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 چکیده

ا و ب بنیاداز نوع داده کیفی شیوه به تحقیق روش .بود الگوي پارادایمی جذب خیرین در توسعۀ ورزش حاضر، طراحی تحقیق هدف از
 استراس روش به اطالعات لیوتحلهیتجزشد.  استفاده یافته ساختار نیمه مصاحبۀ روش از هاآوري دادهجمع بود. براي مندرویکرد نظام

 ناسانکارش وکشوري  خیرین ،ورزشی مدیریت دکتري دانشجویان ی،علمئتیهشامل اعضاي  آماري جامعه گرفت. ) انجام1998و کوربین (
گلوله برفی  صورتبهگیري در ابتدا هدفمند و در ادامه بود. روش نمونه جوانان ورزش ومدیران و کارشناسان ادارات کل  اوقاف،هاي سازمان

 هامی، یافتهمدل پارادای قالب در. اجرا شد و تا مرحلۀ اشباع نظري ادامه یافت افتهیساختار عمیق و نیمه اکتشافیمصاحبۀ  26تعداد  بود.
هاي لّی (توصیهع از: عوامل اندعبارت که شناسایی شدند در جذب مشارکت خیرین مؤثري هامؤلفه عنوانبه اصلی مقوله 12 داد نشان

ها، منیتی، ارزشا-اي (سیاسیمداخله جتماعی، ساختارها، بسترهاي دینی، حمایتی)، عواملا -(فرهنگی ايزمینه دینی، انگیزشی) عوامل
ي آثار مثبت مشارکت مردمی) بودند. جذب سازي مشارکت مردمی) و پیامدها (توسعه(تخصصی هاراهبردنگرشی، عملکرد گذشته)، 

هت رفع جشناسایی شد. نتایج نشان داد ایجاد هماهنگی بین ادارات در  محوري مقوله عنوانبهورزش  مشارکت خیرین براي توسعۀ
 تیاهمورزش، تشکیل جلسه با معتمدین و روحانیون جهت توجیه و بیان  هاي مرتبط بااندیشی ارگانمشکالت مشارکت خیرین، هم

شود جهت جذب مشارکت خیرین براي توسعۀ ورزش، تفسیري عوامل جذب خیرین براي توسعۀ ورزش بود. پیشنهاد می ازجملهورزش، 
شود، می باعث تقویت انگیزه خیران ورزشیاراز روایات و احادیث دینی یافت که داللت بر اهمیت ورزش داشته باشد. همچنین عواملی که 

 شناسایی و توسعه داده شوند.
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 مقدمه

هاي ها و تخصصها، توانمنديي از ظرفیتریگبهره

و  راهگشاها در تمام حوزه نهادمردمهاي مردمی و سازمان

همواره  افتهیتوسعهجوامع موفق و  رونیازاتأثیرگذار است. 

ها به نحو مطلوب استفاده کنند تا از این ظرفیتتالش می

اي متناسب با نظام فرهنگی خود، نمایند. البته هر جامعه

اي از مشارکت مردمی را داراست. لذا بر این مبنا نوع ویژه

اي مردم در بافت هایران، غالب اشکال مشارکت در جامعۀ

ترین هاي مذهبی صورت گرفته است و اصیلشساختار ارز

ي ایرانیان، ریشه در باورها هاخواستهاحساسات، عواطف و 

هاي مذهبی دارد و با نگاهی گذرا به منابع اسالمی و ارزش

اند، یابیم، اعمالی که از نظر اسالم نیک شمرده شدهدرمی

گرخواهی در آن بروز و اعمالی هستند که خیرخواهی و دی

) 18ی منفعت دیگران در آن نهفته است (نوعبهظهور دارد و 

و قرآن کریم در باب گذرا بودن زندگی این جهانی، رفتار 

انسانِ مسلمان در آباد ساختن دنیا و به سامان  مسئوالنه

ها و زندگی جاودان در جهان ها و کاستینظمیآوردن بی

ی که به غیب ایمان دارند کسانآن" فرماید:می گونهنیاآتی، 

دارند و از هرچه روزي ایشان کردیم به و نماز به پاي می

 ).3(سوره بقره، آیه  "نمایندفقیران و درماندگان انفاق می

هاي اخیر رشد هاي اجتماعی که در سالهیکی از پدید

چشمگیري داشته و آحاد مردم را تحت تأثیر قرار داده، 

گذاري در آن ، سرمایهرونیازا؛ استی و ورزش بدنتیترب

هاي بهداشت، درمان و ها در بخشموجب کاهش هزینه

مراکز مبارزه با مفاسد اجتماعی و پایین آوردن سطح 

ورزش  شود؛ پس حوزةهاي فردي و اجتماعی میناهنجاري

-با توجه به ارتباط مستقیم آن با سالمت افراد جامعه از یک

ویژه در انات و تجهیزات در این حوزه، بهسو و کمبود امک

مناطق محروم و دورافتاده از سویی دیگر، نیازمند حضور 

خیرین است. در همین  شدهيزیربرنامهمند و گسترده، نظام

گسترش کمی و کیفی فرهنگ خیریه در  منظوربهراستا و 

هاي مادي و ها و ظرفیتجامعه و استفاده از توانمندي

ها در تأمین نیازهاي ورزشی ین و ترغیب آنمعنوي خیر

جامعه در مناطق مختلف کشور و همچنین هدایت اصولی 

هاي مالی و تخصصی خیرین، رفع موانع و ساماندهی کمک

-موجود، تسهیل امر مشارکت خیرین و تشویق و ترغیب آن

-ها به مشارکت مجدد، الزم است تا سازوکار معینی پیش

). پژوهشگران بر این باور هستند که 8بینی و اتخاذ گردد (

آوري اعانه و هاي مرتبط با آن براي جمعورزش و فعالیت

و فرصتی را براي  استداوطلبانه، بسیار جذاب  امور خیریه

 صورتبهشرکت در دو امر مهم (ورزش و امور خیریه) 

 آورد. بنابراین مشارکت جمعی برايفراهم می زمانهم

است  ضروري امري آن کاربرد ش وورز صنعت در موفقیت

ي ابزارهایی چون حمایت ریکارگبه طریق از ورزش و امروزه

موجبات توسعه و  صنعتی بازاریابی دانش ورزشی و

 ورزش در مالی آورد. حمایتی خود را فراهم میروزرسانبه

 سازمانی اهداف الزاماً این اهداف که کندمی دنبال را اهدافی

 مالی حامی دارند قصد که زمانی هاشرکتمدیران  نیستند و

 اقتصادي اهداف عالوه بر شوند، سازمان ورزشی یک

 اهداف و غیره)، بیشتر سود درآمد، کسب (افزایش

 روحیۀ بهبود دوستی،نیت، نوع (حسن غیراقتصادي

کنند؛ به طوریکه حتی دنبال می نیز را و غیره) کارمندان

 ابزار یک عنوانبه ورزش را در گذاريتوان سرمایهمی

)، معتقد است 1396افروزه ( ).23سیاست خارجی دانست (

 تیمسئول نوعی تواندمی ورزش، در خیریه ملی ترویج که

است و  دوطرفه سودي داراي که شود تلقّی اجتماعی

 مسئولیت ترویج کننده نهاد مشارکت با که کندمی پیشنهاد

 ).1گمارده شود ( همت نیز ورزش حوزة توسعۀ به اجتماعی،

 ورزش در گذاريسرمایه هايشیوه از یکی حمایت، بنابراین

 آن سایه در که است ورزشی بازاریابی محورهاي از و

 قرار تیموردحمانیز  شده یدهسازمان رویدادهاي

شده رسد با شناسایی عوامل شناختهنظر می بهگیرند. می
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تأمین مالی ورزش  زةهاي حوشاهد برطرف کردن چالش

وري بیشتر، هاي درآمدزایی و بهرههمگانی، افزایش کانال

 و هاي جسمانی، روانیجنبه شاملتر اي سالمجامعه

 نهروز به بددانش با تزریق  کهيطوربه؛ اجتماعی باشیم

مدیریت مالی و  زةویژه در حواجرایی ورزش کشور به

). عالوه 16( دشخواهد بازاریابی باعث بهبود وضعیت موجود 

 مثبتی مستقیم تأثیر شده، درك حاکم نیت حسنبر این، 

حامیان مالی خواهد داشت که خود  رفتاري اهداف روي بر

-بینی کننده و پیامدهاي حمایت در محیطاز عوامل پیش

از طرفی با توجه به وضعیت . استهاي مشارکتی ورزش 

ورزش،  نابسامان اقتصاد کشور، تأمین منابع مالی در بخش

تنها با اکتفا به بودجه و قراردادهاي حمایت مالی میسر 

 مالیِ در تأمین ارزشبا هايشیوه از رو یکیینازاشود، نمی

 جذب و وقف فرهنگ از استفاده عمومی، خدمات و مراکز

 خیریه، هايکمککه يطوربه)، 9است ( خیرین

آموزش عالی است  ی از بودجۀتوجهقابلة بخش کنندنیتأم

از  ستدوفرهنگو  رکاافد خیّرینِو  راننیکوکاو از طرفی 

 فرهنگو  زشموآ مرا پیشرفتِو   تعالی ملِاعو نیمؤثرتر

مؤثر  يهاوادي قدم ینو در اند ادهبو انیرا  عۀجام

ها و سرمایهکمک گونهنیازا؛ اما بخش ورزش اندبرداشته

فرد ا که حیدريجها، مهجور مانده است تا بدانگذاري

فضاهاي ورزشی  )،  موانع مشارکت خیرین در توسعۀ1396(

را مشتمل بر چهار دسته تشخیص داد که به ترتیب شامل: 

اجتماعی و موانع  -موانع قانونی اجرایی، اعتقادي، فرهنگی

). موانع و سدهایی در راه 8مربوط به خود ورزش بودند (

المنفعه به امور عام فعلکمک مردم اعم از خیر بالقوه یا بال

توانند با شناخت این موانع و وجود دارد که مسئوالن می

ها، خیرین را در این امر کمک نموده و برطرف ساختن آن

مشکلی از مشکالت جامعه را حل نمایند و در این خصوص 

                                                           
1 . International Olympic Committee 
2 . sport and active sceiety 

 اجرایی تعهد کارآمد، سیاسی حاکمیت عواملی همچون از

 ،نفعيذ هايگروه استاندارد، تجهیزات تسهیالت و مدیران،

 مؤثرورزشی  هايموفقیت در که  مالی حمایت و بودجه

هاي خیرخواهانۀ کمک ریتأث). 26هستند استفاده کنند (

جامعه بر ورزش، براي همگان هویدا است و با نگاهی به این 

و یا  نهادمردمهاي انجمن هاي خیرخواهانۀمساعدت

-کاران مطرح جهان، میهاي رسمی جهانی و ورزشسازمان

توان به اهمیت مسئله پی برد. در این راستا کمیتۀ 

در صفحۀ رسمی خود به دلیل میزان  1ی المپیکالمللنیب

هاي زندگی بشري، تشویق به ورزش بر دیگر جنبه ریتأث

مشارکت خیرخواهانه در ورزش را در دستور کار قرار داده 

ۀ غیررسمی، هاي خیریاست و سعی در شناساندن سازمان

اي نهاد و فعال در ورزش دارد. این کمیته در برنامهمردم

هاي ، از طریق کمک2تحت عنوان ورزش و جامعۀ فعال

دالري جهت توسعۀ ورزش در مناطق  25000ايِ توسعه

محروم جهان، اقدامات موثّري انجام داده است. همچنین 

خیرخواهانۀ  تیفعال 2008، از سال 3انجمن اسکیتستان

دختران سنینِ  ژهیوبهخود در جهت توانمندسازي جوانان، 

، به 2018ساله را شروع کرد و در سال 5-17بین 

آموزش و دسترسی رایگان  ازجملهی المللنیبي هاتیموفق

به امکانات ورزشی در افغانستان، کامبوج، افریقاي جنوبی 

-ا پیادهنیز ب PSD 4و... دست یافت. به همین شیوه موسسه 

هاي ورزشی براي سرخپوستان، شرق هند سازي انواع برنامه

و همچنین آموزش رایگان معلمان و مربیان ورزشی براي 

و تندرستی مردمِ محروم، از طریق  نفساعتمادبهباال بردن 

هاي خیریه هاي ورزشی رایگان و کمکارتقاء زیرساخت

 ).32ورزشی به این مناطق، فعالیت نموده است (

مستلزم تعامل موفق با  کوکاران،ین يهاب کمکجذ

 ازمندین ،عرصه نیا موفق با کنشگرانِۀ مواجه و هاستآن

3 . Skateistan 
4 . pro sport development 
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 انهیبا موضع رفتارگراتنها است و  شانیا یذهن يایفهم دن

ها از باال، نگاه هیرو یکیمکان یطراح ،یمهندس کردیرو ای

 يهاچارچوب لیتحمو  رانیبه خ رونیو از ب طحیس

. کارگزاران و شودنمی رسیم ،مفروض متخصصان و نخبگان

 تندهس رانیخ هايکمک جلب درگیر که یکارشناسان

 رانیو رفتار خ اتیاز ذهن  یدرون یکه به فهمند آن ازمندنی

 رها،یتفس يهاییایها و پویدگیچی. فهم پابندیدست 

مستلزم  ران،یالمنفعه خعام هايکنش و اهزهیها، انگفیتعر

معنا با اتخاذ  نیا لذا فهمِ .مورد است نیدر ا یعلم يکنجکاو

درك  يبرا رانیبا خ متقیو در تعامل مس هفعاالن يکردیرو

تجربه  نیاز اها آن یشخص يهاتیها و رواها، تجربهافتیدر

گستردگی و به دلیل  امروزه). بنابراین 15( است ریپذامکان

ت هر یموفقعامل  مقوله، این هاي مشارکتتنوع زمینه

به برداشتی محدود  و نباید رودشمار میهب و توسعه برنامه

 م و در همین ارتباطاز مفهوم فراگیر مشارکت اکتفا کنی

ش (سایت رین ورزشی در گفتگو با رادیو ورزرئیس ستاد خی

یار ورزش ههاي خیریفعالیت) نسبت به 1396رادیو ورزش، 

در "تأکید داشت و گفت:  درست سازيفرهنگ و در جامعه

تالش  ،وزارت ورزش و جوانان ،ونیم گذشتهطول دوسال

شود را ورزش روانه می به سمت جامعه هایی کهکرد کمک

و خیرین نیز  در سطح کشور نهادینه کند و ساماندهی

به شکوفایی  اًقطعبا کمک به جوانان  کهاند متوجه

هاي اجتماعی و ها، پیشگیري از آسیباستعدادهاي آن

رسانه، و بر نقش  اندکمک کرده ناعتیاد و شادي و نشاطشا

در جلب نظر  نیورزشکاران نامدار، علماي دینی، متخصص

رین،  ). نیاز کشور12( "داشت دیرین تأکخیما به ورود خی

از چیزي است که بتوان آن را در  ترمتنوعبسیار بیشتر و 

ورزش  قرار داد و حوزهساز چارچوب فعالیت خیرین مدرسه

ورزشی، نیازمند ورود خیرین و کمک  و احداث فضاهاي

. ضرورت جذب مشارکت خیرین در استها به دولت آن

ورزشی و  بخش ورزش و نیاز به گسترش فرهنگ خیریۀ

مردم در خیریۀ  سازي براي مشارکت گستردهفرهنگ

ار یران ورزشبازرس مجمع خیورزشی تا به حدي بود که 

 بیان داشت که )1397(خبرگزاري تسنیم،  استان اصفهان

یار استان ران ورزشاین دغدغه منجر به تشکیل مجمع خی

در اروپا نیز بر  . مشارکت در توسعۀ ورزش)10( اصفهان شد

 هايداوطلبانه و شرکت درآمدي، در کار پایه مشارکت

بنابراین در  .گیردورزش صورت می مالی تأمین در خصوصی

شورهاي پیشرفته نیز بر روي مشارکت خیرین و بخش ک

کنند و سهم ریزي میخصوصی براي توسعۀ ورزش، برنامه

). در 16سطح قرار دارد ( نیترنییدر پاها مشارکت دولت

هاي کشور ما نیز با توجه به گستردگی دولت و بودجه

گیري از ظرفیت باالي خیرین، توان با بهرهمحدود آن، می

 به توجه هاي اساسی برداشت. باتوسعۀ ورزش گامدر امر 

 هايانگیزه سازيمفهوم ۀنیدرزم جامعی توافق کهاین

 همراه مفهومی، اختالل این ندارد؛ وجود ورزش در خیرین

 این درك از مانع صحیح، یسنجروان ابزارهاي فقدان با

شده و از طرفی مشارکت خیرین با  ورزش در هاانگیزه

 در که است توسعه، جریانی ط تنگاتنگی دارد.توسعه، ارتبا

 نظام کل متفاوت گیريجهت و حیات خود، تجدید

بر  در را درآمد و تولید میزان بهبود و اجتماعی -اقتصادي

 و رسوم و عادات حتی موارد، از بسیاري توسعه در دارد.

 هايپدیده با ورزش گیرد. رابطۀمی بر در نیز  را مردم عقاید

 از اهمیت حاکی اقتصادي، و سیاسی اجتماعی، فرهنگی،

 کشورهاست ملّی توسعۀ هايبرنامه در آن نقش و پدیده این

با  کشور هر در ورزش پیشرفت و توسعه کلی، نگاه یک در و

). بنابراین براي ایجاد 2دارد ( نزدیکی رابطۀ کشور آن اقتدار

هاي موجود در کشور توسعۀ ورزش، باید از تمام ظرفیت

ها، ورود خیرین به این ظرفیت نیترمهماده نمود که استف

ی که براي پژوهشگر سؤال نیاولورزش است. به همین دلیل 

آمد این بود که چرا از خدمات خیرین در توسعۀ  به وجود

 گردد؟ورزش کشور استفاده بیشتري نمی



 117                                                                                  ورزش ۀجذب خیرین در توسع طراحی الگوي پارادایمی

 

 

اهمیت استفاده از ظرفیت خیرین تا بدانجا است که  

 زمینه با رویکردهاي متفاوت در سطحهایی در این پژوهش

داخلی و خارجی صورت پذیرفته است. بنابراین براي درك 

ها و ذهنیات درونی خیرین و جهت دادن به این تجربه

، و هاي نیازمند به مشارکتآشناسازي خیرین با دیگر حوزه

 ۀنیدرزمبه دلیل اهمیت موضوع و فقدان تحقیقات علمی 

 خیرین در ساخت اماکن ورزشی، دالیلِ مشارکت پایینِ

هاي علمی، طی محققین را بر آن داشت تا با بررسی

هایی با خیرین کشوري، عواملی که در جذب مصاحبه

ستر برا شناسایی نموده تا  مؤثرندخیرین براي توسعۀ ورزش 

 مناسبی براي مشارکت خیرین در حوزة ورزش فراهم گردد.

ن کرشده، پژوهشگران در ایبنابراین، با توجه به موارد ذ

 زیر دارند: سؤاالتپژوهش سعی در یافتن پاسخی براي 

در جذب مشارکت خیرین در توسعۀ ورزش  مؤثرعوامل 

 عۀ؟ چه عواملی مانع از مشارکت خیرین در توساندکدم

شوند؟ و همچنین الگوي مناسب براي جذب و ورزش می

 ورزش چگونه است؟ مشارکت خیرین جهت توسعۀ

 

 شناسی پژوهشروش

 باهدفاین تحقیق با روش کیفی و ماهیت اکتشافی و 

شد. در مرحلۀ بسط دانش و شناخت وضعیت موجود انجام 

اي به مطالعه و بررسی کتب، مقاالت، اول به شکل کتابخانه

هاي اینترنتی پرداخته شد. در مرحلۀ دوم اسناد و سایت

پیشنهادي هاي کیفی)، براي ساخت الگوي (مصاحبه

 1ها (گرندد تئوري)پژوهش از روش نظریۀ برخاسته از داده

مند منتسب به استفاده شد. در این تحقیق رویکرد نظام

) محور کار قرار گرفت. براي 1998استراس و کوربین (

هاي کیفی به شکل نیمه آوري اطالعات از مصاحبهجمع

اتید، اس را تحقیق آماري ساختاریافته استفاده شد. جامعۀ

و متخصصان مربوط به مدیریت ورزشی، نظران صاحب

                                                           
1 . Grounded Theory 

، کارشناسان سازمان ورزشی مدیریت دانشجویان دکتري

-اوقاف و همچنین تمام خیرین کشوري که در تمام زمینه

-هاي مشارکت مردمی فعال بوده و یا هستند، تشکیل می

 گیري از روش هدفمند و تکنیک گلوله برفیداد. براي نمونه

-گیري تا زمانی تداوم میده شد. در این تکنیک، نمونهاستفا

 یابد که پژوهش به اشباع نظري و کفایت برسد.

نفر مصاحبه به عمل آمد که از  26بر این اساس از 

 به بعد اشباع نظري حاصل گردید. تمامی 23 مصاحبه

 انجام از پس و بالفاصله  شد ضبط محققتوسط  هامصاحبه

تعیین  منظوربه آن هايداده لیلوتحهیتجزمصاحبه،  هر

روایی تحقیق با رعایت  گرفت. صورت هاي اصلیشاخصه

د پذیري و اعتماهاي مربوط به تأییدپذیري، انتقالشاخص

 از پایایی کنونی تحقیق ی قرار گرفت. دربررس مورد

 گرفته، انجام هايپایایی مصاحبه محاسبه براي بازآزمون

 میان از بازآزمون پایایی محاسبه براي است. شده استفاده

 ابانتخ نمونه عنوانمصاحبه به 3گرفته،  انجام هايمصاحبه

مشخص  و کوتاه زمانی فاصله یک در هاآن از کدام هر و

 مشخص شدند. سپس کُدهاي کُدگذاري روز) دوباره 20(

 مه ها بامصاحبه از کدام هر براي فاصلۀ زمانی دو در شده

 رد که کدهایی ها،مصاحبه از کدام هر در گردیدند. مقایسه

 و "توافق" عنوانبه بودند مشابه هم زمانی با فاصلۀ دو

 شدند. مشخص "توافق عدم"عنوان  به مشابه غیر کدهاي

 به انجام گرفته هايکدگذاري پایایی بین محاسبه روش

 ):28ترتیب بود ( بدین زمانی فاصله دو در محقق وسیله

=
2× تعداد توافقات

تعداد کل کدها
 × -پایایی درصد ضریب 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

 بازآزمون

 کل تعداد شود،می مشاهده )1جدول ( در طور کههمان

 رسیده به ثبت زمانی بازة دو در محقق توسط که کدها

 و 31 کدها این بین توافقات کل تعداد بود؛ 73 برابر است،



 1401، بهار 36 ، شمارة10نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          118

 

 بود. پایایی 12 برابر کدها این توافقات بین عدم کل تعداد

 فرمول از استفاده با گرفتهانجام هايمصاحبه براي بازآزمون

 میزان این به اینکه بود. باتوجه درصد 85 ذکرشده برابر

 هااعتماد کدگذاري قابلیت است، درصد 60 از بیشتر پایایی

 تحلیل پایایی میزان که کرد ادعا توانمی و شودمی تأیید

 بود. مناسب کنونی مصاحبه

 . میزان درصد پایایی از طریق روش کدگذاري  مجدد1جدول 

 مصاحبهعنوان ردیف
تعداد کل 

 کدها
 تعداد توافقات

تعداد عدم 
 توافقات

پایایی بازآزمون 
 (درصد)

1 P1 29 12 5 83% 

2 P9 21 9 3 85% 

3 P22 23 10 3 87% 

 %85 11 31 73  کل

 هاي تحقیقنتایج و یافته

 ،)2در جدول ( شناختیجمعیت اطالعات براساس

درصد)  6/34( نفر 8 تعداد که بود نفر 26 نمونه کل تعداد

 طبق. دادند تشکیل مردانرا  )درصد4/65(نفر 17 و زنان را

 داراي درصد 27 دهندگان،پاسخ تحصیالت میزان متغیر

 یکارشناس درصد 4/15 ،و دانشجوي دکتري دکتري مدرك

 ریز و دیپلم درصد 8/3 و کارشناسی درصد 8/30 ارشد،

-40داراي سن بین  پاسخگویان از درصد 8/3. بودند پلمید

درصد  8/30سال،  41-50درصد سن بین 7/7سال،  30

سال به باال  60درصد نیز  7/57سال و 51-60سن بین 

درصد از  27نیز، شامل  شوندگانمصاحبهبودند. سمت 

درصد  7/7درصد از خیرین،  7/57اساتید مدیریت ورزشی، 

درصد نیز از  7/7از کارمندان وزارت ورزش و جوانان و 

 و اوقاف بودند. حجارمندان ک

کنندگانشناختی مشارکت تیجمع. اطالعات 2جدول   
هاشاخص  تعداد درصد  

8/3  1 30-40  

 سن
7/7  2 41-50  
8/30  8 51-60  
7/57 سال به باال60 15   
6/34  زن 9 

 جنس
4/65  مرد 17 
 پلمید ریزدیپلم و  1 8/3

 میزان تحصیالت
 پلمیدفوق 6 23

 لیسانس 8 8/30
 سانسیلفوق 4 4/15

 ي و دکتريدکتر يدانشجو 7 27
 اساتید مدیریت ورزشی 7 27

سمت و عنوان 
شوندهمصاحبه  

7/57  خیرین 15 
7/7  کارشناس وزارت ورزش وجوانان 2 
7/7  کارشناس اداره اوقاف 2 
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-ابتدا به شناسایی و تحلیل گزارهدر فرایند کدگذاري، 

پرداخته شد(جدول  گرفتهانجامهاي هاي خام از مصاحبه

ایجاد شد. سپس در  گزاره 439تعداد  درمجموع) که 3

کد غیرتکراري در قالب  128کدگذاري باز، تعداد  مرحله

مفاهیم ایجاد شد. این تعداد از کدها بر اساس مشابهت 

مقوله  30حوري، در قالبموضوعی در فرایند کدگذاري م

جذب  "قرار گرفتند. در فرایند کدگذاري محوري، مقوله 

 در نظرعنوان پدیده محوري به "مشارکت خیرین در ورزش

 گرفته شد.

دهی مفاهیماي از کدگذاري باز و شکل. نمونه3جدول   

 هاآن فراوان تعداد علت به هیاول کدهاي بعد، مرحله در

 تبدیل ثانویه کد چند و شوندمی تبدیل ثانویه کدهاي به

 برقراري مرحله، این از شود. هدفمی مفهومی کد به یک

 باز کدگذاري مرحله در دشدهیتول هايطبقه بین رابطۀ

 به و شودمی انجام مدل پارادایم اساس بر کار این .است

 سهولت به را نظریه فرآیند تا کندمی کمک پردازنظریه

 بخش )،8الی  4( جدول ها درداده اساس بر .دهد انجام

و  ثانویه کدهاي بر اساس باز کدگذاري نتایج از کوچکی

  شده ارائه هاي اصلی و فرعیمقوله و تمام کدهاي مفهومی

 است.

 کدگذاري باز(مفاهیم) ي خامهاگزاره
 هاي ورزشانعکاس ظرفیت هاي ورزش در کم کردن بسیاري از مشکالت جامعهپرداختن به ظرفیت

 درونی شدن اقدامات انسان دوستانه درونی شدن مشارکت مردمی در بین مردم
باال رفتن میزان همکاري و تعاون ر با مشارکت مردمباال رفتن روحیه فرد خی 

 رینتبلیغ متولیان ورزش به مشارکت خی ورزش براي باال بردن آگاهی مردم انیتبلیغ متول
 ريتبلیغ از طریق ورود نامداران ورزش به عرصه خی نامداران ورزش در امر مشارکت قدم شدنپیش

 جمعی يهانقش رسانه هاي جمعی در انتخاب نوع مشارکترسانه ریتأث
مردمی  يهارین به سمت مشارکت در ورزش توسط درخواستخیسوق دادن 

 خیریناز 
 ارتباطات

 پوشش خبري مردمی در ورزش يهاپوشش خبري مشارکت
مصاحبه رین حوزه ورزشمصاحبه با خی 

 هاي درآمدزاییمعرفی راه درآمدزایی از طریق توسعه ورزش
 ییزاهاي اشتغالمعرفی راه از طریق توسعه ورزش ییزااشتغال

 پرورش استعدادها معتبر يهاگیپرورش ورزشکار و ترانسفر به ل
 صی درآمدزاییتدوین برنامه تخص درآمدزاییهاي تخصصی در جهت تدوین و پخش برنامه

تشویق دیگران توسط خیرینی که تجربه مشارکت ورزشی  رینی که تجربه مشارکت ورزشی دارندنقش تشویق دیگران توسط خی
 دارند

معتمدین و  رین به سمت یک حوزه مشخص توسط روحانیون،سوق دادن خی
 هاي سیاسی و مذهبیارگان

 حوزه مشخصرفع نیازهاي یک 

 دینی بر نوع انتخاب هايممراس ریتأث دینی بر انتخاب نوع مشارکت هايمراسم ریتأث
 احساس مسئولیت ایجاد احساس مسئولیت خیرین در برابر مردم و جامعه

 هانقش رسانه گروهی و مطبوعات به ورزش و حمایت ورزشی يهاتوجه رسانه
 رینمتقاعد کردن خی رین براي مشارکت در ورزشکردن خیاستفاده از الگوهاي ورزشی در متقاعد 

استفاده از الگوهاي ورزشی در متقاعد کردن مسئولین براي حمایت توسعه 
 ورزش

 متقاعد کردن مسئولین

رین براي مشارکت در هاي پرطرفدار در متقاعد کردن خیاستفاده از باشگاه
 ورزش

 متقاعد کردن خیرین

تقدیر و احترام ينوازهاي مهمانتماشاي مسابقات و ایجاد موقعیترین براي دعوت از خی 
هاها به دیگر حوزهرین براي هدایت مشارکتداشتن اتاق فکر در مجمع خی رینداشتن اتاق فکر در مجمع خی 
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 پیامدها به مربوط هايمقوله و باز کدهاي. 4جدول 
 مقوله اصلی فرعیمقوله  مفاهیم

 افزایش سالمتی جامعه ورزش يهاتیانعکاس ظرف

توسعه آثار مثبت 
 وقف

، باال رفتن میزان همکاري و تعاون، درونی شدن اقدامات انسان دوستانه
تبلیغ از طریق ورود نامداران ، رینورزش به مشارکت خی انیتبلیغ متول

 ورزش به عرصه خیري
 و تعاون یدوستنوعافزایش 

 مصاحبه، پوشش خبري، ارتباطات، هاي جمعینقش رسانه
توسعه تجهیزات و امکانات 

 ورزشی
پرورش ، زاییهاي اشتغالمعرفی راه، درآمدزایی يهامعرفی راه
 تدوین برنامه تخصصی درآمدزایی، استعدادها

 
 وکار ورزشیکسب ۀتوسع

 

 راهبردها به مربوط هايمقوله و باز کدهاي. 5جدول 
فرعیمقوله  مفاهیم  مقوله اصلی 

رفع ، رینی که تجربه مشارکت ورزشی دارندتشویق دیگران توسط خی
، دینی بر نوع انتخاب هايمراسم ریتأث، نیازهاي یک حوزه مشخص

متقاعد کردن ، متقاعد کردن خیرین، هانقش رسانه، احساس مسئولیت
 مسئولین

 یدهجهت

صی سازي وقفتخص کارشناسی وقف جلب نظر متخصصین ورزشی، رینداشتن اتاق فکر در مجمع خی 

نظارت شخصی بر مجموعه ، هاي وقفنگهداري پروژه، کردآگاهی از هزینه
افزایش ، حفظ و تقویت ارتباط، ارتباط برقراري، تهیه گزارش، شدهساخته

 يزیربرنامه، شمار مشارکت خیرین
 وقف يهامدیریت پروژه

 
 عوامل علی به مربوط هايمقوله و باز کدهاي. 6جدول 

 مقوله اصلی فرعیمقوله  مفاهیم
نقش ، عدم سفارش دین به توسعه ورزش، دین به نیکوکاري يهاسفارش

 روایات و احادیث در انتخاب نوع مشارکت
 دینی يهاسفارش

 دینی يهاهیتوص
 مقبولیت درست از روایاتتفسیر ، محسوب شدن مشارکت در امور ورزشی ریکار خ

 درونی يهازهیانگ احساس رضایت، نیکوکاري، هازهیشناخت انگ

 عوامل انگیزشی

 بیرونی يهازهیانگ شخصی يگذارنام، قدردانی از خیرین، تشویق خانواده، اجر اخروي

 شناخت و آگاهی اقتصادي ورزش راتیآگاهی از تأث، اجتماعی ورزش راتیآگاهی از تأث

مستند ، نظرو تبادل یشیاندهم، مطالعه و تحقیق، هاشیبرگزاري هما
درك خیر از نوع ، نیاز جامعه يبندتیاولو، مستند ورزشکاران خیر، خیرین

 نیازهاي جامعه
 نیازسنجی ورزشی

 
 ايعوامل زمینه به مربوط هايمقوله و باز کدهاي. 7جدول 

 مقوله اصلی فرعیمقوله  مفاهیم

 بسترهاي دینی عوامل مذهبی ت حسنه وقفتقویت سنّي، ریگمیدیدگاه دینی در تصم ریتأث

ها در دخالت ارگان، عدم پایبندي دولت نسبت به تعهدات خود

 هاي دولتیعدم همکاري ارگان، هاي دولتیمشارکت بخشي، ریگمیتصم
 ساختارها نقش دولت
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انتخاب تخصصی اعضا ، هخیری هاي دخیل در اموربرگزاري جلسه با ارگان

 انجمن
 هانهادها و سازمان

شرایط محیطی و فیزیکی لجستیکی ادارات ورزشی زاتیرین از تجهاستفاده خی 

، پاگیر دولتیوقوانین دست، هاي حمایتیطرح، وضع قوانین دولتی عوامل حمایتی

 هاي حمایتیبخشنامه
 قوانین حمایتی دولتی

عوامل فرهنگی اعتماد رین به دولتعدم اعتماد خی-

 همگانی بودن ورزش اقدام به همگانی کردن ورزش اجتماعی

 
 گرعوامل مداخله به مربوط هايمقوله و باز کدهاي. 8جدول 

فرعیمقوله  مفاهیم  مقوله اصلی 

منزله اجتماعی پایین ورزش ، تصویرسازي مثبت از خیرین حامی ورزش

بروز فساد ، محیط ورزشی داشتن درگیري و نزاع در، نسبت به مذهب

استفاده از ، رنگ شدن روح پهلوانی در ورزشکم، اقتصادي در ورزش

 فرهنگ بر انتخاب نوع مشارکت ریتأث، ورزش يهاتیظرف

 هاي اجتماعیارزش
 هاارزش

 تعاون جانبه با خیرینهمکاري همه، همکاري مستمر، حس همدلی در جامعه

انفعال مدیران ورزشی هاحوزهرین به دیگر انتقال اجباري خی 

 عملکرد گذشته
 پیشینه فعالیت ورزشی سابقه ورزشی خیرین ریتأث، عدم شناخت از ورزش

اظهار ندامت از انجام خیریه ، داشتن تجربه در ساخت اماکن ورزشی

 ورزشی
 پیشینه وقف در ورزش

 ورزشی يهابیآس بر نگرش جبرانرقابلیآسیب غ ریتأث، ورزشی بر نگرش يهابیآس ریتأث

 شینگرعوامل 
 دولتی فرض کردن ورزش توسعه  ورزش را از وظایف دولت دانستن

تفاوت دیدگاه ، علیه برخی خیرین يریگموضع، مسئولین ينظرتنگ

 مسئولین یتراشمانع، مسئولین
 سلیقه

براي  عدم امنیت جانی و مالی، مزاحمت افراد و مسئولین سودجو

 خیرین و خانواده
-عوامل سیاسی امنیت

 امنیتی
 عوامل سیاسی فشارهاي سیاسی

با توجه به تعداد زیاد کدهاي باز و محدودیت حجم 

ر دصفحات مقاله، در ادامه، مفاهیم مستخرج از کدهاي باز 

 هاي پارادایمی پدیده محوري، شرایط علّی، شرایطمقوله

 ي گرفت.راهبردها و پیامدها جا، گرمداخلهاي، شرایط زمینه

جذب  "(مدل پارادایمی) مقوله  1با توجه به شکل 

پدیده محوري در نظر  عنوانبه "مشارکت خیرین در ورزش

گرفته شد.
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 . مدل پارادایمی عوامل مؤثر بر جذب مشارکت خیرین در توسعۀ ورزش1شکل 

 گیريو نتیجهبحث 

 و تحقیق محوري کدگذاري مرحله در هایافته تلخیص

 مشخص گانهپارادایمی، بر اساس ابعاد شش مدل اساس بر

جذب مشارکت خیرین در ورزش  پارادایم، این در. شدند

 و شد گرفته نظر در محوري پدیدة بعد و نیاول عنوانبه

گردیدند.  طراحی این مقوله محور حول هامقوله سایر

 جا مهم ارزیابیمشارکت خیرین در توسعۀ ورزش تا بدان

 بازاریابی هايفعالیت بردن کار ها بهشد که برخی پژوهش

 هايپروژه پیشبرد باهدفمالی  هايحمایت جذب قبیل از

 تأمین بودجه هايراه از یکی دانسته و را ضروري ورزشی

-حمایت از استفاده ورزشی را هايفعالیت انجام جهت کافی

 رد درآمدي ترین منابعمهم از که کنندعنوان می مالی هاي

 است. امروزي ورزش

 است شرایطی ةرندیدربرگ و بود علّی شرایط بعد نیدوم

گذارد و داراي می تأثیر) پدیده محوري(محوري  مقوله بر که

هاي دینی و عوامل انگیزشی) بود. کشور دو مقوله ( توصیه

ما به دلیل بافت مذهبی و قدرت و نفوذ مذهب در اعتقادات 

مردمی، فرمایشات خداوند متعال در قران کریم و یا احادیث 

و روایات و معصومین، همیشه راهگشا و چراغی براي 

نمایاندن راه درست براي مردم بوده و هست. لذا استفاده از 

بوده  موردتوجهدر بخش وقف و ورزش باید  این رهنمودها

و ارتباطی منطقی بین وقف و ورزش ( قبول داشتن هزینه 

کار خیر) را براي خیرین تعریف  عنوانبهکردن در ورزش، 

) طی مطالعۀ خود در این مورد بیان 1396نمود. افروزه (

تر از فرهنگ وقف جامع و ترصحیح تعاریف کند که وجودمی

درآورد.  خود چتر زیر را افراد از بیشتري سترةگ توانندمی

 سایرین، با مقایسه در قوي مذهبی اعتقادات با شهروندان

اند و خیریه داشته هايدر فعالیت بیشتري مشارکت

 داوطلبانه هايکنش کنندهنییتع از عوامل مذهبی باورهاي

). 1بود ( آمدهدستبهاست که همسو با نتایج  و بشردوستانه

ها، بیشترین ة آنبارنیچندها و بررسی با توجه به مصاحبه

عنوان خیرین بود و از آن به دیتأکاي که مورد مقوله

هاي بردند، مقوله توصیهراهنماي انجام کار خیر نام می

هاي مصرف آن بود که در دینی در مورد وقف و خیریه و راه

، معابر، آموزش هالپبسیاري بر وقف در ساخت  دیتأکاسالم 

و مساجد شده است. بنابراین باید نسبت به گسترش دایره 

وقف و خیریه در بین جامعه و خیرین تالش صورت پذیرد. 
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همکاران  و 1هاي فیلودر تبیین بخش انگیزش، یافته

 بیان ها . آناست مؤلفه)، بیانگر میزان اهمیت این 2019(

 شامل خیرین جذب تأثیرگذار در و مهم عوامل کردند

شخصیتی و  وجهۀ قدردانی، تبلیغات، اجتماعی، عوامل

 ورزش در خیرین به انگیزه دادن و متنوع جوایز اجتماعی،

) به این نتیجه رسید که 1399). یعقوبی (25است ( بوده

اقتصادي ، اجتماعی،  راتیتأثشناخت و آگاهی نسبت به 

بهداشتی و حتی سیاسی ورزش، میزان رغبت در خیرین را 

 از یکی عنوانبه تواندمی ورزش در باال خواهد برد. خیریه

 تلقی نیازهاي جامعه ساختن برآورده رفتارهاي و هابرنامه

 نحوه و هارسانه توسط بخشی از این نیازگردد. لذا آگاهی

 انجام هارسانه طریق از تواندمی ورزش در مشارکت خیرین

 مشارکت با که ورزش کشور نیازهاي ). معرفی19شود (

-رسانه شود و یا تجلیل و قدردانی مرتفع تواندمی خیرین

 ایجاد باعث تواندمی ورزش فعال در خیرین از کشور هاي

محیط  در حضور براي افراد سایر و خیر افراد در انگیزه

 و رسانه عامل دو )1393همکاران (گردد. کشاورز و  ورزش

 گذاري بخشسرمایه جذب مهم عوامل تبلیغات را از

). یکی از 17دانستند ( ایران قهرمانی ورزش در خصوصی

نکات کلیدي در انجام هر امري، داشتن انگیزه است. 

بسیاري از خیرین در مسیر انجام فعالیت خیریه، دچار 

کاهش انگیزه شده و نیاز به دلگرمی دارند که این افزایش 

انگیزه از طرق مختلفی همچون مشارکت مردم، همکاري 

یر و تشکر از مضاعف ادارات و کاهش مشکالت اداري، تقد

جانب مردم و مسئولین شهري، استانی و کشوري، قابل 

انجام است. درك روحیات خیرین، از نکات مهم در نگهداري 

 .استو حفظ خیرین در این عرصه 

اي هستند که بستر مناسب را بعد، عوامل زمینه نیسوم

هاي ورزشی ایجاد براي ورود و جذب خیرین در مشارکت

 -مقوالتی همچون عوامل فرهنگی کنند که شاملمی

                                                           
1. Filo 

اجتماعی، ساختارها، بسترهاي دینی و عوامل حمایتی بود. 

 و اموال مردم به اینکه است اطمینان کرده ثابت تجربه

 و زدودن اجتماعی مشکالت رفع راه در تواندمی آنان دارایی

 و شود واقع مؤثر و مفید چهرة جامعه از تباهی و فقر

 اجراي سازتوانند زمینهمی که هستند افرادي یا هاسازمان

 و شرایط آن بر عالوه و باشند آنان خیرخواهانه هاينیت

 بیشتر است، حاکم آنان کرد سرمایههزینه بر خاصی ضوابط

). 19بردارند ( گام هاعرصه این در که دهندمی نشان تمایل

، خیر کشوري با پیش 2در مصاحبه شماره " کهيطوربه

کشیدن عدم اعتماد مردم نسبت به دولت و اعتماد مردم به 

اشخاص حقیقی مثل علی دایی در خصوص زلزله کرمانشاه، 

در . "از سپردن سرمایه خویش به دولت ابراز نگرانی داشت

) بدان اشاره 1398نتایجی که خادم ( ازجملههمین راستا 

 وقف انیمتول و ورزشی مدیران ود از اینکهداشت، عبارت ب

 تا کنند فراهم سازوکارهایی باید جهت جذب خیرین،

هاي ورزشی توسعه یابد. اعتماد سازمان در عملکرد تیشفاف

 آنان هايکمک اینکه بر ورزش، مبنی کارگزاران به خیرین

 شد و خواهد هزینه ورزش کشور توسعۀ و تجهیز در صرفاً

 ازجمله شد، منتج خواهد جامعه تندرستی و سالمت به

). یکی دیگر از مقوالت پژوهش، 9است ( هاي اعتمادمقوله

ورزش بر ایجاد روحیۀ شاد و  ریتأثهمگانی بودن ورزش و 

در جامعه است که به  نفساعتمادبهامید و  باال رفتن روحیۀ

دلیل در معرضِ دید بودنِ ورزش همگانی، خیرین را ترغیب 

) نیز 1399کند. رستمی و همکاران (نقش می به ایفاي

ورزش  در ورزشی محصوالت و خدمات روي بر تمرکز

قراردادن  ریتأثگذاري و تحت سرمایه جذب بر همگانی را

). خیرین اگر نسبت به 13دانستند ( مؤثرگذاران سرمایه

آن آگاه شوند، حضوري  عملکردهاي مثبت ورزش  و توسعۀ

هاي ورزشی خواهند داشت مشارکت تر از گذشته درپررنگ

 توجه با ) نتیجه گرفت که خیرین2019( 2جا که روتا بدان

2 . Rowe 
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 آن از حمایت به سالمت، توسعۀ در ورزش نقش محوري به

 یک عنوانبه ورزش از حمایت و مشارکت زیرا پردازند؛می

-). با توجه به این30است ( اثرگذار جامعه سالمت بر مفهوم

فرد خیر با مشاهده مردمی که در  1که در مصاحبه شماره

هاي همگانی در ورزش خصوصاًحال انجام فعالیت ورزشی، 

بنده از دیدن این "ها بودند، بیان داشت که معابر و پارك

 "شومها و شور نشاط بین مردم بسیار خوشحال میصحنه

 توان نتیجه گرفت که آگاهی خیرین از آثار مثبت ورزشمی

شود، باعث و شور و شوقی که با ورزش به جامعه تزریق می

ها در جهت انجام خیریه در ورزش ترغیب و تشویق آن

 خواهد شد. 

 موانع پیش رو در جذب مشارکت خیرین، ازجمله

 باهم که استایران  ورزش هايسازمان ساختار نهادها و

 تشکیالت و ساختار سازگاري عدم چالش با و نبوده مرتبط

-است. به تیرؤقابل وضوحبهها، مأموریت و اهداف با اجرایی

 ورزش صنعت با مرتبط هايارگان از بسیاري نمونه عنوان

 علوم، ،وپرورشآموزش جوانان، و ورزش هايوزارتخانه مانند

 نیروهاي ، اجتماعی رفاه و کار ، تعاون درمان، و بهداشت

 غیردولتی عمومیِ نهادهاي همچنین و انتظامی و نظامی

 يهائتیه و هافدراسیون المپیک، ملی کمیتۀ مانند

 ۀنیدرزم هایی، برنامه هاشهرداري همچنین و ورزشی

 ورزش و قهرمانی ورزش همگانی، ورزش پرورشی، ورزش

 خود جاي در هرچند که نمایندمی اجرا و تدوین ايحرفه

مورد  خاصی مرجع در اما است، اثربخش و مناسب

-دوباره از و بیشتر آن اثربخشی تا گیردنمی قرار هماهنگی

شود. در این  جلوگیري گذاريسرمایه اتالف و کاري

اي ها در تدوین برنامهخصوص، عدم هماهنگی این سازمان

 تبعبهورزش و  جامع و مدون در جذب خیرین براي توسعۀ

هاي دیگر با خیرینی که در ورزش آن عدم همکاري سازمان

 1وارموس). 11، مزید بر علت شده است (اندکردهورود 

                                                           
1 . Varmus 

) در تحقیقی با عنوان مشارکت در بازار ورزش، 2015(

هاي چگونگی توسعه بیان نمود که هر سازمانی دالیل و راه

براي بقا نیازمند همکار است. نتایج نشان داد باید بین 

 وپرورشآموزشهایی همچون هاي ورزشی و سازمانسازمان

تعامل مناسبی وجود داشته باشد و ارتباط غیرمؤثر از 

). 31( استین دالیل کمبود دانش در این حوزه ترمهم

 براي که داد ) نشان2014( 2ینل و دنیز پژوهش نتایج

 هايفدراسیون شمالی، قبرس در جمهوري ورزش توسعۀ

 تنگاتنگ ارتباط مدارس با باید هاباشگاه و مختلف ورزشی

) به نقل 1396). حیدري فرد (24باشند ( داشته و مستمر

 مناسب حامیان جذب عدم بر اثرگذار موانع ازجمله از الهی،

 رفع که است دانسته موانعی را ایران فوتبال صنعت در مالی

سازمانی  بین و بین بخشی هماهنگی و همکاري به هاآن

 ).8نیاز دارد (

 از مهمی بخش نیکوکاري) و بسترهاي دینی (احسان

 صدقه، گستردگی و آیدمی شمار به مسلمان مردم فرهنگ

 تاریخی اهتمام از نشان اسالمی در کشورهاي وقف و غیره

 براي مسلماًاست.  نیکوکاري و خیریه امور به مسلمانان

 هاي مذهبیانگیزه و اسالمی هايآموزه جوامع مسلمان،

). 6است ( خیریه امور در جهت مشارکت عامل نیترمهم

هاي ریزي براي جلب خیرین با استفاده از آموزهبرنامه پس

دینی باید در اولویت قرار گیرد و سپس با استفاده از 

هاي مشاوران و معتمدین، نسبت به نیازهاي ورزش به کمک

یکی از ملزومات اصلی بستري که موجب  خیریه آشنا شوند.

شود مسائل حقوقی و قانونی حضور خیرین در ورزش می

هاي ت. کمبود قوانین حمایتی از خیرین و بخشاس

مسائل اساسی است. در همین  ازجملههمکاري در ورزش 

باید قوانین بهتري براي «ها اظهار داشت: راستا یکی از نمونه

انگیزه دادن به خیرین براي حضور در ورزش صادر گردد. 

ها را از مالیات کسر کنند  هایی که بخشی از هزینهبخشنامه

2 . Deniz and Yenel 
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بدین شکل همکاران زیادي وارد عرصه ورزش خواهند  و

فرد ی چون حیدرينیمحقق). به همین منظور 9» (شد

) به اهمیت وجود مقررات مدون 1396) و افروزه (1396(

) و 1، 8هاي مالی در ورزش اشاره نمودند (در مورد حمایت

). 5) به موانع قانونی اشاره داشته است (1395پور (جوادي

ترین هاي صورت گرفته، یکی از اساسیه مصاحبهبا توجه ب

مشکالت خیرین، مشکالت اداري و کمبود قوانین حمایتی 

دولتی بود که باعث دلسردي و کاهش روحیه و انگیزه در 

آن خیرین  تبعبهگردد و مسیر انجام فعالیت خیرخواهانه می

فعال نیز نسبت به تکرار امور خیریه، دچار تردید خواهند 

و عمالً در بحث حفظ و نگهداري از خیرین نیز عملکرد شد 

 مناسبی نخواهد بود.

-از دیگر عوامل مرتبط با عوامل حمایتی که البته می

ري مشترك ساز انجام یک همکابستر و زمینه عنوانبهتواند 

-اشینآید نیروي انسانی و تجهیزات و م حساببهدر ورزش 

ن آدر نتایج خود به آالت است که افروزه و هاتچیسون نیز 

بخش  نیترمهم عنوانبه). منابع انسانی 26، 1اشاره دارند (

ي منابع ریکارگبهشوند. جذب و براي خیرین محسوب می

ه انسانی متناسب با اهداف و نیازهاي خیرین و افرادي ک

هاي مشترك با ورزش و ۀ همکارينیدرزمتخصص الزم را 

ست. اباشند بسیار اثربخش یا انجام امورات اداري را داشته 

همچنین در اختیار گذاشتن تجهیزات لجستیکی ادارات 

اي براي جذب مختلف براي همکاري با خیرین در هر حوزه

خیرین بسیار راهگشا خواهد بود. سید عامري کمبود 

است و  توصیف نموده زیبرانگچالشمتخصصان بازاریابی را 

ین تحقیق داشت ) نتایجی همخوان با ا1395پور (جوادي

)5.( 

گر بودند که شامل چهارمین بعد، عوامل مداخله

ها، نگرش امنیتی، ارزش _مقوالتی همچون عوامل سیاسی

گر به عواملی گفته و عملکرد گذشته بود. عوامل مداخله

                                                           
1 . Kristiansen 

شود که در ورود و یا عدم ورود خیرین در ورزش به طور می

از عوامل  مستقیم و یا غیرمستقیم تاثیرگذارند. یکی

گر در میزان جذب خیرین در هر حوزه، دخالت مداخله

هاي داراي اهرم قدرت هستند؛ سیاسیون و دستگاه

ها به بیشتر از ي که ورود خیرین در برخی از حوزهاگونهبه

ها، در حداقل از حد ظرفیت خود رسیده و در برخی حوزه

گی به استفاده از ظرفیت خیرین هستند و ورود خیرین بست

ها دارد. رستمی تنگکی این دستگاه اجازة اسفارش و ی

 از کند که اکثر ایرانیان،) نیز به این نکته اشاره می1399(

 اماکن ساخت و عقیدتی امور زمینۀ در دور تاکنون گذشتۀ

 در عرصۀ ولی اند،بوده اعتبار بذل و وقف اهل مذهبی،

)، 1395). رضایی (13اند (نداده خرج به همت آموزشی،

 نیترمهم از یکی را سیاسی هايتشکل و دخالت نهادها

) 2017(1). کریستینسن14بیان کرد ( يسازیخصوص موانع

-می نکوهش را ياحرفه ورزش بخش در دولت هايدخالت

). در 27نماید (می تأکید بخش این سازيخصوصی بر و کند

پژوهشی یافت  گونهچیهامنیت براي خیرین،  ۀمؤلفخصوص 

 نیتربزرگ، یکی از شدهانجامهاي نشد اما بر اساس مصاحبه

 معموالًرود؛ تا جایی که هاي خیرین به شمار میدغدغه

فردي متمول را  عنوانبهتمایلی به افشاي نام و نشان خود 

هاي جانی و مالی و یا مراجعات و ندارند. ترس از مزاحمت

امنیت روحی و روانی  هاي شخصی افراد جامعه،درخواست

 خیرین را به مخاطره انداخته است.

نگرش  ریتأثاي است که تحت هاي اجتماعی مقولهارزش

رستمی تنگکی  کهيطوربه .و فرهنگ جامعه قرار دارد

 مهم ) به این نتیجه دست یافت که یکی از عوامل1399(

 اعتالي به احسان، باور الگوي اعتباربخشی و در طراحی

 درواقعمشارکتی است.  مدیریت فرهنگ ترویج و هاارزش

. البته علت نگرشِ منفی استنگرش نیز بخشی از فرهنگ 

به ورزش معموالً حرکات و اعمال افرادي است که تصویر 
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دهند، همچنین وجود  مشکالت نامطلوب از ورزش ارائه می

شود ذهن افراد به ورزش هایی که باعث میو درگیري

-ورزشی را توأم با مسائل خشونتمخدوش شده و فرهنگ 

یرین از حضور در ورزش و خآمیز بدانند؛ در چنین حالتی 

). مرور مطالعات 13نمایند (یا وقف در ورزش خودداري می

گذشته در مورد امور خیریه بیانگر سهم بیشتر اماکن مقدس 

. یکی از دالیل استاز مشارکت خیرین نسبت به ورزش 

اخت و تجهیز اماکن مذهبی و توجه ویژه خیرین به س

هاي اجتماعی هستند که آموزشی نسبت به ورزش، ارزش

وظایف  ازجملهشوند. در باورهاي جوامع ساخته می مروربه

شناسان و فرهیختگان کشور این است که ها و جامعهرسانه

با توجه به پیشرفت جوامع و سهم باالي ورزش در بسیاري 

هاي اجتماعی را عمیم ارزشاز معادالت، بتوانند دایره ت

هاي مهم عنوان یکی از ارزشتر نموده و ورزش را بهگسترده

هاي منفی نسبت به اجتماعی در جامعه رواج داده تا دیدگاه

تر گردد و باعث سوق دادن مشارکت خیرین آن کمرنگ

) بیان 1399نسبت به گذشته در این بخش باشیم. یعقوبی (

ام، زبان و مذهب مردم در داشت که عواملی همچون اقو

بوده است. تصویر مناطق  رگذاریتأثگیري نوع نگرش شکل

تواند بر حضور خیرین در بخش ورزش محروم در کشور می

نوع نگرش مسئولین سیاسی  نیبنیدراداشته باشد.  ریتأث

کشور اعم از امامان جمعه، استانداران و فرمانداران، 

تواند در مجلس به موضوع ورزش می هااستاننمایندگان 

) نیز در نتایج خود بر 1398باشد. رهبري ( رگذاریتأثبسیار 

هاي یعقوبی این ). از یافته16، 19داشت ( دیتأکاین نکته 

اند، بود، در مواردي که مسئولین نگاه مثبتی به ورزش داشته

هاي هاي مختلفی به تیممشاهده شده است که کمک

اي رفتار نمودن در تفسیر )؛ اما سلیقه19ورزشی شده است (

-از خیرات و کارِ خیر و سوق دادن خیرین از طریق تریبون

هاي مختلف، باعث مهجور ماندن ورزش از مشارکت مالی 

                                                           
1 . Aloso 

 شود. البته با توجه به این موضوع که شاکلهخیرین می

هاي مختلف ورزش کشور دولتی است همواره شاهد دخالت

ایم که خود یقه از طرف مسئولین بودهو سل نظراعمالو 

تواند بر میزان و نحوة مشارکت خیرین در ورزش می

) در نتایجی همسو عوامل 1393باشد. کشاورز ( رگذاریتأث

 ).17( دانسته است مؤثرحامیان  برجذبسیاسی را 

، خیرین، مسئولین و یا مدیران ورزشی عملکرد و سابقه

بی سزایی دارد. یعقوم بهورزش سه در جذب خیرین به حوزه

 افراد از تعدادي ) در نتایج خود بیان داشت: اینکه1399(

 فعالیت و مشارکت گروهی و جمعی صورتبه خیر بتوانند

 به رخی ورود افراد در تأثیرگذار عامل تواندمی باشند داشته

) 1396همکاران ( و شاهیباشد. حسن دانشگاهی ورزش

 ورزش حوزه در از خیرین درصد4/1تنها  کردند که  بیان

 امور در خیرین بودند. همچنین سابقه خیرخواهانه داراي

 امور ایتام، به کمک مسجد، ساخت دیگري همچون خیریۀ

مشارکت  سابقه داراي درصد 4 میزان به ... و فرهنگی

 ) بین1394همکاران ( و بودند. گنجی خیرخواهانه

 اجتماعی، انسجام خواهی،دینداري، عدالت متغیرهاي

 یک نهایتاً و اجتماعی تعهد و تعلق اجتماعی، اعتماد

-هرابط وقف و خیریه امور در مشارکت با استراتژي اجتماعی

 ).18، 7، 19اند (داده نشان مستقیم و معنادار ي

انفعال مدیران ورزشی در استفاده از منابع مالی در 

بخش  ریزي براي ورود خیرین بهبخش خصوصی و برنامه

-) بی1394رضایی ( ها بود.ورزش کشور یکی دیگر از مقوله

را  ورزشی مدیران انتخاب در يساالرستهیشا توجهی به

کردند  بیان کشور ورزش توسعۀ موانع نیترمهم از یکی

براي  را متخصص مدیران از ) استفاده1398رهبري ( ).14(

 عوامل نقش ) بر2018(1داند. آلونسومی الزم ورزش توسعۀ

دارد.  تأکید ايحرفه ورزش توسعۀ در مدیریتی

 موتور را کارآفرین خالق و ) نیز مدیران2017(2رامون

2 . Ramon 
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). مدیران 29، 20، 16کند (می ذکر ورزش صنعت توسعۀ

ریزي جهت شناسایی، جذب و ورزشی الیق باید با برنامه

هاي سپس حفظ و نگهداري خیرین براي توسعۀ ورزش، گام

بردارند و از ظرفیت خیرین براي رفع کمبودها ي مؤثر

استفاده نمایند؛ مطالعات گسترده در این زمینه انجام دهند 

هاي اختصاصی براي و از تجربیات دیگران بهره جسته و تیم

این منظور تشکیل داده و با شناسایی عوامل جذب و موانع، 

 بهترین بستر را براي ورود خیرین آماده نمایند.

آثار  بعد، پیامدها بودند که شامل مقوله توسعۀ پنجمین

توان بیان می آمده دست به مثبت وقف بود. با بررسی نتایج

رفتار خیرانه و نشان دادن آثار مثبت وقف  توسعۀ داشت که 

در  خیرین جذب هايمقوله از یکی ورزش، در و خیرات

افزایش  همچون هاییمقوله که است کشور ورزش

ورزشی و امکانات و  تجهیزات توسعۀ تعاون، ی ودوستنوع

سوادي،  ازنظر. ردیگیبرم در افزایش سالمت جامعه را

گذاران توسعه نیز از دو صنعت ریزان و سیاستبرنامه

عنوان دو رکن اصلی توسعۀ پایدار نام گردشگري و ورزش به

) نیز به این نتیجه 1399( و همکاراناند. یعقوبی برده

 وقت خیرانه و صورت داوطلبانهبه که افرادي رسیدند، حضور

 دانشگاهی ورزش هايفعالیت در کمک به را خود زمان و

 هايبراي انجام ورزش تجهیزات دهند و توسعۀمی قرار

می دانشگاهی و خوابگاهی فضاي در دانشجویان موردعالقه

 باشد. همچنین حس خیرانه رفتارهاي از مصداقی تواند

 جایگاه، دریافت اجتماعی و چهره حفظدوستی، انسان

در جذب و مشارکت خیرین در اقدامات  مؤثر عوامل ازجمله

 ).19خیرخواهانه بودند (

ورزشی از طریق حضور  وکارکسب در بخش توسعۀ

خیرین در انجام خیرات ورزشی، یعقوبی و همکاران 

 يهاتیفعال تبلیغ ) نیز به این نتیجه رسیدند که با1399(

 به ترغیب جهت کشور مطرح ورزشکاران انه توسطخیر

 و همچنین تبلیغ دانشگاهی، ورزش در مخاطبان فعالیت

توسط  خیرین، به دانشگاهی ورزش حوزة شناساندن

 مطرح، همچون اساتید کشوري مطرح هايشخصیت

 ورزش که رسدمی نظر شد. به خواهد خیرین جذب موجب

 از را خود بازاریابی، هايفعالیت انجام با تواندکشور می

 مالی، حامیان جذب با و نماید جدا دولت عمومی بودجه

 ورزش مختلف هايبخش براي درآمدزایی بیشتر موجبات

 که اعتقاد دارند )2014ینل ( و آورد. دنیز فراهم را کشور

 مدارس و ورزش صنعت بین بایستی ورزش توسعۀ براي

پورکیانی . )24، 19باشد ( داشته وجود تنگاتنگی ارتباط

 ورزش پیشرفت براي را استعدادیابی نظام ) توسعۀ1396(

 در سرزمینی ) آمایش1395داند. رضایی (می الزم کشور

داند و معتقد می ضروري استعدادها کشف براي را ورزش

اجتماعی و  مدتیطوالناست گردشگري ورزشی پیامدهاي 

اقتصاديِ مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد ملی و محلی دارد 

). در بسیاري از موارد، خیرین از کارکردهاي 14، 4(

اطالع اجتماعی ورزش، یا بی -یو فرهنگسیاسی، اقتصادي 

هاي بودند و یا اطالعات بسیار کمی داشتند. اگر رسانه

ی، در هاي اجتماعجمعی، رادیو و تلویزیون و شبکه

گمارند، توجه خیرین و  همتشناساندن این ابعاد به مردم 

گذاران بخش خصوصی نسبت به ورزش و حتی سرمایه

هاي کمبودها جلب شده و در جهت رفع این نیازها، تالش

 بیشتري صورت خواهد گرفت.

ي ورزشی در جامعه، با هاتیفعالبدون شک افزایش 

هاي بیماريافزایش سالمت عمومی کل جامعه و کاهش 

 ساخت به هاي سالمتی جامعه دارد. کمکمرتبط با شاخص

مشارکت  زمینه تواندمی احتماالً ورزشی، اماکن تجهیز و

افزایش  را تندرستی و ورزشی يهاتیفعال در عموم مردم

 ازیموردن انسانی نیروي عنوانبهمردم  کهيطوربهدهد؛ 

 تندرستی کسب و ورزشی هايفعالیت در شرکت با کشور

شوند. می آماده جامعه در خود شغلی يهاتیفعالبراي 

مختلف،  هايبیماري با مقابله شادابی، و نشاط کسب
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 هايبزهکاري و هاناهنجاري گسترش از جلوگیري

 از وريارتقاي بهره و امید ایجاد اعتیاد، با مقابله اجتماعی،

 گسترش براي معنوي و مادي هايگذاريسرمایه نتایج

 ). 19است ( ورزش

ششمین بعد نیز راهبردها بود که شامل مقوالتی 

-اي وقف، کارشناسی وقف و جهتهمچون، مدیریت پروژه

توان در قالب ي وقف را میاپروژهشد. مدیریت دهی می

کرد، برنامه مفاهیمی همچون آگاهی خیرین از میزان هزینه

سپس  دولت براي نگهداري از مجموعه ، برقراري ارتباط و

حفظ و استمرار این ارتباط با خیرین و همچنین تالش براي 

 افزایش تعداد خیرین در حوزة ورزش به شمار آورد که با

-ي افراد خیر از طریق بازگو نمودن در رسانههاتیفعال تبلیغ

هاي مختلف رادیو و ها در برنامههاي جمعی و دعوت از آن

رزشی و تقدیر و تشکّر تلویزیونی و یا دعوت به سمینارهاي و

ورزشکاران و اساتید  ها از طریق برنامه گونهنیاها در از آن

 جذب موجب ترغیب، جهت کشور مطرح ورزشی در سطح

 اجرایی، و مدیریتی هايمؤلفه شد. اولویت خواهد خیرین

ورزش و  در خیریه و وقف توسعۀ نیازمندي بر داللت

است،  اجرایی سیستم سازيچابک و مدیریتی یکپارچگی

 مدیریت دانش، نقش مدیریت ) بر2016(1باندز کهيطوربه

 براي مدرن تجهیزات و تسهیالت کردن فراهم و استراتژیک

و همکاران  2). بروس22تأکید دارد ( قهرمانی ورزش توسعۀ

منسجم و  ساختار و سازمان مالی، ) نیز بر حمایت2014(

 هايموفقیت در علمی هايپژوهش و تمرینی تسهیالت

-). می21داشتند ( دیتأکهاي مالی ورزشی و جذب حمایت

است  مدیریت وقف بخش در ها،آسیب عمده که گفت توان

 اهتمام موقوفات اداره و وقف مدیریت به فقه و شریعت و در

 وضعیت و کیفیت در وقف اداره زیرا است؛ شده ویژه و توجه

 هاییراه نیترمهم از یکی است. بنابراین، مؤثر بسیار وقف

                                                           
 1 . Bunds 

-بهینه کند،می کمک وقف فرهنگ گسترش و به ترویج که

 گریدانیببه است. موقوفات اداره نحوه و وقف مدیریت سازي

 و شوندمی اداره یخوببه موقوفات بینندمی مردم کهیوقت

 این به که شوندمی قطعاً تشویق شوند،نمی رها خود حال به

 بر مدیریت نوع بنابراین؛ دهند. نشان توجه مهم موضوع

 اهمیت حائز بسیار مردم نگاه از ادارة آن نحوه و موقوفات

 ).9است (

 وسیع ظرفیت رغمبه که است موضوعاتی ازجمله وقف،

 و پژوهشی علمی، اقتصادي، کاربردي مباحث شمول در آن

 و است گرفته قرار پژوهشگران یموردبررس کمتر اجتماعی،

 جامع تحقیقات آن، ابعاد دیگر در فقهی، بعد در اندکی جز

 واگذاري و یی که کمکآنجااست، تا  نگرفته صورت علمی

 مستقیم هايکمک وارد ها،و سازمان مؤسسات راه از اموال

از  لذا استفاده .است شده فردي هايکمک و نذري صورتبه

هر حوزه، داشتن اتاق فکر در مجمع  نیمتخصصنظرات 

در امر  نیمتخصصمشاوره و جلب نظر  خیرین جهت ارائه

نابع ماین  سازي موقوفات و توزیع عادالنهوقف، باعث بهینه

 ).3گردد (مالی می

مثبت  نگرش ایجاد براى گام ترینمهم که گفت توانمی

 ورزش و وقف دو حوزه هر هايواقعیت و مسائل به نسبت

 که شفاف است. کسانی و صحیح اطالعات ارائه جامعه، در

 هاىصالحیت از باید هستند اطالعات این انتقال دارعهده

 تا باشند برخوردار عملکردى الزم و عاطفى شناختى،

 را هاآن و کند نفوذ هادل در هاآن نوشتار و گفتار سخنان،

 هم و وقف انیمتول هم ،متأسفانهسازد.  متأثر و متحول

 دو این تیاهم و جایگاه شایسته که طورآن ورزش انیمتول

 يسازفرهنگ و ترویج تبلیغ، به اجتماعی است، حوزه

رسد که  با متقاعد کردن خیرین، اند. به نظر مینپرداخته

-و حتی روحانیون، با استفاده از ظرفیت ربطيذمسئولین 

ها هاي مذهبی و یا گفتگو در رسانهاي و مراسمهاي رسانه

2 . Brouwers 
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هاي تو جهت دادن به خیرین در راه ورود به مشارک

ورزش نمود. با توجه  ورزشی، بتوان کمک شایانی به توسعۀ

در مقاالت گذشته و مصاحبه با  شدهمطرحبه موارد 

شود ترکیب منابع انسانی این حوزه پیشنهاد می نیمتخصص

ها و کشور تغییر ها و استانمجمع خیرین شهرستان در 

باشد نظر تخصصی و متشکل از افراد صاحب صورتبهیافته و 

همچنین گیري مناسب فراهم شود. تا امکان تصمیم

 جذب در مهمی عامل ادارات، بیشتر همکاري هماهنگی و

اداره کل  صرفاًید توقع اینکه شا است، مردمی هايکمک

ورزش و جوانان در هر استان متولی موضع خیرین در ورزش 

باشد.  هاسازمانشود خارج از انتظار و حتی توانایی این 

ی همچون اوقاف، ورزش و جوانان، مؤسساتات و ادار

، بهداشت و درمان، با همکاري هم جلسات وپرورشآموزش

هاي استفاده از اندیشی در خصوص نیازها و اولویتهم

مدیران ورزشی با ضروري است  خیرین داشته باشند.

هایی در جهت شناسایی، جذب و نگهداري تشکیل کمیته

و با تشکیل یک بانک  زندخیرین در ورزش اهتمام ور

ریزي اطالعاتی و آماري مناسب از این گروه از افراد، به برنامه

-هاي مرتبط با فعالیتبهتر در حوزة ورزش و هدایت برنامه

مطالعۀ محتواي  مرتبط با  هاي خیرخواهانه اقدام نمایند. 

عوامل و موانع جذب خیرین و استفاده مدیران ورزشی از 

 اندبودهتر ها که در جذب خیرین موفقتجارب دیگر حوزه

دریافت این  منظوربهشود. یمبه مدیران ورزشی توصیه 

ها یا توان از برگزاري همایشروز، میتجارب و اطالعات به

هاي تخصصی مرتبط با موضوع استفاده کرد؛ کما نشست

توان از وجود بستر هاي مجازي میکه با توسعۀ آموزشاین

کمال استفاده را نمود. تسهیم تجارت خیرین و مجازي هم 

هاي افزاییِ فعالیتتواند موجب همانتظارات مسئولین می

هاي این تحقیق خیرخواهانه در ورزش باشد. یکی از یافته

استفاده از ظرفیت معتمدین و روحانیت بود که پیشنهاد 

شود فعاالن حوزة ورزش جلساتی را با این اقشار برگزار می

ند تا ضمن توجیه و بیان اهمیت موضوعِ ورزش و بازگو کن

کردن کارکردهاي اقتصادي، اجتماعی و بهداشتی ورزش، 

بر رشد جامعه و تقاضا براي ترغیب و تشویق خیرین در 

 ید کنند. تأکخیرین در ورزش  و مشارکتوقف 
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Abstract 
The purpose of this study was to design a paradigm model of attracting donors for sports 
development. The research method was qualitative and was done based on Grounded 
Theory with a systematic approach. For data collection, a semi-structured interview 
method was used. Data analysis was performed by the Strauss and Corbin method 
(1998). The statistical population included faculty members, Ph.D. students in sports 
management, national charities and experts from endowment organizations, managers, 
and experts from the General Directorate of Sports and Youth. The sampling method 
was initially targeted and continued with the snowball sampling method. Twenty-six in-
depth and semi-structured exploratory interviews were conducted and continued until 
the theoretical saturation stage. In the form of a paradigm model, the results showed 
that 12 main elements were found as effective elements in attracting the donor's 
participation, which included: causal factors (religious and motivational suggestions), 
basis factors (socio-cultural, structures, supportive - religious contexts), interventional 
factors (political-security values, attitude, past performances), strategies (specialization 
of people participations), consequences(enhancing of positive effects of people 
participations). The attraction of donors' participation in sport for sports development 
was recognized as a vital element. The results showed that creating coordination 
between departments to solve the problems of charitable participation, the sympathy of 
sports-related bodies, holding meetings with trustees and clerics to justify and express 
the importance of sports, were among the factors attracting charities for sports 
development. It is suggested that to attract the participation of benefactors for the 
development of sports, an make interpretation of religious narrations and hadiths  which 
indicates the importance of sports. Also, identify and develop factors that motivate 
sports philanthropists. 
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