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 چکیده

 موردی ۀمطالع) فضاهای ورزشی صورت گرفت ۀتوسع هدف شناسایی موانع مشارکت خیرین در احداث و با پژوهشاین   

 تشکیل دادند.رین استان ینفر از خ 180 آن راآماری  ۀجامع وپیمایشی بود  پژوهش، کاررفته دربه . روش(کرمان استان

 100 ،آن میاناز  که بررسی قرار گرفت دسترس موردگیری درنفر از طریق نمونه 123 معادل اینمونه جهت انجام پژوهش،

حجم نمونه از برای تعیین ذکر است که شایان تحلیل نهایی مورد ارزیابی قرار گرفت. و بدون نقص در تجزیه ۀنامپرسش

نامه از طریق مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و چند نفر از جدول مورگان استفاده شد و روایی صوری و محتوایی پرسش

و پایایی درونی از  استفاده شد اکتشافی از تحلیل عاملینیز بررسی روایی سازه  گردید. جهت ییدأو ت خیرین بررسی

آزمون تی  ،ها تحلیل عامل اکتشافیتحلیل داده منظورهب،  .قرار گرفتسی مورد برر( α=91/0) آلفای کرونباخ طریق

مانع  ،پژوهشکه تمامی عوامل موردبررسی در این  دهدمیها نشان شد. یافته استفادهمکرر و آنالیز واریانس اینمونهتک

 از: مانع قانونی استترتیب اولویت عبارت ها بهآن ممانعتمیزان  و اندفضاهای ورزشی بودهۀ مشارکت خیرین در توسعاز 

 نمودناقدامتوان امید داشت که با می ،بنابراین ؛اجتماعی و مانع مربوط به خود ورزش ـ فرهنگی اعتقادی، اجرایی، ـ

 د.گردهموار  ورزشۀ ین برای توسعرمسیر مشارکت خی ،درجهت رفع این موانع

           

 کرمان ، موانع مشارکت،ورزشیفضاهای  خیرین، کلیدی: واژگان
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 مقدمه

ثیر أتهای اخیر رشد چشمگیری داشته و آحاد مردم را تحتهای اجتماعی که در سالیکی از پدیده

گذاری در آن موجب سرمایه ،روایناز ؛(3 ،1392 زرکی،) باشدمیبدنی و ورزش قرار داده است، تربیت

آوردن سطح پایین درمان و مراکز مبارزه با مفاسد اجتماعی وهای بهداشت، ها در بخشکاهش هزینه

بر این باور هستند که ورزش  پژوهشگران (.1 ،1392 ،1پازاج) شودهای فردی و اجتماعی میناهنجاری

 ،زیرا ؛باشدبسیار جذاب می ،داوطلبانه ۀآوری اعانه و امور خیرین برای جمعآهای مرتبط با و فعالیت

،  ا)وود آوردزمان فراهم میصورت همبه دو امر مهم )ورزش و امور خیریه(در فرصتی را برای شرکت 

به ویژه  رویدادهای ورزشی که اندکرده پژوهشگران عنوان (.38،  2010، 2دنی لکوکا  واسنلگروب 

های فعالیت در برای شرکت ی رافرصتها آن ،زیرا ؛هستندبرای جمع آوری داوطلبانه اعانه جذاب 

پیرامون جذب و جلب هایی پژوهشکشورها  بیشتردر  د.نکنفراهم می زمانطور همبه دارامعن

 غیره، آلمان، استرالیا، اسپانیا، انگلستان و انندو کشورهایی م است صورت گرفتههای مردم مشارکت

صورت خودجوش بههمواره اما در ایران مردم  ؛اندهنمودبینی برای این امر پیش راکارهایی قانونی راه

(. 53 ،1383 فر،اکرامی) اندبه این مهم پرداخته "ر خیروام"و  "وقف"هایی چون و غیررسمی با عنوان

توجهی از بخش قابل ۀکنندتهیه ،های خیریهکند که کمک( بیان می2008) 3ولورتوندر این ارتباط، 

 ها )در خارج از کشور( تکیهبخش ورزشی دانشکده و (26 ،2008، ولتورنآموزش عالی است ) ۀبودج

انجمن کمک به آموزش و ها دارد )های خیریه برای جبران رشد مداوم هزینهکمک برزیادی  و تأکید

 و انبارآب مدرسه، مسجد، ساخت های بسیار نیکو در کشور مایکی از سنت(. 283، 2008، 4پرورش

، به کار خیر ما نیاز کشورکه به آمار و ارقام نیست تا بدانیم  نیازی .باشدمیبیمارستان توسط خیرین 

ساز ارچوب فعالیت خیرین مدرسههچ از آن چیزی است که بتوان آن را در بسیار بیشتر و متنوع تر

یرین و کمک ورزش و احداث فضاهای ورزشی نیازمند ورود خ ۀ(. حوز3 ،1390 منصوری،) قرار داد

پایدار  ۀهای ورزشی منجر به توسعهدایت جوانان به عرصه و (1 ،1391 آرامی،)باشد میبه دولت  هاآن

ورزش نزد معتمدین و خیرین ورزشی از  ،دلیلهمینبه ؛شودمین سالمت و آرامش جامعه میأو ت

رو، ؛ ازاین(2 ،1392 )پازاج، باشندگونه نمیاما سایر خیرین این ؛ای برخوردار استاهمیت و جایگاه ویژه

مین أمردم در ت ۀسازی برای مشارکت گستردورزشی و فرهنگ ۀکمی و کیفی فرهنگ خیری گسترش

 ،اصفهان(. امروزه یار استانخیران ورزش ۀنام)اساس نمایدنیازهای ورزشی در ابعاد مختلف را طلب می

 یابدمردم تحقق نمیآحاد و  یجز با مشارکت همگان که تفکر گروهی است ،س پیشرفت و توسعهاسا

                                                           
1. Pazaj 

2. Wooda, Snelgroveb, & Danylchuka,  

3. Wolverton 

4. The Council for Aid to Education 
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ورزشی  ۀسران این است که ،ورزش شاهد آن هستیمیکی از مسائلی که در امر  .(193 ،1389 متین،)

رشد گرایش مردم به بهروواین روند  کم است بسیاربه ازای هر نفر در ایران نسبت به سایر کشورها 

ن ینیازمند مشارکت خیرشدت به ،دهد که دراین حوزهورزشی نشان می ۀکمبود سرانورزش و 

های در سیاستکه رغم اینعلی. (1392، ورزش و جوانان استان کرمان ۀروابط عمومی ادار) باشیممی

طرح جامع با رویکرد گسترش  ۀاجتماعی و فرهنگی کشور )در تهی اقتصادی، ۀپنجم توسع ۀکلی برنام

در  اما است؛ شده اشارهورزش  ۀدر بخش فرهنگی آن به اهتمام به توسع ،فرهنگ وقف و امور خیریه(

در این (. 45 ،1390، ریاحی سامانی) باشیممین ورزش گسترش امر در موقوفات ورود شاهد عمل

ای هیچ اشاره ،بسازندچیزی چه که این درموردن ابه خیر خود در پیشنهادات (1390) منصوریارتباط، 

حفظ آثار گذشتگان محیط زیست  رصدخانه، سیس دانشگاه،أت انندبه بحث ورزش نکرده و به مواردی م

ترین موانع مهم ،در پژوهشی نیز (1378) علیزاده .(3 ،1390 )منصوری، است نمودهاشاره  غیره و

ن به دخالت یخیر ندادناجازه گرایی،پرورش را رواج دنیاوخدمات به آموزش ۀدر ارائن یمشارکت خیر

عدم تجلیل مناسب از  ،تعاون ۀعدم روحی اند،یا تجهیز کرده و ای که خود ساختهمدرسهۀ در ادار

موانع اداری خارج از  شدن درآمد مردم،کمدم تبلیغات مناسب، ع ،نداشتن الگوی مناسب ن،یخیر

ن از سوی مسئوالن و یعدم احترام مناسب به خیر رسانی مناسب،عدم اطالع پرورش،وآموزشحیطۀ 

 (1391آقازاده ) زمینه، پژوهشدراین(. 117 ،1378، علیزاده) خواهی عنوان نموددیگر ۀشدن روحیکم

کمبود : شاملسازی های مردم در امر مدرسهمشارکتهای موجود در موانع و کاستی نشان داد که

سازی عدم فرهنگ ،ثیر آنأمشارکت و ت ۀعدم آگاهی مردم با نحو و تشویق مردم، رسانیاطالع ،تبلیغات

 ،عدم توجیه مردم از نظر شرعی ،ناز مسئوال رخیاعتمادی مردم نسبت به بمشارکت بی ۀزمیندر

عدم وجود  ،قانون تحصیل رایگان و احساس طلب از دولت گرمی به اعتبارات دولتی و نقص درپشت

 ۀزمینکمبود نیروی انسانی متخصص در و رنهادهای پیگی ریزی منظم و تشکیالتی دربرنامه

دلیل بهکه  کنندبیان می (2010) 1همکارانفیلو و (. 2،  1391آقازاده،)باشد می های مردمیمشارکت

 بسیاری ۀهای خیریدر برخی از کشورها سازمان ،ورزش و رویدادهای ورزشیوجود این پتانسیل در 

 را بیشتری ۀاعان ،حالعینمحبوبیت و در ،کردن خود با ورزشاز طریق مرتبط کنندمی تالش

ای هستیم که های خیریهسازمان ۀدر کشور آمریکا شاهد رشد فزایند ،اساساینآوری نمایند. برجمع

، برین،فانک و )فیلو  اندقبولی داشتهرشد قابل ،های ورزشیدر بخش عمومی از طریق حضور در فعالیت

 های مالی مردم استرالیا در بخش غیرانتفاعیهای کمکمحدودیتنیز  (2006) 2مادن. (624 ،2010

                                                           
1. Filo Funk & Brien 

2. Madden 
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 (.453 ،2006، مادن) عنوان کردها عدم نیاز و مسائل مربوط به سازمان مسائل مربوط به اطالعات، را

 های ورزشیبخش رین دریها و دالیل مهم مشارکت خانگیزه (2005) و همکاران 1گالدنبراین، عالوه

کمک به دانشجویان ، )اولویت صندلی( منافع بلیطی، های ورزشیمیل به حمایت و بهبود برنامهرا 

(. اونیل و 18 ،2005، ماهونی و آپوستولو پوال ،گالدن)اند دانستهدوستانه عوامل نوع ورزشکار و

طور بالقوه توانند بهعامل اصلی که می چهارکه  دست یافتندبه این نتیجه  نیز (2007) 2اسچنک

ند هست عبارت، دنتأثیر قرار دهها تحتهای ورزشی دانشگاههای مالی به ورزشکاران را برای بخشکمک

عنوان یک ورزشکار احساس انزوا به ،دانشجویان ورزشکار ۀتجرب، عدم شناسایی محل تحصیل خوداز: 

طی تمرین و رقابت نسبت به گروه آموزشی ورزش التحصیالن ورزشکار اکنون احساساتی که فارغو 

 هایمانع کمکپنج  (2009) همکاران و 3شاپیرو همچنین، (.59 ،2007، انیل و اسچنگ) خود دارند

، مسائل مربوط به مالی به ورزشکاران را عدم اهمیت، قطع ارتباط، دانش مسائل مربوط به ارتباطات

 سلیمی و همکاران (.283 ،2009، ،گیانوالکیس،درایر و ونگ شاپیرو ) ضایتی بیان کردندتجربه و نار

 های خصوصی از ورزش قهرمانیحمایت مالی شرکت ۀبندی موانع توسعاولویت نیز به (1392)

موانع ، اجتماعی ـموانع فرهنگی ، موانع اقتصادی باشد:می بیانگر این مواردکه نتایج آن  پرداختند

 مشکالت مربوط به تماشاگران و اماکن ورزشی و سازمانی موانع مدیریتی و، ایموانع رسانه، دولتی

ی با عنوان پژوهش( در 1386) الهیبراین، عالوه(. 149 ،1392، اصفهانی نصر ،حسینی سلطان ،سلیمی)

عدم جذب مناسب  بر، از جمله موانع اثرگذار "اقتصادی صنعت فوتبالۀ کارهای توسعموانع و راه"

ها به همکاری و هماهنگی بین که رفع آن است حامیان مالی در صنعت فوتبال ایران را موانعی دانسته

بدنی و سازمان فوتبال با سازمان تربیت مرتبط بای هابخشی و بین سازمانی از جمله سازمان

شود که آشکارتر می هنگامیاهمیت نقش خیرین  (.43 ،1393، ادیب) سازی نیاز داردخصوصی

جنگ تحمیلی و تحریم  که عالوه بر انقالب، کنیمزندگی میتوسعه حالدر کشوری دربینیم می

کشورهای صنعتی  کند.تحوالت درونی شگرفی در فرهنگ و مدنیت را تجربه می المللی،اقتصادی بین

به  ینیاز فراوان ،اندنداشته نیزنزدیک  ۀو در گذشت شتهها را ندایک از این گرفتاریکه هیچ ایپیشرفته

بسیار  ،شودسسات خیریه در آن کشورها و ارقامی که هزینه میؤتعداد م کهبا وجود این) خیرین دارند

 باشدمیشرایط تاریخی ما نیا  و خاص کشور ما ،بدانیم که این موضوع باید (؛ لذا،از کشور ما است تربیش

                                                           
1. Gladden, Mahony & Apostolopoulou 

2. Oneil & Schenke 

3. Shapiro, Gianoulakis, Drayer & Wang 

4. Sargeant 
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های در سال (.3 ،1390 )منصوری، شوداحساس می یبسیار متنوع ۀر خیرینیاز به امو ،حیطه در اینو 

چه  کهنمود توجه  باید ،راستاایندر. اندهای ورزشی پیدا کردهارزش زیادی برای سازمانن یخیر ،اخیر

 1سارجنتدر این ارتباط، شود. می هان و افزایش مشارکت آنیباعث حفظ و افزایش حمایت خیر امری

ند هست که عبارت کندها اشاره مین در مشارکت با سازمانیبه سه عامل برای نگهداری خیر (2001)

ها (. در عصری که مفاهیم و ارزش297 ،1390 ، 2کالیتون) اثربخشی و کیفیت بازخورد تفاهم، از:

با و بسیاری از مردم  شدهعوض  یکدیگرتدریج جای مفاهیم با و به دنروشدن پیش میسوی نسبیبه

مشکالت اجتماعی فرهنگ توجه به مسائل و  ، تعاون و ایثارگری ودوستیمفاهیمی همچون فرهنگ نوع

جهت احیای درتواند ای که میمجموعه و یا هر فردنیاز جدی وجود دارد که هر گردند، بیگانه می

مذهبی و ملی ما را فرهنگ و سنت  از فرهنگ دینی، بخشیشده در جامعه تالش نماید. مفاهیم ذکر

. باشدمیپوشیده ن کسهیچابعاد بر ۀ وقف و انفاق تشکیل داده است که آثار و برکات آن در کلیۀ حسن

های اجتماعی و عرصه تمامیت، کمیابی منابع و گسترش رقابت در یبا توجه به رشد جمع ،امروزه

با ظهور موقوفات  تازهایجاد منابع وجود وقفی و بهینه و کارآمد از منابع م ۀاستفاد بازارهای جهانی،

شده، با توجه به موارد ذکر ،بنابراین ؛(192 ،1385، معراجیسزایی برخوردار است )جدید از اهمیت به

 و عواملی همچون موانع قانونی، اعتقادی، فرهنگی ،امکان حدکه تا  سعی شده است پژوهشدر این 

شناسایی  ،دنشوفضاهای ورزشی میۀ مشارکت خیرین در توسع از موانع مربوط به خود ورزش که مانع

 شده و مورد بررسی قرار گیرند.
 

 پژوهش شناسیروش

آماری این  ۀجامع .قرار داردکاربردی  مطالعات گروهلحاظ هدف در به وپیمایشی بوده ، پژوهش حاضر 

 ،منظور از خیرین بالفعل) (=180N)تشکیل دادند  خیرین بالفعل استان کرمان یتمام را پژوهش

کل اوقاف استان  ۀاین خیرین از طریق ادار و رندشرکت در امور خیریه را دا ۀکه سابق هستندخیرینی 

که با روش  ندنفر از خیرین استان کرمان بود 123 نیز پژوهشآماری  ۀنمون .(کرمان شناسایی شدند

جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان ذکر است که شایان .دسترس انتخاب شدندگیری درنمونه

 .آوری گردیدبدون نقص و کامل جمع ۀنامپرسش 100، هانامهو پس از توزیع پرسش شداستفاده 

ساخته پژوهشگر ۀنامپرسشدر ادامه، و استفاده شد عمیق  ۀابتدا از مصاحب ،هاآوری دادهجمع جهت

 ـ عوامل فرهنگی :، عبارت بودند ازنامه مورد بررسی قرار گرفتندعواملی که در پرسش کار رفت.به

                                                           
1. Sarjent 

2. Klyton 
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آوری جمعمنظور هب، براینعالوهقانونی و عوامل مربوط به خود ورزش.  ـ اجتماعی، اعتقادی، اجرایی

با تعدادی از  ،شدن به لیست نهایی موانعمنظور نزدیکبه ،پژوهش ۀپیشین ۀاز مطالع پساطالعات 

نکات ها، عالوه بر یادداشت ثبت اطالعات حاصل از مصاحبه ۀ عمیق انجام شد و جهتمصاحبخیرین 

ضبط  ۀبه ضبط مصاحبه با استفاده از دستگاه ویژ ،شوندهکسب اجازه از فرد مصاحبه با مطالب، مهم

 ،ممکن از اتمام مصاحبه ۀفاصلشده در کمترین های انجاممصاحبهذکر است که شایان. گشتاقدام صدا 

رسیدن به شناخت عمیق نسبت به  ،که در رویکرد کیفیگردید. با توجه به اینتجزیه و تحلیل می

 ،سپس .اشباع نظری ادامه داد ۀمرحل ها را تاپژوهشگر مصاحبه ،لذا ؛مطالعه اهمیت داردموضوع مورد

نفر  10در اختیار  و تهیه گردید ،ها بودو مصاحبه پژوهش ۀپیشین ۀاولیه که حاصل مطالعۀ نامپرسش

و مورد  گشته روایی صوری و محتوایی آن بررسی تااز متخصصان دانشگاهی و خیرین قرار داده شد 

اکتشافی  ینامه از روش تحلیل عاملپرسش ۀبررسی روایی ساز منظوربراین، بهعالوه .یردتأیید قرار گ

آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت ۀ نامه از طریق محاسبسشاستفاده شد و پایایی درونی پر

(91/0=α .)آزمون تی  ،استنباطی )تحلیل عامل اکتشافیاز آمار توصیفی و نیز ها تحلیل داده جهت

 .گردید استفاده 20نسخۀ  1افزار اس پی اس اسنرمو آنالیز واریانس مکرر( و  اینمونهتک
 

 نتایج

سال  90 هاسن آن و حداکثر 21ها که حداقل سن آزمودنی دهدمینشان  پژوهشهای توصیفی یافته

درصد را مردان تشکیل  83آماری را زنان و  ۀدرصد از کل نمون 17 ،همچنین است.( 87/13±04/50)

 ارائه شده است.وضعیت تحصیلی خیرین  شمارۀ یک شکلدر  .هنددمی

 

 

 

 

 

                                                           
1. SPSS 
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 میزان تحصیالت خیرین به درصد ـ1شکل 

درصد  ششدرصد دارای شغل آزاد،  46درصد از خیرین کارمند،  47که  استها حاکی از آن یافته

درصد  2/60که  مشخص شد نیز امور خیریه ۀسابق ارتباط با در .هستنددار و یک درصد پزشک خانه

خود بهکه بیشترین آمار را )اند ساخت مدرسه فعالیت خیرخواهانه داشته ۀرین در گذشته در حوزیاز خ

ند. باشورزش می ۀدر حوزدارای سابقۀ خیرخواهانه  هاآن از درصد 2/30و تنها  اند(اختصاص داده

دیگری همچون ساخت مسجد،  ۀدر امور خیریدارای سابقۀ مشارکت خیرخواهانه خیرین  ،همچنین

 1/69 نشان داد که نیز ورزشی خیرین ۀبررسی سابق .هستند غیرهکمک به ایتام، امور فرهنگی و 

درصد نیز  9/39 هستند و استان( و ، شهرستاندر سطح مدرسه رین دارای مقام ورزشییدرصد از خ

بیانگر آن  های خیرخواهانه در ورزشفعالیتمورد در پژوهشهای یافته ،همچنین باشند.میفاقد مقام 

 10درصد در ساخت سالن ورزشی،  20وسایل ورزشی،  ۀراستای تهیدرصد از خیرین در 35که  است

ذکر شایان .باشندمیحمایت از ورزش دارای سابقه  ۀدرصد در حوز 35درصد در ساخت مشارکتی و 

برای تعیین کفایت  1کفایت حجم نمونه )کی. ام. او(آزمون تحلیل عامل اکتشافی از آزمون  دراست که 

 (( باشد7/0باید باالتر از ) کی. ام. او بردن به کفایت حجم نمونه، برای پی) حجم نمونه استفاده گردید

 ۀ(. کفایت حجم نمونشمارۀ یک )جدول ددست آمه( ب78/0) معادل نامهکل این پرسش کی. ام. او که

نیز باید  ام .اس.آ یهاتک گویهتک ۀبردن به کفایت حجم نمونبرای پی 2)ام .اس.آ( یهاتک گویهتک

گویه  30 نهایت،حذف گردید و در( 7/0های کمتر از )گویه در این پژوهش، باشد که (7/0باالتر از )

                                                           
1. Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampeling Adequacy 

2. Measure of Sampeling Adequacy 

0
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 داراستفاده شد که معنا 1از آزمون بارتلت هابستگی بین گویهجهت سنجش همبراین، عالوهباقی ماند. 

 پژوهشهای این مشخص شد که انجام تحلیل عاملی اکتشافی برای داده ،بنابراین (؛001/0) بود

 (.شمارۀ دو)جدول  باشدمناسب می
 

 جهت کفایت حجم نمونه KMOهای مربوط به آزمون یافته ـ1جدول 
 

 

 های مربوط به آزمون بارتلتیافته ـ2جدول 

 مقدار شاخص ها

 940/1361 دوتقریبی از آمارۀ کای

 465 درجۀ آزادی

 001/0 سطح معناداری
 

 ،عددهای ویژه ،های موانع استفاده شد. در این روشبرای تعیین حوزه 2پی. ای . اف از روش براین، عالوه

توانیم به باالتر از یک باشد، میکدام از عددهای ویژه اگر مقدار هر و دندهرا به ما نشان می مقدار

مقدار باالتر از یک، چهار  ۀویژ ،نامهخود داشته باشیم. در این پرسش ۀنامتعداد حیطه در پرسش همان

 (.شمارۀ سهدهد )جدول نامه را نشان میپرسش شده ازهای استخراجبود که تعداد حیطه
 

 شدههای تشریحنتایج واریانس ـ3 جدول

فه
ؤل

م
 ها

 ویژۀ مقدار

 

مقادیر ویژۀ استخراجی قبل از 

 چرخش

استخراجی مقادیر ویژۀ  

 پس از چرخش

ارزش 

 ویژه

درصدی از 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

 

ارزش 

 ویژه

درصدی از 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

 
 ارزش ویژه

1 637/9 087/31 087/31 
 

141/9 488/29 488/29  375/5 

2 679/2 642/8 730/39 
 

089/2 738/6 227/36  936/3 

3 176/2 021/7 750/46 
 

617/1 410/5 637/41  765/2 

4 034/2 561/6 312/53 
 

498/1 832/4 469/46  330/2 
 

ها درصد از کل واریانس 46/46 ،مجموعدرچهار عامل  ،دهدنشان می شمارۀ سهجدول طور که همان

 د.نشورا شامل می

                                                           
1. Bartlet 

2. Principal Axis Factoring افزار اس. پی. وسیلۀ نرمد که بههای آزمون تحلیل عاملی اکتشافی بومجموعهاز زیر 

 اس. اس انجام گردید 

 KMO 78/0شاخص 
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 های هر عاملبارهای عاملی گویه ـ4جدول 

 

 هاگویه

 عوامل

 یکعامل 
عامل 

 دو

عامل 

 سه

عامل 

 چهار

    543/0 ننبودن مسئوالقدمپیش

    674/0 ناعتمادی به مسئوالبی

    484/0 کمبود تبلیغات مناسب

    483/0 سازی مناسبنبود فرهنگ

    529/0 ورزشی ۀامور خیری ۀزمینکمبود الگوی مناسب در

    454/0 نکردن اعضای خانوادههمراهی

    467/0 نکردن روحانیون و معتمدین مردمتوجه

    412/0 ننکردن مسئوالحمایت

    675/0 نبود قوانین جامع و هدفمند

    707/0 نبودن دیدار با مسئوالسخت

    662/0 شهرداری سویرین از یندادن زمین به خ

    764/0 های اداریکاغذبازی

    721/0 نکردن سایر اداراتهمکاری

    615/0 هاقیمت باالی زمین

    552/0 وسایل و امکانات ورزشیبودن گران

   528/0  بودن نگهداری فضاهای ورزشیبرهزینه

   633/0  ورزشی هاینبودن جو فرهنگی حاکم بر محیطسالم

   713/0  های ورزشی در میادینآسیب بروز

   691/0  نبودن ورزشهمگانی

  624/0   خیرین رایعزت ب نشدن احترام وقائل

  748/0   های دولتیکمبود فراخوان

  536/0   نبود تشویقات معنوی

  634/0   نکردن از خیرینتجلیل

 583/0    ورزش نکردنکار خیر محسوب

 526/0    هاسلیقهق و یاختالف در عال

 414/0    اهمیت ورزش نسبت بهنگرش خیرین 

 477/0    ندادن ورزشاولویت قرار در

 523/0    تفکر و عقیده طرز

 592/0    گراییرواج دنیا

 486/0    تعاون و دیگرخواهی ۀکاهش روحی
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ند. با توجه به اهبندی شدها در چهار عامل طبقهتمامی گویه شمارۀ چهار،با توجه به نتایج جدول 

امل وع ،گذاری گردید. همچنینناماجرایی  ـعامل قانونی  ،، این عاملیک ۀهای شمارعناوین گویه

گذاری اجتماعی و اعتقادی نام گی ـورزش، فرهنترتیب عوامل مربوط به خود به سه و چهار شمارۀ دو،

 شدند.
 

 پژوهشهای ای فرضیهنمونهنتایج مربوط به آزمون تی تک ـ5جدول 

 سه عدد شاخص=

 سطح معناداری تی ۀآمار اختالف میانگین تعداد موانع

 001/0 01/13 96/0 100 اجرایی ـعامل قانونی 

 001/0 51/5 47/0 100 عامل مربوط به خود ورزش

 001/0 27/6 55/0 100 اجتماعیـ عامل فرهنگی 

 001/0 24/10 64/0 100 عامل اعتقادی
 

شاخص اختالف معناداری  ۀعوامل با نمر تمامیاست که بین میانگین  آنبیانگر  شمارۀ پنج جدولنتایج 

منظور بررسی اختالف بین موانع مشارکت به ذکر است کهشایان .ردوجود دا( >05/0P) در سطح

گیری مکرر استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه فضاهای ورزشی استان کرمان ۀخیرین در توسع

با استفاده از آزمون  رو،گردد؛ ازاینها بررسی برابری واریانس الزم است کهبرای انجام این آزمون )شد 

  (.شمارۀ شش)جدول  (ی شدبررس 1ماخلی

ها رعایت دهد، فرض برابری واریانسطور که اطالعات حاصل از جدول شمارۀ شش نشان میهمان

(؛ بنابراین، سطح معناداری P<05/0باشد )معنادار می ماخلی آزمونجاکه نشده است. همچنین، ازآن

 شود.گزارش می 3گیزر –گرین هوس خط  2آنالیز واریانس مکرردر خروجی آزمون

 

 ماخلینتایج آزمون  ـ6جدول 

 هااثرات درون حیطه
زمون آ

 ماخلی
 دوخی

درجات 

 آزادی

سطح 

 معناداری  

 004/0 27 45/17 797/0 فضاهای ورزشی ۀموانع مشارکت خیرین در توسع

 

توان درصد می 95با اطمینان  (درجه آزادی=67/2و  P=001/0) با توجه به نتایج جدول شماره هفت

گفت که بین موانع عدم مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهای ورزشی اختالف وجود دارد که با توجه 

                                                           
1  . Mauchly 

2  . Repeated Mesurse Anova 

3  . Greenhouse – Geisser 
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به این اختالف، با استفاده از آزمون تعقیبی بونفرونی، اختالف موجود بین عوامل نیز مشخص گردید 

ای اختالف اجرایی داردهد که عامل قانونی ـ ی پژوهش نشان میهایافته (.)جدول شمارۀ هشت

 جدول شمارۀ هشت(.باشد )( میP<05/0معناداری با تمامی عوامل در سطح )

 
 فضاهای ورزشی ۀرین در توسعینتایج آزمون اختالف بین موانع مشارکت خـ 7جدول 

 سطح معناداری  مقدار اف میانگین مربعات درجۀ آزادی مجموع مربعات آماره

 001/0 85/7 42/3 67/2 16/9 گیزر –گرین هوس 

 

 
 

 هازوجی و تعیین محل اختالف ۀنتایج آزمون تعقیبی جهت مقایسـ 8 جدول

 سطح معناداری اختالف میانگین زوجی ۀمقایس

 اجراییـ عامل قانونی 

 0/ 01 43/0 * عامل مربوط به ورزش

 01/0 39/0 * اجتماعی ـعامل فرهنگی 

 05/0 25/0 * عامل اعتقادی

 عامل مربوط به ورزش
 99/0 -04/0 اجتماعی ـعامل فرهنگی 

 58/0 -0/ 18 عامل اعتقادی

 99/0 -14/0 عامل اعتقادی اجتماعی ـعامل فرهنگی 

  ( معنادار است.P<05/0در سطح )اختالف   *

حاکی از آن  نیز فضاهای ورزشی ۀو انحراف استاندارد موانع مشارکت خیرین در توسعبررسی میانگین 

 (.شمارۀ نه)جدول  شوندگی را داشته استبیشترین اثر مانع ،که مانع قانونی اجرایی بود

 فضاهای ورزشی ۀمیانگین و انحراف استاندارد موانع مشارکت خیرین در توسع ـ9جدول 

 بندیرتبه انحراف استاندارد میانگین موانع

 1 69/0 96/3 اجراییـ مانع قانونی 

 4 84/0 47/3 مانع مربوط به ورزش

 3 87/0 55/3 اجتماعیـ مانع فرهنگی 

 2 64/0 70/3 مانع اعتقادی
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 گیریبحث و نتیجه

که  المنفعه وجود داردبه امور عام ـ اعم از خیر بالقوه یا بالفعلـ  موانع و سدهایی در راه کمک مردم

این امر کمک نموده و  رین را دریخ ،هاآن ساختنتوانند با شناخت این موانع و برطرفن میمسئوال

روند زندگی انسان با پیشرفت تکنولوژی و که جاآناز عه را حل نمایند.مشکلی از مشکالت جام

 شدت کاهش یافته استها بهآمده و سطح فعالیت و تحرک انسانصورت غیرفعال درشدن بهمدرن

این روند اثرات ، (فاقد حیات است ،و هرآنچه فاقد حرکت باشد بودهزندگی  ۀکه حرکت الزمحالیدر)

تواند کمک شایانی به ایجاد و تقویت سالمت ورزش می باری بر جامعه و سالمتی انسان دارد وزیان

رین در یموانع مشارکت خ ،آمده از این پژوهشدستهاساس نتایج بجسمی و روحی انسان نماید. بر

اجرایی، ـ  موانع قانونی از: ندهست که عبارت فضاهای ورزشی شامل چهار دسته از موانع بودندۀ توسع

ها مشخص گردید که اساس این یافتهبر اجتماعی و موانع مربوط به خود ورزش. ـ فرهنگیاعتقادی، 

 .فضاهای ورزشی داردۀ عدم مشارکت خیرین در توسع ترین نقش را دراجرایی مهم ـ عامل قانونی

قدم نبودن دند شامل: پیشکه در این پژوهش مطرح ش اجرایی نی ـموانع قانوذکر است بهالزم

نکردن سازی مناسب، حمایتها، نبود فرهنگهای اداری، قیمت باالی زمینکاغذبازین، مسئوال

، کمبود تبلیغات مناسب، نبود قوانین جامع و شهرداری سوین زمین به خیرین از ن، ندادمسئوال

نکردن سایر ادارات، همکاری ن،اعتمادی به مسئوالبی بودن وسایل و امکانات ورزشی،هدفمند، گران

نکردن ورزشی، توجه ۀامور خیری ۀزمینن، کمبود الگوی مناسب دربودن دیدار با مسئوالسخت

با توجه به  ،براینعالوه باشند.نکردن اعضای خانواده میروحانیون و معتمدین مردم و همراهی

نبودن قدمپیش ،ترین تأثیر را در این عامل دارندکه بیش هاییگویهها مشخص گردید مقیاسخرده

نکردن سازی مناسب، حمایتها، نبود فرهنگهای اداری، قیمت باالی زمین، کاغذبازینمسئوال

با توان گفت که می احتماالً رو،ازاین ؛باشندشهرداری می سویرین از یندادن زمین به خ ن ومسئوال

طی وسیله بدینها برای خیرین تا بازیکاغذدادن کاهش مثال،عنوانبهساختن این موانع )برطرف

و با صرف وقت کمتری انجام شود تر آسان ،و غیرهامتیاز برق  ،گرفتن پروانه انندمسیرهای قانونی م

را از  ها حمایت خودو آن شوند قدم هستند به خیرین معرفیها پیشزمینهاینمسئولینی که در گیرد،

تالش ها که شهرداریبیشتری برای انجام کار پیدا کنند و یا این ۀتا خیرین انگیز نمایندعالم خیرین ا

های مسکونی در اختیار خیرین قرار دهند در شهرکهایی را برای احداث فضاهای ورزشی زمین نمایند

ورزش ۀ جهت توسعا درتوانیم گام بزرگی رمی نمایند(زمینه یاری رسانده و تشویق ایندرها را و آن

 سپهری (،1391) کلیبر (،1378) علیزاده هاییافتهنتایج این پژوهش با  . در این ارتباط،برداریم

 منصوری پژوهشهای یافتهبا  است؛ اما همسو (1987) 1کرافورد و گادبی و (2006) مادن ،(1372)

                                                           
1. Crawford & Godbey 
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کاری اشاره  ۀبودن حوزمتفاوتتوان به ناهمسوبودن می این از دالیل احتمالی .معایرت دارد( 1390)

فضاهای ۀ در توسع رینیدیگر این پژوهش نشان داد که عامل اعتقادی در عدم مشارکت خ ۀکرد. یافت

اولویت  : درعبارت هستند از ،موانع اعتقادی که در این پژوهش مطرح شدند .ورزشی نقش دارد

تعاون و  ۀکاهش روحیت ورزش، اهمی نسبت بهندادن ورزش، طرز تفکر و عقیده، نگرش خیرین قرار

با  ،همچنینگرایی. و رواج دنیا هالیقهق و سی، کار خیر ندانستن ورزش، اختالف در عالدیگرخواهی

اولویت  ، درترین تأثیر را در این عامل دارندهایی که بیشگویهها مشخص گردید مقیاستوجه به خرده

توان می احتماالً و اهمیت ورزش هستند نسبت بهن تفکر و عقیده و نگرش خیری ندادن ورزش، طرزقرار

حل  ترین نقش را درمتواند مهکه ورزش میجهت اهمیت ورزش و بیان اینسازی مناسب دربا فرهنگ

های مختلف که جامعه با آن دست و پنجه نرم بیماری ،انحراف جوانان انندجامعه م درالتی مشک

ترین اولویت تواند مهمورزش می ،شرایط کنونی توجه به با کهاین نیز داشته باشد و غیره کند ومی

 تا با نمودبیان  هاآنبرای خیرین برجسته کرد و جایگاه واقعی ورزش را برای  ، این امر راخیرین باشد

راستا، دراین ه شود.برداشت ورزش ۀگام مهمی درجهت توسع ،گرفتن ورزش برای خیریناولویت قرار در

( و وکرافورد و گادبی 2009(، شاپیرو )1391) (، کلیبر1378) علیزاده هاییافته هش بانتایج این پژو

 این مغایرتاز دالیل احتمالی  خوانی دارد.( ناهم1390) منصوری هاییافتهبا  ؛ امابوده ( همسو1987)

دیگر این پژوهش نشان داد که عامل  ۀیافت توان به عدم توجه پژوهشگر به امر ورزش اشاره کرد.می

موانع فرهنگی  .فضاهای ورزشی نقش داردۀ رین در توسعیاجتماعی در در عدم مشارکت خ ـفرهنگی 

های دولتی، نبود تشویقات کمبود فراخوان :، عبارت بودند ازمطرح شدندارتباط اجتماعی که در این  ـ

با توجه به  ،همچنینها. نکردن از آنیلعزت برای خیرین و تجل نشدن احترام وقائلمعنوی، 

های کمبود فراخوان ،ترین تأثیر را در این عامل دارندهایی که بیشگویه ها مشخص گردیدمقیاسخرده

 استفاده از توان گفت که دولت بامی احتماالً ،بنابراین ؛باشندمیدولتی و نبود تشویقات معنوی 

 ورزش و برگزاریۀ کمک به توسع جهتهای منظم برای خیرین ایجاد فراخوان انندکارهایی مراه

 گام مهمیتواند می ،به جامعه هامعرفی آن نیز ها وهایی برای تجلیل از خیرین و حمایت از آنهمایش

 ( و1391) (، کلیبر1378) علیزادههای پژوهش یافته بانتایج این ورزش بردارد. ۀ جهت توسعرا در

از  باشد.مغایر می( 1390) منصوری پژوهشهای یافتهبا  ؛ امابوده ( همسو1987کرافورد و گادبی )

مشخص  نتایجاساس بر کاری اشاره کرد. ۀبودن حوزتوان به متفاوتمی ییناهمسو این دالیل احتمالی

فضاهای ورزشی ۀ کمترین نقش را در عدم مشارکت خیرین در توسع ،عامل مربوط به ورزش گردید که

بودن نگهداری برهزینه :، عبارت بودند ازموانع مربوط به ورزش که در این پژوهش مطرح شدند. دارد

 نبودن ورزش و بروزهمگانیهای ورزشی، فرهنگی حاکم بر محیط نبودن جوفضاهای ورزشی، سالم
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ه هایی کگویهها مشخص گردید مقیاسبا توجه به خرده براین،. عالوههای ورزشی در میادینآسیب

نبودن جو فرهنگی بودن نگهداری فضاهای ورزشی و سالمبرهزینه ،ترین تأثیر را در این عامل دارندبیش

ریزی بیشتر برای برنامهبا توان گفت که می احتماالً رو،؛ ازاینباشندهای ورزشی میبر محیطحاکم 

 نیز های ورزشی وکردن ورزش و آگاهی بیشتر به مربیان و ورزشکاران برای کاهش آسیبهمگانی

توان گام مهمی می ،شده استکمک دولت به خیرین برای نگهداری از فضاهای ورزشی که احداث ک

کرافورد و های یافتهنتایج این پژوهش با  ذکر است که. شایانورزش کشور برداشت ۀجهت توسعرا در

این از دالیل احتمالی  اشد.بمغایر می( 1390منصوری ) هاییافتهو با  بودهخوان ( هم1987گادبی )

گیری توان چنین نتیجهمی ،در پایان اشاره کرد. مطالعاتسانی اهداف این ناهمتوان به می مغایرت

 فرهنگی مانع، ورزش به مربوط مانع اجرایی، ـ قانونی مانع یعنی ؛بررسیمورد ۀهر چهار حوزکه  نمود

سمت ورزش تمایل واقفین به شوندگی دردارای نقش مانعداری طور معنابه ،اعتقادی مانع اجتماعی وـ 

اجتماعی  ـ اعتقادی، فرهنگی ،اجرایی ـ نشان داد که موانع قانونی موانع ۀمقایس همچنین، .باشندمی

های تجزیه و تحلیلباشند )که میبر سر راه خیرین  موجود موانعترتیب به ورزش به مربوط و مانع

شوندگی دادن میزان اثر مانعاین مقایسه ضمن نشان .(ها بوددار بین آنااختالف معن ۀدهندآماری نشان

 ۀاین سرمایاستفاده از  ۀکه برای بهبود و توسع سازدرا مشخص می این ضرورت ،کدام از موانعهر

، ضمن توجه به میزان اثر هرکدام از این موانع بایستمیورزش  ۀراستای کمک به توسعاجتماعی در

ربط از جمله وزارت ورزش و جوانان، سازمان های ذیریزی و اقدامات عملی الزم توسط سازمانبرنامه

رسد برای رفع نظر میبه .صدا و سیمای جمهوری اسالمی و سازمان اوقاف و امور خیریه صورت پذیرد

این حوزه ضروری  به بیشتر توجه (،این موهبت اسالمی) بردن از وقفیا تعدیل این موانع جهت بهره

سازی، وقف به اموری همچون مدرسه ۀدر حوز شده در کشورانجام مطالعاتبیشتر  زیرا، ؛رسدنظر میبه

اند و کمتر به استفاده از این پتانسیل اسالمی در کشور جهت سازی و مراکز درمانی پرداختهمسجد

بتواند بستری را جهت توجه بیشتر  پژوهشهای این ورزش توجه شده است. امید است که یافته ۀتوسع

چرا که این نعمت و سرمایه . پژوهشگران مدیریت ورزشی و مدیران ورزشی به این حوزه فراهم نماید

دینی می تواند پشتیبان مهمی برای فعالیت های ورزشی و تامین منابع الزم برای توسعه ورزش در 

ولی  از آن بهره مند گردیده اندرورش کشور باشد نعمتی که سایر حوزه های از جمله آموزش وپ

 مدیران ورزشی کمتر به ان توجه نموده اند.

 
 

 تشکر و قدردانی
تشکر  صمیمانه یاری رساندند، ما را پژوهشنی که در اجرای این از تمامی واقفیم یدانبر خود الزم می

 .و قدردانی نماییم
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Abstract 
This study aimed to identify and compare the barriers to donors’ participation in 

construction and development of sporting venues in Kerman. It was a survey research and 

the statistical population included 180 donors in Kerman. One hundred eighteen donors 

were studied via availability sampling and 100 complete questionnaires were evaluated in 

the final analysis. Morgan table was employed for determining sample size. Face and 

content validity of the questionnaires were obtained by interviewing university experts 

and some of donors. To determine the structure validity, we used exploratory factor 

analysis. Internal reliability was studied and confirmed through Cronbach’s alpha (α = 

0.91).  Descriptive and inferential statistics (exploratory factor analysis, one-sample t test, 

and repeated measures) and SPSS software were used for data analysis. Results showed 

that all of the studied factors were involved in preventing donors’ participation, and in 

order of importance were as follows: legal-administrative barriers, ideological and socio-

cultural barriers, and barriers related to sports itself. Eliminating these barriers is essential 

for paving the way for the participation of donors and benefactors in development of 

sports.  
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