.
 

 نتايج تحلیل اشتراک اولیه و استخراجی .9 جدول
اشتراک  ابعاد

 اولیه
اشتراک 
 استخراجی

 0.769 1.0 نیازهای اقتصادی

 0.751 1.0 رعايت قوانین و مقررات عمومی

 0.799 1.0 رعايت اخالق کسب و کار

 0.772 1.0 مسئولیت های بشر دوستانه

 
با آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار  4در قدم بعدی، پايايی

=∝) 1/2گرفت. از آنجايی که ضريب آلفای عوامل باالتر از 

( بیانگر پايايی قابل قبول است، پس پايای پرسشنامه 0.821
 (.5تأيید گرديد)جدول

 
 نتايج آزمون آلفای کرونباخ .6 جدول

 ∝ ابعاد

 0.832 نیازهای اقتصادی

 0.808 رعايت قوانین و مقررات عمومی

 0.819 رعايت اخالق کسب و کار

 0.821 مسئولیت های بشر دوستانه

 
به منظور دستیابی به اهداف پژوهش گام های زير طی 

 (.8گرديد )شکل

3. Extraction 

4. Validity 
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 مدل اجرای تحقیق .8شکل

 
مفهوم شبکه های عصبی و استفاده از آن، به عالقه نسبت 

دل مبه شبیه سازی مغز انسان بر می گردد. شبکه های عصبی 
های محاسباتی هستند که قادرند رابطه میان ورودی ها و خروجی 
های يک سیستم فیزيکی را توسط شبکه ای از گره هايی که 
همگی با هم مصل اند،تعیین کنند که در آن میزان فعالیت هر 
يک از اين اتصال ها توسط اطالعات تاريخی تنظیم می 

اهد بود قوانین شود)فرآيند يادگیری(و در نهايت مدل قادر خو
مرتبط میان ورودی ها و خروجی ها را کشف کند،هرچند اين 
قوانین غیرخطی و پیچیده باشند.يک شبکه عصبی شامل اجزای 
سازنده اليه ها و وزن ها است.رفتار شبکه نیز به ارتباط بین اعضا 
وابسته است. در حالت کلی در شبکه های عصبی سه نوع اليه 

 (.86خروجی وجود دارد)نرونی ورودی، پنهان و 
با توجه به اين که شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر داده می 
باشد، آماده سازی داده ها يک قدم مهم و در واقع کلید موفقیت 
در استفاده از شبکه عصبی است. اصوأل استفاده از داده ها به 
صورت خام، باعث کاهش سرعت و دقت شبکه عصبی مصنوعی 

جلوگیری از چنین حالتی و همچنین به منظور می شود. به منظور 
يکسان کردن ارزش داده ها در شبکه عمل نرمال سازی صورت 
می گیرد. برای نرمال سازی داده ها روش های گوناگونی مورد 
استفاده قرار می گیرد که يک روش معمول آن به صورت فرمول 

 زير می باشد.

𝑦 = 0.8 ×
𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
+ 0.1 

مقدار واقعی  𝑥𝑖مقدار نرمال شده ی پارامتر ، 𝑦در اين فرمول 
کم  𝑥𝑚𝑖𝑛بیشترين مقدار پارامتر مورد نظر و 𝑥𝑚𝑎𝑥هر پارامتر، 

 (. 86ترين مقدار پارامتر مورد نظر است)
به منظور آموزش صحیح شبکه و جلوگیری از مشکالتی از 

به طور قبیل اشباع شدن شبکه و وجود وزن های بی معنی، 
درصد برای 82درصد از داده ها برای اعتبار سنجی،22معمول 
درصد برای آموزش شبکه مورد استفاده قرار می گیرند. 12تست و

البته در مواردی می توان به صورت تجربی و با تغییر دادن اين 
 نسبت ها، نتايج بهتری به دست آورد.

 

 یافته های تحقیق
نرون در اليه اول و 5است که اليه پنهان  2اين مدل دارای     
 نرون در اليه دوم وجود دارد. 5

( مشخصات تابع تبديل در هر يک از اليه های 6جدول)
پنهان و نیز اليه خروجی و الگوريتم يادگیری را در خصوص 

 نشان می دهد. 22222قابلیت اطمینان مدل با تعداد تکرار 
 

 . تعیین قابلیت اطمینان مدل عصبی0جدول

MSE 0.025889766 

r 0.934912151 

R2 0.874060730 

 
( خروجی واقعی مدل و خروجی برآورد شده را در 8نمودار)

رابطه با قابلیت اطمینان مدل با يکديگر مقايسه می کند. 
همچنان که، در نمودار مشخص است هر دو خروجی تقريبا  بر 
يکديگر منطبق هستند. از آن جايی که خروجی واقعی و خروجی 
برآورد شده تقريبا  با هم منطبق هستند، می توان گفت که اين 
مدل شبکه عصبی به خوبی توانسته است خروجی مورد نظر را 

( برخوردار %39برآورد کند. به عبارتی، مدل از قابلیت اطمینان)
 است.
 

 
 مدل عصبی قابلیت اطمینان. ارزيابی 8نمودار
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( تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی را نشان می 2نمودار)
دهد. اين نمودار نشان می دهد که در بین ورودی های مدل 
يعنی نیازهای اقتصادی، رعايت قوانین و مقررات عمومی، رعايت 
اخالق کسب و کار و مسئولیت های بشر دوستانه با پذيرش 

ه کل ادارن مسئولیت اجتماعی در میان کارکنان، معاونین و مديرا
  رابطه مستقیم وجود دارد.ورزش و جوانان استان کردستان 

 

 
 . تحلیل حساسیت شبکه عصبی2نمودار

 

( مشخصات تابع تبديل مؤلفه نیازهای اقتصادی را 5جدول)
در رابطه با مسئولیت پذيری اجتماعی در هريک از اليه های 
پنهان و اليه خروجی و الگوريتم يادگیری آن ها که با تعداد 

 برآورد شده است، را نشان می دهد. 89222تکرارهای 
 

 89222الگوريتم با تعداد تکرار   .4 جدول
 

جی واقعی مدل و خروجی برآورد شده را در ( خرو9مودار)ن
رابطه با مؤلفه نیاز اقتصادی مدل با يکديگر مقايسه می کند. 
همچنان که، در نمودار مشخص است هر دو خروجی چندان بر 
يکديگر منطبق نیستند. از آن جايی که خروجی واقعی و خروجی 

لفه ؤبرآورد شده تقريبا  با هم منطبق نیستند، می توان گفت که م
نیاز اقتصادی با پذيرش مسئولیت اجتماعی کارکنان سازمان 

 ورزش و جوانان استان کردستان رابطه ضعیفی دارد. 

 

 
 . مقايسه خروجی واقعی و برآورد شده نیازهای اقتصادی9نمودار

 

( تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی را در خصوص 5نمودار)
را  مسئولیت اجتماعیرابطه مؤلفه نیازهای اقتصادی با پذيرش 

نشان می دهد. اين نمودار نشان می دهد که در بین ورودی های 
مدل يعنی نیازهای اقتصادی، با پذيرش مسئولیت اجتماعی در 

 رابطهورزش و جوانان استان کردستان  میان کارکنان سازمان
  ضعیفی وجود دارد.

 تحلیل حساسیت شبکه عصبی عملکرد مديريتی سازمان. 6نمودار
 

( مشخصات تابع تبديل مؤلفه رعايت قوانین مقررات 1جدول)
عمومی را در رابطه با مسئولیت پذيری اجتماعی در هريک از 
اليه های پنهان و اليه خروجی و الگوريتم يادگیری آن ها که با 

 برآورد شده است، را نشان می دهد. 1222تعداد تکرارهای 
 

 1222ويژگی  الگوريتم با تعداد تکرار  .1جدول  
MSE 0.01476978 

r 0.968380009 

R2 0.937759841 

 
( خروجی واقعی و خروجی برآورد شده را در رابطه با 6نمودار)

مؤلفه رعايت قوانین و مقررات عمومی مدل با يکديگر مقايسه 
دو نمودار بیانگر رابطه مستقیم و قوی  می کند. انطباق باالی هر

مؤلفه های رعايت قوانین و مقررات عمومی با پذيرش مسئولیت 
اجتماعی در بین کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان 

  کردستان می باشد.
 

 
مقايسه خروجی واقعی و برآورد شده رعايت قوانین و . 0نمودار

 مقررات عمومی
 

MSE 0.008558521          

r 0.688732595 

R2 0.489845625 
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( تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی را در خصوص 5نمودار)
رابطه مؤلفه نیازهای اقتصادی با پذيرش مسئولیت اجتماعی را 
نشان می دهد. اين نمودار رابطه مستقیم و قوی در بین ورودی 
ها مدل يعنی رعايت قوانین و مقررات عمومی با پذيرش 

 جوانان اداره کل ورزش ومسئولیت اجتماعی در میان کارکنان 
 ، تأيید می نمايد.استان کردستان

 

 
تحلیل حساسیت شبکه عصبی مدل برآورد رعايت قوانین  .4نمودار

 و مقررات عمومی

( مشخصات تابع تبديل مؤلفه اخالق کسب و کار را 1جدول)
در رابطه با مسئولیت پذيری اجتماعی در هريک از اليه های 
پنهان و اليه خروجی و الگوريتم يادگیری آن ها که با تعداد 

 برآورد شده است، را نشان می دهد. 1222تکرارهای 
 

 1222ويژگی  الگوريتم با تعداد تکرار  .1 جدول
MSE 0.01476978 

r 0.998380009 

R2 0.987759841 
 

( خروجی واقعی و خروجی برآورد شده را در رابطه با 1نمودار)
مؤلفه رعايت اخالق کسب و کار مدل با يکديگر مقايسه می کند. 
انطباق بسیار باالی هر دو نمودار بیانگر رابطه مستقیم و بسیار 

 پذيرش مسئولیتقوی مؤلفه های رعايت اخالق کسب و کار با 
اجتماعی در بین کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان 

  کردستان می باشد.

 
مقايسه خروجی واقعی و برآورد شده رعايت اخالق کسب . 1نمودار

 و کار

 

( تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی را در خصوص 1نمودار)
رابطه مؤلفه اخالق کسب و کار با پذيرش مسئولیت اجتماعی را 
نشان می دهد. اين نمودار رابطه مستقیم . بسیار قوی در بین 
ورودی ها مدل يعنی رعايت اخالق کسب و کار با پذيرش 

 جوانان اداره کل ورزش ومسئولیت اجتماعی در میان کارکنان 
 ، را تأيید می نمايد.استان کردستان

 

 
 رعايت اخالقتحلیل حساسیت شبکه عصبی مدل برآورد . 1نمودار

 کسب و کار

 
( مشخصات تابع تبديل مؤلفه مسئولیت های بشر 3جدول)

دوستانه را در رابطه با مسئولیت پذيری اجتماعی در هريک از 
اليه های پنهان و اليه خروجی و الگوريتم يادگیری آن ها که با 

 برآورد شده است، را نشان می دهد. 1222تعداد تکرارهای 
 

 1222ويژگی  الگوريتم با تعداد تکرار  .3 جدول  
MSE 0.01476978 

r 0.988380009 

R2 0.977759841 

 

( خروجی واقعی و خروجی برآورد شده را در رابطه با 3نمودار)
مؤلفه مسئولیت های بشر دوستانه مدل با يکديگر مقايسه می 
کند. انطباق نسبتا باالی هر دو نمودار بیانگر رابطه مستقیم و 

 بشردوستانه با پذيرشنسبتا قوی مؤلفه های مسئولیت های 
مسئولیت اجتماعی در بین کارکنان سازمان ورزش و جوانان 

  استان کردستان می باشد.
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تحلیل حساسیت شبکه عصبی مدل برآورد مسئولیت های . 3نمودار

 بشر دوستانه
 

( تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی را در 82نمودار)
رش ذيخصوص رابطه مؤلفه مسئولیت های بشر دوستانه با پ

مسئولیت اجتماعی را نشان می دهد. اين نمودار نشان می دهد 
که رابطه مستقیم و نسبتا قوی در بین ورودی ها مدل يعنی 
رعايت اخالق کسب و کار با پذيرش مسئولیت اجتماعی در میان 

 ، را تأيید میاداره کل ورزش و جوانان استان کردستانکارکنان 
 نمايد.
 

 
حساسیت شبکه عصبی مدل برآورد مسئولیت تحلیل . 85نمودار

 های بشر دوستانه

 

 بحث و نتیجه گیری

مسئولیت اجتماعی به سرعت در حال گسترش در میان     
دارات دولتی مختلف است، و بیانگر اين موضوع اسازمانها و 

است که سازمان ها و ادارات دولتی بايد به عواقب و تأثیرات 
 از اين (. 22فعالیت های خود دقت بیشتری داشته باشند )

 منظور به هايی دنبال مدل به اند تا  شده بر آن محققان رو،

 تهداش کمتری های داده تعداد به نیاز که باشند بینی پیش

در سال های اخیر، رويکرد شبکه عصبی در حوزه  .باشند
برآورد و پیش بینی روابط بین پديده ها بسیار مورد توجه 

 واقع شده است. 
در همین راستا، هدف از تحقیق حاضر استفاده از رويکرد 
شبکه عصبی مصنوعی به منظور طراحی الگويی جهت 

 پذيرش بر گذار تأثیر عوامل بندی اولويت و شناسايی

 می باشد. بعد از اجتماعی در سازمان های ورزشی مسئولیت
جمع آوری اطالعات از طريق پرسشنامه، اين اطالعات با 
استفاده از تکنیک شبکه های عصبی شناسايی،  الگوبندی 
و نهايتا، تجزيه و تحلیل و رتبه بندی شدند. حال، با توجه 

یل تحلبه يافته های تحقیق مشاهده می شود که، نتیجه 
حساسیت شبکه های عصبی مصنوعی مقايسه میزان برآورد 
اولیه و مقدار واقعی مؤلفه های نیازهای اقتصادی، رعايت 
قوانین و مقررات عمومی، رعايت اخالق کسب و کار و 
مسئولیت های بشر دوستانه، در ارتباط با پذيرش مسئولیت 

ان ستاجتماعی را در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان ا
کردستان، نشان می دهد. بر اساس، نتايج بدست آمده از 
مدل تحقیق، تنها رابطه مستقیم مؤلفه های رعايت قوانین 
و مقررات عمومی، رعايت اخالق کسب و کار و مسئولیت 
های بشر دوستانه، در ارتباط با پذيرش مسئولیت اجتماعی 

يرش ذتأيید می گردد، و رابطه مؤلفه نیازهای اقتصادی با پ
مسئولیت اجتماعی در بین کارکنان مورد مطالعه بدلیل رابطه 

 ضعیف، تأيید نمی گردد. 
همچنین، بر اساس نتايج خروجی تحلیل حساسیت مدل 
شبکه عصبی، مشاهده می شود که در رابطه با میزان تأثیر 
گذاری بر پذيرش مسئولیت اجتماعی در بین کارکنان مورد 

کسب و کار رتبه اول، انجام  مطالعه، مؤلفه رعايت اخالق
مسئولیت های بشر دوستانه رتبه دوم، رعايت قوانین و 
مقررات عمومی رتبه سوم و نهايتا، مؤلفه نیاز های اقتصادی 

 .(82)جدول در رتبه آخر قرار گرفت
 

 رتبه بندی مؤلفه ها .85 جدول

 رتبه ضریب ابعاد

 اول 0.998 رعایت اخالق کسب و کار

 دوم 0.988 بشر دوستانهمسئوليت هاي 

رعایت قوانين و مقررات 

 عمومی

 سوم 0.968

 چهارم 0.688 نيازهاي اقتصادي

 

اين بدان معنی است که، کارکنانی که در سازمان خود 
اصول اخالق حرفه ای کسب و کار يعنی، با کارکنان و ارباب 
رجوع رفتار خوب دارند، در تمام معامالت کسب وکاری 
صادق هستند، در تمام جنبه های کسب وکار انصاف و 
عدالت را سر لوحه برنامه های خود  قرار می دهند، نگران 
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گران هستند و بدنبال تعالی در همه چیز و در همه رفاه دي
زمان هستند، را به خوبی رعايت می کنند در خصوص درجه 
مسئولیت  پذيری اجتماعی از اولويت بااليی برخوردار 

 هستند.
 و 1نتايج تحقیق حاضر با تحقیقات پانتالیستا

(، فخاری، 2285) و همکاران 2شولینگ ،(2285همکاران)
( و صالحی، صادقی و معین الدين 8936) رضائی و نوروزی

( همراستا می باشند، که اين نتايج همگی بیانگر اين 8939)
موضوع می باشند که رعايت عدالت و انصاف در سازمان و 
جامعه، احترام به همکاران و ارباب رجوع، اطاعت از قوانین 
و مقررات عمومی در سازمان و جامعه، کمک به ديگران و 

 پذيرش بر را تأثیر بیشترين ت ديگران،پیگیری مشکال
سازمان های عمومی  کارکنان میان در اجتماعی مسئولیت

 .دارند
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