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 چکیده 
  منظور به  ی ورزش ی هاسازمان یساز ت ی ر بهبود ظرفدثر ؤعوامل م ةحاضر با هدف مطالع پژوهش 

  حاضر ازنوع  پژوهش. د شو اجرا  ی طراح  ی سه شاخگ ةیکاربرد نظر با  ، ی اجتماع ت یبه مسئول یی گوپاسخ 

  ران ی مد، حاضر  پژوهش  یآمار ة. جامعدشانجام  ی دانیصورت م که به بود ی ل یتحل  -ی فیتوص  هایپژوهش 

و سالمت   ی بدنت ی ترب ،ی بخش معاونت پرورش رانی شامل مد یرضواستان خراسان ی ورزش یهاسازمان

  ی برخ ،نیو همچن  یرضو جوانان استان خراسانوسازمان ورزش  رانیپرورش، مدوسازمان آموزش 

  ، برفی گلوله روش اساس بودند. بر ی رضو در استان خراسان ی اجتماع تی مسئول ةنظران در حوز صاحب

  15حاوی  ایساخته پژوهشگر ةنامحاضر پرسش  پژوهشابزار . شدندمشخص  هعنوان نموننفر به  19

. پایایی  رسید ورزشی مدیریت گاهی از اساتید دانشبه تأیید هشت تن نامه ال بود. روایی این پرسش سؤ

استفاده  س ی عوامل از روش تاپس نی ا ی بندانتخاب رتبه رای . بدمشخص ش 86/0نامه برابر با این پرسش 

  ج ی. نتاشد مانجا  سلورتی. تاپسیس ار بی.افزابا استفاده از نرم  هاداده  لی تحل وه یروند تجزهمة . دش

  ی کی نزد بیبا ضر  ی اجتماع تیمسئول ةحوز ها در سازمان ی ابیارز برایشاخص  جادینشان داد که ا

  منظور به  ی ورزش یهاسازمان یساز ت یر بهبود ظرف دثر ؤعوامل م  انیمعامل در نیترمهم ، 9847/0

هایی در  تدوین و ایجاد استانداردها و شاخص ،کلی صورت به  . بود ی اجتماع ت یبه مسئول  یی گوپاسخ 

خصوص مسئولیت  ها درهای این سازمان ها و فعالیتارزیابی و بررسی برنامه ای ورزشی برایهسازمان

 . شودمهم درک می  عنوان یک مسئلة، به اجتماعی 
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 مقدمه
زیست و مباحث اقتصاد، محیط ةهای اجتماعی که دربرگیرندسئولیتوکار نوین، مدر دنیای کسب

 هستند.پایدار اقتصادی مطرح  ة عنوان یک موضوع مهم در مدیریت و توسعبه هستند، اجتماع 

ها و معانی گوناگون برای آن های اجتماعی، برداشتدلیل گستردگی و پیچیدگی مفهوم مسئولیتبه

و  هاانسان یعنی ؛بودنمسئول ،ینظر اجتماع از(. 1787، 2017، 1، سروائس و تامایو)لینز دنوجود دار

رفتار کنند.  یطیو مح یفرهنگ ،ینسبت به مسائل اجتماع  تیبا اخالق و با حساس بایدها سازمان

مثبت بر  یریثأ ت تا کندیها و دولت کمک مبه افراد، سازمان یاجتماع  تی مسئول یبرقرار یتالش برا

مسئولیت اجتماعی در ابعاد فردی، سازمانی و دولتی  ،بنابراین ؛کار و جامعه داشته باشند شرفت،یپ 

ولیت اجتماعی ها و افراد برای مسئتمامی گروه (.7، 2017شجاعیان، ) کندهمواره خود را نمایان می

مهم در سطوح مختلف  یثیراتتأنقش و  هااما مسئولیت اجتماعی در سازمان قدم باشند،باید پیش

ها، در ارتباط با مسئولیت سازماناجتماعی مسئولیت(. 10، 2010، 2دیو، باتاچاریا و سنجامعه دارد )

کند و این مسئولیت از در آن فعالیت می سازمانها و محیطی است که برابر جامعه، انساندر سازمان

 ،تردر تعریفی روشن. (1060، 2017، 3گوینیس و گالواز )آرود اهداف اقتصادی و مالی فراتر می

هایی فعالیت سازمانگونه تعریف شده است: مسئولیت اجتماعی اینها سازمانمسئولیت اجتماعی 

تر از منافع سازمان و آن چیزی و فرا هستندسود و منفعت اجتماعی  ةکه پیش برند هستند

کمیت  ارچوب حاهچیز، چ اجتماعی قبل از هرکند. مسئولیت را وضع می هاکه قانون آن باشندمی

کنند که شرایط هایی اقدام میفعالیتانجام  رایها بکند و براساس آن، سازماناخالقی را مطرح می

-د، پرهیز مینشودن وضعیت جامعه میشهایی که باعث بدترانجام فعالیتو از  نندجامعه را بهتر ک

-مجموعه فعالیتبه  هادر سازمان مسئولیت اجتماعی ،اعمطور به (.688، 2017، 4و چن )هسو کنند

عنوان یک عضو  صورت داوطلبانه به های اقتصادی بهن سرمایه و بنگاهکه صاحبا شودهایی اطالق می

ها رویکردی متعالی به ی شرکتاجتماع مسئولیت ،واقعدر .دهندثر و مفید در جامعه انجام میؤم

و چه خارجی را مدنظر قرار  اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلیثیر أ کار است که توکسب

دولتی، خصوصی و سایر داوطلبان ها اعم از آوردن تمامی بخشهمرد، گدهد و هدف اصلی آنمی

زیست و جب همسویی منافع اقتصادی با محیطمو ،سوهمکاری با یکدیگر است تا ازیک برای

ه داشت که وابستگی البته باید توجشود؛ وکار اری کسبسبب توفیق، رشد و پاید ،دیگرازسوی 

لحاظ منافع به اما ،واحد اقتصادی است ةتماعی متناسب با نوع کار و اندازاج کار به مسئولیتوکسب

 
1. Lins, Servaes & Tamayo 

2. Du, Bhattacharya & Sen 

3. Aguinis & Glavas 

4. Hsu & Chen 
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گیری از آن را د، بهرهکنان ایجاد میوکار سازمپذیری اجتماعی برای هر کسبو ارزشی که مسئولیت 

 (.2000، 1)مایر و شورمن کندواحد اقتصادی ضروری میمختلف های در اندازه

اجتماعی  مسئولیتپی برد که  تواناجتماعی سازمانی میمسئولیت تعاریف  با بررسی و مطالعة

 قانونی است که سازمان در آن فعالیت دارد. های ارچوب حداقل الزام هسازمان، فراتررفتن از چ

شان که کسب سود، پرداخت مالیات، از نقش تاریخیها سازمانو ها شرکت ،اس این تعریفبراس

تر های اجتماعی گستردهروند و در تحقق هدففراتر می ،استخدام کارکنان و تبعیت از قوانین است

 یاجتماع  تیمسئول ،نیبنابرا ؛(85، 2008، 2، اگری و رالستون )لو سزایی خواهند داشتنقش ب

 یتمام یانتار سازمـبلکه رف ؛ستیها نشدن آنبزرگ و سودآورتر یکارهاوها مختص به کسبسازمان

چه هر ،راستانیا. در(134، 2016، راد و نویدی)اردالن، قنبری، بهشتی ردیگیمها را در برسازمان

-سازمان ،تر شوندتر و آگاهخود حساس یطیمحستیو ز یبزرگ نسبت به اصول اخالق هایسازمان

جلب اعتماد زمینة  قیطر نیتر خواهند شد که از ارمص هااز آن تیدر مراوده و تبع زیکوچک ن های

ها اهمیت سازمان (.1704، 2007، 3میلینگتون و رایتون )برامر،  کنندو جامعه را فراهم  انیمشتر

 کردن همراه هایی گسترده برایامروزه تالشده است بهبود مسئولیت اجتماعی سبب ش درراستای

- اهمیت توجه به مسئولیت ،خصوصدراین .اجتماعی انجام شوندتوجه به مسئولیت  ها برایسازمان

ی شواهد علمی در این به ارتقاازپیش بازگو شده است که این مسئله ها بیشاجتماعی در سازمان

اهمیت مسئولیت اجتماعی  ،روایناز (؛1099، 2007، 4اسچرر و پاالزوه است )حوزه منجر شد

. (1225، 2016، 5کرانی و گلوزر)دارد  هاسازمانبرای  راهبردیافزایش است و نتایج حالدر سازمان

گذاری سرمایه سازمانهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی توجهی در فعالیتطور قابلبه هاسازمان

دهد که این هزینه، نشان می سازمانگذاری در مسئولیت اجتماعی کنند. تمایل به سرمایهمی

 منبعی برای کسب مزیت رقابتی استبلکه  ؛محدودیت یا کار درستی که باید انجام داد، نیست

بر حفظ مدیریت است که عالوه هایی از تعهداجتماع  مسئولیت (.855، 2017، 6)لیانگ و رنهبورگ

 ،7بارتلت و مای ،ایهلن) گیردرفاه عمومی جامعه نیز انجام می منظوربهمنافع سازمان، و گسترش 

 برای عنوان یک ابزار کاربردی مسئولیت اجتماعی به ،امروزه اندل سبب شدهسائماین  .(74، 2011

. با توجه به نقش مهم (1061، 2017اگوینیس و گالواز، )ها مشخص شود بهبود وضعیت سازمان

 
1. Mayer & Shoorman 

2. Lo, Egri & Ralston 

3. Brammer, Millington & Rayton 

4. Scherer & Palazzo 

5. Crane & Glozer 

6. Liang & Renneboog 

7. Ihlen, Bartlett & May 
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ها و ها، بررسی ابعاد آن و تأثیرگذاری بر شرکتها و سازمانهای اجتماعی در شرکتمسئولیت

 (.74، 2011)ایهلن و همکاران،  اندخوبی اجرایی نشدهها بهسازمان

که این موضوع اجتماعی در سطح جامعه دارد  بهبود مسئولیت برای ورزش، ظرفیت و کاربرد زیادی

که ورزش  کردند مطرح( 2007) 1اسمیت و وستربیک است.بررسی شده  های مختلفدر پژوهش

 ( بیان کرد2009) 2گودفری. های مهم و اساسی برای بهبود مسئولیت اجتماعی استیکی از حوزه

. مسئولیت اجتماعی با برخی از انواع های نزدیکی با هم دارندورزش و مسئولیت اجتماعی ارتباط که

؛ روی، کارگ و 661، 2010، 3، هری، پارنت و درانیورزش شامل ورزش حرفه ای و قهرمانی )والکر

ی هایارتباط( 3، 2011، 5دوویس و کیراکیس، تاناسوپولوو ورزش همگانی )آ (368، 2018، 4شری 

ها و ( ذکر کردند که سازمان2015) 6اکرنناگنوستوپولوس و وان، والزل، آبریتبارسدارد.  نزدیک

خلیلی، نورایی  .اجتماعی در ورزش دارندگویی به مسئولیت پاسخها نقش مهم و اساسی در حکومت 

 بعد سه کارول، مسئولیتی هرم بعد چهار ازمیان بردند کهخود پی در پژوهش( 2014)و شریفیان 

 تأثیر بشردوستانه بعد اما هستند، تأثیرگذار توزیع عوامل وفاداری بر اخالقی و قانونی اقتصادی،

 اعتمادهای از خود هایبررسی در( 2009) 7راستا، والترزدرهمین. نداد نشان وفاداری بر را معناداری

. است کرده برقراری مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائه برای ابزاری عنوانبهمثالی را  ،جامعه ورزشی

جامعة  اعتماد توسط شدههای مسئولیت اجتماعی شرکتی انجامفعالیت محدودة او هایبررسی

 دندهمی نشان و اندکرده  برجسته را برنتفورد فوتبال باشگاه ورزشی جامعة اعتماد و چارلتون ورزشی

بگیرند.  عهدهبه را گوناگونی ابتکارهای درستی،به و استثنائی منابع با توانندمی ورزشی هایسازمان

 از ورزشی هایشرکت اجتماعی پذیریمسئولیت هایمؤلفه  با مقایسة (2017)خلیلی  و شریفیان

 ترینمهم عنوانبه قانونی مسئولیت که رسیدند نتیجه این به بدنیتربیت دانشجویان دیدگاه

 و اقتصادی اخالقی، هایمسئولیت  ترتیببه ،آن از پس و ورزشی هایشرکت اجتماعی مسئولیت

 جتماعی در ورزش، بایدبهبود و گسترش مسئولیت ا برای .دارند قرار بعدی هایرده در بشردوستانه

سازی ظرفیت دیگر،عبارتبه رچه ایجاد شود؛صورت منظم و یکپابهدر محیط ورزشی سازی ظرفیت

بهبود  گیری بستری مناسب برایهای اولیه و شکلایجاد زیرساخت های ورزشی سببدر محیط

 
1. Smith & Westerbeek 

2. Gofffrey 

3. Walker, Heere, Parent & Drane 

4. Rowe, Karg & Sherry 

5. Athanasopoulou, Douvis & Kyriakis 

6. Breitbarth, Walzel, Anagnostopoulos & van Eekeren 

7. Walters 
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-سازمانبه بهبود ظرفیت  یتوجهبی (.693، 2009، 1برادیش و کرونین) شودمی مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی  توسعةمسیر ده است ویی به مسئولیت اجتماعی، سبب شگپاسخ ها برای

 ی ارتقا های سازمانی برایبه ظرفیت یتوجه، بیطرفیصورت یکپارچه و دائم ایجاد نشود. ازبه

  ها و مدیران برای الزم در سازمان دغدغةده است سبب ش اجتماعی مربوط به مسئولیت هایفعالیت

 برای  (. با این توجه855، 2017لیانگ و رنهبورگ، ) به مسئولیت اجتماعی ایجاد نشود گوییپاسخ

نیاز است. در  هادر سازمان مناسب هایبه ایجاد ظرفیت، لیت اجتماعیمسئو کردننهادینه

مسئولیت اجتماعی اشاره  ها برای توسعةدر سازمان هابه برخی نیازها و ظرفیت مختلفی هایپژوهش

؛ شجاعیان، 709، 2017، 2فرهنگی )زو، اسچوارتز و وو هایشامل ظرفیت هااست. این ظرفیت شده

(، 8، 2017؛ شجاعیان، 1395، 2016، 3سازمانی )موری، ویرتز و گوتل های(، ظرفیت5، 2017

)چوانگ و  های فناوری(، ظرفیت89، 2017، آموزشی )افروزه، مظفری، آقایی و صفاری هایظرفیت

ش  . با توجه به ضرورت گستراند( بوده9، 2018، 5، رودریگوئز و کوفر؛ اینگلر994، 2018، 4هوانگ

درزمینة مسئولیت  ایگسترده هایازجمله ورزش، پژوهش هامسئولیت اجتماعی در تمامی حوزه

 اند.های مرتبط با آن انجام نشدهابعاد و حوزهاجتماعی، 

رای باز منظر حقوقی و قانونی مشکالتی را های ورزشی، به مسئولیت اجتماعی در سازمان یجهتوبی

برخی فواید مالی، اعتباری و تبلیغاتی ناشی از  شوداما سبب می کند،ها ایجاد نمیاین سازمان

ها درخصوص ، بهبود عملکرد سازمانطرفیاز. ها دور کنداز این سازمانمسئولیت اجتماعی را 

ها شود. سبب بهبود وجهه و اعتبار سازمان عنوان یک ابزار تبلیغاتی،اند بهتومسئولیت اجتماعی می

 از مسئولیت اجتماعی ،درعملهای سازمانی سبب شده است ریزیی به این مسئله در برنامهتوجهبی

های ورزشی از انآگاهی مدیران سازمنا. ی اعتبار سازمانی استفاده نشودارتقا عنوان راهکاری برایبه

در ده است اعی سبب شگویی به مسئولیت اجتمپاسخ های خود برایسازی در سازمانظرفیت نحوة

براین، نشود. افزون ایجاد مسئولیت اجتماعی یارتقا ریزی مدونی برایبرنامههای ورزشی سازمان

بهبود ای ایجادشده برای هتالشه است ی ورزشی سبب شدهاسازی در سازمانظرفیتنبود 

اشاره شده است. به این مسئله مختلفی  هایتماعی با شکست مواجه شود. در پژوهشمسئولیت اج

 باید ،هابهبود مسئولیت اجتماعی در سازمان با هدف ،(2019) 6فرانسیوس، بایلی و گوندبه عقیدة 

ی مسئولیت اجرا برای ،روازاین  ؛شوندها ایجاد ایجاد بستر مناسب در سازمان برای های اولیهظرفیت

 
1. Bradish & Cronin 

2. Zuo, Schwartz & Wu 

3. Mory, Wirtz & Göttel 

4. Chuamg & Huang 

5. Engler, Rodriguez & Cofr 

6. François, Bayle & Gond 
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-سازماننیاز است. مسئولیت اجتماعی  یتوجه و اجراها برای سازی در سازمانبه ظرفیتاجتماعی، 

  های الزم برای از ظرفیت به برخورداریهای مهم در هر جامعه، عنوان یکی از سازمانای ورزشی بهه

ها سازی قبل از اجرای برنامهبه ظرفیت یتوجهنیاز دارند. بیجتماعی های اتوجه به مسئولیت

مسئولیت   رزشی درراستای اجرایهای وسازماند شوت اجتماعی سبب میخصوص مسئولیدر

تی محسوس ایجاد نشوند. تغییرا ،های اجتماعیصورت اجرای مسئولیتنباشند و در اجتماعی موفق

-سازمانشود ت اجتماعی سبب میسازی در فرایند اجرای مسئولی به ظرفیت یتوجه، بیعبارتیبه

غیرواقعی  های اولیه وی فعالیتاجتماعی بیشتر درگیر برخهای ورزشی در مسیر اجرای مسئولیت 

توجه به مسائل مربوط به  از های ورزشی قبلسازمان ،بنابراینهای تأثیرگذار؛ باشند تا درگیر فعالیت

نیاز دارند. فقدان توجه به مسئولیت اجتماعی  های خود برایبه توجه به ظرفیت، ت اجتماعیمسئولی

 منظور بههای ورزشی سازی سازمانبهبود ظرفیتر زمینة عوامل مؤثر دجامع در هایپژوهش

بود خصوص بهعملیاتی در ده است تا راهکارهای مناسب وگویی به مسئولیت اجتماعی سبب شپاسخ

ر بهبود زمینة عوامل مؤثر ددر خأل پژوهشینشوند. این مسئله ها ایجاد سازی در سازمانظرفیت

  ایجاد کرده است.یی به مسئولیت اجتماعی گوپاسخ منظوربههای ورزشی سازی سازمانظرفیت

گویی به مسئولیت پاسخ  منظوربههای ورزشی سازی در سازمانظرفیت  نشدنایجادبراین، افزون

بهبود مسئولیت اجتماعی در خصوص های منظم و اصولی دربرنامهده است ش موجباجتماعی 

. ر این حوزه نیز با شکست مواجه شوندشده دانجامهای و تالش های ورزشی ایجاد نشوندسازمان

ده است اعی سبب شگویی به مسئولیت اجتمپاسخ های ورزشی برایسازی در سازمانظرفیتنبود 

، در پژوهش روازاین های ورزشی ایجاد نشود؛مسئولیت اجتماعی در سازمانتوسعة بستر  ،امروزه

گویی پاسخ منظوربههای ورزشی سازی سازمانبهبود ظرفیتر ؤثر دعوامل م حاضر، با هدف مطالعة

ر بهبود ها پاسخ داده شود: عوامل مؤثر د، سعی این است به این سؤال به مسئولیت اجتماعی

هستند؟  هاولیت اجتماعی کدامیی به مسئگوپاسخ منظوربههای ورزشی نسازی سازماظرفیت

 است؟ بندی این عوامل چگونهاولویت 

 

 پژوهش  شناسیروش
. صورت میدانی انجام شده استاست که به  یتحلیل -توصیفی هایپژوهش حاضر ازنوع پژوهش

حوزه  آگاه از رضوی های ورزشی استان خراسانمدیران سازمان ،حاضر پژوهش یآمار ةجامع

برفی استفاده شد؛ گلوله گیری از روش نمونهشناسایی این افراد  ند. برایبود مسئولیت اجتماعی

سایر  شده، اطالعاتی درموردهای اولیة شناسایییان نمونهبر حضور درمکه پژوهشگر عالوهصورت بدین

های که نمونه جایی ادامه یافتتا. این فرایند از موضوع پژوهش دریافت کردمدیران ورزشی آگاه 
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 19 ،گیری، پس از اتمام فرایند نمونهروپژوهش فرد جدیدی را به پژوهشگران معرفی نکردند؛ ازاین

سئولیت اجتماعی اشراف م زشی استان خراسان رضوی که به حوزةورهای نفر از مدیران سازمان

 و بدنیتربیت پرورشی، . این مدیران از معاونتنددعنوان نمونة پژوهش مشخص شداشتند، به

ن استان خراسان رضوی و برخی وجواناورزش  کل پرورش، مدیران ادارةوآموزش سازمان سالمت

های پژوهش را نمونه اتمشخصشدند. جدول شمارة یک،  های ورزشی استان فارس انتخابهیئت

 دهد.نشان می

 
 های پژوهشمشخصات نمونه -1جدول 

 سابقه  تحصیالت جنسیت سن هانمونه

 سال 12 دکتری مرد سال 45 1 نمونة

 سال 7 ارشدکارشناسی مرد سال 36 2 نمونة

 سال 8 ارشدکارشناسی مرد سال 42 3 نمونة

 سال 5 دکتری زن سال 40 4 نمونة

 سال 20 ارشدکارشناسی مرد سال 52 5 نمونة

 سال 15 کارشناسی مرد سال 47 6 نمونة

 سال 10 ارشدکارشناسی زن سال 42 7 نمونة

 سال 11 ارشدکارشناسی مرد سال 40 8 نمونة

 سال 8 ارشدکارشناسی مرد سال 36 9 نمونة

 سال 6 ارشدکارشناسی مرد سال 35 10 نمونة

 سال 4 دکتری زن سال 36 11 نمونة

 سال 22 کارشناسی  مرد سال 58 12 نمونة

 سال 5 دکتری مرد سال 36 13 نمونة

 سال 19 دکتری مرد سال 57 14 نمونة

 سال 12 ارشدکارشناسی مرد سال 41 15 نمونة

 سال 13 دکتری مرد سال 40 16 نمونة

 سال 12 کارشناسی  مرد سال 39 17 نمونة

 سال 25 کارشناسی  مرد سال 60 18 نمونة

 سال 12 ارشدکارشناسی مرد سال 49 19 نمونة

 

کمک گرفته شد.  یشاخگسه  ةیپژوهش از نظر یچهارچوب مفهوم یطراحـ یدر پژوهش حاضر، برا

 هایمدل ازنوع هابندی مدلاست که در طبقه نهیشامل ساختار، محتوا و زم یشاخگمدل سه

اختار، درقالب سه شاخة س تواندیرا م یسازمان هایدهیو پد دادهایرو م،یاست و همة مفاه یمنطق

و  یشاخگسه اریبا مع ،عبارتیکند؛ به لیوتحلهیمطالعه و تجز ،یبررس مورد نةیرفتار و زم ایمحتوا 
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 های سازمان سازیتیکارساز با هدف بهبود ظرف رهایمتغی و هامؤلفه ار،یهر مع یژگیبرمبنای و

اختصار ابعاد آن بندی هستند کـه بـهطبقهقابل ،یاجتماع  تی به مسئول ییگومنظور پاسخبه  یورزش

 .شوندیمرور م

سازمان هستند که با نظم  یرانسانیو غ  یکیزیف طیعوامل و شرامنظور از شاخة ساختار، همة عناصر، 

تمام  رینظ سازند؛یادی سازمان را مو م یکیزیمای فشمطالعـه، قالب، پوسته، بدنه و و قاعـدة قابـل

. وندشیجاری م ازمانس یدر بدنة کل یخاص بیبا ترک کهیهنگام ؛یو اطالعات یمنابع مادی، مال

در سازمان است که با هنجارهای  یامل مباحث انسان و روابط انسان)محتوا(، شاخة رفتاری ش

 یدرون طیو زندة محـ یهستند و محتوای اصل وستهیپ  همبه یرفتاری، ارتباطات و الگوهای خاص

هستند که بر  یطیط و عوامل محیتمام شرا نه،ی. منظور از شاخة زمدهندیم لیسازمان را تشک

مدل  نای گذاری. علت نامدهندیم لیازمان را تشکهم رشد و توسعة سو بستر م سازمان احاطه دارند

 چ ینحوی است که هبه  اینهیعوامل ساختاری، رفتاری و زم نیاط بآن است که ارتب یشاخگبه سه 

ه  س  نیا نی. رابطة بردی سه شاخه صورت گ ـنیا لتعامخارج از  تواندیمن یسازمان دادیرو ای دهیپد

سه  نیا زیتما ن،یبنابرا رند؛یناپذییاست و درعمل از هم جدا یتنگاتنگ و ناگسستن یاه رابطشاخه، 

 هایدهیو پد میو شناخت مفاه لیوتحله یتجز یری است و فقط براصرفًا نظ یسازمان اتیجنبه از ح 

 ت،یریمد ستمیشامل س یپژوهش، سه شاخه شامل عوامل ساختار نیا ر. دردگییصورت م یسازمان

 هایزهیشامل انگ یهستند. عوامل رفتار یو اطالعات یو منابع مال یراهبرد یوندهایپ  ،یسازشبکه 

 ای نهیهستند. عوامل زم یرپذیو انعطاف تیفیک ،یسازمان هایزهیانگ ،یانسان یهایتوانمند ،یفرد

 یعوامل قانون ،یعوامل فرهنگ ،یطیعوامل مح ،یعوامل اقتصاد ،یافزارنرم هایرساختیشامل ز زین

  .هستند یاسیو عوامل س

 نامه شامل یک ماتریس استاین پرسشساخته بود. نامة پژوهشگرپرسشنامة پژوهش حاضر، پرسش

خه عوامل سه شاماتریس،  و در طرف دیگر شدند عامل شناسایی 15 ،که در یک طرف ماتریس

مطابق با اصول و قواعد روش  ایجادشده در این پژوهشماتریس . )زمینه، محتوا و ساختار( بودند

یید نظرهای هشت تن از خبرگان دانشگاهی تأ سی نامه با بررروایی این پرسشد. ایجاد ش 1تاپسیس

. مشخص شد 86/0 نامه، پس از محاسبة آلفای کرونباخ برابر باپایایی این پرسش ،. همچنینشد

به  ییگوپاسخ منظوربه  یورزش یهاسازمان یسازتیظرفر بهبود دثر ؤعوامل م ییشناسا رایب

؛ نظر خبرگان استفاده شد ،نیو همچن پژوهشموجود در  ینظر ی، از مبانیاجتماع  تیمسئول

ها، تعدادی از عوامل را اساس، ابتدا پژوهشگر با شناسایی عوامل اولیة مستخرج از مقالهبراین

، با استفاده از بررسی نظرهای تیم خبرگان، این عوامل را نهایی کرد. درنهایت، و سپسمشخص کرد 

 
1. TOPSIS 
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به  ییگوپاسخ منظوربه  یورزش یهاسازمان یسازت یر بهبود ظرفدثر ؤم عامل 15در این پژوهش، 

 سیاز روش تاپسبندی این عوامل رتبه انتخاب  رایب. شناسایی و نهایی شدند یاجتماع  تیمسئول

 1تاپسیس اسلور .تی.بی افزاربا استفاده از نرم پژوهش یهاداده لیحلتوزیهروند تج همة .دشاستفاده 

 .دشانجام 

 

 نتایج
 یهاسازمان یسازتیر بهبود ظرفدثر ؤعوامل م نوانع عامل به 15ها، پس از بررسیدر این پژوهش، 

شناسایی شدند. این عوامل شامل این موارد ی اجتماع  تی به مسئول ییگوپاسخ منظوربه یورزش

)عامل شمارة  بر مسئولیت اجتماعی در سازمان هابودند: ایجاد انگیزش برای بهبود رفتارهای مبتنی

ها مسئولیت اجتماعی در سازمان توسعة منظوربههای سازمانی ها و خالقیتتوجه به نوآوری یک(؛

ها )عامل مسئولیت اجتماعی در سازمان مشخص برای توسعة)عامل شمارة دو(؛ تعیین منابع مالی 

 ماعی )عامل شمارة چهار(؛صوص ضرورت و نیاز به مسئولیت اجتشمارة سه(؛ تحول فرهنگی درخ

-ایجاد تصمیم )عامل شمارة پنج(؛ هاوط به مسئولیت اجتماعی در سازمانهای مربگسترش ارزش

ت اجتماعی )عامل شمارة شش(؛ به مسئولیهای مربوط خصوص فعالیتمشارکتی در هایگیری

بهبود )عامل شمارة هفت(؛  هامسئولیت اجتماعی در سازمان توسعة منظوربهکردن قوانین منعطف

جرای مسئولیت اجتماعی )عامل شمارة هشت(؛ ایجاد ا منظوربهان های منابع انسانی سازممهارت

ط به مسئولیت اجتماعی )عامل شمارة نُه(؛ های مربوموفقیت فعالیت منظوربهسازمانی ینب ارتباطات

ارزیابی نگرش  (؛10 کلی مسئولیت اجتماعی )عامل شمارة سازمانی با اصول ساختار همسوکردن

-و شیوه هاسیاست (؛ همسوکردن11)عامل شمارة ها نسبت به مسئولیت اجتماعی مدیران سازمان

و  هاگروهها، کمیته گیریشکل (؛12شمارة  یت اجتماعی )عاملهای سازمان با اصول کلی مسئول 

 ط به مسئولیت اجتماعی )عامل شمارةهای مربوپیگیری فعالیت صصی در سازمان برایتخ هایشبکه 

 (؛ توسعة 14)عامل شمارة مسئولیت اجتماعی  در حوزة هاارزیابی سازمان ؛ ایجاد شاخص برای(13

توسعة مسئولیت اجتماعی  منظوربهطلبانه ی در غالب رفتارهای داوهای مردمی و جمعمشارکت

عوامل، از شمارة بردن جای نام، بهحاضر(. برای نگارش مناسب جداول در پژوهش 15)عامل شمارة 

 ل استفاده شده است.هر عام
 

 

 

 

 
1. BT TopSis SoLver 
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 خبرگان میانگین نظرهای -2جدول 

س یماتر زمینه محتوا ساختار  

0526/3  7368/5  3684/5 1 عامل شمارة   

9474/3  3684/6  1579/5 2شمارة عامل    

4 3684/6  6842/5 3شمارة عامل    

2105/4  1579/6  6316/5 4شمارة عامل    

5789/4  8974/5  6316/5 5شمارة عامل    

1053/5  7895/5  4211/5 6شمارة عامل    

1579/5  7368/5  1053/5 7شمارة عامل    

1579/5  9474/5  1053/5 8شمارة عامل    

5 8974/5  7895/5 9شمارة عامل    

3158/5  1053/6 10شمارة عامل  6   

3684/5  2105/6  7368/5 11شمارة عامل    

5263/5  2632/6  4737/5 12شمارة عامل    

6842/5  6 5789/5 13شمارة عامل    

7368/5  0526/6  4737/5 14شمارة عامل    

5263/5  1053/6  3158/5 15شمارة عامل    

 نوع معیار مثبت مثبت مثبت

8853/0  0400/0  0747/0  وزن معیار 

 

 دهد.را نشان می آل منفیآل مثبت و ایدهحل ایدهتعیین راهنتایج مربوط به  ،شمارة سهجدول 
 

 

 آل منفیآل مثبت و ایدهحل ایدهتعیین راه -3جدول 

حل بهینهراه زمینه محتوا ساختار  

265/0  1009/0  021/0  + 

141/0  0098/0  0179/0  - 

 

ی را منفآل ایدهآل مثبت و دهیحل افاصله از راه  ةتعیین اندازنتایج مربوط به شمارة چهار، جدول 

 دهد.نشان می
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 فیمنآل ایدهآل مثبت و دهیحل افاصله از راه ةتعیین انداز -4جدول 

فاصله ةانداز - +  

1240/0  0009/0 1شمارة عامل    

827/0  0413/0 2شمارة عامل    

0802/0  0438/0 3شمارة عامل    

0705/0  0535/0 4شمارة عامل    

0535/0  0705/0 5شمارة عامل    

0293/0  0948/0 6شمارة عامل    

0270/0  0973/0 7شمارة عامل    

0269/0  0973/0 8شمارة عامل    

0341/0  0900/0 9شمارة عامل    

0195/0  1046/0 10شمارة عامل    

0170/0  1070/0 11شمارة عامل    

0099/0  1143/0 12شمارة عامل    

0029/0  1216/0 13شمارة عامل    

0019/0  1240/0 14شمارة عامل    

0100/0  1143/0 15شمارة عامل    
 

 

 یبندرتبه ،نیهمچنو  منفیآل ایدهآل مثبت و حل ایدهنزدیکی به راه ةمحاسب شمارة پنج،جدول 

 .دهدمیا را نشان هنه یگز
 

 

به  ییگوپاسخ منظوربه یورزش یهاسازمان یسازتیر بهبود ظرفدثر ؤعوامل مبندی رتبه -5جدول 

  یاجتماع تیمسئول

 رتبه
 بیضر

 یکینزد
 جهینت

 مسئولیت اجتماعی ها در حوزةنارزیابی سازما برایایجاد شاخص  9847/0 اول

 9766/0 دوم
های پیگیری فعالیت صصی در سازمان برایتخهای ها و شبکهها، گروهگیری کمیتهشکل

 مربوط به مسئولیت اجتماعی

 های سازمان با اصول کلی مسئولیت اجتماعیا و شیوهههمسوکردن سیاست 9203/0 سوم

 9193/0 چهارم
 توسعة منظوربهی در غالب رفتارهای داوطلبانه های مردمی و جمعمشارکت توسعة

 مسئولیت اجتماعی

 ها نسبت به مسئولیت اجتماعیارزیابی نگرش مدیران سازمان 8326/0 پنجم

 ساختارسازمانی با اصول کلی مسئولیت اجتماعی همسوکردن 8432/0 ششم
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به  ییگوپاسخ منظوربه یورزش یهاسازمان یسازتیر بهبود ظرفد ثرؤعوامل مبندی رتبه -5جدول ادامه 

  یاجتماع تیمسئول

 رتبه
 بیضر

 یکینزد
 جهینت

 اجرای مسئولیت اجتماعی منظوربههای منابع انسانی سازمان بهبود مهارت 7831/0 هفتم

 هاتوسعة مسئولیت اجتماعی در سازمان منظوربهکردن قوانین منعطف 7830/0 هشتم 

 های مربوط به مسئولیت اجتماعیخصوص فعالیتمشارکتی در هایگیریایجاد تصمیم 7642/0 نهم

 های مربوط به مسئولیت اجتماعیموفقیت فعالیت منظورسازمانی بهایجاد ارتباطات بین 7255/0 دهم

 هاهای مربوط به مسئولیت اجتماعی در سازمانگسترش ارزش 5686/0 یازدهم

 فرهنگی درخصوص ضرورت و نیاز به مسئولیت اجتماعیتحول  4315/0 دوازدهم

 هاتعیین منابع مالی مشخص برای توسعه مسئولیت اجتماعی در سازمان 3532/0 سیزدهم

 هاتوسعة مسئولیت اجتماعی در سازمان منظورهای سازمانی بهها و خالقیتتوجه به نوآوری 3333/0 چهاردهم

 هابر مسئولیت اجتماعی در سازمانبرای بهبود رفتارهای مبتنیایجاد انگیزش  0074/0 پانزدهم

 

 دهد.شکل شمارة یک ضریب نزدیکی عوامل را درقالب نمودار راداری نشان می

 

 
به  ییگوپاسخ منظوربه یورزش یهاسازمان یسازتیر بهبود ظرفدثر ؤعوامل مضریب نزدیکی  -1شکل 

  یاجتماع تیمسئول
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 ها در حوزة ارزیابی سازمان ایجاد شاخص براید که پسیس مشخص شبا توجه به نتایج روش تا

ر بهبود دثر ؤعوامل ممیان ترین عامل درمهم، 9847/0مسئولیت اجتماعی با ضریب نزدیکی 

 ی است. نتایج پژوهشاجتماع  تی به مسئول ییگوپاسخ منظوربه یورزش یهاسازمان یسازتیظرف

پیگیری  صصی در سازمان برایتخهای و شبکه ها، گروههاگیری کمیتهشکلحاضر نشان داد که 

ها و استیس کردنهمسوو  9766/0های مربوط به مسئولیت اجتماعی با ضریب نزدیکی فعالیت

، دیگر عوامل مهم 9203/0با ضریب نزدیکی  یاجتماع  تیمسئول یسازمان با اصول کل هایوهیش

ایجاد انگیزش برای بهبود رفتارهای نشان داد که همچنین، نتایج پژوهش حاضر . مشخص شدند

میان عامل درترین اهمیت، کم0074/0دیکی ها با ضریب نزبر مسئولیت اجتماعی در سازمانمبتنی

ی اجتماع  تیبه مسئول ییگوپاسخ منظوربه یورزش یهاسازمان یساز تیر بهبود ظرفدثر ؤعوامل م

 مشخص شد.

 

 گیریبحث و نتیجه 

بهبود وضعیت مادی و  ز آن برایاه است که اجتماعی در فضای امروزی سبب شداهمیت مسئولیت 

های ورزشی نیاز است تا مانبهبود مسئولیت اجتماعی در ساز ها استفاده شود. برایمعنوی سازمان

 هایاین ظرفیت واسطةردد تا بههای ورزشی ایجاد گسوی سازمانسازی مناسبی ازظرفیت

، عواملی حاضر ، در پژوهشروط به مسئولیت اجتماعی هموار شوند؛ ازاینهای مربوشده، فعالیتایجاد

ی شناسایی اجتماع  تیبه مسئول ییگوپاسخ منظوربه یورزش هایسازمان  سازیتیبهبود ظرف برای

بر مسئولیت ایجاد انگیزش برای بهبود رفتارهای مبتنی حاضر نشان داد که پژوهش جینتا. شدند

توسعة مسئولیت   منظوربههای سازمانی ها و خالقیتها، توجه به نوآوری اجتماعی در سازمان

ها، مسئولیت اجتماعی در سازمانها، تعیین منابع مالی مشخص برای توسعة اجتماعی در سازمان

های مربوط به به مسئولیت اجتماعی، گسترش ارزش خصوص ضرورت و نیازتحول فرهنگی در

 های مربوطخصوص فعالیتهای مشارکتی دریریگها، ایجاد تصمیمدر سازمان مسئولیت اجتماعی

هبود ها، بی در سازمانماع مسئولیت اجت توسعة منظوربهکردن قوانین به مسئولیت اجتماعی، منعطف

سازمانی یناجرای مسئولیت اجتماعی، ایجاد ارتباطات ب منظوربههای منابع انسانی سازمان مهارت

سازمانی با اصول  ساختار بوط به مسئولیت اجتماعی، همسوکردنهای مرموفقیت فعالیت منظوربه

تماعی، همسوکردن مسئولیت اجها نسبت به اعی، ارزیابی نگرش مدیران سازمانکلی مسئولیت اجتم

ها و ها، گروهگیری کمیتهلهای سازمان با اصول کلی مسئولیت اجتماعی، شکها و شیوهسیاست

مسئولیت اجتماعی، ایجاد  های مربوط بهپیگیری فعالیت صصی در سازمان برایتخ هایشبکه
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ی های مردمی و جمعمشارکت مسئولیت اجتماعی و توسعة ها در حوزةزیابی سازمانار شاخص برای

ر بهبود  عنوان عوامل مؤثر د، بهمسئولیت اجتماعی توسعة منظوربهدر غالب رفتارهای داوطلبانه 

 به مسئولیت اجتماعی مشخص شدند.گویی پاسخ منظوربههای ورزشی سازمان سازیظرفیت

های ورزشی سازمان سازیبهبود ظرفیت وامل متنوعی برایع د که ندهن میشده نشاعوامل شناسایی

توان در نبود میرا له ند. دلیل این مسئگویی به مسئولیت اجتماعی وجود دارپاسخ منظوربه

مسئله  این ،شکبه مسئولیت اجتماعی دانست. بدون پاسخ منظوربههای ورزشی ریزی سازمانبرنامه

های مهم و گسترده از تأثیرگذاری اندکی در سازمانعنوان ورزشی بههای سازمانده است سبب ش

( در پژوهش خود بیان کردند 2017)شریفیان و خلیلی مسئولیت اجتماعی برخوردار باشند. حوزة 

به عقیدة . ستهاو زیرساختها ای از ظرفیت که مسئولیت اجتماعی و بهبود آن نیازمند مجموعه

نیاز است.  متنوع یهایتقویت حوزهولیت اجتماعی به بهبود مسئ نیز برای (2018چوانگ و هوانگ )

یازمند تحول عمیق در تمامی بهبود مسئولیت اجتماعی ن های ورزشی برایرسد سازماننظر میبه

له ناشی از فقدان این مسئ .جتماعی هستند، ساختاری، مدیریتی و اهای آموزشی، فرهنگیحیطه

و سبب شده  های ورزشی استبه مسئولیت اجتماعی در سازماندی ها و رویکردهای کاربربرنامه

 براین،توجه نشود. افزونمهم امر عنوان یک تماعی بهمسئولیت اج های ورزشی، به است در سازمان

تعهد  شود، موجب میهای ورزشیخصوص مسئولیت اجتماعی در سازمانسازی درضعف در ظرفیت

های ورزشی انجام نشود و تنها درحد شعار بازگو کاربردی در سازمانصورت ماعی بهبه مسئولیت اجت

 .شود

 ،اعیمسئولیت اجتم ها در حوزةارزیابی سازمان نتایج پژوهش حاضر نشان داد ایجاد شاخص برای

مسئولیت  گویی بهپاسخ منظوربههای ورزشی سازمان سازیترین عامل در بهبود ظرفیتمهم

که ارزیابی و وجود استانداردهای  کردندمشخص ( نیز 2016) و همکاران یمور. اجتماعی است

سائل در ترین میکی از مهم، های مربوط به مسئولیت اجتماعیارزیابی رفتارها و برنامه برایمناسب 

ها برای انجام سازمانارزیابی مناسب ، (2017) انیشجاع به عقیدة . یطة مسئولیت اجتماعی استح

 رسدنظر میشود. بهاین رفتارها  کردنشفافتواند موجب بر مسئولیت اجتماعی میرفتارهای مبتنی

 رزشی در حوزة های وارزیابی سازمانگیری برای دازهانهای شفاف، عینی و قابلشاخص وجود

های ورزشی درخصوص از سازمان ی مناسبدرکبه بتوان که شود  تواند سببمی ،مسئولیت اجتماعی

ها وجود این شاخص براین،دست یافت. افزونمسئولیت اجتماعی  تأثیرگذاری و عملکرد در حیطة

کاهش یابد و  ،جتماعیمسئولیت ا ها در حوزةشود شعاردادن درمورد عملکرد و برنامهمی موجب

زة مسئولیت اجتماعی متمایل رفتارهای تأثیرگذار بر حوانجام سمت های ورزشی به بیشتر سازمان

 .شوند
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در  یتخصص یهاها و شبکهها، گروهتهیکم یریگشکل ،حاضر نتایج پژوهشبراساس همچنین، 

 یهاوهیها و شاستیس کردنهمسوی و اجتماع  تیمربوط به مسئول یهاتیفعال یریگیپ  برایسازمان 

های سازمان سازیبهبود ظرفیت  برایگر عوامل مهم از دی ،یاجتماع  تیمسئول یسازمان با اصول کل

ها ها، گروهتهیکم یریگشکلرسد نظر میگویی به مسئولیت اجتماعی است. بهپاسخ منظوربهورزشی 

-ی سبب میاجتماع  تیمربوط به مسئول یهاتیفعال یریگیپ  برایدر سازمان  یتخصص یهاو شبکه

تری به های ورزشی شکل منظماجتماعی در سازمانبه مسئولیت ها و رفتارهای مربوط فعالیتشود 

 برای های ورزشیدر سازمان یتخصص یهاها و شبکهها، گروهتهیکم یریگشکل ،روند؛ ازاینخود گیر

عامل مهم در ایجاد نظم در عنوان یک تواند بهی میاجتماع  تیمربوط به مسئول یهاتیفعال یریگیپ 

های سازمان ی عمیق برثیراتبب ایجاد تأس ،مسئولیت اجتماعیخصوص های ورزشی درسازمان

بیان کردند ( 2017) زو و همکاران. های اجتماعی شوداجرا و اثربخشی مسئولیت رزشی برایو

نند موجب تأثیرگذاری بر بهبود توامی ،مسئولیت اجتماعی موردها درهای تخصصی در سازمانکمیته

 . اجتماعی شوندرفتارها درخصوص مسئولیت 

ی اجتماع  تیمسئول یبا اصول کلهای ورزشی سازمان یهاوهیها و شاستیس کردنهمسو براین،افزون

های ورزشی برای بهبود و گسترش دار در تمامی ارکان سازمانو جهتتالشی منظم شود سبب می

(، 2016و همکاران )موری به عقیدة . وط به مسئولیت اجتماعی انجام شودها و رفتارهای مربفعالیت

تواند همسو شود، میبا مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی ها گذاری سازمانسیاستکه درصورتی 

رسد نظر میبه .ها شودبر مسئولیت اجتماعی در سازمانبب بهبود و گسترش رفتارهای مبتنیس

 شود دغدغةی موجب میاجتماع  ت یمسئول یسازمان با اصول کل یهاوهیها و شاست یس کردنهمسو

عنوان یکی از مسئله بهشود. این  های ورزشی ایجادجه به مسئولیت اجتماعی در سازمانتو

 درزمینة  های ورزشیسازمان شودمینیازهای مهم برای توسعة مسئولیت اجتماعی سبب پیش

 برخوردار باشند.  ربخشی زیادیاز اث ،سئولیت اجتماعیبر مهای مبتنیبرنامه

های ورزشی در ارزیابی سازمان ایجاد شاخص برایبر اهمیت با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی

-در سازمان 260001استانداردهای ایزو  کردنبا بومی شود، پیشنهاد میمسئولیت اجتماعی حوزة

های ورزشی در حوزة مسئولیت  ارزیابی سازمان ها و استانداردهایی برایهای ورزشی، شاخص

ها و های ساالنه، این شاخصبا بررسی شودپیشنهاد می ،همچنین  .اجتماعی ایجاد شوند

بر یحاضر مبن نتایج پژوهشبا توجه به . استانداردهای ایجادشده بررسی و بازبینی اساسی شوند

 
ها آن را رعایت کنند و مدنظر شامل استانداردهای جهانی برای مسئولیت اجتماعی است که باید سازمان 26000ایزو  .1

 قرار گیرد.
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های پیگیری فعالیت صصی در سازمان برایتخ هایها و شبکهها، گروهگیری کمیتهشکلاهمیت 

بررسی و  هایی بهکارگروه ،در رأس ورزش کشور شودمربوط به مسئولیت اجتماعی، پیشنهاد می

، های ورزشی و همچنینهای مربوط به مسئولیت اجتماعی در سازماننظارت بر حسن انجام فعالیت

بهبود عملکرد  با هدف های ورزشیرفتارهای مربوط به مسئولیت اجتماعی در سازمان توسعة

 شودپیشنهاد می ،همچنین .، اقدام کنندمسئولیت اجتماعی های ورزشی در حوزةسازمان

عملکرد در  بهبود مردم نهاد در ورزش، برایهای سازمانهای موجود های ورزشی از ظرفیتسازمان

های مربوط به توان برخی از فعالیتصورت میحوزة مسئولیت اجتماعی استفادة الزم کنند. بدین

با توجه به نتایج  .های یادشده واگذار کردهای ورزشی را به سازمانمسئولیت اجتماعی در سازمان

 ت یمسئول یسازمان با اصول کل هایوهیها و شاستیس  کردنهمسوبر اهمیت پژوهش حاضر مبنی

خصوص های ورزشی درهای مشارکتی در سازمانگیریصمیمبا ایجاد تشود ی، پیشنهاد میاجتماع 

تمامی ارکان سازمان، از تمامی  ئولیت اجتماعی و استفاده از نظرهایهای مربوط به مسفعالیت

  .استفادة الزم شودهای ورزشی در این حوزه های فکری و انسانی سازمانظرفیت
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Abstract 
The purpose of this study was to study the factors affecting the improvement of sports 

organizations' capacity to respond to social responsibility using the tricyclic theory. This 

research is a descriptive-analytical research that was conducted in the field. The statistical 

population of the present study included managers of Khorasan Razavi sport organizations 

including managers of the Department of Education, Physical Education and Health of the 

Education Organization, managers of the Sports and Youth Organization of the Khorasan 

Razavi Province, as well as some experts in the field of social responsibility in the 

province. They were Khorasan Razavi. According to snowball method, 19 individuals 

were identified as the sample. The research tool was a researcher-made questionnaire with 

15 questions. The validity of this questionnaire was confirmed by eight university 

professors. The reliability of this questionnaire was also 0.86. The TOPSIS method was 

used to select the ranking of these factors. All data analysis was performed using BT 

TopSis SoLver software. The results showed that creating an index for evaluating 

organizations in the field of social responsibility with a coefficient of closeness of 0.9847 

was identified as the most important factor affecting the improvement of the capacity of 

sports organizations to respond to social responsibility. Generally formulating and setting 

standards and benchmarks in sports organizations for evaluating and evaluating their 

programs and activities regarding social responsibility is understood as an important issue. 

 

Keywords: Social Responsibility, Sports Organizations, Capacity Building, 

Evaluation. 
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