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 مقدمه

حسان و نیکوکاري بخش مهمی از فرهنگ مردم ا

و گستردگی صدقه، وقف و ... در  دیآیمشمار مسلمان به

کشورهاي اسالمی نشان از اهتمام تاریخی مسلمانان به امور 

ي اسالمی هاآموزه). در این میان 6خیریه و نیکوکاري دارد (

عامل مشارکت در امور خیریه  نیترمهمي مذهبی هازهیانگو 

در افزایش انگیزة  توانندیماست؛ اما عوامل دیگري نیز 

خیرین  يهازهیدرك بهتر انگ). 20مؤثر باشند ( 1خیرین

شود  لیتبد از آنهاثرتر ؤم یکمک مال يآوربه جمع تواندیم

 یکمک مال يآوراقدامات جمع ریبر سا این موضوعکه 

). بیشترین حمایت 25است (ه بر ورزش قابل استفاد یمبتن

از ورزش کشور را دولت و منابع مالی دولتی بر عهده دارند 

ي در چنین گذارهیسرمادلیل کاهش این منابع براي که به

). در نتیجه، 11اموري، پاسخگوي نیاز ورزش کشور نیست (

ي مختلف که مسئولیت ورزش کشور را بر عهده هاسازمان

با اتکا به بودجۀ دولتی نیازهاي خود دارند، قادر نخواهند بود 

)؛ ورزش دانشجویی نیز از این امر مستثنا 23را تأمین کنند (

ي مدون براي ورزش زیربرنامهها و نیست. تدوین سیاست

، تأمین منابع انسانی و ایجاد امکانات و هادانشگاه

 هانهیهزي ورزشی، تأمین منابع مالی و کنترل هارساختیز

 ).14الزامی است (

تأمین و  سازنهیزمعنوان توسعۀ تربیت بدنی و ورزش به

ي هابرنامهتربیت نیروي انسانی سالم و تندرست، بخشی از 

و در این زمینه توسعۀ ورزش  رودیمشمار توسعۀ ملی به

ي ورزش هامؤلفهدانشگاهی نقش مؤثري در توسعۀ دیگر 

وسعۀ سالمت یعنی ورزش همگانی، قهرمانی و حفظ و ت

). ورزش دانشجویی باید 4جسمی و روانی دانشجویان دارد (

ي الزم و ایجاد بستري هانهیزمدر جهت فراهم آوردن 

مناسب و پاسخگویی به نیازهاي اساسی دانشجویان، 

یی را براي تقویت جسم و پرورش روح آنها مدون هابرنامه

                                                           
1. Donors 

بخش  در ژهیوبه). در ایران نخبگان مدیریت ورزش 18کند (

دانشگاهی، راه تحول و تعالی ورزش دانشگاهی را گردهمایی 

 آن راو نهادهاي مستقل رسمی دانسته و  هاانجمندر قالب 

عاملی براي ایفاي نقش مؤثرتر در مواجهه با مسائل 

ي هابرنامه). در همین زمینه یکی از 5( اندافتهاجتماعی ی

ر، توسعۀ ي کشوهادانشگاهراهبردي ادارة کل تربیت بدنی 

فرهنگ مشارکت خیرین در ساخت اماکن ورزشی 

ي ورزشی دانشگاه هامیتدانشگاهی و جذب حامیان مالی 

جهت با توسعۀ فضاهاي ورزشی است. با توجه به )، هم28(

ي در زمینۀ ورزش و گذارهیسرمانیاز کشور به 

 توانندیمي مالی در این خصوص، افراد خیر هاتیمحدود

اماکن و تجهیزات ورزشی کشور ایفا  وسعۀتنقش بسزایی در 

در کمک به  نیریخ). نقش مهم حامیان مالی و 7کنند (

ي مختلف کشورها کامالً آشکار است و هابخش توسعۀ

و  اندکردهي پیدا اژهیوو واقفان در این زمینه جایگاه  ناریخ

راهی براي توسعۀ  به نیریخي هاکمکاستفاده از 

یی قادر به تأمین تنهابهي مختلفی که دولت هابخش

 ي آنها نیست، تبدیل شده است.هانهیهز

 يرا برا یفرصت باورند که ورزش نیپژوهشگران بر ا

صورت همزمان داوطلبانه به یۀریاعانه و امور خ يآورجمع

یی در هاپژوهش). در بیشتر کشورها 8ه است (آوردفراهم 

م صورت گرفته ي مردهامشارکتخصوص جذب و جلب 

لستان است و کشورهایی مانند آلمان، استرالیا، اسپانیا، انگ

ی نیبشیپو غیره، راهکارهایی قانونی را براي این امر 

خودجوش و  صورتبه؛ اما در ایران مردم همواره انددهکر

هم میی چون وقف و امور خیر به این هاعنوانغیررسمی با 

، عدم ردي ورزش کشوري راهبهاضعف. یکی از اندپرداخته

ي در گذارهیسرماموفقیت در جذب بخش خصوصی به 

 ). 10ورزش است (
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با توجه به این موضوع که ورزش در توسعۀ  نیریخ

هاي بهداشتی و سالمت تأثیر دارد و محورهاي اولیۀ برنامه

سالمت را هدف قرار داده است و تأکید بر مشارکت در امر 

عنوان یک حمایت از ورزش مبتنی بر سالمت جامعه به

هاي متمرکز بر جامعه ارائه مفهوم، براي توصیف فعالیت

). اهمیت نقش 27( پردازندیم، در ورزش به فعالیت شودیم

در کشور در  مینیبیمکه  شودیمخیرین هنگامی آشکارتر 

بر انقالب، جنگ تحمیلی و تحریم حال توسعۀ ایران عالوه

ی، تحوالت درونی شگرفی در فرهنگ و المللنیباقتصادي 

). این موضوع سبب شده است تا 8مدنیت رخ داده است (

خصوص ي ورزشی بههاسازمانر ارزش زیادي براي افراد خی

در ورزش دانشگاهی پیدا کنند و تالش در جهت توسعۀ 

ورزش دانشگاهی با کمک خیرین و حامیان مالی ورزش 

دانشگاهی در کنار تدوین برنامۀ عملیاتی توسعۀ ورزش 

منظور جلب و به هادانشگاهدانشجویان و حمایت و ترغیب 

(خیرین ورزشی) در جهت اجراي جذب منابع غیردولتی 

ي ورزش دانشجویی نمونۀ بارزي از این موضوع هاتیفعال

حامی دانشگاه، در هیچ جا  نیریخدر اساسنامۀ بنیاد  است.

از ورزش دانشجویی نامی به میان نیامده است. با توجه به 

ي کلی برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادي، هااستیساینکه در 

در تهیۀ طرح جامع با رویکرد اجتماعی و فرهنگی کشور (

گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه) در بخش فرهنگی آن 

به اهتمام به توسعۀ ورزش هم اشاره شده، اما عمالً شاهد 

). شواهد 7ورود موقوفات در امر گسترش ورزش نیستیم (

به ورزش  افتهیصیتخصدهد که بودجۀ نشان می

می اقشار ویژه ورزش همگانی که با تمادانشجویی، به

اند، ناکافی بوده و مانند بسیاري از دانشجویان در ارتباط

ي خدماتی دیگر مانند خدمات درمان و بهداشت، هاحوزه

بر منظور پیشبرد اهداف خود عالوهو ... به هاخوابگاهامور 

ي دولت به مشارکت مردمی و خیرین نیازمند هاتیحما

 ). 15است (

کل تربیت بدنی وزارت  از ابتکارات و اقدامات ادارات

علوم در کشور الف) تشکیل شوراي حامیان مالی ورزش، 

ي جذب حامیان مالی، ج) ایجاد نظام هانامهنیآئب) تدوین 

منظور حفظ و جذب خیرین ورزشی، د) افزایش انگیزه به

نگهداري خیرین ورزش و هـ) توسعۀ فرهنگ مشارکت 

خیرین در ساخت اماکن و فضاهاي ورزشی است که 

 ).13در ورزش دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد ( تواندیم

ورزشی  نیریخمطالعه در مورد جذب حامیان مالی و 

تا عوامل دخیل  دهدیمبه متولیان ورزش دانشگاهی اجازه 

را شناسایی کنند. با اینکه  یورزش نیریخجذب در تثبیت 

ي قوي دارد، با این انهیشیپتحقیقات در زمینۀ بازاریابی 

در زمینۀ حمایت مالی در ورزش  رسدیمنظر حال به

ورزش دانشجویی  نیریخدانشجویی و عوامل مؤثر در جذب 

هاي اطالعات جامع و کاملی در دسترس نباشد و در سال

در حوزة خیرین ورزش انجام گرفته  اخیر تحقیقات کمی

که فقط به جنبۀ عمومی جذب خیران و واقفان در ورزش 

) و دیگر مقاالت نیز تفاسیر و 2پرداخته شده است (

آمده از افراد دستبهمبتنی بر اطالعات  شدهارائهراهکارهاي 

 عادي و بیشتر در زمینۀ خیرین آموزشی است. 

کنندة منابع تعیینبا توجه به آنچه اشاره شد، نقش 

ي جذب حامیان مالی و خیرین در ریگجهتعلمی در 

ورزش دانشجویی، اجراي تحقیق حاضر از اهمیت و ضرورت 

توجهی خیرین بسزایی برخوردار است. عوامل مختلفی در بی

کنندگان به حوزة ورزش دانشجویی تأثیرگذار و مشارکت

عدم است که در این پژوهش سعی بر این است تا دالیل 

مشارکت مردم، موانع مشارکت مردمی در حوزة ورزش 

هاي دانشجویی از دیدگاه خیرین و مدیران ورزش دانشگاه

ي هايزیربرنامهکشور شناسایی و راهکارهاي عملی براي 

هاي خیرین و منظور جذب مشارکتجامع و اصولی به

حامیان مالی ارائه شود. بنابراین باید دید چه عواملی بر 

تمایل حامیان مالی و خیرین در ورزش دانشجویی تأثیرگذار 
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است؟ این عوامل چگونه و از چه طریقی بر تمایل و جذب 

و  ندحامیان مالی و خیرین به ورزش دانشجویی تأثیرگذار

ه است؟ و در بین این عوامل کدام عامل چگون آنهاروابط بین 

تا عوامل بیشترین تأثیر را بر تمایل به جذب حامیان مالی 

 و خیرین به ورزش دانشجویی دارند؟

 

 روش پژوهش

کیفی و (روش انجام پژوهش حاضر، روش آمیخته 

 کارکه ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی به است )یمک

هش از روش براي ساخت مدل مفهومی پژو. گرفته شد

استراوس  شده توسطارائه )1تئوري دنداگر( بنیادیۀ دادهنظر

عات الکیفی با اط يهااستفاده شد. ابتدا داده 2و کوربین

و پس از  يآورجمع يریگبازپاسخ براي ساخت ابزار اندازه

پیمایشی -تدوین پرسشنامه، از طریق روش تحقیق توصیفی

روش  .گردآوري شد 1398در سال کمی  يهاداده

 به که کیفی است مطالعات يریگنمونهنوع  از يریگنمونه

 به نسبت نظري اشباع معیار از استفاده با و روش

 تا گرفت. این روش انجام آماري جامعۀ از يریگنمونه

 اطالعات و باشند تکراري آمدهدستبهي هاداده کهیوقت

 بهکه در اصطالح  کندیم پیدا ادامه دست نیاید،بیشتري به

 کنندگانمشارکت. شودیمنظري گفته  اشباع شاخص آن

 شامل استادان يدیکل نظرانصاحب از نفر 15 پژوهش، این

دانشگاهی و مدیران اجرایی ورزش دانشگاهی کشور با 

سال در زمینۀ ورزش دانشجویی  15حداقل سابقۀ اجرایی 

 روش به و اندشدهمشخص  1که در جدول  بودند

 انتخاب معیار انتخاب شدند. هدفمند يریگنمونه

 سؤال خصوص در آثاري از برخورداري ،شوندگانمصاحبه

 از کاملی اطالعات اینکه به توجه با است و بوده پژوهش

 نیز هاداده يآورجمع نبود، براي موجود افراد این فهرست

 که استفاده شد ساختاریافتهنیمه مصاحبۀ روش از

 و بوده آن بارز يهایژگیو از بودن عمیق و يریپذانعطاف

 است. ي کیفیهاپژوهش مناسب

 
 . مشخصات اعضاي نمونه1جدول 

 تعداد مصاحبه تعداد افراد نوع ارتباط با پدیدة محوري پژوهش
 5 5 مدیران ارشد ورزش دانشگاهی

 10 8 اعضاي هیأت علمی دانشگاه در زمینۀ تحقیق 
نیریخي هاتیفعالمدیران مطلع با   2 2 

 17 15 جمع
 

ي پردازهینظر، سه رویکرد جداگانه را در 3کرسول

معرفی  گراساخت، نوظهور و مندنظامبنیاد با عناوین داده

کرده است. در این مطالعه متناسب با هدف پژوهش از روش 

 تريزیتجو، هاروشاستفاده شد که با توجه به سایر  مندنظام

بنیاد، بر ي دادهپردازهینظراست و رهیافت منتخب به 

 هادادهمنظور تحلیل ضرورت استفادة چندگانۀ مشخص به

و  5محوري ،4ي بازکدگذاراند از: که عبارت کندیمکمک 

                                                           
1. Grounded Theory 
2. Strauss & Corbin 
3. Creswell 

که در پایان بر ارتقاي یک الگوي پارادایمی یا  6گزینشی

 در. شودیمتصویري واضح از الگوي یادشده تأکید 

لحاظ  . سپس، بهشوندیها شکسته مباز، داده يکدگذار

 دیآنها تول يهایژگیو ها وو مقوله شده يبندگروه یمفهوم

ها داده آزاد يگردآور ،يمرحله از کدگذار نیدر ا. شودیم

نمودار  يمحور ۀمقول يکه اثرها کندیم دایادامه پ یزمان تا

محدود کردن  یمعن به زین یانتخابي کدگذار. شود

4. Open Coding 
5. Axial Coding 
6. Selective Coding 
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است که مربوط به  ییرهایبه آن دسته از متغ يکدگذار

 يمحور ۀکه مقولیزمان ،یعبارتبه. هستندي محور ریمتغ

 ها درو مصاحبه شدهآغاز  یانتخابي نمودار شد، کدگذار

. نظریۀ برخاسته از شوندیم يکدگذار يمحور ریجهت متغ

ي اطالعاتی هامقولهي را براي توسعۀ اهیرو هاداده

(کدگذاري محوري) و ارائۀ  هامقوله(کدگذاري باز)، توسعۀ 

با یکدیگر  هامقولهیک داستان براي مرتبط ساختن 

ي از امجموعهو با  کندیمي گزینشی) آماده کدگذار(

 ).21( رسدیمي نظري و استداللی به پایان هاهیقض

ي هاافتهو شماتیک از ی مندنظاممنظور ارائۀ مدلی به

شده، سعی شد از مدل يکدگذاري هادادهبرخاسته از 

) 1998و کوربن ( اشتراوستوسط  شنهادشدهیپ 1پارادایمی

 استفاده شود. 

. است، پیمایش مرحلهروش کمی مورد استفاده در این 

جذب  ةهدف این پیمایش بررسی نظر پاسخگویان دربار

بود که مفهوم آن از  خیرین در ورزش دانشگاهی

دستیابی  نیدست آمد. همچنهگرفته بصورت يهامصاحبه

. به یک مدل کمی از دیگر اهداف بخش کمی پژوهش بود

افراد داراي  تمامیآماري متشکل از  ۀجامعدر این بخش 

 خیرینیریت در سطوح مختلف ورزش کشور، مد ۀسابق

 تادان، اسدانشجویی آشنا به مسائل ورزش االمکانیحت

کشور، دانشجویان دکتري  يهامدیریت ورزشی دانشگاه

 و ورزشی خیریه ۀنظران در حیطمدیریت ورزشی، صاحب

که تعداد آنان  دانشجویی) ورزش ةن حوز(فعاالدانشجویی 

آماري  ۀشمار نمونروش کل. براساس استنفر  336حدود 

عنوان نفر به 315 برابر با جامعه بوده است. در نهایت تعداد

که در  گفتتوان نمونه انتخاب شدند. از سوي دیگر می

ییدي و مدل ساختاري، حداقل حجم نمونه أتحلیل عاملی ت

نمونه براي  21که  شودیبراساس متغیرهاي پنهان تعیین م

جذب خیرین ثر بر ؤعوامل م ۀمزم است. پرسشناالهر عامل 

مبانی  ۀکیفی با مطالع ۀدر مرحل در ورزش دانشجویی

و خبرگان دانشگاه و براساس  تاداننظري، مصاحبه با اس

شناسایی کد باز  73 )بنیادداده نظریه(کیفی  لیوتحلهیتجز

تدوین شد. در  مقولۀ فرعی 58پس از ادغام موارد مشابه  و

ال ؤس 45با  ياپرسشنامهان از تأیید استاد نهایت بعد

و روایی صوري و محتوایی آن توسط  طراحی و تدوین شد

 نفر از استادان دانشگاهی در حوزة مدیریت تأیید شد. 10

د (اجرایی، مدیریتی، مشارکت، بع 6پرسشنامه شامل 

بوده است که اجتماعی، اقتصادي)  -ی، فرهنگیرسانخدمت

 ).2(جدول  است ییهامؤلفههریک از این ابعاد خود داراي 

لیکرت از  يانهیگز 5ها از نوع بسته و از طیف این گویه

. نتایج تحلیل نشان است 1مخالفم الً کام تا 5موافقم الً کام

جذب خیرین  ۀمربوط به ابعاد پرسشنام يهاداد که شاخص

و بار عاملی مورد قبولی  t از مقدار در ورزش دانشگاهی

 يهاها شاخصجش این مؤلفهبرخوردارند و براي سن

 .شوندیمناسبی محسوب م
هاي پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخضریب همبستگی درونی گویه. 2جدول   
 پایایی ترکیبی ضریب آلفاي کرانباخ بعد ردیف

736/0 اجرایی 1  810/0  
769/0 مدیریتی 2  830/0  
790/0 مشارکت 3  851/0  
یرسانخدمت 4  755/0  826/0  
809/0 فرهنگی اجتماعی 5  857/0  
914/0 اقتصادي 6  935/0  

                                                           
1. Logic Paradigm 
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 شده،يآورجمع بندي اطالعاتدسته و استخراج از پس

 آماريروش ها از یهگوبندي منظور رتبهدر بخش کیفی به

درصد  70اجماع نظري گروه دلفی با معیار توافق باالي 

شد (رحمانی و  استفادهخبرگان نسبت به هر گویه 

درصد فراوانی و میانگین از جمله ). 1399همکاران، 

بود که براي آمار توصیفی استفاده شد. براي  ییهاآماره

استنباطی و بررسی پایایی ابزار تحقیق از  يهاتحلیل داده

 ماري ضریب آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبیهاي آروش

)CR( منظور بررسی روایی و ضرایب بارهاي عاملی و به

همگرا و واگرا ابزار تحقیق از ضرایب میانگین واریانس به 

رکر الو ماتریس فورنل ) AVE( شدهاشتراك گذاشته

ت البراساس تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد. از مدل معاد

 PLS و SPSS افزارن براساس نرممفریدساختاري و آزمون 

در  =α 05/0 نیز استفاده شد. سطح معناداري این پژوهش

 .نظر گرفته شد

 
 هاافتهی

 هیاولمفهوم  73 باز، با استفاده از تکنیک کدگذاري

 مقولۀ فرعی 58 مفاهیم این يبنددسته با که تعیین شد

 20 پیرامون محوري، کدگذاري مرحلۀ در و گرفت شکل

 3بندي صورت گرفت که در جدول اصلی، دسته مقولۀ

 کار مشخص شده است. چگونگی

 
 کدگذاري مرحلۀ سه در هاداده يبنددسته چگونگی. 3جدول 

ي اصلیهامقوله محورها ي فرعیهامقوله   

 شرایط علی

 تعصبات دینی

 خلقیات اسالمی
 فرهنگ اسالمی
 دیدگاه اسالمی

هاي دینیگرایش  

ي اجتماعیکارکردها  
 همدلی

 خیرخواهی
 تعاون

 دیدگاه خیرین

 توجه به تندرستی
 دید تأثیرگذارانه

 تقویت حس سودمندي
 دید پیشگیرانه

 عالقه
 احترام به جامعه

 احترام به ورزش و دانشگاه
 احترام به ورزش دانشجو

 دید خیرخواهانه
براي جامعهخیرخواهی   

مشارکتخیرخواهی در   

يانهیزمشرایط   

 نیاز جامعه
 درخواست اجتماعی

ییگراجمع  
 همواري حقوقی و قانونی تسهیل در دستیابی

 لمس اعتماد
 اطمینان به اهداف

ورزش دانشگاهی اجراکنندگاناطمینان به   

گرمداخلهشرایط   تمایالت 
 تعامل در امر خیریۀ ورزشی

 تمایل به حضور در ورزش دانشگاهی
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 دستیابی به منافع

 منافع مالیاتی
 تجربه

 جایگاه اجتماعی
 رضایت درونی

 تسهیالت

یدر ورزش دانشگاهرفتار خیرخواهانه  مقولۀ محوري  

 داوطلبی
 توسعۀ تجهیزات

 پیشرفت اماکن ورزشی
ي مالی در ورزشهاتیحما  

 راهبردها

يسازهماهنگ  

 هماهنگی مراکز خیریه
 ارتباط سازمانی

 احداث بخش مشارکت خیران
یرانتفاعیغهماهنگی مراکز   

 توجه به رسانه
 تبلیغ از طریق رسانه
 ایجاد آگاهی از رسانه

 قدردانی از طریق رسانه

 بازاریابی
 تشکیل جامعۀ هدف
 بازاریابی مشترك

يگذارصحه  

ي عملیاتیهابرنامهایجاد   
 برنامۀ جذب خیرین
 برنامۀ حفظ خیرین

 رویدادهاي خیرخواهانه
نامصاحبایجاد برنامه با حضور افراد   

 ایجاد برنامه براي آشنایی خیرین

 پیامد

 تسهیل در امور دولت
يگريتصدکاهش   

ي عمرانیهاپروژهکمک به تکمیل   

 سالمت دانشجویان
سالمت نخبگانتوجه به   

 توجه به سالمت نیروهاي انسانی
 توجه به سالمت ورزشکاران

 تعالی ورزش دانشجویی

 بهبود وضعیت تیم هاي ورزشی
 بهبود وضعیت ورزش ملی

 بهبود وضعیت ورزش همگانی
 بهبود وضعیت اوقات فراغت دانشجو

 توسعۀ پایدار ورزش
 توسعۀ پایدار در امر سرانه ورزشی

هارساختیزتوسعۀ پایدار در امر   

 
 یاآابتدا براي اینکه مشخص شود  ی،عامل یلر انجام تحل

 ؟خیر یا کار بردبه یلتحل يموجود را برا يهاداده توانیم

که مقدار آن شود؛ یمپرداخته  KMO1مقدار  ۀبه محاسب

                                                           
1. Kaiser, Mayer & Olkin 

 مقدارکه یدرصورت در نوسان است. 1تا  0 ینهمواره ب

KMO هاگویه ینب هايیباشد، همبستگ 7/0تر از بزرگ 

همچنین براي  مناسب خواهد بود. یعامل یلتحل جهت
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از آزمون  ،هاداده یسدر ماتر یهمبستگاز  یناناطم حصول

و بار عاملی  بارتلت ،KMO یجشد. نتا بارتلت استفاده

 شده است. نشان داده 4سؤاالت در جدول 

 
 و بار عاملی بارتلت ،KMOآزمون . 4 جدول

 بارتلت KMO بار عاملی سؤاالت حیطه

 اجرایی

و رفتارهاي برآورده ساختن نیازهاي جامعه هابرنامهعنوان یکی از خیریه به  574/0  

704/0  001/0  

ي اجتماعیهابیآسورزش دانشگاهی و ارتقاي آن عامل کاهش   448/0  
حقوقیهموار بودن قانونی و   576/0  

ۀ دانشگاهیرخواهانیخهاي و گروه هاتشکلتشکیل   597/0  
قانونی و  به لحاظهموار بودن مسیر اقدامات خیرانه در ورزش دانشگاهی 

ي وقفهاحوزهحقوقی نسبت به سایر   
522/0  

636/0 اعتماد خیرین به کارگزاران ورزش دانشگاهی  
کارگزاران ورزش دانشگاهی اعتماد به  468/0  

ي داوطلبانه و خیرانههاتیفعالکسب رضایت درونی از حضور در   277/0  

 مدیریتی

هیریمراکز خسازماندهی   573/0  

 
726/0  
 

001/0  

626/0 ایجاد ارتباط سازمانی  
ي خیرینهامشارکتایجاد بخش   680/0  

479/0 سازماندهی مراکز غیرانتفاعی  
ايتبلیغات رسانه  622/0  

یرسانیآگاه  484/0  
ايتجلیل رسانه  685/0  

ي مطرحهاتیشخصتبلیغ توسط   691/0  
764/0 تدوین راهبرد براي جذب خیرین  

791/0 ایجاد ارتباط مؤثر مسئوالن ورزش دانشگاهی با خیرین  
ارتباطیي بستر مناسب و مبتنی بر بازاریابی سازفراهم  681/0  

628/0 راهبرد براي حفظ خیرین  
761/0 رویدادبا حضور افراد شاخص  

ت
شارک

 م

533/0 سالمت نخبگان علمی  

786/0  001/0  

748/0 سالمت نیروي انسانی  
619/0 سالمت روحی دانشجویان  

ي ورزشیهارساختیزتوسعۀ پایدار   654/0  
648/0 توسعۀ سرانۀ ورزش دانشجویی  

ي دولتگريتصدکاهش   635/0  
ي ورزشی فعالهارشتهحمایت خیرین از ورزش دانشگاهی و   928/0  

569/0 کمک به پروزه هاي عمرانی  

ت
 خدم
رسان

ی
 

679/0 رفتار داوطلبی  
819/0  001/0 875/0 توسعۀ تجهیزات ورزش دانشگاهی   

753/0 توسعۀ اماکن ورزش دانشگاهی  
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براي انجام  هادانشگاهو  هاخوابگاهو اماکن ورزشی در  هاسالنایجاد و توسعۀ فیزیکی 
ي ورزشی دانشجویان دخترهاتیفعال  

812/0  

ي خرید البسه و تجهیزات ورزشی براي دانشجویان و یا تخفیفهافیتخفایجاد   739/0  
استانی و کشوري ورزش دانشگاهی در سطح دادهایروحمایت مالی از برگزاري   718/0  
ی المللنیبي ورزشی دانشگاهی به رویدادهاي هامیتحمایت مالی در اعزام 

 دانشگاهی
865/0  

 فرهنگی اجتماعی

752/0 وجود باورهاي اسالمی  

873/0  001/0  

ي خیرانههاتیفعالاعتقاد به پاداش معنوي و اخروي در پی   749/0  
معنويداشتن اخالقیات و روحیات   647/0  

754/0 همدلی اجتماعی  
677/0 خیرخواهی اجتماعی  

768/0 توجه به همنوع  
849/0 عالقه به ورزش و دانشگاه، عالقه به دانشجویان  

ي اجتماعی و خیرانههاتیفعالفرهنگ مشارکت در   867/0  

 اقتصادي

567/0 جذابیت خیریه در ورزش  

793/0  001/0  
مالیاتی امتیازهاي  763/0  

575/0 کسب جایگاه اجتماعی  
784/0 کسب تسهیالت  

 
آزمون بارتلت  يو عدد معنادار KMOبا توجه به عدد 

مناسب  یعامل لیتحل ياجرا برايها گفت که داده توانیم

 یعامل لیتحل ياجرا يبرا یازن مورد طیو از شرا بوده

 عوامل. براي انجام تحلیل عاملی بهتر است دنبرخوردار

باشند. برخی  3/0تر از داراي ضریب همبستگی بزرگ

را  4/0و گاهی باالتر از  3/0پژوهشگران ضرایب باالتر از 

در نظر  یا عامل تصادفیصفر را ضرایب کمتر  ومعنا دانسته 

در پژوهش حاضر حداقل ضریب معنادار  ).12گیرند (یم

 هابار عاملی سؤال ترتیباست؛ بدین شده تهدر نظر گرف 4/0

از حضور در  یدرون تیکسب رضا( سؤالاز  ریغبه

که در  277/0 یعاملبار  با) رانهیداوطلبانه و خ يهاتیفعال

باالتر از داراي بار عاملی  هاسؤالشوند، باقی یممدل حذف 

 ییتوانا یخوببه هاهیگو که گفت توانیمهستند و  4/0

 دارند. را یبررس مفهوم مورد يریگاندازه

 
 همراه با ضرایب استاندارد پژوهشة ساختاري شداصالح. مدل 1تصویر 
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 همراه با ضرایب معناداري پژوهشساختاري  شدهاصالح. مدل 2تصویر 

 برازش مدل -

، به پژوهشي ریگاندازهبررسی پایایی مدل  منظوربه

بررسی ضرایب بارهاي عاملی، ضرایب آلفاي کرونباخ و 

و  2اشتراکات تحقیق، ضرایب يرهایمتغو  1پایایی ترکیبی

 پرداخته شد.  )2R( نییتب بیضر

 
 پژوهش. نتایج معیار متغیرهاي پنهان و آشکار 5جدول 

 متغیرهاي مکنون
 متغیرهاي آشکار متغیرهاي پنهان

آلفاي ضریب 
 کرونباخ

ضریب پایایی 
 ترکیبی

 )2Rتبیین( ضریب اشتراکات

 000/0 649/0 921/0 865/0 اجرایی
 000/0 391/0 829/0 751/0 یتیریمد

 000/0 355/0 891/0 751/0 مشارکت
 000/0 677/0 819/0 799/0 یرسانخدمت

 000/0 648/0 857/0 893/0 فرهنگی اجتماعی
 000/0 295/0 935/0 864/0 اقتصادي

 967/0 000/1 000/1 000/1 جذب خیرین در ورزش دانشجویی کشور
 GOF شاخص برازش   2Rتبیین ضریب اشتراکات

361/0 967/0 627/0 

                                                           
1. Composite Reliability 2. Communality 
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این معیارها در مورد  5ي جدول هاافتهمطابق ی

متغیرهاي مکنون پنهان و آشکار مقدار مناسبی را اتخاذ 

مناسب بودن وضعیت پایایی  توانیمرو ، ازاینانددهکر

تبیین  ، مقدار ضریب1پژوهش را تأیید کرد. مطابق شکل 

)986/0=2R شدهمحاسبهي پژوهش زادرون سازه) براي 

مناسب بودن  توانیماست که با توجه به سه مقدار مالك، 

برازش مدل ساختاري را تأیید کرد. با توجه به مقدار 

برازش قوي مدل  627/0دار به مق 1GOFبراي  آمدهدستبه

 .شودیمکلی تأیید 

 
 پژوهش مدل ي عواملبندرتبهو  معناداري ضرایب و مستقیم رابطۀ نتایج .6جدول 

 
و  1(تصاویر  آمده از مدل تحقیقدستبراساس نتایج به

، Sig=001/0اجرایی (ل گفت که عام توانیم 6و جدول  )2

206/10=t ،(مدیریتی  عامل)001/0=Sig ،348/7=t ،(

 عامل)، Sig ،546/10=t=001/0(عامل مشارکت 

فرهنگی  عامل)، Sig ،964/10=t=001/0(ی رسانخدمت

اقتصادي  عامل)، Sig ،256/11=t=001/0(اجتماعی 

)001/0=Sig ،131/7 =t بر جذب خیرین در ورزش ،(

با توجه به  تأثیر مثبت و معناداري دارند.دانشجویی کشور 

نتایج این جدول به فرضیات تحقیق جواب داده شده و مدل 

 ) ارائه شد.1کیفی (نمودار 

                                                           
1. Goodness of  Fit 

 پژوهش روابط علی بین متغیرهاي عوامل
ضریب 

 )β( ریمس
 يمعنادار

)T-Value( 
نتیجه 
 آزمون

 قبول 256/11 873/0 جذب خیرین در ورزش دانشجویی کشور       اجتماعی -فرهنگی 1

 قبول 964/10 819/0 جذب خیرین در ورزش دانشجویی کشور   خدمت رسانی 2

 قبول 546/10 786/0 جذب خیرین در ورزش دانشجویی کشور       مشارکت         3
 قبول 206/10 704/0 جذب خیرین در ورزش دانشجویی کشور اجرایی 4

 قبول 348/7 726/0 جذب خیرین در ورزش دانشجویی کشور             ی   تیریمد 5
 قبول 131/7 793/0 جذب خیرین در ورزش دانشجویی کشور              اقتصادي   6
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 . مدل کیفی پژوهش1نمودار 
 

 يریگجهینتبحث و 

هاي کیفی حاصل از مصاحبه، ارائۀ نتایج حاصل از داده

در قالب ابعاد مدل جذب خیرین در ورزش دانشجویی کشور 

 3( يانهیزم طیمقوله)، شرا 5(ی عل طیشراگانه، شامل شش

 1(ي محور ۀمقوله)، مقول 2( گرمداخله طیمقوله)، شرا

است. نتایج مقوله)  4( امدهایقوله)، پ 5( مقوله)، راهبردها

تعصبات دینی، کارکردهاي اجتماعی، دیدگاه  نشان داد

رایط علی هستند خیرین، عالقه و دید خیرخواهانه جزو ش

 طیشرا، جزو اعتماد لمس ،تسهیل در دستیابی ،نیاز جامعه و

از  تمایالت و دستیابی به منافع، نیهمچني هستند. انهیزم

در ورزش  خواهانهری، رفتار خندگرمداخله طیشراي هامقوله

که  ییاز جمله راهبردها ،يمحور ۀمقول وجز یدانشگاه

ي، توجه به رسانه، سازدند همگامکرعنوان  نامتخصص

ي عملیاتی و رویدادهاي هابرنامهبازاریابی، ایجاد 

                                                           
1. Shank & Lyberger 
2. Kirkesaether 

ي تسهیل در هامقوله امدهایپاما در بعد ، خیرخواهانه است

امور دولت، سالمت دانشجویان، توسعۀ پایدار، تعالی ورزش 

و  يدریحي هاافته. نتایج همسو با نتایج یشدند ییشناسا

، امیري )1396ران (و همکا یحسن شاه، )1396( انیفیشر

کشاورز و ، )1395کشاورز و همکاران ()، 1399و همکاران (

شانک و ، )2018و همکاران ( يباقر، )1392همکاران (

 و همکاران 3لویف، )2011( 2ستمریکر، )2015( 1برگریال

). حیدري و 28، 27، 26، 19، 13، 8، 7( )2020( است

 ،ییاجرا-یمانع قانون) بیان داشتند 1396شریفیان (

عوامل مؤثر بر  و خود ورزش یاجتماع -یفرهنگ ،ياعتقاد

) نیز 1395است. کشاورز و همکاران ( نیریمشارکت خ

 ،یابیبازار ،يو اقتصاد یمال ،یورزش ،یتیریمد تیاولو

 یفرهنگ ،یقیو تشو یتیحما ،یاسیس ،یغاتیو تبل يارسانه

 يگذارهیعوامل جذب سرمای را و قانون یو حقوق یو اجتماع

3. Filo 

 پیامدها:
 تسهیل در امور دولت .1
 . سالمت دانشجویان2
 توسعۀ پایدار .3
 . تعالی ورزش4

 

 راهبردها:
 همگام سازي .1
 به رسانه. توجه 2
 . بازاریابی3
 . ایجاد برنامه هاي عملیاتی4
 . رویدادهاي خیرخواهانه5

 

محوري: ةپدید  
رفتار خیرخواهانه در ورزش 

 دانشگاهی

:یعلشرایط   
 تعصبات دینی.  1
 کارکردهاي اجتماعی. 2
 . دیدگاه خیرین3
 . عالقه4
 . دید خیرخواهانه5

 

 عوامل مداخله گر:
 تمایالت.  1
 دستابی به منافع. 2

 
 

 عوامل زمینه اي:
 جامعه نیاز. 1
 تسهیل در دستیابی .2
 . لمس اعتماد3
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) 2018در ورزش معرفی کردند. باقري و همکاران (

 ستمیس ،یابیبازار ،یمنابع انسان ،یمنابع مال ت،یریمد

عوامل را  و توسعه قیثر، تحقؤم اتیعمل د،یتول ،یاطالعات

ی ذکر در ورزش یمال يهاتیبر جذب حما یسازماننیب

در  رشیپذ تیفقدان قابل )2020کردند. فیبو و همکاران (

از عوامل  ی رازمان تیمحدود ی ونگیفقدان نقد ن،یریخ انیم

 غات،یتبل ،یعوامل اجتماع نیریدر جذب خ رگذاریمهم تأث

 نیریدادن به خ زهیو انگ زیو جوا یتیشخص ۀوجه ،یقدردان

ذکر  موفق یمال يهاکو کم هیریدر ورزش در جذب خ

و همکاران  1ولفکردند. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق 

). 29، 24ناهمسوست ( )2019( و همکاران لویف و )2013(

به احتمال زیاد دلیل ناهمسو بودن نتایج نوع فرهنگ حاکم 

براي  شدهمیترسبر سیستم دانشگاهی و اهداف راهبردي 

 ورزش دانشگاهی در تحقیقات مذکور بوده است.

به  توانیمآمده دستي بههاافتهبا در نظر گرفتن ی

الیل ) اشاره کرد، از د1399و همکاران (ي امیري هاافتهی

توان به مفاهیم مشترك مثل ترویج همخوان بودن می

یی براي حضور هانهیزمي خیرخواهانه، ایجاد هاتیفعال

 هاپژوهشمبناي نظري که در بیشتر  نیهمچنخیرین و 

 ).3استفاده شده است، یاد کرد (

 و هادانشگاهکمک به ساخت و تجهیز اماکن ورزش در 

زمینۀ مشارکت  تواندیمي دانشگاهی احتماالً هاخوابگاه

ي ورزشی و هاتیفعالدانشجویان و نخبگان علمی در 

عنوان نیروي انسانی تندرستی را افزایش دهد. دانشجویان به

ي ورزشی و کسب هاتیفعالمورد نیاز کشور با شرکت در 

ي شغلی خود در جامعه آماده هاتیفعالتندرستی براي 

با استفاده از  هاخوابگاه. دانشجویان و ساکنان در ندشویم

ي تربیت هابرنامهفضاي ورزشی مهیاشده توسط خیرین و 

روحی و گذران اوقات فراغت روحیه و نشاط  لحاظبدنی به 

نکویی مقدم و همکاران . کسب کنند توانندیممطلوبی 

                                                           
1. Woolf 

) در بررسی نقش مؤسسات خیریه در نظام سالمت 1392(

فعالیت مؤسسه، تأمین منابع، نوع منابع اهدایی، نحوة حوزة 

ها و نحوة تعامل با دانشگاه و سایر صرف منابع، چالش

مؤسسات مرتبط در خصوص مدیریت مؤسسات خیریه 

 قیتحق نیانتایج همراستا با  جینتا ن). ای16شناسایی شد (

 .است

ر جذب خیرین د عوامل مؤثر بر يبندتیمنظور اولوبه

از شجویی در بخش کمی و سؤال دوم تحقیق ورزش دان

حاصل از  يهاافتهیآزمون فریدمن استفاده شد. براساس 

جذب خیرین در ورزش آزمون فریدمن بین عوامل مؤثر بر 

رد. با تفاوت معناداري وجود دا يهااز نظر نمونهدانشجویی 

طورکه مشاهده آمده هماندستبه ۀتوجه به میانگین رتب

 عامل«و  »یاجتماع -فرهنگیعامل « ،شودیم

 و جذب خیرینعوامل مؤثر بر  نیترمهم» یرسانخدمت

 .آخر قرار داشت ۀاز نظر اهمیت در رتب »اقتصاديعامل «

نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق افشاري و همکاران 

که  داردیمیست، زیرا این محقق بیان ن) همسو 1397(

مایه عامل جذب سرترین عوامل مدیریتی و سازمانی،  مهم

هاي ورزشی استان است. همچنین عوامل براي پروژه

 ).1اجتماعی و فرهنگی کمترین اهمیت را داشتند (

) نیز با این نتیجه 1396نتایج حیدري و شریفیان (

همسو نبوده است، زیرا تمامی عوامل مورد بررسی در 

پژوهش، مانع از مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهاي ورزشی 

ترتیب اولویت عبارت است د و میزان ممانعت آنها بهانبوده

از: مانع قانونی اجرایی، اعتقادي، فرهنگی اجتماعی و مانع 

امید داشت که با  توانیممربوط به خود ورزش؛ بنابراین، 

منظور رفع این موانع، مسیر مشارکت خیرین براي اقدام به

و سیدباقري ). نتایج تحقیق 8توسعۀ ورزش هموار شود (

) همسو با این نتیجه نبوده است، زیرا در 1396شریفیان (

گذاري بخش خصوصی در ورزش مدل عوامل جذب سرمایه
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ترتیب اولویت مدیریتی، ورزشی، قهرمانی ایران نه عامل به

اي و تبلیغاتی، سیاسی، مالی و اقتصادي، بازاریابی، رسانه

نی حمایتی و تشویقی، فرهنگی و اجتماعی و حقوقی و قانو

) نیز به این 1393( زاده و همکاران). خسروي9وجود دارند (

ي و مشارکت بخش خصوصی گذارهیسرمانتیجه رسیدند که 

در ورزش باموانع اقتصادي، اطالعاتی و بازار سرمایه، 

مدیریتی، قانونی و حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، حمایتی و 

و همکاران  لویف ).9تشویقی، و سیاسی مواجه است (

عوامل  به نقش خیرین در ورزش اشاره کردند از )2019(

عوامل در مطالعه آنان  نیریگذار در جذب خریثأمهم ت

و  زیجوا وی تیشخص ۀوجه ،یقدردان غات،یتبل ،یاجتماع

گزارش شد که همسو با  در ورزش نیریدادن به خ زهیانگ

 میهابراهمچنین نتایج مطالعه  ).24نتایج این تحقیق است (

 2دجباال) و 2018، باقري و همکاران ()4201( 1و المرشد

). 26، 22، 19همراستا با نتایج این بخش است ( )2017(

نشان داد در بیشتر  گرفتهانجامبررسی پیشینۀ تحقیقات 

به موانع مشارکت خیرین در ورزش پرداخته شده  هاقیتحق

آمده دستبهاست. با توجه به پیشینۀ تحقیق و نتایج 

ي ورزشی توسط هارشتهتجهیز اماکن و گفت  توانیم

ي هارشتهو مشارکت دانشجویان در  هادانشگاهخیرین در 

موجب بروز استعدادهاي ورزشی از  تواندیممختلف ورزشی 

بین دانشجویان شود و حمایت خیرین از ورزش دانشگاهی 

ي ورزشی هامیتي ورزشی فعال موجب تشکیل هارشتهو 

. توسعۀ شودیمي مختلف هارشتهدانشجویی در 

ي ورزش دانشگاهی موجب گرایش دانشجویان هارساختیز

ي مختلف و بروز و کشف استعدادهاي ورزشی در هارشتهبه 

. حمایت خیران از تجهیز و ساخت اماکن شودیمسطح ملی 

ورزشی سبب مشارکت دانشجویان به ورزش همگانی 

و  هاگاهدانش. اماکن و تجهیزات ورزشی در شودیم

ي دانشجویی نیازهاي اوقات فراغت دانشجویان را هاخوابگاه

                                                           
1. Ibrahim & Almarshed 

تأمین کند. تحقیقی همراستا با این تحقیق یافت  تواندیم

اي از فعالیت و اقدام نشد. پدیدة وقف داراي حیطۀ گسترده

ی هدایت شود، به بسیاري از درستبهاست، تا جایی که اگر 

جامعۀ انسانی با کمبودهاي گاه دهد و هیچنیازها پاسخ می

رو نخواهد شد؛ اقتصادي، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی روبه

اما مهم این است که هم نیازها براساس اولویت در سطح 

افکار عمومی معرفی شود و هم ضرورت آن عینی و متناسب 

با عواطف و درك و توجه واقفان لحاظ شود. البته وقف 

و خانوادگی نقش داشته  هاي شخصیتواند در رشد جنبهمی

باشد و گاه در بعد عمومی و در جهت پر کردن خألهاي 

اجتماعی نقش مهمی دارد که قرآن نیز بر کارهاي عمومی 

هاي و همیاري و حل مشکالت و برطرف کردن نابسامانی

کند؛ یکی از جامعه از طریق تعاون بر نیکی تأکید می

انشگاهی بیان ورزش د توانیمي وقف یا خیریه را هاجنبه

امروزه ورزش از ضروریات زندگی بشر است. ورزش  کرد.

تنها به افزایش آمادگی جسمانی در دانشجویان کردن نه

انجامد، بلکه براي تقویت روح و روان نیز مفید است. می

هاي مختلف، کسب نشاط و شادابی، مقابله با بیماري

تماعی، ي اجهايکاربزهها و جلوگیري از گسترش ناهنجاري

وري از نتایج مقابله با اعتیاد، ایجاد امید و ارتقاي بهره

ي مادي و معنوي براي گسترش ورزش هايگذارهیسرما

دانشگاهی است. نکتۀ مهم، فراهم آوردن امکان ورزش ارزان 

کشور ي هادانشگاهست. چون بیشتر هادانشگاهو رایگان در 

رو توانایی اینبودجۀ پایین در بحث ورزش برخوردارند، از از

تخصیص درآمد براي ورزش کردن را ندارند؛ لذا یکی از 

باید براي جذب خیرین  هادانشگاههاي مهم سیاستگذاري

ي براي توسعۀ ورزش دانشگاهی هم سازفرهنگباشد. 

راهکارهاي مستقیم (کمک دولت) دارد و هم غیرمستقیم 

(جذب خیرین) که امید است در این مسیر شاهد 

با توجه به این نتایج پیشنهاد  .اي چشمگیر باشیمهموفقیت

2. Djaballah 



 
 183                                                        و ارائۀ مدلکشور  ییورزش دانشجو در نیریجذب خبر  عوامل مؤثر ییشناسا

 

 

خیرین  جذبمنظور که براي ورزش دانشگاهی به دشویم

فقط به مقولۀ جذب نپرداخته نشده و سعی شود که این 

ي هارسانهي آینده با قدردانی در هايهمکارخیرین براي 

ملی و دانشگاهی و همچنین سمینارها براي ورزش 

 ي دیگر حفظ شوند.هايهمکاردانشگاهی و 

خیرین در ورزش جذب نشان داد که لزوم  نتایج

 که با اثربخشی تبلیغات همواره مهم است دانشجویی

قق ، این امر محدر بخش خیریه و ورزش دانشجویی هارسانه

 نخیریبا حمایت از  تواندیدولت م زمینه. در این شودیم

 يذارگهیبه ورزش و سرماخیرین در امر ورزش سبب ورود 

شده شناسایی رگذاریبا توجه به عوامل تأث نیهمچن شود.

توسعۀ عامل با توجه به  عوامل مشارکتیطور مثال به

رزشی وسایل و ۀها، تهیورزشی در دانشگاهي هاسالن

ورزش بر  تأثیرات ةقیمت، انتشار نشریاتی دربارارزان

دانشجویان ت براي المتی و توسعۀ امکانات و تسهیالس

داشته دانشجویی ثرتري در توسعۀ ورزش ؤنقش م تواندیم

 باشد. 

با  خیرین در امر ورزش دانشجویی دشویمپیشنهاد 

در ورزش و ارتقاي  يگذارهیسرما يهامدل از استفاده

در  يگذارهیثر بر آن موجب تسهیل شرایط سرماؤعوامل م

با ایجاد سیستم  نیهمچن کشور شوند. دانشجویی ورزش

 يهاونیریتی و ایجاد ثبات مدیریتی در فدراسمدی ۀیکپارچ

جذب ورزشی بتوان بر بسیاري از عوامل دیگر تأثیرگذار در 

جمله عوامل مالی و  از خیرین در ورزش دانشجویی

اقتصادي، عوامل تبلیغاتی و بازاریابی و حقوقی و قانونی، 

 اجتماعی و ... تأثیرگذار بود. 

ه از مدل نظري آمددستبا توجه به برازش مطلوب به

خیرین در ورزش عوامل جذب  ،قوي براي طراحی مدل

موردنظر قابل اجرا و قابل استفاده  ۀدر جامعدانشجویی 

خیرین در امر وجود امنیت براي  گفت توانیاست. م

 يهاتیو انجام حما ي در ورزش دانشجوییگذارهیسرما

 يهافیو تخف هاتیت و معافالزم، مانند اعطاي تسهیال

حضور بخش خصوصی در  يهازهیمالیاتی مناسب، انگ

مختلف تربیت بدنی و ورزش را فراهم  يهازیرمجموعه

و با توجه به موانع دیگر و تمرکز بر ایجاد کند می

موجب  تواندیتوسعۀ این امر م منظوربهراهکارهایی 

 خیرین در ورزش دانشجویی شود.و مشارکت  يگذارهیسرما
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Abstract 
The purpose of this study was to identify factors affecting in attracting donors in the 
country students’ sports and developing a model. The research method was Mixed based 
on data theorizing. Semi-structured interview method was conducted to collect data. 
Data analysis was performed by Strauss and Corbin (1998) method. The statistical 
population in the qualitative part consisted of 15 experts, including university professors 
and executives of university sports in the country who were selected by purposive 
sampling and in the quantitative part 315 people who were active in the field of charity 
and student sports were chosen. In data analysis using open coding techniques, 73 
primary concepts were identified, which were categorized into 58 sub-categories. In the 
axial coding stage, around 20 main categories were categorized and used to collect 
information. 49 questions from a researcher-made questionnaire. The results were 
analyzed using confirmatory factor analysis in the form of structural equations with 
SPSS and PLS software. The results showed that in the form of paradigm model, the 
causal conditions (5 categories), contextual conditions (3 categories), intervening 
conditions (2 categories), pivotal categories (1 category), strategies (5 categories), 
consequences (4 categories) were identified. Also, the developed model had a good fit. 
Based on Friedman test, it was observed that the socio-cultural factor was the most 
important factor in attracting donors in student sports and the economic factor was in 
the last rank in terms of importance. 
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