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 چکیده

شارکت افراد جامعه است. این پژوهش با هدف ورزش م ، یکی از عوامل توسعةیدر جوامع امروز

، د. روش پژوهشنورزش سوق ده واقفان را به عرصةد خیران و نبتوانانجام شد که شناسایی عواملی 

اوقاف  و ، مدیران و کارشناسان ورزشی و حجنمتشکل از خیران، واقفاآمیخته بود و جامعة آماری 

آماری انتخاب  عنوان نمونةنفر به 150، تعداد دسترسگیری هدفمند و دربود که با توجه به روش نمونه

خش مشخصات فردی و بخش بود که در دو ب ایساختهمحقق نامةپرسش مورداستفاده شدند. ابزار

روایی ساختاری ابزار برای تعیین  .ندتوزیع شد های پژوهشنامه بین نمونهسشپر هایاصلی، سؤال

از نامه، پرسش چرخش متعامد و برای تعیین روایی سازة ازروش تحلیل عاملی اکتشافی با ،پژوهش

گرایی با سه مقولة احترام، که مؤلفة اخالقاستفاده شد. نتایج نشان داد تحلیل عاملی تأییدی 

نگری، سازی و شرعیسازی با دو مقولة تعریفاجتماعی و سرمایة اجتماعی، مؤلفة فرهنگمسئولیت 

و مؤلفة آموزش با سه مقولة عمومی، سازی، شفافیت و تسریع ولة اقلیتمؤلفة حقوقی با سه مق

 ،بنابراین داشته باشند؛خیران و واقفان ثیر را در جذب بیشترین تأتوانند میتخصصی و سازمانی، 

نظر خیران به ورزش، به بر جلب، عالوههای عمومی و اختصاصیآموزشدادن با  شود کههاد میپیشن

 کمک شود.نیز ورزشی  توسعة کیفی اعمال خیریة

 

 ن، آموزش، حقوقی، ورزش، مشارکت خیراکلیدی:  واژگان
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 مقدمه
ای خالفان چنین فلسفهم ،بنابراین ، دشوار است؛دارند 1رویکرد اومانیسم که افرادی با یتصور جهان

ی به کمک مختلف های، خیران به روش. در بیشتر جوامعمتقاضی روزافزون کمک به جامعه هستند

 ها در جهان مانند هاروارد و آکسفوردترین دانشگاهبرخی از مهم کهصورتیاند؛ بهنیازمندان شتافته

ایران نیز تا دوران  در (.1386فزیع،  برند )انورمیبهره  خیرانهای و همچنان از کمک هستند موقوفه

 ،قاجار، رغبت مردم و پادشاهان بیشتر بر ساخت مدارس علمیه بود و بعد از آشنایی با مدارس غربی

کی از معادن یشاه طورکه مظفرالدینبه سبک غربی تمایل نشان داده شد؛ همان به ساخت مدارس

 در جامعةهمواره ، اینبر(. عالوه1389نی، حسیایران را برای تأمین سوخت مدارس وقف کرد )شاه

عنوان یک سنت حسنه، برای پرکردن خألها و ج خیرات و نهاد وقف در اسالم بهتروی فةسفل ،اسالمی

(. 1393، زادههندی مطرح بوده است )صدری وهنگی، اجتماعی و اقتصادی کردن نیازهای فربرطرف

در  «هصدقة جاری»وجود کاربرد بسیار عبارت با ،اما دقیقی از خیرات و وقف وجود ندارد؛هنوز تعریف 

 شده بر صدقه ترجیح داده وقف کلمة در بیان فقها ،اسالمدر صدر  «وقف» لمةککارنبردن بهاحادیث و 

 المیتمام مذاهب اسـ(. 1411طوس، ابو جعفر و محمد بن حسن،  شیخ) تأکید شده استبر آن  و

، اما ؛(1404 مغنیه،اند )دانسته علیهموقوفه و موقوفٌواقف، عینرای چهـار رکـن صـیغه، دارا وقـف 

ضایی، صدی و آقا ر کهصورتیشکل مختصرتری نمود دارد؛ به، این فرهنگ بهمردم در فرهنگ عامة

 و معتقد هستند اند( به ضرورت بقای مال در وقف با استناد به منابع فقهی ایراد وارد کرده1392) جانی

و  ، با توجه به نیازهای افرادزمان. درگذرعنوان وقف پذیرفته شودتواند بهد نیز میوجه نقی که حت

تواند از باغ و اموال منقول مانند کتاب و وقف می ،تغییرات اجتماعی درجهت رفع نیازهای جدید

با رویکرد  خیرانضرورت نگاه به نیازمند  این موضوع، تغییر کند کهبه موارد دیگری ابزارهای کار 

در ایران تأسیس  خیرانوقف  ی با هدفسازماناساس، براین (؛1393جدیدی است )صدری و همکاران، 

پنجم جمهوری اسالمی ایران، ادارۀ اوقاف  سالةپنج قانون وقف در برنامة 177شده است که طبق مادۀ 

ملزم شده است  ها نیزآن، به شناسایی دقیق خیرانمنقول واقفان و بر ثبت اموال منقول و غیرعالوه

ای های توسعههای متفاوتی در طرحتوانند از راهمی خیران روی،هر(. به1389سالة پنجم، )برنامة پنج

سنت حسنة وقف، همیشه . وقف، یکی از این موارد استشخصی مشارکت کنند که  مرتبط با جامعه یا

آثار ، دربردارندۀ اینبری بوده است و عالوهاقتصادی اهداف متعالی انسانهای همیاری هثرترین رااز مؤ

گذاری در امور تواند با سرمایه(. این رویکرد می1383پور، نگی و آموزشی است )صفاییمذهبی، فره

اشت سرمایة انب، به ارتقای امنیت، رشد اقتصادی، عدالت و مرتبط با مشکالت جوامع محلی المنفعةعام

یکی از  براین،(. افزون1389، رفاه بیشتر جوامع منجر شود )جهانیان، نتیجهفیزیکی و انسانی و در

                                                           
1. Humanism  
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زایی در ، اشتغالهمهترازر به ارتقای عدالت اجتماعی، توسعة رفاه و مهمتواند منجهایی که میپدیده

گردش مالی صنعت حاضر، الحدر ،پژوهشگرانبه عقیدۀ است که آن  ها شود، ورزش و توسعةکشور

مستقیم و  صورتر بهل یک دهه و اشتغال هزاران نفطودر ایالعادهفوق رشدورزش جهان با 

، امروزه(. 2003، 1)وستربیک و شیلبوری تبدیل شده استیکی از صنایع برتر  به ،غیرمستقیم

قرار  واقفانو  خیراندید  نیز در حوزۀ تا ورزش و رویدادهای ورزشی شودهای زیادی انجام میتالش

 و براندون )بایندز، شود برده بهره جامعه دیگر نیازهای برآوردن برای ورزش محمل ازاگر  ،حتی ؛دنگیر

 ناشی اجتماعی ثیراتتأ که کردند ادعا (2017) 3فیلو و یاماگوچی هیفمن، ،اینوی (.2016 ،2آرمسترونگ

 ی،اجتماع سرمایة توسعة تواندمی اند،آمده پدید خیریه امور و خیران حمایت با که ورزشی رویدادهای از

 صورتیدر این و آورد ارمغانبه را رفاه و سالمت ورزش، ارتقای ،نهایتدر و جمعی غرور هویت، افزایش

 اند،شده مطرح خیران حمایت با که ورزشی هایفعالیت در حاضر افراد و رزشکارانو گاهی که است

 است خود ورزشی تکیفی بر فقط هاآن اصلی تمرکز و ندارند آن واقفان و بانیان نیت به توجهی گونههیچ

ی، همچون های مختلفتوان در بخشدر ورزش را می خیرانو مشارکت  وقف (.2013 ،4لی و پارک ،وان)

( به موانع 1396فرد و شریفیان )راستا، حیدریب توسعة فضاهای ورزشی تفسیر کرد. دراینقالدر

 و اجرایی، اعتقادی، فرهنگی و قانونی انعومدر توسعة فضاهای ورزشی پرداختند و  خیران حضور

و  خیراناگر مشارکت اند. دانسته خیرانرا از موانع مشارکت  اجتماعی و مانع مربوط به خود ورزش

ها فکری و تخصصی آن هایهای اجتماعی و مشارکتتری مانند حمایتهای متنوعرا به بخش واقفان

جمله داوطلبان ورزشی که ؛ ازحوزه بررسی کردتری را در این ترۀ وسیعوان گستمی ،بسط دهیم

یکی (. 1386)افروزه،  هستندهای ورزشی بسیاری از رویداد موتور محرکة د ونرویکردی خیرگونه دار

لبان تواند استفاده از داوطمی ،های مشارکت مردم در توسعة ورزش همگانی و حتی قهرمانیاز ظرفیت

 دهند؛خیران طیف دیگر را تشکیل می خصص باشد ومتعنوان نیروهای متخصص یا غیرورزشی به

ت در بسیاری از جوامع، همچنان نیاز به مشارکهای فراوان صنعت ورزش وجود ظرفیت، بابنابراین

ورزشی،  هایخیریه ( در پژوهش خود درزمینة2007) 5. کوانگشودمردم در این روند احساس می

، فقط ساختارها هاکه در توسعة خیریه کرده است های عشق و احترام را مطرح کرده و تأکیدمؤلفه

، بنابراین ؛قوتی برای این امر دانست نقطة تواننیز میرا های روانی ؛ بلکه، مؤلفهکید باشندنباید موردتأ

( 1393. شعبانی )باشدهمراه انسانی و روانی  عواملبا تأکید اساسی بر جذب خیران باید ، وی به عقیدۀ

                                                           
1. Westerbeek & Shilbury 

2. Bunds, Brandon-Lai & Armstrong 

3. Inoue, Heffernan, Yamaguchi & Filo 

4. Won, Park & Lee 

5. Qiang 
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 وحیدی و خودگرایی اشاره کرده است؛به عوامل اخالق فطری، ت ،خیرانوستی ددر تبیین مدل نوع

میرهاشمی و کر کرده است. های درونی و بیرونی آنان ذرا تابعی از ارزش خیراندوستی ، وی نوعالبته

را فناوری  سازی دانش وتجاری راستایتحقق وقف دربرای م مه دو گام( 1393سرهنگیان )

امور وقف و در  دانند.میدسترس درهای و پیشنهادهایی درقالب وقفنامه الگوها ةتهی سازی وفرهنگ

 یکی از ،(1385الدوری )به عقیدۀ ، راستادانند. درهمینمی ارجحساختار قانونمندی را  هاآن ،خیریه

نهادهای ریزی منسجم برنامه نبود توانمیهای موردنیاز جامعه را در طرح خیران نداشتنحضورموانع 

طریق از( یکی از راهکارهای بهبود وضعیت حضور خیران 1392نیان )یام ،. همچنینبیان کرد مربوط

ی را و اگر آنان برنامه و راهبردداند میاجاره یا  های خیران برای ساختاستفاده از برنامه وقف را

، حوزه خیریهدر ازآنجاکه  داند.می خیرانرسانی متولیان به ، اطالعزمینه مشخص نکردنددراین

به بررسی این رویدادها  ، برخی پژوهشگرانباشندفعال  می توانندرویدادهای ورزشی خیریه را 

ین راه ها در اهای خیریه که با انواع انگیزه( نشان دادند که سازمان2016) 1وانو  ، لیچو .پرداختند

بایندز و  کهاند؛ درحالیبودهتانه و تعامل اجتماعی دوسهای بشرانگیزه اند، کمتر دارایقدم گذاشته

 هایانگیزه ورزشی، هایفعالیت از حمایت به هاآن توجه و مردم مشارکت در( 2016همکاران )

 ؛اندکرده اشاره اجتماعی ارتباطات به نیز پژوهشگرانی .اندکرده تأیید را درونی و مذهبی دوستانه،بشر

 کنندگان رویدادهای خیریةفرهنگی را در مشارکت ساختاری و ( شش ویژگی2013) 2فیلو و همکاران

، همدردی گروه اندازۀ آیینی، مراسم، اجتماعی ، انسجاماجتماعی روابطورزشی بررسی کردند که شامل 

، دنخوبی رعایت نشوکه این موارد و اهداف بهصورتیدر بود و بیان کردند مشترک اعتقادات و با دیگران

( بر لزوم قانونمندی 2014) 3سلوپاینو و زوتو ،همچنینشود. محروم میخیریه از هدف تغییرات جامعه 

اند. ورزش یا رویدادهای ورزشی اشاره کردهنقدی به های نقدی و غیرمندکردن هدایا و کمکو ضابطه

که این صورتیگسترش هستند؛ بههای خیریة ورزشی روبه، سازمانراستا است که امروزهدرهمین

هر چند باید اشاره  .خود جلب کنندهای خیرانه و واقفانه را بهاند بسیاری از انگیزهمؤسسات توانسته

دان موردتوجه هستند. سسات بیشتر در کشورهای پیشرفته با سطح آگاهی باالی شهرونکرد که این مؤ

 از استفاده از کارآمدتر ،شهروندان آگاهی تقویت ( در چین نشان داد که2016) 4مطالعات ژانگ و هو

، باید درنظر داشت که طیف البته است؛ ورزشی توسعة خیریة سطح ارتقای در تشویقی اقدامات

، بخشی از مسئولیت اجتماعی در ورزش است شودخیریه که با اهداف مختلف شروع می گستردۀ

تواند با طرفه نیست و میفرایندی یکخیریه  ،بنابراین ؛(1395، صفاریو  ، مظفری، آقایی)افروزه

                                                           
1. Chiu, Lee & Won  

2. Filo  

3. Lopiano & Zotos  

4. Zhang & Hu  

http://www.tandfonline.com/author/Filo%2C+Kevin
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ها و حتی ورزشکاران به خیریه ، افراد، سازمانواقعزمان باشد. درمردم همها و ل جامعه، دستگاهتعام

، 1مک کارتی و، ساتون )اروین دهند که تعهد خود را به اجتماع نشان دهندرا میامکان یا وقف این 

، 2)برایلی و مک لین شونداست که به کسب منافع مالیاتی نائل می( و گاهی نیز از این طریق 2002

تواند های گوناگون میرکت افراد جامعه در ورزش به روشبدیهی است که مشا ،(. همچنین2001

 هموار کند. کشور ایران با داشتن سابقة دیرینه در حوزۀارتقای ورزش همگانی و قهرمانی را  مسیر

صورت ، بهسازهای اجتماعی ازجمله خیران سالمت و مدرسهدر بیشتر حوزه وقف و خیریه

گرایی دست است به این عملورزش نتوانسته  ، در حوزۀاما ؛موفق عمل کرده است ایشدهدهیسازمان

یریه در ورزش و ارتقای میل به وقف و خ ،یندرااین فدربارۀ پردازی نظریه راستا و در مسیریابد. دراین

حرکت سازی در نهاد ورزش در برنامهمحوری و اولویت کاری به گروهاز فردمحوری و گزینهباید آن، 

شناسایی اقدامات اولیة تشویقی و زیرساختی برای هموارکردن حضور  نخستین گام کند؛ بنابراین،

این  کردنعملیاند رویکرد واحدی را برای خیران و واقفان است؛ اما، پژوهشگران تاکنون نتوانسته

ها در کشور مذهبی و عان کرد که این سیاستباید اذ ،اینبراستعداد بالقوه ارائه دهند. عالوه

از مناطق مختلف جهان باشد که این مورد، ضرورت انجام تر ، باید خاصمانند ایران محورایدئولوژیک

زش ور توسعة برایشود این است که دهد. سؤالی که مطرح میتری را نشان میهای گستردهپژوهش

دنبال شناسایی یی را باید درنظر گرفت؟ این پژوهش، بههاکشور و استفاده از این ظرفیت، چه مؤلفه

ند با ارائة که بتوان در ورزش است واقفانو  خیرانبهتر مشارکت ها با هدف ترویج هرچهاین مؤلفه

های رزش به کاهش هزینهبر حضور و نظارت مردم در و، عالوهواقعی و راهکارهای سازنده پیشنهادهای

 . کمک کنندمادی و سیاسی ورزش دولتی 

  

 پژوهش شناسیروش
دیران و ورزشی، م، مدیران و کارشناسان واقفان، خیرانکه نوع آمیخته است حاضر از پژوهش

تشکیل دادند.  آماری را ، جامعةعلمی علوم ورزشیتاوقاف و اعضای هیئوهای حجکارشناسان اداره

آماری انتخاب شدند.  عنوان نمونةبهنفر  150، تعداد دسترسگیری هدفمند و درنمونهروش  براساس

ای بود که برمبنای پیشینة پژوهش، هساختمحقق نامةپرسش پژوهش، این در مورداستفاده ابزار

واقفان استان فارس که درزمینة  و خیرانو نیز  مدیرانکارشناسان، یافته با ساختارمصاحبة نیمه

ترین متغیرهای مرتبط با عوامل جذب و نگهداری فهرستی از مهم، مشارکت در ورزش فعال هستند

کدگذاری کدگذاری شامل کدگذاری باز و  ها در سه مرحلةمصاحبه ،تهیه شد. سپس واقفانو  خیران

                                                           
1. Irwin, Sutton & McCarthy 

2. Brayley & McLean  



 1396 اسفندبهمن و ، 46مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                      162 

 

در  ند،برداری شده بودها که ضبط و یادداشت، مصاحبهگذاری باز. در کدندمحوری تحلیل شد

با استفاده از کدگذاری  ،. در ادامهاستخراج شد کد 27شدند و تعداد ترین زمان ممکن تحلیل کوتاه

، برخی کدها به عللی مانند بینو دراین نداری باز تحلیل شدهای حاصل از کدگذداده ،محوری

بندی گردیدند. پس از مانده در چهار محور تقسیمکد باقی 23شدند و های مفهومی حذف شباهت

سازی، مسائل حقوقی و گرایی، فرهنگار مؤلفة اخالق، چه1ها با استفاده از روش دلفیاستخراج آیتم

آوری، برای نامه، توزیع و جمعیید پرسش. درنهایت و پس از انجام اصالحات و تأندآموزشی تأیید شد

برای تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد تا  2.اساس.پی.افزار اسها ابتدا از نرموتحلیل دادهتجزیه

طریق آزمون آلفای یین دقیق عوامل، پایایی ابعاد ازپس از تع .شوندصورت دقیق تعیین عوامل به

افزار ، برای برآورد روایی سازه از تحلیل عاملی مرتبة اول در نرمبعد کرونباخ بررسی شد. در مرحلة

ها سنجیده شد. در مرحلة آخر ، توانایی تبیین عوامل ازطریق سؤالشد. در این مرحلهاستفاده  3لیزرل

کار گرفته شد. وم بهد ، تحلیل عاملی مرتبةدر ورزش خیرانگذار بر جذب شناسایی عوامل اثرنیز برای 

بندی های متناسب با پژوهش تقسیمها به مقولهسازی کیفی و گزینشی، مؤلفهدر پایان، برای خالصه

اجتماعی  گرایی با سه مقولة احترام، مسئولیتها در چهار مؤلفه شامل اخالقگویه ،نهایتند که درشد

، حقوقی با سه مقولة نگریسازی و شرعیسازی با دو مقولة تعریفو سرمایه اجتماعی، فرهنگ

 بندی شدند. سازی، شفافیت و تسریع و آموزش با سه مقولة عمومی، تخصصی و سازمانی طبقهاقلیت

 

 نتایج

زنان  درصد( 26نفر را ) 39که تعداد  نفر بود 150تعداد کل نمونه  ،شناختیبراساس اطالعات جمعیت

 17 ،دهندگاندند. طبق متغیر میزان تحصیالت پاسخمردان تشکیل دادرصد(  74نفر را )  111 و

نه درصد دیپلم و  درصد کارشناسی و 47ارشد، درصد کارشناسی 27دارای مدرک دکتری، درصد 

خیران و واقفان درصد  35حدود علمی، را اعضای هیئتگویان پاسخاز درصد  دوازدهدیپلم بودند. زیر

 و بقیه را کارشناسان ورزشی و اوقاف تشکیل دادند. 

با بررسی چولگی و کشیدگی مشخص شد  ،هاافزار تحلیل دادههای آماری و نرمخاب آزمونقبل از انت

 ،ناستفاده کرد. همچنی های پارامتریتوان از آزمونو میها از توزیع طبیعی برخوردار هستند دادهکه 

 استفاده شد.  4ها از آزمون بارتلتبرای اطمینان از کفایت نمونه

                                                           
1. Delphi 

2. Statistical Package for Social Science 

3. LISREL 

4. Bartlett  
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(. KMO≥6/0) کندها برای تعمیم نتایج به جامعه کفایت میحجم نمونه شمارۀ یک، با توجه به جدول

 استفاده کرد.  توان از تحلیل عاملیمیها تحلیل دادهوبرای تجزیه ،همچنین
 

 ی کفایت نمونهبررس -1جدول 

 

 

 

 
 

 

 مالک ها استفاده شد. برپایةواریمکسبرای تعیین عوامل از تحلیل اکتشافی با چرخش  ،در ادامه

استخراج شوند. با  عنوان عاملتوانند بهمی بیشتر از یک هستند، کیسر، عواملی که دارای ارزش ویژۀ

از واریانس کل درصد  19/57 هاعامل، چهار عامل درنظر گرفته شد که این پژوهش توجه به پیشینة

درصد  36/8مل دوم، درصد توسط عا 71/10درصد توسط عامل اول،  60/31کردند که یرا تبیین م

مربوط به  هاییین شدند. برای شناسایی سؤالدرصد توسط عامل چهارم تب 51/6توسط عامل سوم و 

بارهای عاملی پس از چرخش واریمکس  ،دوشمارۀ  در جدولاز چرخش واریمکس استفاده شد.  ،هر بعد

 .اندمشخص شده
 

 حلیل اکتشافی با استفاده از چرخش واریمکست -2جدول 

 هاسؤال
عامل 

 اول

عامل 

 دوم

عامل 

 سوم

عامل 

 چهارم
    386/0 .ه شودبر جامعه برای خیران ارائ ات ورزشثیرآموزش تأ

    719/0 .ل شرعی وقف و خیرات آموزش داده شودمسائ

    479/0 .گزارش شود هاورزشی برای آن خیراننتایج کار 

    646/0 داده شود. واقفانو  خیرانهای حقوقی به آموزش

    605/0 .ورزشی به کارشناسان و مدیران آموزش داده شود واقفانهای همکاری با خیران و روش

   609/0  اختیار مردم باشد.صورت روشن دراهداف وقف و خیرات به

   779/0  .شودهای متنوع ورزشی ارائه های جدید از خیریه و وقفتعریف

   747/0  ع خیرات و وقف در ورزش ترویج شود.انوا

   721/0  وقف و خیرات ترویج شود. ی و اخرویبرکات و ثواب دنیو

  783/0   و حقوقی مختصر و مفید تنظیم شود. تعهدات مدنی

  588/0   .اخذه نباشند، ازنظر مذهبی موردمؤخیران

  573/0   ورزشی واقفانو  خیرانهای مالی استعالم از شفافیت

  514/0   تعهد به استفاده از پول پاک در امور ورزش 

  699/0   .قرار گیرد خیرانکنار مالی مورداطمینان درحسابداری 

 نتایج و بارتلت شاخص کفایت نمونه

 615/0 شاخص کفایت نمونه

 159/3170 نیکویی برازش

 666 درجه آزادی

 001/0 داریمعنا
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 حلیل اکتشافی با استفاده از چرخش واریمکست -2جدول  ادامة

 هاسؤال
عامل 

 اول

عامل 

 دوم

عامل 

 سوم

عامل 

 چهارم
  811/0   واقفانو  خیرانتسریع در ثبت و پیگیری شکایات 

 682/0    .اساس عدالت باشدخیران برجذب 

 558/0    .صورت گیرد واقفانو  خیرانگویی مداوم به پاسخ
 

 441/0    .جریان استفاده از منابع قرار گیرندصورت مستمر دربه خیران

 339/0    .شوده ارائ واقفانو  خیرانها به های ماهانة پیشرفتگزارش

 589/0    واقفانو  خیراناحترام به تصمیمات ناگهانی 

 816/0    نوع همکاری خیران و واقفان ورزشیبودن مدت همکاری و باز

 582/0    محلی و ملی با نوع سالیق خیرانوجود بانک اطالعاتی 

 735/0    نورزشی از افراد محلی و مهاجرا واقفانو  خیراندعوت به مشاورۀ 

 

آموزش، ل عام توانکه عامل نخست را می شده نشان دادها با عوامل ازپیش درنظرگرفتهانطباق سؤال

گذاری گرایی نامامل حقوقی و عامل چهارم را اخالقسازی، عامل سوم را ععامل دوم را عامل فرهنگ

  کرد.

که همة از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد  ها، برای تأیید پایایی سؤالبعد در مرحلة

 .ارائه شده است سهشمارۀ  دولبولی برخوردار بودند که در جقعوامل از آلفای کرونباخ قابل
 

  بررسی وضعیت پایایی عوامل -3 جدول

 کل گراییاخالق حقوقی سازیفرهنگ آموزش

75/0 84/0 80/0 77/0 89/0 

 

. در مدل مؤلفه با عامل مربوط به خود بررسی شد ابتدا هر، نامهاول پرسش برای تحلیل عاملی مرتبة

که رابطه شود. درصورتیبعد و شاخص نشان داده می بعد و نیزارد، میزان روابط بین سازه و استاند

. در از قدرت تبیین خوبی برخوردار هستند نظرهای موردکه سؤالتوان گفت باشد، می 3/0 از بیشتر

 .، در هر سؤال مقدار بار عاملی و تی نشان داده شده استچهارشمارۀ  جدول

، بارهای عاملی همچنین .است 96/1ها بیشتر از ال(، مقدار تی تمام سؤ4شمارۀ ) با توجه به جدول

، تمام بنابراین ها است؛دهندۀ تبیین صحیح ابعاد توسط سؤالاست که نشان 3/0ها نیز بیشتر از سؤال

 شوند. یید میها تأسؤال
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 هابررسی مقدار بار عاملی سؤال -4جدول 

 نتیجه بار عاملی تی مقدار سوال ردیف

1 Q1 34/7 60/0 ییدتأ 

2 Q2 37/9 73/0 ییدتأ 

3 Q3 22/7 65/ ییدتأ 

4 Q4 87/9 75/0 ییدتأ 

5 Q5 72/6 55/0 ییدتأ 

6 Q6 19/9 71/0 ییدتأ 

7 Q7 32/10 76/0 ییدتأ 

8 Q8 71/9 74/0 ییدتأ 

9 Q9 08/9 70/0 ییدتأ 

10 Q10 10/4 35/0 ییدتأ 

11 Q11 76/6 55/0 ییدتأ 

12 Q12 27/5 44/0 ییدتأ 

13 Q13 62/5 47/0 ییدتأ 

14 Q14 10/10 76/0 ییدتأ 

15 Q15 34/9 72/0 ییدتأ 

16 Q16 86/6 67/0 ییدتأ 

17 Q17 12/10 74/0 ییدتأ 

18 Q18 89/7 61/0 ییدتأ 

19 Q19 96/7 62/0 ییدتأ 

20 Q20 58/9 71/0 ییدتأ 

21 Q21 19/8 63/0 ییدتأ 

22 Q22 35/9 70/0 ییدتأ 

23 Q23 03/4 34/0 ییدتأ 

 

، از تحلیل عاملی مرتبة دوم ورزشی خیرانثیر آن بر جذب ، برای شناسایی عوامل و تأبعد در مرحلة

  .(یکشمارۀ  افزار لیزرل استفاده شد )شکلدر نرم
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 دوم تحلیل عاملی مرتبة -1 شکل

 ،گراییاخالقسازی، حقوقی و تحلیل عاملی مرتبة دوم نشان داد که هر چهار عامل آموزش، فرهنگ

آورده ر عوامل یمقدار تی و ضریب مس ،پنجشمارۀ  در جدولگذار هستند. ی تأثیرورزش خیرانبر جذب 

 .شده است

 
 خیرانثر بر جذب مقدار تی و ضریب مسیر عوامل مؤ -5جدول 

 عوامل آموزش سازیفرهنگ حقوقی گراییاخالق

 مقدار تی 56/5 48/7 97/4 27/7

 ضریب مسیر 67/0 81/0 89/0 82/0

 نتیجه ییدتأ ییدتأ ییدتأ ییدتأ
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، شش شود که با توجه به جدول شمارۀمی ها بررسیداده آزمون نیکویی برازش، تناسب مجموعةدر 

 062/0برابر با  1ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین و 87/3دو به درجة آزادی، برابر با نسبت خی

گیری ، مدل اندازهبنابراین برازش مدل را تأیید کردند؛های موجود ، دیگر شاخصاست. همچنین

توانند در مدل شده میهای مطرحمناسب است و تمامی عاملهای برازش لحاظ شاخصپژوهش به

 تواند به جامعه تعمیم یابد.مدل می ،همچنین مجتمع شوند.

 
 های برازش برای شناسایی تناسب دادهآزمون نیکوی -6جدول 

 مقادیر شاخص

 062/0 ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین

 87/3 دو به درجة آزادیخی

 83/0 اصالح شده شاخص نیکویی برازش 

 92/0 شاخص نیکویی برازش

 93/0 شاخص برازش فزاینده

 

هایی و تأییدشده به مقوله های شناساییها و سؤال، با استفاده از روش کیفی، مؤلفهدر ادامه

 .نشان داده شده است هفتشمارۀ  که در جدول ندبندی شدتقسیم
 

 هابندی دادهکدگذاری گزینشی و مقوله -7جدول 

لفهمؤ هاکد مقوله   

 آموزش

 عمومی
 ه برای خیران ارائه شود.ثیرات ورزش بر جامعآموزش تأ

 .ل شرعی وقف و خیرات آموزش داده شودمسائ
 

 تخصصی
 .گزارش شود هاورزشی برای آن خیراننتایج کار 

 داده شود. واقفانو  خیرانهای حقوقی به آموزش

 .ورزشی به کارشناسان و مدیران آموزش داده شود واقفانهای همکاری با خیران و روش سازمانی

فرهنگ 

 سازی

تعریف 

 سازی

 اختیار مردم باشد.صورت روشن دراهداف وقف و خیرات به

 های متنوع ورزشی ارائه شود.ی از خیریه و وقفهای جدیدتعریف

شرعی 

 نگری

 ع خیرات و وقف در ورزش ترویج شود.انوا

 شود.برکات و ثواب دنیوی و اخروی وقف و خیرات ترویج 

 

 

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  
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 هابندی دادهکدگذاری گزینشی و مقوله -7جدول ادامه 

 

 بحث و نتیجه گیری
 ،ل حقوقی و آموزشیسازی، توجه به مسائگرایی، فرهنگاخالقنتایج نشان داد که هر چهار مؤلفة 

 د. نورزش باش های مؤثری برای جذب خیران و واقفان در حوزۀنند مؤلفهتوامی

توان که می احترام، مسئولیت اجتماعی و سرمایة اجتماعی بود دربردارندۀ سه مقولةگرایی مؤلفه اخالق

وی عشق و  .خوانی دارد( هم2007که با نتایج کوانگ )یاد کرد ای عنوان مقولهاز مقولة احترام به

او دو  ،واقعکه در رسدنظر می. بهاست تر از مسائل دیگر مطرح کردهمهم خیراناحترام را در جذب 

 است احترامینیز کرده است که عشق خیران و واقفان به این کار و  موضوع درونی و بیرونی را بیان

( همدردی 2014فیلو و همکاران )براین، افزون .شودفراد و کارهایی قائل میاعه برای چنین که جام

، پیشنهاد بنابراین ای از عشق اجتماعی است، موجب تشویق خیران دانسته است؛اجتماع را که نمونه

جذب مدیران از اصل احترام به واقفان و خیران در هر سطح مشارکتی غافل نشوند و در  شود کهمی

 ها به این موضوعیران و عشقی که آنخ ن عامل درونی تأکید کنند. احترام به فرد و خانوادۀآنان به ای

، زمانی احترام البته نمود داشته باشد؛ ،و یا تسریع در امور قانونی جلیل از خیرانا تتواند ب، میدارند

نند که این امر کبا افراد مشخصی کار  هاند و آنمشخص باش های افراد خیرروی خواهد داد که طرف

  کند.زشی محلی را در ایران دوچندان میور های خیریةلزوم وجود انجمن

لفهمؤ  هاکد مقوله 

 حقوقی

 اقلیت
 و حقوقی مختصر و مفید تنظیم شود. تعهدات مدنی

 .اخذه نباشندخیران ازنظر مذهبی موردمؤ

 

 شفافیت

 ورزشی واقفانو  خیرانهای مالی استعالم از شفافیت

 تعهد به استفاده از پول پاک در امور ورزش

 .قرار گیرد خیرانکنار حسابداری مالی مورداطمینان در

 واقفانو  خیرانتسریع در ثبت و پیگیری شکایات  تسریع

اخالق 

 گرایی

 

مسئولیت 

 اجتماعی

 .اساس عدالت باشدخیران برجذب 

 .صورت گیرد واقفانو  خیرانگویی مداوم به پاسخ

 .صورت مستمر در جریان استفاده از منابع قرار گیرندخیران به

 واقفان ارائه شود.و  خیرانها به های ماهانة پیشرفتگزارش

 احترام
 واقفانو  خیراناحترام به تصمیمات ناگهانی 

 بودن مدت همکاری و نوع همکاری خیران و واقفان ورزشیباز

 سرمایة

 اجتماعی

 محلی و ملی با نوع سالیق خیرانوجود بانک اطالعاتی 

 نواقفان ورزشی از افراد محلی و مهاجراو  خیران دعوت به مشاورۀ
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خوانی ندارد؛ ( هم1395ه و همکاران )افروزمطالعة که با نتایج  بودمسئولیت اجتماعی  ،دیگر مقولة

عنوان بهرا خیریه  ،خود کند و در پژوهشزیرا، وی خیریه را زیرمجموعة مسئولیت اجتماعی قلمداد می

. این نتایج با مطالعات برایلی و ، مطرح کرده استداردخود در دل مفهومی که مسئولیت اجتماعی 

ی برای انجام خوانی ندارد و آنان نیز خیریه را راه( نیز هم2002( و اروین و همکاران )2001لین )مک

بازیکنان مشهور فوتبال  طریقازترویج مسئولیت اجتماعی  ،وجوددانند. بااینمسئولیت اجتماعی می

راستا های مستمری دارند و دراینخیریه فعالیت و و بکهام مشهود است که در امورمانند مسی، رونالد

توان به توسعة روزافزون بنیادهای خیریة ای میفوتبال حرفه ، در حوزۀ. همچنینکنندتالش می

خود د تواندر ورزش، میخیریه ، ترویج ملی بنابراین (؛2005، 1)کوت بازیکنان مطرح فوتبال اشاره کرد

 2مارگولیس و والش عقیدۀ به کهست طرفه اشود که باز سودی دوتلقی مسئولیت اجتماعی  نوعی

 نظربه چند. هرو جامعه داردها عملکرد مالی شرکت برثیر مثبتی تأ نیز مسئولیت اجتماعی ،(2003)

نهایت ، این ارتباط با جامعه است که در(2003) 4آرچید، داو و گیور( و مک2003) 3الچوتز و گالدن

 ،بنابراین کند؛ه انجام مسئولیت اجتماعی میو افراد را مجاب ب شودها میبه فزونی در خروجیمنجر 

ورزش نیز همت گمارده  به توسعة حوزۀ ،هاد ترویج مسئولیت شرکتیبا مشارکت نکه شود پیشنهاد می

 شود.

( نیز به توسعة 1389ن )جهانیا، از دیگر نتایج این پژوهش بود. های اجتماعیسرمایهاستفادۀ مناسب از 

نتایج این پژوهش با با نتایج ه کرده است که و جامعه اشار خیرانمیان سویه های اجتماعی دوسرمایه

های ( نیز از خیریه درراستای توسعة سرمایه2017کاران )خوانی دارد. اینوی و همهم مطالعة وی

؛ اجتماعی را توسعه دهدهای تواند سرمایهخیریه می، مشارکت در امور بنابراین ؛اندجتماعی نام بردها

اجتماعی بالقوه در جوامع محلی بود. شاید این های اسی در این مقاله توجه به سرمایهرویکرد اس اما

نمون سازد که در های پیرامون رهسرمایهشناسایی  امع را به ترغیب نهادهای خیریه درجو نتیجه

های که سامانه شوداز آنان افزایش دهد. پیشنهاد می بردنمواقع موردنیاز، شانس جامعه را برای بهره

تا با توجه به نیازهای  اندازی شوندصورت خیریه و جهادی راههای فکری در ورزش بهجذب سرمایه

 .برداری شودمحلی از این استعدادها نهایت بهرهجوامع 

میرهاشمی و که با نتایج  سازی بودجذب خیران و واقفان ورزشی، فرهنگمدیریت  بعدی برایمؤلفة 

سازی و ( همخوانی دارد. این مؤلفه که دو مقولة تعریف2013اران )( و فیلو و همک1393سرهنگیان )

شاره های مختلف اوقف در حوزه خیریه و ، به یکی از معضالت ترویج پدیدۀخود داردنگری را در شرعی

                                                           
1. Kott 

2. Margolis & Walsh  

3. Lachowetz & Gladden 

4. McGuire, Dow & Archgeyd 
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، روزبهانی شود )غفورینسبت داده می خیرانبیشتر به  ،ساخت ،در فرهنگ عموم ایراندارد. اگر 

ند. را زیر چتر خود درآوربیشتری از افراد  نند گسترۀتواتر میتر و جامع، وجود تعاریف صحیح(1390

اند و خیریه اشاره کردهنیز به ضرورت تغییر نگاه به مقولة وقف ( 1393صدری و همکاران ) ،راستادراین

تواند منبع انگیزشی مناسبی کند. با توجه به نتایج، ورزش میوساز معرفی میکه آن را فراتر از ساخت

سالمت با ترویج همگانی نتایج مثبتی  طورکه در حوزۀ؛ همانو واقفان باشد خیرانبرای بسیاری از 

که برای نیز ل شرعی و اجر اخروی جامع، باید مسائ با ارائة تعریف ، همگامالبته دست آمده است؛هب

( 1385مانند الدوری ) . افرادیدنظر گرفته شوان و خیران مذهبی اهمیت دارد، دربسیاری از واقف

اما، معموالً در حوزۀ ورزش آثار  اند؛را در حوزۀ وقف به رشتة تحریر درآوردهها و مقاالت زیادی کتاب

های خیریه ورزش و مدیران با همکاری سازمان از وظایف اساتیدمورد  که ایناند کمتری نوشته شده

های منطبق بر مسائل شرعی تأکید سازی، ازآنجاکه صداوسیما بر لزوم فرهنگ. همچنیناستو اوقاف 

براین، ای هنری ورزش و خیریه ارائه کند. عالوههتواند از این طریق فراخواندارد، وزارت ورزش می

عنوان سفیر با شرح وظایف خاص ، بهورزش که افراد شاخص خیر و واقف در حوزۀد شوپیشنهاد می

 به جامعه معرفی شوند.

سازی، شفافیت و تسریع است. مؤلفة بعدی، مسائل حقوقی و قانونی بود که شامل سه مقولة اقلیت

ختلف و نیز ساده های خاص دارای مذاهب مها و اقلیتگذاری برای تودهسازی با دو مفهوم قانوناقلیت

که  خوانی دارد( هم2016هو )و نگ نظر گرفته شد که با نتایج ژافهم درو مختصرسازی قانون همه

 داف خیران واقعی و متقاضی در حوزۀبا اهمتناسب قوانین  هد. ارائةگاهی خیران را در اولویت قرار میآ

تواند بسیاری از موارد دیگر می معنوی وشامل ساخت، توسعه، داوطلبی، حمایت مالی، حمایت  ،ورزش

؛ توان مکمل یکدیگر دانستلة شفافیت و تسریع را میمقو دواما  را در این راه بیشتر ترغیب کند؛ آنان

سازی قوانین ، باعث کمک به تسریعنتیجهشود و درکه شفافیت قوانین منجر به آگاهی میصورتیبه

 ( نیز به مقولة1395فرد و شریفیان )حیدری ،راستانگردد. درهمیدر حوزۀ خیران و واقفان ورزشی می

تواند منجر به ترغیب اند که میخیریه در ورزش اشاره داشته وانین و لزوماً شفافیت آن در حوزۀوضع ق

واقفان و خیران از الزامات این های نقدی و غیرنقدی ی شود. ثبت هدایا و میزان مشارکتخیران ورزش

ی هماهنگ شود که اوقاف و امور خیریه در اقدام(. پیشنهاد می2014توس، اینو و زوحوزه است )لوپ

امل نوع هدایا، یندهای قانونی ش، به مسائل حقوقی رسیدگی کنند و فراوجوانانهای ورزشبا اداره

 د. نمعرض افکار عموم قرار گیرها دربرداری و مالکیتمیزان، زمان بهره

طورکه مومی، تخصصی و سازمانی بود. همانع با سه مقولةآخرین مؤلفه برای جذب خیران، آموزش 

دادن، زیستن و شامل یادگیری برای دانستن، انجامآموزش محور توسعه است و  ،دانیممی

کید المللی نیز موردحمایت جهانی قرار گرفته و تأمی در اسناد بینبودن است و این حق عموباهمدیگر
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کنوانسیون  28اعالمیة حقوق بشر و مادۀ  26، مادۀ ین اسنادا بسیار زیادی بر آن شده است؛ ازجملة

به مقولة تواند میدر ورزش  ،بنابراین (؛1989، یونسکو کنوانسیون حقوق کودک) حقوق کودک هستند

یکی نیز ( 2011) 1. والتر و تاکنتوجه شود که خیریه از آن جمله استبا توجه به ارکان ویژه آموزش 

مختلفی تواند از طرق ند که میهر فدراسیون ورزشی را آموزش کارکنان دانست ترین وظیفةاز مهم

های ها و انجمنعمومی با همکاری اتاق فکر کمپین صورتهتواند ب، آموزش میبنابراین ؛انجام شود

سازمانی ای که از آن غفلت شده است، آموزش درون، نکتهاما محلی یا ملی با دغدغة ورزش انجام شود؛

 آموزش دهد. های قبل را به مدیران، مبلغان خیران و واقفان ورزشی تواند تمام مؤلفهکه می است

دولتی و های غیرقالب انجمنمؤثری در صورتبتوانند به هاکه تمامی این مؤلفهدرمجموع، درصورتی

توان به موفقیت ، میاوقاف و امور خیریه به همگرایی برسند هایوجوانان و ادارههای ورزش، ادارهسپس

ای به هماهنگی کل هر استان، کارگروه ویژه هایابتدا ازطرف ادارهکه شود ها امید بست. پیشنهاد میآن

بیشتر خیران بپردازد. های محلی ورزشی یق انجمنطر، ترویج فرهنگ ازهای خیریه و سپسبا انجمن

های محلی ازطریق این انجمن آموزش هستند که به جامعة محلی کمک کنند؛ بنابراین،مند عالقه

، این راستاثر خواهد بود. دراینمدت مؤهای کوتاههای اوقاف و امور خیریه در دورهها و ادارهکارگروه

های مردمی در ورزش رفتار گذاری و مشارکتر ادامة راه همانند سازمان سرمایهد دنها باید بتوانتشکل

ند تری خواهمسیر قابلیت اجرایی بهتر و متقن شده در ایناییهای شناس، تمام مؤلفهصورتکنند. دراین

ن بیشتری را در این حوزه فعال د کرد و خیران و واقفانکه به تعامل جامعه و ورزش کمک خواه یافت

 د.نکنمی

است که با هدف رونق جامعه  هاای است که در ایران سالخیریه و وقف سنت حسنه پیام مقاله:

ای مبتنی بر آموزش عمومی و اختصاصی هورزشی آن نیز با کمک روش رویکرد ،اما شود؛ترویج می

 کید قرار گیرد. تواند موردتأ، میشدکه در این مقاله شناسایی
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Abstract 

Community Contribution is one of the factors in development of sport now .The 

aim of this study was to identify factors that could bring Endowment and Donors 

into the realm of sport. The research method was mix and the statistical population 

consisted of the charities, the managers, the sports experts and the Hajj and the 

endowments. According to a targeted and accessible sampling method, 150 people 

were selected as the statistical sample. The instrument used in this research was a 

researcher-made questionnaire that was distributed among the samples in two 

parts of the personal data and the main part of the questionnaire. Structural validity 

of the research tool was used through exploratory factor analysis with orthogonal 

rotation and confirmatory factor analysis was used to determine the validity of the 

questionnaire structure. The results showed that the component of ethics with 

three categories (respect, social responsibility, social capital), can have the 

greatest impact on attraction. Using this proposed pattern of research and the face 

of the local package may possibly increase the rate of Contribution in sport in the 

region, based on to the characteristics of each region. Therefore, it is suggested 

through public and private education while attracting charity to sports, qualitative 

sports charity be promoted. 
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