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 مقالة پژوهشی

 1کشور ییورزش دانشجو نیریّبر جذب خ مؤثرعوامل  یفیمدل ک طراحی
 

 4ین علویدحسیس ،3یامام فرشاد ،2یانیپورک محمد ،1یعقوبی یعل

 

 نرایآمل، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یاهلل آمل تیواحد آ ،یورزش تیریمد یدکتر یدانشجو. 1

 سئول(یسنده م)نو، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، ایران استادیار دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی. 2

 نرایآمل، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یاهلل آمل تیواحد آ ،یورزش تیریگروه مداستادیار . 3

و حرفه  یانشگاه فندمحمودآباد،  یاو حرفه یدانشکده فنی، و علوم ورزش یبدن تيگروه تربگروه  اریاستاد. 4
 رانیمازندران، ا ،یا

 

22/06/1399تاریخ پذیرش:                               25/03/1399تاریخ دریافت:   

 چکیده
اجرا کشور  ییورزش دانشجو نیریّبر جذب خ مؤثرعوامل  یفیمدل ک یطراحپژوهش حاضر با هدف 

شده است. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای جمع آوری 
ها از روش مصاحبة نیمه ساختار یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطالعات به روش اشتراس و داده

کلیدی  و خبرگان نظراننفر از صاحب 15انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل  (1998) کوربین
به روش نمونه گیری و شامل اساتید دانشگاهی و مدیران اجرایی ورزش دانشگاهی کشور بودند 

مفهوم اولیه  73ها با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، هدفمند انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل داده
ه کدگذاری محوری، در مرحل .مقوله فرعی شکل گرفت 58بندی این مفاهیم با دسته. تعیین شد

بندی صورت گرفت. در قالب مدل پارادایمی، شرایط علّی )باورهای دینی، مقوله اصلی دسته 20پیرامون 
ای ، نوع دوستی، فرهنگ خیریه در ورزش دانشگاهی(، شرایط زمینهخیّرینوظیفه اجتماعی، نگرش 

منافع(، مقوله  کسب و )جذابیتگر اعتماد(، شرایط مداخله حس مسیر، همواربودن اجتماعی، )نیازهای
دانشجویی(، راهبردها )سازماندهی، فعالیت رسانه ای، فعالیت  ورزش در خیرانه محوری )رفتار

بازاریابی، تدوین راهبرد عملیاتی، رویدادهای خیریه(، پیامدها )کمک به دولت، سالمت و تندرستی 
ر ورزش دانشجویی( شناسایی شدند. ورزش دانشجویی بر کشور، توسعه پایداری د تأثیردانشجویان، 

 یدر رسانه ها نیریاز خ یو قدردان یتوسعه ورزش دانشگاه یبرا یبا فرهنگ ساز گرددیم شنهادیپ
 دارند. نگه یورزش دانشگاه یآنها را برا یهمکار نارها،یو سم یو دانشگاه یمل

 راهبردها. ورزش دانشگاهی، ،رانهیخ رفتار ، ورزش دانشجویی،خیّرینجذب  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

اهم ا فربدر پی آن است که  ،ورزش دانشجویی به عنوان بخشی از فرآیند ورزش تعليم و تربيتی

فریحی تهای های الزم و ایجاد محيط و فرصت مناسب، کليه دانشجویان را در موقعيتآوردن زمينه

یت جسم تقو هایی برایآنان، برنامه و رقابتی سالم قرار دهد و با پاسخگویی به نيازهای اساسی

 ؛(2019، همکارانو  ؛ احمدیان2014، همکارانو  کند )حسينی تأمينهمگام با پرورش روح 

 و منافیهمچنين بخش مهمی از اهداف بلند مدت توسعه ملی، در بخش ورزش و جوانان است )

  (.2017، همکاران

 ،ستتندر وو تربيت نيروی انسانی سالم  تأمينتوسعه تربيت بدنی و ورزش به عنوان زمينه ساز 

ش اهی نقرود و در این راستا توسعه ورزش دانشگهای توسعه ملی به شمار میبخشی از برنامه

المت سحفظ و توسعه  های ورزش یعنی ورزش همگانی، قهرمانی ومؤلفهی در توسعه دیگر مؤثر

(. ارائه 2016ها، )برنامه توسعه ورزش دانشگاه استجسمی و روانی دانشجویان و کارکنان دارا 

 یی وموریتی مشخص برای ورزش دانشجوأخدمات ورزشی مختلف به دانشجویان، نيازمند وجود م

 نيازمند دماتنيز آماده سازی چشم اندازی شفاف در افق زمانی مشخص است. برای ارائه بهتر این خ

یاد زمار شها و ه علت گستردگی تعداد دانشگاهپشتوانه مالی و بودجه اختصاصی است که ب تأمين

(. در شرایط 2017متر برای هر نفر( است )عليزاده،  1دانشجویان، سرانه اختصاص یافته )کمتر از 

ای مالی همایتهای بازاریابی از قبيل جذب حکنونی اوضاع صنعت ورزش ایران، به کار بردن فعاليت

 تأمينه های (. یکی از را2018، همکاراناست )افشاری و های ورزشی ضروری با هدف پيشبرد پروژه

ن تریهممهای مالی است که از های ورزشی، استفاده از حمایتبودجه کافی جهت انجام فعاليت

 (.2012، همکارانمنابع درآمدی در ورزش امروزی است )صادقی و 

گستردگی صدقه، وقف آید و احسان و نيکوکاری بخش مهمی از فرهنگ مردم مسلمان به شمار می

و ... در کشورهای اسالمی نشان از اهتمام تاریخی مسلمانان به امور خيریه و نيکوکاری است )حسن 

های های اسالمی و انگيزه(. مسلماً برای جوامع مسلمان، آموزه2018، و همکاران زاده سروستانی

توانند در گری نيز میمذهبی مهمترین عامل جهت مشارکت در امور خيریه است؛ اما عوامل دی

کنند که نسبت به مالی می تأمينهایی را باشند. در اصل، مردم آن طرح مؤثرافزایش انگيزه حاميان 

1کنند )بوتيگليامشتاق هستند و درگيری عاطفی پيدا میهاآن

 نقش  بهخيّرین با توجه (. 2016، 1

به حمایت از ورزش  ومشارکت  پردازند زیرابه حمایت از آن می ورزش در توسعه سالمتمحوری 

2)رواثرگذار است  بر سالمت جامعهعنوان یک مفهوم 

مهم در مورد خيّرین ورزشی  هنکت(. 2019، 2

                                                           
1. Bottiglia 

2. Rowe 
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ات منفی بر تأثير تواندمی این درگيری عاطفی .استآنها برانگيز است درگيری عاطفی که بحث 

1)پلوسو داشته باشد آنبر منافع خارجی  احتماالًو  ورزش

-موجود میاز عوامل  (.2019، همکارانو  1

عوامل را به عنوان فقدان قابليت پذیرش در ميان خيّرین، فقدان نقدینگی، محدودیت زمانی توان به 

اجتماعی، تبليغات، قدردانی، وجهه  توانمثبت می عواملاز  خيّرین ومشارکت گذار در تأثيرمهم 

. بر اساس این موضوعات، مدیران نام بردزش دادن به خيّرین در ور شخصيتی و جوایز و انگيزه

2های مالی موفق باشند )فيلوتوانند در جذب خيّرین وکمکرویدادهای ورزشی می

، همکارانو  2

توجهی بر جذب قابل تأثيررویداد ورزشی به عنوان یک استراتژی )تعهد، شناسایی و اعتماد( (. 2019

خيّرین دارد؛ همچنين این نتایج مدیران ورزشی را با ابزار بهبود ورزش از نظر مالی و معنوی 

3ابراهيم و المرشد)کند همچنين ارتباطات بازاریابی ورزشی آشنا می

3 ،2014 .) 

تدوین  های توسعه ورزش همگانی کشور اهميت ایجاد تفکر استراتژیک ودر راستای اجرای سياست

راهبردی مؤثر برای تحقق اهداف از پيش تعيين شده بر هيچ کس پوشيده نيست )احمدیان  ۀبرنام

شود اما گيری از منابع مادی و معنوی در امر ورزش صرف می(. ساالنه بخش چشم2018جلوداری، 

ۀ مناسبی باید اذعان کرد متأسفانه اولویت بندی دقيقی در ورزش کشور وجود ندارد و اصوالً برنام

 ورزش از تیحما نیشتريب(. 2013، همکارانو برای توسعۀ ورزش مورد توجه نيست )رشيد لمير 

-هیسرما یبرا دولت یۀسرما کاهش ليدل به که دارند عهده بر یدولت یمال منابع و دولت را کشور

در نتيجه،  (.2017 ان،يفیشر و یباقر دي)س ستين کشور ورزش ازين یپاسخگو ورزش، در یگذار

های مختلف که مسئوليت ورزش کشور را بر عهده دارند قادر نخواهند بود با اتکا به بودجۀ سازمان

4فائدکنند ) تأميندولتی نيازهای خود را 

4 ،2007  .) 

 رای ورزشن بریزی مدوّورزش دانشجویی نيز از این امر مستثنی نيست، زیرا تدوین سياست و برنامه

ترل الی و کننابع مهای ورزشی، تأمين ممنابع انسانی و ایجاد امکانات و زیرساخت ها، تأميندانشگاه

. حوزۀ ورزش (2019، و همکاران ؛ احمدیان جلوداری2015 ،و همکاران ها الزامی است )منافیهزینه

ه بنان و احداث فضاهای ورزشی نيازمند ورود خيّرین و کمک آنها به دولت است و هدایت جوا

  (.2012ی، شود )آرامرزشی منجر به توسعۀ پایدار و تأمين سالمت و آرامش جامعه میهای وعرصه

                                                           
1. Peluso 

2. Filo 

3. Ibrahim 

4. Faed 
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ها و ویژه در بخش دانشگاهی، گردهمایی در قالب انجمن در کشور ایران نخبگان مدیریت ورزش به

نهادهای مستقل رسمی را راه تحول و تعالی ورزش دانشگاهی و عاملی برای ایفای نقش مؤثرتر در 

(.2016، همکاران و اند )پورسلطانی زرندیمواجهه با مسائل اجتماعی یافته

ی و فناور قيقاتهای راهبردی اداره کل تربيت بدنی وزارت علوم، تحدر همين راستا، یکی از برنامه

ی هامتوسعه فرهنگ مشارکت خيّرین در ساخت اماکن ورزشی دانشگاهی و جذب حاميان مالی تي

شور به امر کبه نياز (، جهت توسعه فضاهای ورزشی است. با توجه 2018)نصيرزاده،  ورزشی دانشگاه

 ند نقشتوانهای مالی در این خصوص افراد خيّر میگذاری در زمينه ورزش و محدودیتسرمایه

(. 2017 و همکاران، اماکن و تجهيزات ورزشی کشور ایفا نمایند )حسن شاهی ۀبسزایی در توسع

 کاهش ليدل به که دارند عهده بر یدولت یمال منابع و دولت را کشور ورزش از تیحما نیشتريب

 و یدباقري)س ستين کشور ورزش ازين یپاسخگو ورزش، در یگذارهیسرما یبرا دولت یۀسرما

شورها های مختلف کبخش توسعۀ. نقش مهم حاميان مالی و خيّرین در کمک به (2017 ان،يفیشر

های کمکاستفاده از  .اندای پيدا کردهکامال آشکار است و خيّرین و واقفين در این زمينه جایگاه ویژه

های ینههز ينتأمهای مختلفی که دولت به تنهایی قادر به خيّرین به عنوان راهی برای توسعه بخش

 آنها نيست تبدیل شده است.  

های مرتبط با آن برای جمع آوری اعانه و امور پژوهشگران بر این باور هستند که ورزش و فعاليت

زیرا فرصتی برای شرکت در دو امر مهم )ورزش و امور خيریه(  ؛استخيریۀ داوطلبانه، بسيار جذاب 

1آورد )وودبه صورت همزمان فراهم می
اهميت . (2017حيدری فرد و شریفيان، ؛ 2010، همکارانو  1

کنيم که بينيم در کشوری در حال توسعه زندگی میشود که مینقش خيّرین هنگامی آشکارتر می

عالوه بر انقالب، جنگ تحميلی و تحریم اقتصادی بين المللی، تحوالت درونی شگرفی در فرهنگ و 

در گذشتۀ نزدیک مشکالت کند. کشورهای صنعتی پيشرفته که هيچ یک از این را تجربه میجامعه 

آنها و ارقامی که اند، نياز فراوانی به خيّرین دارند )با وجود اینکه تعداد مؤسسات خيریه در نداشته

شود، بسيار بيشتر از کشور ما است(؛ لذا، باید بدانيم که این موضوع، خاص کشور ما و یا هزینه می

شود و در این حيطه، نياز به امور خيریۀ بسيار متنوعی احساس می يستشرایط تاریخی ما ن

نظام آموزش عالی و (. بدین منظور و در جهت پيشرفت و تعالی 2017)حيدری فرد و شریفيان، 

ها، مراکز پژوهشی های علم و فناوری کشور و کاستن وابستگی دانشگاهکمک به گسترش زیرساخت

مندی از ظرفيت نيکوکاران، خيّرین و دوست داران های علم و فناوری به بودجه عمومی، بهرهو پارک

ت و فناوری است )ستاد های وزارت علوم، تحقيقادانش و حاميان مردمی آموزش عالی، از اولویت

در زمينه مفهوم  ی(. با توجه به اینکه توافق جامع2018خيّرین ورزات علوم، تحقيقات و فناوری، 

                                                           
1. Wood  
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این اختالل مفهومی، همراه با فقدان ابزارهای روان  ؛های خيّرین در ورزش وجود نداردسازی انگيزه

1)کو ستا های در ورزش دانشگاهیانگيزه این سنجی صحيح، مانع از درک

با (؛ 2014، همکاران و 1

و  یمال انيجذب حام یرگيدر جهت یکنندۀ منابع علم نييتوجه به آنچه اشاره شد، نقش تع

 تيبهبود وضع یبرا ییو ضرورت بسزا تيحاضر از اهم قيتحق یاجرا ،ییدر ورزش دانشجو نیريخ

کنندگان به و مشارکت نیريدر عدم توجه خ ی. عوامل مختلفاستبرخوردار  یورزش نیريجذب خ

عدم مشارکت  لیاست تا دال نیبر ا یپژوهش سع نیاست که در ا گذارتأثير ییدانشجو رزشحوزه و

-ورزش دانشگاه رانیو مد نیريخ دگاهیاز د ییدر حوزه ورزش دانشجو یمردم، موانع مشارکت مردم

به منظور جذب  یاصولجامع و  هاییزریجهت برنامه یعمل یگردد و راهکارها ییکشور شناسا یها

ارتقاء اثربخشی و کارایی که جزو تمرکز بر زیرا ارائه گردد.  یمال انيو حام نیريخ یهامشارکت

توسعه یافته  یایران را کشورو  بوده 1404سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق اهداف 

اداره کل تربيت بدنی وزارت رسد با توجه به مطالب بيان شده، لذا به نظر می ؛توصيف کرده است

های جامع علوم، تحقيقات و فناوری که به عنوان نهاد متصدی ورزش دانشجویی در کشور سياست

نماید، تاکنون نتوانسته راهبردهای مطلوبی در زمينه جذب های کشور را ترسيم میورزش دانشگاه

آید که وجود میهاین پرسش بحاميان مالی و خيّرین ورزش دانشجویی طراحی و تدوین نماید. حال 

و همچنين از چه ابزارهای تشویقی است چه مدلی در جذب حاميان مالی و خيّرین ورزشی مؤثر 

توان در ترغيب حاميان مالی و خيّرین برای حمایت از ورزش دانشجویی کشور استفاده کرد؟ می

مالی توسط خيّرین و حاميان  تأمينهای قابل پذیرش جهت ها و طرحانگيزه حاميان مالی و مدل

که  استکند حمایت از ورزش دانشجویی کشور مالی چيست؟ اکنون آنچه در اینجا اهميت پيدا می

-حاميان و خيّرین به عنوان مخاطبين آن و دانشجویان ورزشکار و ورزش دانشجویی به عنوان بهره

راحی الگوی جذب حاميان مطالعه در خصوص ط . بنابراینشوندمندان از این حمایت معرفی می

-های تحقيق حاضر به مدیران ورزشی دانشگاه. یافتهاستمالی و خيّرین در ورزش دانشجویی الزم 

های جذب حاميان مالی و خيّرین ورزشی تا برای اتخاذ سياست دادهای کشور این امکان را خواهد 

و بر ميزان جذب کنند تأکيد  در دانشگاه خود، بر روی توسعه ورزش دانشجویی )همگانی و قهرمانی(

این امر در شرایط کنونی کشور و توسعه اقتصاد  .دانشجویان به ورزش در دانشگاه خود بيفزایند

مقاومتی اهميتی انکار ناپذیر در بقاء و پویایی ورزش دانشجویی کشور دارد. با توجه به آنچه اشاره 

گيری جذب حاميان مالی و خيّرین در ورزش شد، نقش تعيين کنندۀ منابع علمی در جهت

                                                           
1. Ku 
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. بنابراین هدف اصلی از استدانشجویی، اجرای تحقيق حاضر از اهميت و ضرورت بسزایی برخوردار 

ورزش دانشجویی کشور مبتنی بر خيّرین مدل کيفی عوامل مؤثر بر جذب  طراحیتحقيق حاضر 

 نظریه پردازی داده بنياد بود.

 

 پژوهش روش
-می کيفی، تحقيق انجام لزوم دالیل از است. شده استفاده کيفی تحقيق پارادایم از حاضر تحقيق در

 ارایۀ که هاییپدیده از تریدقيق جزیيات توانندمی کيفی هایروش که کرد اشاره نکته این به توان

های مختلف کيفی از نظریه داده از بين روش بدست دهند. است، مشکل کمی یهاروش به آنها

کند که ها این امکان را فراهم میاستفاده شد. نظریه برخاسته از داده نيکوربو اشتراس  1بنياد

ای حاصل آمده از تجربه واقعی های نظری قبلی بسنده نکند و به فهم نظریهپژوهشگر به چارچوب

از های به دست آمده در روش داده بنياد توسعه تئوری از بستر دادهدر یک موقعيت خاص نائل آید. 

 مطالعات گيرینوع نمونه از گيریروش نمونه گردد.اند، حاصل میمطالعاتی که فرآیند را تجربه کرده

 آماری جامعه از گيرینمونه به نسبت نظری اشباع معيار از استفاده با و روش به که باشدمی کيفی

بدست  بيشتری اطالعات و باشند تکراری های بدست آمدهداده که وقتی تا شد. این روش انجام

 کنندگان مشارکت. شودگفته می نظری اشباع شاخص آن به اصطالحاً که کندمی پيدا ادامه نياید

دانشگاهی و مدیران اجرایی ورزش  شامل اساتيد کليدی نظرانصاحب از نفر 15 پژوهش، این

در جدول که  بودند سال در زمينه ورزش دانشجویی 15با حداقل سابقه اجرایی  دانشگاهی کشور

 شوندگان، مصاحبه انتخاب معيار شدند. انتخاب هدفمند گيرینمونه روش به اند و( مشخص شده1)

 از کاملی اطالعات اینکه به توجه با و است بوده پژوهش سؤال با ارتباط در آثاری از برخورداری

 ساختار یافته نيمه مصاحبۀ روش از نيز هاداده آوری جمع برای، نبود موجود افراد این فهرست

 های کيفیپژوهش مناسب و آن بارز هایویژگی از بودن عميق و پذیریانعطاف .است شده استفاده

 است.
 مشخصات اعضای نمونه -1جدول 

 تعداد مصاحبه تعداد افراد نوع ارتباط با پدیده محوری پژوهش

 5 5 مدیران ارشد ورزش دانشگاهی

 10 8 ت علمی دانشگاه در زمينه تحقيق ئاعضای هي

 2 2 خيّرینهای مدیران مطلع با فعاليت

 17 15 جمع
 

                                                           
1. Grounded Theory 
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1لوکرس
مند، نوظهور و ، سه رویکرد جداگانه در نظریه پردازی داده بنياد با عناوین نظام(2002) 1

استفاده مند گرا معرفی کرده است. در این مطالعه متناسب با هدف پژوهش از روش نظامساخت
نظریه پردازی داده در منتخب راهکارهای تر است و ها، تجویزیایم که با توجه به سایر روشکرده

کند که عبارتند از: کد گذاری ها کمک میبنياد، بر ضرورت استفاده چندگانه به منظور تحليل داده
2باز

4و گزینشی 33، محوری2
یک تصویر واضح از الگوی که در پایان بر ارتقا یک الگوی پارادایمی یا  4

. شوندیها شکسته مباز، داده یکدگذار در (.2014 ،و همکاران یساغروان) شودشده تأکيد می
 نیدر ا. شوندیم ديآنها تول یهایژگیو ها وو مقوله شوندیم یبندگروه یلحاظ مفهوم سپس، به

 یمحور ۀمقول یکه اثرها کندیم دايادامه پ یمانز تا هاداده آزاد یگردآور ،یمرحله از کدگذار
است  ییرهايبه آن دسته از متغ یمحدودکردن کدگذار یمعن به زين یانتخابی کدگذار. نمودار شود

 یانتخابی نمودار شد، کدگذار یمحور ۀمقول کهيزمان ،یعبارت به. هستندی محور ريکه مربوط به متغ
 ،و همکاران پورنيحس) شوندیم یکدگذار یمحور ريجهت متغ ها درو مصاحبه شودیآغاز م
های اطالعاتی )کدگذاری باز(، توسعه ای را برای توسعه مقولهها رویهنظریه برخاسته از داده(. 2019
ها با یکدیگر )کد گذاری ها )کد گذاری محوری( و ارائه یک داستان برای مرتبط ساختن مقولهمقوله

به منظور  رسد.های تئوریکی و استداللی به پایان میای از قضيهکند و با مجموعهگزینشی( آماده می
های کد گذاری شده، سعی شد از های برخاسته از دادهارائه یک مدل نظام مند و شماتيک از یافته

5مدل پارادایمی

 ( استفاده شود. 8199پيشنهاد شده توسط اشتراس و کوربن ) 5
 

 
 (1998اشتراس و کوربن )مدل پارادایمی  -1شکل 

                                                           
1. Creswell 

2. Open Coding 

3. Axial Coding 

4. Selective Coding 

5. Logic Paradigm 



 9139 زمستان، 21، شماره 8پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                     66

 نتایج
 58 مفاهيم نای بندیدسته با که تعيين شد مفهوم اوليه 73 باز، با استفاده از تکنيک کدگذاری

صورت  یبنددسته اصلی مقوله 20 پيرامون محوری، کدگذاری مرحله در و گرفت شکل فرعی مقوله

 از هاداده در آنها ابعاد و هاویژگی کشف و بندی دسته مفاهيم، گذاری نام و تحليل چگونگی .گرفت

 پردازی، هوممف بررسی، سطر به سطر تحليل روش از استفاده با است. مداوم ایمقایسه انجام طریق

 و هيممفا باز، کدهای بين مشترک خصوصيات و مفهومی ارتباط مشابهت، اساس بر بندیمقوله

 هایمقوله مهادا در گردید. استخراج کد 73 نهایت در و شدند مشخص مفاهيم( از ای)طبقه مقوالت

 شده ارائه بوطمر پيامدهای و راهبردها محوری، پدیده گر،مداخله ای،زمينه علی، شرایط به مربوط

 .است

انجامد. شرایط می ایهپدید گسترش و رشد یا وقوع به که گيردمیدر بر  را رویدادهایی شرایط علّی

ظم به گاهی مننبا توجه به پدیده محوری و توان شود و اغلب میعلی شرایط پيشگام نيز خوانده می

 رد. اینشخص کمها، اتفاقاتی که از نظر زمان بر پدیده مورد نظر مقدم است، شرایط علّی را داده

 .اند( مشخص شده2در جدول ) شرایط

 
 علّی شرایط به مربوط هایمقوله و باز کدهای  -2 جدول

  مقوله اصلی مقوله فرعی مفاهیم

د و آییمبه عنوان یکی از مفاهيم اخالقی در اسالم به حساب  اعمال خيرانه
ز خود انه اتواند یکی از عواملی باشد که افراد رفتارهای خيرهمين موضوع می

 نشان دهند
 اخالق اسالمی

 باورهای دینی

ی
 علّ

ط
رای

ش
 

وده کارهای خيرانه هميشه به عنوان یک فرهنگ در جامعه اسالمی مطرح ب
 شارکتمتوجه به این سنت و فرهنگ اسالمی در امور خيریه است و افراد با 

 کنندمی
 فرهنگ اسالمی

ت تواند به عنوان عاملی جهمیخيّرین وجود باورهای اسالمی در بين 
 در ورزش دانشگاهی باشدخيّرین مشارکت افراد و 

 باور اسالمی

 های خيرانهاعتقاد به پاداش معنوی و اخروی در پی فعاليت
 رفتار ذار برعنوان عاملی تأثيرگتواند بهداشتن اخالقيات و روحيات معنوی می گرایشات معنوی

 خيران باشد
ه ن را بخود را همانند دانشجویان تصور کنند و یا دانشجویاخيّرین اینکه 

نشگاه ط دامثابه خانواده خود ببينند و نسبت به نيازهای ورزشی آنان در محي
 آگاه باشند

 همدلی اجتماعی

 وظایف اجتماعی
 خيرخواهی و تأمين خدمات بيشتر برای جامعه ورزش دانشگاهی

خيرخواهی 
 اجتماعی

 تعاون عمومی ورزش دانشگاهیخيّرین حس همياری و تعاون عمومی توسط داوطلبين و 
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 علّی شرایط به مربوط هایمقوله و باز کدهای  -2 جدولادامة 
  مقوله اصلی مقوله فرعی مفاهیم

 نگرش تندرستی نگرش تأثير ورزش بر سالمت

 خيّریننگرش 

ی
 علّ

ط
رای

ش
 

جب این نگرش را داشته باشند که توسعه ورزش دانشگاهی موخيّرین اگر 
در  عاليتفشود احتماالً عالقه مند به کاهش ناهنجاری در بين دانشجویان می

 این زمينه پيدا خواهند کرد

تأثير نگرش در 
 گذاری

د بر تواننسبت به اهميت ورزش در بين دانشجویان میخيّرین تقویت نگرش 
 رفتارهای آنان تأثيرگذار باشد

کن در خصوص نيازمندی ورزش دانشگاهی کشور به اماخيّرین تقویت نگرش  تقویت نگرش
نشگاهی دازش های آنان در ورورزشی، تجهيزات و ... احتماالً بر تقویت فعاليت
 تأثيرگذار است

و داوطلبان ورزش دانشگاهی با انجام خيّرین احساس سودمندی شخصی 
 های داوطلبی فعاليت

 حس سودمندی

تواند از بسياری ایجاد نگرش به این موضوع که ورزش در بين دانشجویان می
خيّرین ای برای ورود تواند انگيزههای اجتماعی پيشگيری نماید میاز آسيب

 در توسعه ورزش دانشگاهی باشد
 نگرش پيشگيری

شد عنوان ارزش مطرح باای که توجه به هم نوع به در شرایط و جامعه
 های خيرانه نيز بروز خواهد داشتفعاليت

 نوع هم به توجه

ه ورزش و دانشگاهخيّرین بعالقه  نوع دوستی  
عالقه به ورزش و 

 دانشگاه
تواند میخيّرین مندی به دانشجویان و سالمت و تندرستی آنان توسط عالقه

های خيرانه ناميده شودبه عنوان یکی از عوامل کمک  
 عالقه به دانشجویان

در حوزه ورزش و دانشگاه و نيکوکاری روحيه و فرهنگ خيریه فرهنگ خيریه در  فرهنگ خيرخواهی 
های اجتماعی و خيرانهفرهنگ مشارکت در فعاليت ورزش دانشگاهی  فرهنگ مشارکت 

 

 اصلیِ هایمقوله تمامی و شود ظاهر هاهداد در همواره که است محوری ایمقوله محوری، پدیده

 پدیدهشود.  ابانتخ مطالعه موضوع با متناسب بایستی محوری مقوله نام ربط پيدا کنند. آن به دیگر
 داده ارتباط آن هب بتوانند دیگر هایمقوله تمام معنی کهبه این  باشد؛ داشته محوریت باید مورد نظر

 دارند وجود هایینشانه دموار همه در تقریباً کهنمایان شوند. به این مفهوم  هاداده در تکرار به و شوند
 کند،می يداپ رشد هامقوله ارتباط بين با تدریج به که توضيحی کنند،می اشاره مفهوم آن به که

-مقوله و باز کدهای( 3شود. در جدول )نمی استخراج زور به ایداده گاه هيچ و است محکم و منطقی

 رفتار خيرانه در ورزش دانشگاهی مشخص شده است. به مربوط های
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 پدیده محوری به مربوط هایمقوله و باز کدهای -3 جدول

 مفاهیم
مقوله 
 فرعی

مقوله 
 اصلی

 محوری

ش ر ورزدها و ... های آموزشی، رویدادهانه برای برگزاری کالسبحضور داوطل
رفتار  شود تواند به عنوان یک رفتار و فعاليت خيرخواهانه تعریفدانشگاهی می

 داوطلبی 

رفتار 
خيرانه در 

ورزش 
 دانشگاهی

 پدیده  

در  انه و خيرانه وقت و زمان خود را به کمکبصورت داوطلافرادی که به
 دهندهای ورزش دانشگاهی قرار میفعاليت

ی های مورد عالقه دانشجویان در فضاتوسعه تجهيزات برای انجام ورزش
 تواند مصداقی از رفتارهای خيرانه باشدخوابگاهی و دانشگاهی می

توسعه 
تجهيزات 
ورزش 

 دانشگاهی

ی ا براهشگاهها و دانها و اماکن ورزشی در خوابگاهایجاد و توسعه فيزیکی سالن
 ورزشی دانشجویان دختر و پسرهای انجام فعاليت

توسعه اماکن 
ورزش 

 دانشگاهی
ا های خرید البسه و تجهيزات ورزشی برای دانشجویان و یایجاد تخفيف

ند تواتخفيف جهت استفاده از استخرها و فضاهای ورزشی برای دانشجویان می
 به عنوان رفتار خيرانه قرار گيرد

تخفيف برای 
 دانشجویان

 کشور های ورزش دانشگاهی در سطح استانی ودابرگزاری رویدحمات مالی از 

 حمایت مالی 
 لمللیهای ورزشی دانشگاهی به رویدادهای بين احمایت مالی در اعزام تيم

 دانشگاهی
صورت مستقيم در برگزاری اردوهای مربوط به ورزش ه حمایت مالی ب

 دانشجویی
 

 محيطی رایطش از عواملی نشانگر شود،می شناخته نيز ایزمينه هایمقوله به کهای زمينه شرایط

 دهد.می قرار تأثير تحت را راهبرد که است
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 ایزمینهشرایط  به مربوط هایمقوله و باز کدهای -4 جدول

 مقوله فرعی مفاهیم
مقوله 

  اصلی

رفتارهای ها و تواند به عنوان یکی از برنامهمی خيریه در ورزش دانشگاهی

 برآورده ساختن نيازهای جامعه تلقی گردد
 نياز جامعه

ی
ماع

جت
ی ا

ها
ياز

ن
 

ط
رای

ش
 

نه
مي

ز
 

ی
ا

 

های اجتماعی در تواند منجر به کاهش آسيبورزش دانشگاهی و ارتقا آن می

ورزشی نقش داردخيّرین بين دانشجویان شود و این موضوع بر ذهنيت   

در انجام رفتارهای خيران و داوطلبان های گروهی به تعاون و فعاليتتوجه 

شدگذار باتأثيرتواند حوزه ورزش دانشگاهی می  

صورت جمعی و گروهی مشارکت و ه اینکه تعدادی از افراد خير بتوانند ب گراییجمع

گذار در ورود افراد خير در ورزش تأثيرتواند عامل فعاليت داشته باشند می

 دانشگاهی باشد

مسير اقدامات خيرانه در ورزش دانشگاهی به لحاظ قانونی و هموار بودن 

های وقفحقوقی نسبت به سایر حوزه  

هموار بودن 

 قانونی و حقوقی

ن 
ود

ر ب
موا

ه

نع
موا

 

های آنان کمک کهایندانشگاهی مبنی بر  ورزش کارگزاران بهخيّرین اعتماد 

 صرفاً در تجهيز و توسعه ورزش دانشگاهی کشور هزینه خواهد شد

 به اعتماد

 ورزش کارگزاران

 دانشگاهی

اد
تم

 اع
س

ح
رفتار خيرانه توسط موسسات غيرانتفاعی و  اینکهاطمينان و اعتماد نسبت به  

 افراد خير به سالمت و تندرستی دانشجویان کشور منتج خواهد شد
 اعتماد به اهداف

 

که  است خاص شرایط از عواملی بيانگر است، معروف هم ميانجی هایمقوله به که گرشرایط مداخله

 بر و پردازدمی علّی عوامل و تعدیل جرح به گرمداخله شرایطدهد. می قرار تأثير تحت را راهبرد
 با راهبرد محدودیت یا تسهيل راستای در گرمداخله شرایط گذارد.می اثر متقابل هایکنشوا با راهبرد

 کنند.عمل می نظر مورد خاص زمينه در
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 گرشرایط مداخله به مربوط هایمقوله و باز کدهای -5 جدول

  مقوله اصلی مقوله فرعی مفاهیم

اعث تواند بانجام رفتارهای خيرانه در حوزه ورزش دانشگاهی می

های اجتماعی همچون جذب خيّران شود که همزمان در حوزه

 دانشگاه و ورزش مشارکت کنند

جذابيت خيریه در 

 ورزش
 جذابيت

ط 
رای

ش
له

اخ
مد

 گر

 حتماالًهای داوطلبانه و خيرانه اجتماعی اداشتن جذابيت فعاليت 

 های خيرانه است گذار بر بروز مشارکتتأثيریکی از عوامل 

جذابيت مشارکت 

 اجتماعی

رزش فعال در وخيّرین های مالياتی به ایجاد امتيازات و تخفيف

 باشدین خيّرهای عنوان یکی از انگيزهتواند بهدانشگاهی کشور می
 امتيازهای مالياتی

 منافع کسب

عنوان داوطلب در برگزاری رویدادهای ورزش افرادی که به

 د اینکننهای آموزشی و ... مشارکت میدانشگاهی و برگزاری دوره

 دانندها را فرصت مناسبی برای کسب تجربه میفعاليت

 کسب تجربه 

و  آشکار در ورزش دانشگاهی ورود کنند به صورتخيّرین  اینکه

 جتماعیعنوان خير جایگاه ا مورد توجه اجتماعی قرار گيرند و به

 گذار باشدتأثيرتواند کسب کنند می

کسب جایگاه 

 اجتماعی

 ایجاد امتيازات و تسهيالت مادی و معنوی برای داوطلبين و

 ورزش دانشگاهیخيّرین 
 کسب تسهيالت

رانه های داوطلبنانه و خياز حضور در فعاليت کسب رضایت درونی

 گذار خواهد بود تأثيراحتماالً بر رفتارهای خيّرانه 

کسب رضایت 

 درونی
 

 راستا مورد نظر در پدیده بهتر کردن محقق و رساندن انجام به کردن و راهبردها، اداره انجام از مقصود
 .گيرندیم صورت علتی به و شوندمی انتخاب دقيق شکلی به هاراهبرد این است. حاکم زمينه و

 مچنين راهبردهاپوشاند. ه عمل جامه به پدیده محوری توانمی راهبردها گيری ازبهره با بنابراین،
 دهند.می شانن خود از شرایط خاص آن در کنشگران که شودمی ارتباطاتی از ایمجموعه نشان دهنده

-اتفاق می حوریمپدیده  با راستاهم خاص هایموقعيت و رویدادها به پاسخ در هاکنش مسير واقع، در

 افتد. 
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 راهبردها به مربوط هایمقوله و باز کدهای -6جدول 

 مقوله فرعی مفاهیم
مقوله 
 اصلی

ها
رد

هب
 را

صورت یک سازمان ایجاد رفتارهای خيرانه در ورزش دانشگاهی به اینکه
های ورزش دانشگاهی در آن صورت پذیرد باعث ریزیشود که تمام برنامه

در این حوزه خواهد شد.خيّرین تسهيل در رفتارهای   

سازماندهی 
 مراکز خيریه

 سازماندهی

ی که امور ایهبرقراری ارتباط مسئولين ورزش دانشگاهی کشور با سازمان
تواند تا حدودی توجه خيّران را به فعاليت در خيریه را در دست دارد می

 ورزش دانشگاهی جلب نماید.

ایجاد ارتباط 
 سازمانی

های آنان ایجاد بخشی در ورزش دانشگاهی مرتبط با امور خيّران و مشارکت
به ورزش خيّرین مناسب و خوبی به منظور جذب  تأثيرتواند احتماالً می

 دانشگاهی داشته باشد

ایجاد بخش 
های مشارکت

 خيّرین
خيّرین سازماندهی مراکز غيرانتفاعی برای برنامه ریزی و هدایت داوطلبان و 

تواند به های خيریه در سطح ورزش دانشگاهی میمند به فعاليتعالقه 
 عنوان یک راهبرد عمل نماید

سازماندهی 
مراکز غير 

 انتفاعی
احتماالً میها و به طور خاص در تلویزیون تبليغ رفتارهای خيرانه در رسانه

را به ورزش دانشگاهی معطوف نمایدخيّرین تواند توجه   
تبليغات رسانه

 ای

فعاليت 
 ایرسانه

و فعاالن در حوزه ورزش دانشگاهی توسط خيّرین آگاهی از نياز به حضور 
هارسانه  

 آگاهی رسانی
ها تواند از طریق رسانهدر ورزش دانشگاهی میخيّرین نحوه مشارکت 

رسانی شودآگاهی   
تواند میخيّرین معرفی نيازهای ورزش دانشگاهی کشور که با مشارکت 

 مرتفع شود
تواند باعث فعال در ورزش دانشگاهی میخيّرین های کشور از تجليل رسانه

ایجاد انگيزه در افراد خيّر و سایر افراد برای حضور در محيط ورزش 
-تجليل رسانه دانشگاهی شود

 ورزش خيّرانه و داوطلبانه رفتارهای در قدم پيش افراد به نهادن ارج ای
 آتی خيّرانه رفتارهای به آنان تشویق و استمرار موجب تواندمی دانشگاهی

 شود
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 راهبردها به مربوط هایمقوله و باز کدهای -6جدول ادامة 

 مقوله فرعی مفاهیم
مقوله 
 اصلی

 مفاهیم

وجب تواند ممیخيّرین ایجاد ارتباط مؤثر مسئولين ورزش دانشگاهی با 
 در ورزش دانشگاهی شودخيّرین ورود و فعاليت 

بازاریابی 
 ارتباطی

فعاليت 
 بازاریابی

ها
رد

هب
 را

واند تمی فراهم سازی بستر مناسب و مبتنی بر بازاریابی ارتباطی احتماالً
شگاهی مشارکت خيّرانه در ورزش دانمبنی بر خيّرین موجب بهبود اعتماد 

 شود
های بازاریابی بایستی مبتنی بر طبقه بندی جامعه هدف یا همان فعاليت

باشد تا متناسب با هر گروه تبليغات صورت خيّرین مشارکت کننده گان و 
 پذیرد

طبقه بندی  
 هدف جامعه

در ورزش )همانند داوطلبين مشارکت کننده خيّرین با توجه به تنوع در 
دانشگاهی، مشارکت کنندگان در تأمين اماکن ورزش دانشگاهی و ... ( 

تواند بر تواند با هر گروه میهای بازاریابی و ترویجی متناسب میفعاليت
 افزایش مشارکت جامعه هدف تأثيرگذار باشد

های خيرانه توسط ورزشکاران مطرح کشور جهت ترغيب به تبليغ فعاليت
مخاطبان در ورزش دانشگاهیفعاليت   

تبليغ توسط 
های شخصيت
 مطرح

های توسط شخصيتخيّرین تبليغ و شناساندن حوزه ورزش دانشگاهی به 
 مطرح کشوری همچون دانشگاهيان مطرح و ...

در ورزش دانشگاهی نياز به برنامه ریزی و خيّرین جذب حاميان مالی و 
ورزش دانشگاهی کشور داردتوسط مدیران خيّرین راهبردهای جذی   

تدوین راهبرد 
برای جذب 

 خيّرین
تدوین 

راهبردهای 
و حمایت آنان از ورزش دانشگاهی کشور نياز به خيّرین استمرار فعاليت  عملياتی

داردخيّرین برنامه و راهبردهای حفظ و استمرار فعاليت   

تدوین راهبرد 
برای حفظ 

 خيّرین
خيّرانه مرتبط با ورزش دانشگاهی با حضور برگزاری مراسمات و رویدادهای 

 دانشگاهيان، ورزشکاران
 و ...

رویداد با 
حضور افراد 

 رویدادهای شاخص
 خيریه

های ورزشی با محيطخيّرین برگزاری رویدادهای خيریه جهت آشنایی 
 دانشگاهی

رویداد جهت 
آشنایی 
 خيّرین

 

داشته باشد پس موجبات علّی شرایطی ها وجود های مناسب و متناسبی با شرایط و زمينهاگر کنش

ها و نتایج، همانطور که ها و نتایج خواهيم بود. در مقوله پيامدآورند و آنگاه شاهد پيامدوجود میهرا ب

 دولت، کمک گریتصدی دولت )کاهش به ها شامل کمکشود پيامددر الگوی مفهومی مالحضه می

 نيروی علمی، سالمت نخبگان دانشجویان )سالمت تندرستی و سالمت(، عمرانی هایپروژه به

 کمک ورزشی، هایتيم کشور )توسعه بر دانشجویی ورزش تأثير(، دانشجویان روحی انسانی، سالمت
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دانشگاهی  ورزش پایدار توسعه(، دانشجویان فراغت همگانی، اوقات ورزش ملی، توسعه ورزش به

 دانشجویی( بود. ورزش سرانه توسعهورزشی،  هایساخت زیر پایدار )توسعه

 
 هاپیامد به مربوط هایمقوله و باز کدهای -7 جدول

  مقوله اصلی مقوله فرعی مفاهيم

دخالت دولت و تصدی در امور ورزش دانشگاهی و ساخت اماکن ورزشی در 
کندواسطه بودجه دولتی کاهش پيدا میها بهدانشگاه  

گری کاهش تصدی
 دولت

 کمک به دولت

ها
مد

پيا
 

های مالی موجب پيشرفت و های خود و کمکورزش دانشگاهی با فعاليتخيّرین 
 توسعه

شوندهای عمرانی میپروژه  

های کمک به پروژه
 عمرانی

گاهی های دانشها و خوابگاهکمک به ساخت و تجهيز اماکن ورزش در دانشگاه
ای هعاليتعلمی را در فتواند زمينه مشارکت دانشجویان و نخبگان احتماالً می

 ورزشی و تندرستی افزایش دهد

سالمت نخبگان 
 علمی

سالمت و 
تندرستی 
 دانشجویان

ای هيتدانشجویان به عنوان نيروی انسانی مورد نياز کشور با شرکت در فعال
 شوندهای شغلی خود در جامعه آماده میورزشی و کسب تندرستی برای فعاليت

سالمت نيروی 
 انسانی

وسط تشده  ها با استفاده از فضای ورزشی محيادانشجویان و ساکنين در خوابگاه
و  اغت روحيهلحاظ روحی و گذران اوقات فرهای تربيت بدنی به و برنامهخيّرین 

 توانند کسب نمایندنشاط مطلوبی می

سالمت روحی 
 دانشجویان

 ها و مشارکتدر دانشگاهخيّرین های ورزشی توسط تجهيز اماکن و رشته
 دانشجویان در

ن تواند موجب بروز استعدادهای ورزشی از بيهای مختلف ورزشی میرشته
 دانشجویان شود

 استعداد یابی ورزشی

تأثير ورزش 
دانشجویی بر 

 کشور

 های ورزشی فعال موجب تشکيلاز ورزش دانشگاهی و رشتهخيّرین حمایت 
 شودمیهای مختلف های ورزشی دانشجویی در رشتهتيم

های توسعه تيم
 ورزشی

ی هاهای ورزش دانشگاهی باعث گرایش دانشجویان به رشتهتوسعه زیرساخت
 شودمختلف و بروز و کشف استعدادهای ورزشی در سطح ملی می

 کمک به ورزش ملی

به  حمایت خيّران از تجهيز و ساخت اماکن ورزشی باعث مشارکت دانشجویان
 شودورزش همگانی می

 ورزش توسعه
 همگانی

قات های اوهای دانشجویی نيازها و خوابگااماکن و تجهيزات ورزشی در دانشگاه
 تواند تأمين نمایدفراغت دانشجویان را می

اوقات فراغت 
 دانشجویان

های تتواند موجب توسعه پایدار اماکن و زیر ساخمیخيّرین توجه و حمایت 
 ورزش دانشگاهی شود

زیر  توسعه پایدار
توسعه ورزش  های ورزشیساخت

تر ه بيشهای ورزشی در آموزش عالی باعث ایجاد سرانایجاد اماکن و زیر ساخت دانشگاهی
 ندکبرای هر دانشجو و فرصت فعاليت بيشتریرا برای دانشجویان فراهم می

توسعه سرانه ورزش 
 دانشجویی
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ر این درسد. می محوری کدگذاری به نوبت باز، کدگذاریاساسبر  مفاهيم شدن مشخص از بعد

این  .ندنمای ها را دسته بندی و مقایسهمرحله گروه پژوهش بایستی عناوین استخراج شده از داده

در  .ار نيستآشک کار نيازمند صرف وقت و دقت بسيار است، چرا که در ابتدا ارتباط بين آنها، چندان

هم  ندانی باتباط چهای خام رو به رو هستند که اراز دادهواقع در این مرحله گروه پژوهش با انبوهی 

این  د. درشونها مشخص خواهند شد و مفاهيم نهفته آشکار میاما در این مرحله پيوند .ندارند

-طوریبه .دهای مشترک ميان آنها روشن شمرحله مفاهيم مختلف با همدیگر مقایسه شدند و زمينه

فاهيم مام از های یکسان ميسر شد و هر کده در قالب طبقه بندیبندی مفاهيم مشابکه امکان طبقه

 آوردنپدید به گروه پژوهش باز، کدگذاری درمشترک در یک طبقه مخصوص به خود جای گرفتند. 
 بُعدهای طول در هامقوله چگونه کند مشخص کوشدمی سپس و پردازدمی آنها هایویژگی و هامقوله
 پيوند هازیرمقوله با و یابدمی بهبود مندنظام ها،مقوله محوری، کدگذاری کند. درمی تغيير شده تعيين

 نظری آرایش شکيلت برای نهایت در که نيست اصلی هایمقوله هنوز هااین حال، این با شود.می داده
 کهطوریبه است گزینشی و کدگذاری سازییکپارچه فرآیندها، مقوله بهبود .شود یکپارچه بزرگتر
ژوهش در پهای های استخراج شده از دادهمفاهيم و مقوله  .کند پيدا نظریه شکل پژوهش نتایج

 که است بنياد داده پردازی نظریه اصلی مرحله گزینشی، کدگذاری ( مشخص شده است.2شکل )

 .پردازدمی نظریه ارائۀ به محوری و کدگذاری باز نتایج اساس بر محقق

 
 مدل پارادایمی پژوهش -2شکل 
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 اندردهکبيان  بعضی پژوهشگران وجود دارد. مختلفى مواضعمطالعات کيفی  روایى بحث خصوص در

 ناختش فرضيات چون و ندارد ارتباطى هيچ کيفى تحقيق با کّمى سنتى معيار عنوان به روایى

 در يزن روایى مفهوم بایستی که است، متفاوت کيفى و کمّى هایرویکرد شناسى هستى و شناسى

 مفاهيمی هب معموالً کنند،مى اشاره روایى به وقتى هم بعضی شود. گذاشته کنار کيفى مطالعات

 روایى مفهوم صوصخ در تفکر بنابراین .کيد دارندأت بودن دارامانت و دفاع قابل باورپذیرى، همچون

 .است مهم و مالحظه قابل آن، در روایى حداکثر نمودن براى راهبردهایى ارائه و کيفى تحقيق در

 وجود یىرواتعيين  براى استانداردى آزمون هيچ کيفى مطالعات بين درالزم به توضيح است که 

 فهومم ماهيت شود. در نتيجهمى تعدیل و جرح و مشخص پژوهشگر توسط تحقيق ماهيت و ندارد

 رایندهاف بودن مناسب و تحقيق اهداف کنندگان، بازنمایى مشارکت به کيفى مطالعات در روایى

 با جمع ل همزمانارائه این الگو با توجه به رسيدن به اشباع نظری و تجزیه و تحلي دارد در بستگی

احل نظرات اصالحی جمعی از صاحبنظران و خبرگان دانشگاهی در مر اینکهها و آوری داده

ژوهش از مميزی پ توان گفت روایی محقق شده است.میکدگذاری باز و محوری اعمال شده است 

گان ظر خبرهای کيفی استفاده کرد و از آنجا که از نتوان برای تعيين پایایی در روشنيز می

اشت که عان دتوان اذهای این تحقيق استفاده شد میدانشگاهی و اجرایی در کليه مراحل و فرایند

 پایایی مورد قبول به خوبی برآورده شده است.

 

 بحث و نتیجه گیری
مبتنی  رانیا ییورزش دانشجو نیريبر جذب خ مؤثرچارچوب عوامل  نیپژوهش حاضر تدو از هدف

خيّرین ارائه مدل پارادایمی جذب  و های کيفیدادهنتایج حاصل از داده بنياد است.  یپرداز هیبر نظر

 3ای )مقوله(، شرایط زمينه 5گانه، شامل شرایط عّلی ) 6در ورزش دانشجویی کشور در قالب ابعاد 

مقوله(  4مقوله(، پيامدها ) 5مقوله(، راهبردها )1مقوله(، مقوله محوری )2گر )مقوله(، شرایط مداخله

، نوع دوستی، خيّرینآمده نشان داد باورهای دینی، وظيفه اجتماعی، نگرش  به دست. نتایج است

همواربودن موانع، و نيازهای اجتماعی، هستند فرهنگ خيریه در ورزش دانشگاهی جزء شرایط علّی 

های شرایط از مقوله همچنين، جذابيت و کسب منافع بوده، ایحس اعتماد، از شرایط زمينه

، از جمله راهبردهایی که هستند. رفتار خيرانه در ورزش دانشگاهی جزء مقوله محوری و گر مداخله

وین راهبرد عملياتی، ای، فعاليت بازاریابی، تدمتخصصان عنوان نمودند سازماندهی، فعاليت رسانه

های کمک به دولت، سالمت و تندرستی عد پيامدها مقوله، اما در بُاست رویدادهای خيریه
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ورزش دانشجویی بر کشور، توسعه پایدار ورزش دانشگاهی شناسایی شدند که در  تأثيردانشجویان، 

های حيدری و ج یافته. نتایج همسو با نتایخواهد شدهای در ادامه بحث مورد هرکدام از این مقوله

و  (، مرادی شریف2014) همکارانو  (، کشاورز2017) همکارانو  حسن شاهی(، 2017شریفيان )

 3(، فيلو2011) 2(، کریستمر2015) 1(، شانک و الیبرگر2018)و همکاران (، باقری 2016)همکاران 

 و همکاران پلوسو(، 2013) و همکاران 4ولفناهمسو با نتایج تحقيق  است و (2010) همکارانو 

رسد تفاوت در جامعه آماری مورد پژوهش در به نظر می. است( 2019) همکارانو (، فيلو 2019)

(، و در مورد 2019)و همکاران  پلوسو(، خيرین دانشگاهی 2013) و همکارانولف توسط  تحقيق

های مورد مؤلفههای خيّر و حامی ورزش دانشگاهی که ( شرکت2019) همکارانو  تحقيق فيلو

 بررسی در آنها موجب ناهمسویی در نتایج بوده باشد.

در خيّرین های جذب رفتار خيّرانه در ورزش دانشگاهی یکی از مقولهآمده نشان داد  به دستنتایج 

رفتار داوطلبی، توسعه تجهيزات ورزش دانشگاهی، های همچون که مقوله استورزش دانشگاهی 

حضور  گيرد.تخفيف برای دانشجویان و حمایت مالی را در بر میتوسعه اماکن ورزش دانشگاهی، 

صورت های آموزشی، رویدادها و ... در ورزش دانشگاهی، افرادی که بهداوطلبانه برای برگزاری کالس

 ،دهندهای ورزش دانشگاهی قرار میداوطلبانه و خيرانه وقت و زمان خود را به کمک در فعاليت

-های مورد عالقه دانشجویان در فضای خوابگاهی و دانشگاهی میام ورزشتوسعه تجهيزات برای انج

گذار تأثير و عوامل مهم کردند( بيان 2019) و همکارانفيلو  .تواند مصداقی از رفتارهای خيرانه باشد

 و انگيزهمتنوع جوایز  ،عوامل اجتماعی، تبليغات، قدردانی، وجهه شخصيتیشامل خيّرین در جذب 

توانند در جذب بر اساس این، مدیران رویدادهای ورزشی میبوده است که  در ورزشخيّرین دادن به 

حس انسان دوستی، اظهار داشتند  (2014)و همکاران  کو های مالی موفق باشند.خيریه و کمک

های ذاتی، تعهد، احساس تعلق خاطر، جامعه پذیری، حفظ چهره اجتماعی، دریافت جایگاه و پاداش

در حضور خيرین ورزش  مؤثرجمله عوامل از ها بهتر و قدرت دخالت در تصميم گيریخدمات 

به منظور افزایش سطح توان های ایالت متحده آمریکا است که از آنها میدانشگاهی در دانشگاه

 (2008) 5وانگ و گرادی .استفاده نمود در ورزش در دانشگاهیخيّرین انگيزشی  وهای مالی کمک

شهروندان با اعتقادات مذهبی قوی در مقایسه با سایرین، مشارکت بيشتری در  عنوان کردند

                                                           
1. Shank & Lyberger 

2. Kirkesaether 

3. Filo 

4. Woolf 

5. Wang & Graddy 
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چنين باورهای مذهبی از اند. همپذیر و نيازمند داشتههای خيریه و کمک به قشرهای آسيبفعاليت

 های خيریه و بشر دوستانه است.های داوطلبانه و افزایش کمکعوامل تعيين کننده کنش

ها و رفتارهای برآورده ساختن نيازهای تواند به عنوان یکی از برنامهاهی میخيریه در ورزش دانشگ

های اجتماعی در بين تواند منجر به کاهش آسيبورزش دانشگاهی و ارتقا آن می جامعه تلقی گردد.

تعدادی از افراد خير  اینکهورزشی نقش دارد. خيّرین دانشجویان شود و این موضوع بر ذهنيت 

گذار در ورود تأثيرتواند عامل جمعی و گروهی مشارکت و فعاليت داشته باشند می صورتبه بتوانند 

درصد از  4/1( بيان کردند تنها 2017)و همکاران حسن شاهی ورزش دانشگاهی باشد. به افراد خيّر 

در امور خيریه دیگری خيّرین در حوزه ورزش دارای سابقه خيرخواهانه بودند. همچنين خيّرین 

درصد دارای سابقه مشارکت  4ساخت مسجد، کمک به ایتام، امور فرهنگی و ... به ميزان همچون 

داری، ( بين متغيرهای دین2014ابراهيم و المرشد ) ،(2015)و همکاران خيرخواهانه بودند. گنجی 

استراتژی و نهایتاً یک خواهی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعلق و تعهد اجتماعی عدالت

هينو و اند. اجتماعی با مشارکت در امور خيریه و وقف رابطه معنادار و مستقيم نشان داده

1تاکادا
یکی از عوامل مهم در از بُعد اجتماعی، تبليغات ( مقایسه بين حاميان مالی و رقبا، 2020)1

 .استهای بازار به حمایت از ورزش برای حاميان مالی مورد واکنش

ایر به س مسير اقدامات خيرانه در ورزش دانشگاهی به لحاظ قانونی و حقوقی نسبتهموار بودن 

جذب  ( بيان داشتند از موانع مهم2017. حيدری و شریفيان )استهای وقف بسيار مهم حوزه

نع، رفع موا در جهت توان اميد داشت با اقدام الزم. بنابراین، میاستموانع قانونی و اجرایی خيّرین 

ل قانونی ( عام2017برای توسعۀ ورزش هموار گردد. سيدباقری و شریفيان )خيّرین کت مسير مشار

الی دولتی مهمترین عامل مانع و عامل مدیریت ورزشی کمترین عامل مانع در عدم حمایت م

وانع مبيان نمودند ( 2014)و همکاران های خصوصی از ورزش قهرمانی است. خسروی زاده شرکت

 عتمادمواجه است. ا مشارکت بخش خصوصی در ورزش با عوامل قانونی و حقوقیسرمایه گذاری و 

ه ورزش و توسع های آنان صرفاً در تجهيزکمک اینکهبه کارگزاران ورزش دانشگاهی مبنی بر خيّرین 

سسات سط مؤرفتار خيرانه تو اینکهدانشگاهی کشور هزینه خواهد شد اطمينان و اعتماد نسبت به 

 هایقولهممله راد خير به سالمت و تندرستی دانشجویان کشور منتج خواهد شد از جغيرانتفاعی و اف

 .استاعتماد 

                                                           
1. Hino & Takeda 



 9139 زمستان، 21، شماره 8پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                     78

مان در ه همزکتواند باعث جذاب خيّران شود انجام رفتارهای خيّرانه در حوزه ورزش دانشگاهی می

نه و های داوطلبافعاليتهمچنين  .های اجتماعی همچون دانشگاه و ورزش مشارکت کنندحوزه

ورد کسب ت در مهای خيرانه اسگذار بر بروز مشارکتتأثيريرانه اجتماعی احتماالً یکی از عوامل خ

اهی زش دانشگفعال در ورخيّرین های مالياتی به ایجاد امتيازات و تخفيفشود گفت منافع نيز می

زاری برگدر  داوطلبانهطور ها باشد و یا افرادی که به تواند به عنوان یکی از انگيزهکشور می

 ها رايتفعال این و کنندهای آموزشی و ... مشارکت میرویدادهای ورزش دانشگاهی و برگزاری دوره

شد. گذار بايرتأثتواند مینيزبه عنوان خيّر کسب جایگاه دانند فرصت مناسبی برای کسب تجربه می

هد خوا گذارثيرتأهمچنين عواملی چون کسب تسهيالت و کسب رضایت درونی بر رفتارهای خيرانه 

گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی عوامل جذب سرمایه (2016)و همکاران بود. کشاورز 

خيریه اثر  در مورد خاص، رویداد (2013) و همکاران ولف دارند. ایران عوامل حمایتی و تشویقی

رزشی وهای حمایت انگيزه (2011کریستمر ) کمی در رابطه شرکت کنندگان موسسه خيریه داشت.

 یش فروش،: افزاهای درونی و بيرونی تقسيم کرد که انگيزه های بيرونی شاملها را به انگيزهشرکت

 د، نمایشبرن نفوذ در بازارهای جدید، آگاهی از برند و محصول، ارتقا تصویر ذهنی شرکت، انحصار

نی درو هایمسئوليت پذیری اجتماعی شرکت، مشارکت جامعه و مهمان نوازی شرکت بود و انگيزه

 وفيلو شامل مشارکت، نمایش مسئوليت پذیری اجتماعی شرکت و مهمان نوازی شرکت است. 

زشی، در کنند به دليل وجود این پتانسيل در ورزش و رویدادهای ور( بيان می2010)همکاران 

، ا ورزشبکنند از طریق مرتبط کردن خود های خيریۀ بسياری تالش میبرخی از کشورها سازمان

ورزش  نه دررفتارهای خيّرا اینکه حبوبيت و در عين حال، اعانۀ بيشتری را جمع آوری نمایند.م

ورت ر آن صدهای ورزش دانشگاهی ریزیدانشگاهی به صورت یک سازمان ایجاد شود که تمام برنامه

 یجادانی، اایجاد ارتباط سازم در این حوزه خواهد شد.خيّرین پذیرد باعث تسهيل در رفتارهای 

رین خيّر جذب های سازماندهی د، سازماندهی مراکز غير انتفاعی از مقولهخيّرین هایبخش مشارکت

د توانمی ماالًهای آنان احتایجاد بخشی در ورزش دانشگاهی مرتبط با امور خيّران و مشارکت .است

 به ورزش دانشگاهی داشته باشد.خيّرین مناسب و خوبی به منظور جذب  تأثير

ها و نحوه مشارکت و فعاالن در حوزه ورزش دانشگاهی توسط رسانهخيّرین آگاهی از نياز به حضور 

معرفی نيازهای ورزش  .ها آگاهی رسانی شودتواند از طریق رسانهدر ورزش دانشگاهی میخيّرین 

فعال خيّرین های کشور از تجليل رسانه ،تواند مرتفع شودمیخيّرین دانشگاهی کشور که با مشارکت 

تواند باعث ایجاد انگيزه در افراد خيّر و سایر افراد برای حضور در محيط در ورزش دانشگاهی می

ورزش دانشگاهی شود. همچنين ارج نهادن به افراد پيش قدم در رفتارهای داوطلبانه و خيّرانه 

ی شود. کشاورز، تواند موجب استمرار و تشویق آنان به رفتارهای خيرانه آتورزش دانشگاهی می
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گذاری جذب سرمایهمهم عوامل از و تبليغات  رسانهدو عامل  (2014)حميدی، گودرزی و سجادی 

در  (2016همتی نژاد و بنار )مرادی شریف، باشند. می بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران،

مؤثر در حمایت ورزشی از دیدگاه  بتبليغات به عنوان عوامل ،حمایت ورزشیانگيزشی تحليل عوامل 

خيّرین ایجاد ارتباط مؤثر مسئولين ورزش دانشگاهی با . استها و مدیران ورزشی مدیران شرکت

و فراهم سازی بستر مناسب و  در ورزش دانشگاهی شودخيّرین تواند موجب ورود و فعاليت می

مبنی بر مشارکت خيرانه خيّرین تماد تواند موجب بهبود اعمبتنی بر بازاریابی ارتباطی احتماالً می

بندی های بازاریابی بایستی مبتنی بر طبقهفعاليتتوان گفت همچنين می .در ورزش دانشگاهی شود

باشد تا متناسب با هر گروه تبليغات صورت خيّرین گان و جامعه هدف یا همان مشارکت کننده

کننده در ورزش دانشگاهی، مشارکت مشارکت)همانند داوطلبين خيّرین پذیرد و با توجه به تنوع در 

تواند با های بازاریابی و ترویجی متناسب میاماکن ورزش دانشگاهی و ...( فعاليت تأمينکنندگان در 

های خيّرانه گذار باشد و یا تبليغ فعاليتتأثيرتواند بر افزایش مشارکت جامعه هدف هر گروه می

ه فعاليت مخاطبان در ورزش دانشگاهی، همچنين توسط ورزشکاران مطرح کشور جهت ترغيب ب

های مطرح کشوری همچون توسط شخصيتخيّرین تبليغ و شناساندن حوزه ورزش دانشگاهی به 

رسد که ورزش دانشگاهی کشور نظر میبه  خواهد شد.خيّرین دانشگاهيان مطرح و ... موجب جذب 

ودجه عمومی دولت جدا نماید و با برگزاری های بازاریابی، خود را از بتواند با انجام فعاليتمی

های مختلف و نيز جذب حاميان مالی، موجبات درآمدزایی کيفيت در رشته های منظم و باليگ

( بيان 2015)و همکاران شيرخدائی  های مختلف دانشگاهی کشور را فراهم آورد.بيشتر برای بخش

معناداری وجود ندارد و زنان و مردان در  متغير جنسيت تفاوتخيّرین دارد در بازاریابی جذب می

  هم تناسب دارند. امور خيریه با

ین خيّرذب ریزی و راهبردهای جدر ورزش دانشگاهی نياز به برنامهخيّرین جذب حاميان مالی و 

ورزش  و حمایت آنان ازخيّرین استمرار فعاليت  توسط مدیران ورزش دانشگاهی کشور دارد و

 مراسمات رگزاریب دارد.خيّرین دانشگاهی کشور نياز به برنامه و راهبردهای حفظ و استمرار فعاليت 

ری رگزاو رویدادهای خيرانه مرتبط با ورزش دانشگاهی با حضور دانشگاهيان، ورزشکاران و ب

ذب جز جمله عوامل های ورزشی دانشگاهی ابا محيطخيّرین رویدادهای خيریه جهت آشنایی 

 مور ورزشادخالت دولت و تصدی در با این تحقيق یافت نگردید.  راستاهم. تحقيقی استخيّرین 

خيّرین  کند وواسطه بودجه دولتی کاهش پيدا میها بهدانشگاهی و ساخت اماکن ورزشی در دانشگاه

ی عمران هایه پروزههای مالی موجب پيشرفت و توسعهای خود و کمکورزش دانشگاهی با فعاليت

  شوند.می
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ه واند زمينت میهای دانشگاهی احتماالًها و خوابگاهکمک به ساخت و تجهيز اماکن ورزش در دانشگاه

دانشجویان  های ورزشی و تندرستی را افزایش دهد.مشارکت دانشجویان و نخبگان علمی در فعاليت

رای ستی بهای ورزشی و کسب تندرعاليتبه عنوان نيروی انسانی مورد نياز کشور با شرکت در ف

 تفاده ازبا اس هاشوند. دانشجویان و ساکنين در خوابگاههای شغلی خود در جامعه آماده میفعاليت

 ن اوقاتهای تربيت بدنی به لحاظ روحی و گذراو برنامهخيّرین فضای ورزشی محيا شده توسط 

ر بررسی د( 2013) و همکاران نکویی مقدم .توانند کسب نمایندفراغت روحيه و نشاط مطلوبی می

نحوه  دایی،منابع، نوع منابع اه تأميننقش مؤسسات خيریه در نظام سالمت حوزه فعاليت مؤسسه، 

ها و نحوه تعامل با دانشگاه و سایر مؤسسات مرتبط در خصوص مدیریت صرف منابع، چالش

 و تجهيز اماکن .استبا این تحقيق  استاهمراین نتایج  .دادندمورد شناسایی قرار  را مؤسسات خيریه

ف ورزشی های مختلها و مشارکت دانشجویان در رشتهدر دانشگاهخيّرین های ورزشی توسط رشته

رزش از وخيّرین تواند موجب بروز استعدادهای ورزشی از بين دانشجویان شود و حمایت می

 ی مختلفهاورزشی دانشجویی در رشتههای های ورزشی فّعال موجب تشکيل تيمدانشگاهی و رشته

تلف و های مخهای ورزش دانشگاهی باعث گرایش دانشجویان به رشتهشود. توسعه زیر ساختمی

ماکن اشود. حمایت خيران از تجهيز و ساخت بروز و کشف استعدادهای ورزشی در سطح ملی می

-گاهدانش جهيزات ورزشی دراماکن و ت .شودورزشی باعث مشارکت دانشجویان به ورزش همگانی می

 دیده وقفپ اید.نم تأمينتواند های دانشجویی نيازهای اوقات فراغت دانشجویان را میهها و خوابگا

سياری از بگر به درستی هدایت شود، به اتا جایی که  استای از فعاليت و اقدام دارای حيطه گسترده

فرهنگی  های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی وگاه جامعه انسانی با کمبوددهد و هيچنيازها پاسخ می

معرفی  مومیروبرو نخواهد شد؛ اما مهم این است که هم نيازها بر اساس اولویت در سطح افکار ع

قف ته وشود و هم ضرورت آن عينی و متناسب با عواطف و درک و توجه واقفان لحاظ گردد. الب

ردن گاه در بعد عمومی و در جهت پرکادگی نقش داشته باشد و تواند در جنبه شخصی و خانومی

خألهای اجتماعی که قرآن بر کارهای عمومی و همياری و حل مشکالت و برطرف کردن 

 کند.اون بر نيکی تأکيد میهای جامعه از طریق تعنابسامانی

امروزه که ورزش یکی از  .باشدکمک به ورزش دانشگاهی  دتوانهای وقف و یا خيریه مییکی از جنبه

انجامد این مهم نه تنها به افزایش آمادگی جسمانی در دانشجویان می .ضروریات زندگی بشر است

های مختلف، کسب نشاط و شادابی، مقابله با بيماری. استبلکه برای تقویت روح و روان نيز مفيد 

ارتقای  های اجتماعی، مقابله با اعتياد، ایجاد اميد وها و بزهکاریجلوگيری از گسترش ناهنجاری

. نکته استهای مادی و معنوی برای گسترش ورزش دانشگاهی وری از نتایج سرمایه گذاریبهره

های کشور ها است. چون اکثریت دانشگاهمهم، فراهم آوردن امکان ورزش ارزان و رایگان در دانشگاه
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. دن را ندارندلذا توانایی تخصيص درآمد برای ورزش کر .از بودجه پایين در ورزش برخوردار هستند

سازی برای فرهنگ .باشدخيّرین ها باید برای جذب های مهم دانشگاهگذاریرو یکی از سياستاز این

توسعه ورزش دانشگاهی هم راهکارهای مستقيم )کمک دولت( دارد و هم غيرمستقيم )جذب 

با توجه به این نتایج پيشنهاد  .های چشمگير باشيماميد است در این مسير شاهد موفقيت .(خيّرین

سعی شود  نشود. فقط به مقوله جذب پرداختهخيّرین گردد برای ورزش دانشگاهی جهت جذب می

در های آینده را برای همکاریخيّرین  های ملی، دانشگاهی و سمينارها،از طریق قدردانی در رسانه

 .نگه دارندها همکاریسایر ورزش دانشگاهی و زمينه 
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Abstract 
The aim of this study was to Designing a Qualitative Model of Factors Affecting the 
Attraction of the Country's Student Sports Donors. The research method to qualitatively 
and centrally apply to centralization can be the foundation. To collect the data, a semi-
structured interview method was used. Data analysis was performed by Strauss and 
Corbin model (1998). The statistical population of the study included 15 key clear-
sighted and experts, including university professors and executives of the country's 
university sports, who were selected by targeted sampling method. In data analysis using 
open coding technique, 73 basic concepts were determined, which by classifying these 
concepts, 58 sub-categories were formed and in the central coding stage, 20 main 
categories were categorized. In the paradigmatic model, causal conditions (religious 
beliefs, social duty, benevolent attitude, altruism, charity culture in academic sports), 
contextual conditions (social needs, smoothness of path, sense of trust), intervening 
conditions (attractiveness and gain of interests), Category (Student Behavior Behavior), 
Strategies (Organizing, Media Activities, Marketing Activities, Developing Operational 
Strategies, Charitable Events), Consequences (Helping the Government, Health and 
Student Health, The Impact of Student Sports on the Country, Sustainable Development 
in Sports Student) were identified. It is suggested to maintain their cooperation for 
university sports by creating a culture for the development of university sports and 
appreciating the benefactors in the national and university media and seminars. 
Keywords: Donor Sports, Student Sports, Benevolent Behavior, College Sports, 

Strategies. 
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