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  شناسایی و مدلسازي عوامل موثر بر جذب منابع خیریه و وقف به ورزش زنان

 
  1رضا خادمامیر 

  

  

 ٢٩/٨/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ

  ١٧/١١/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

 .زنان بـود  ورزش به وقف و خیریه منابع جذب بر موثر عوامل لسازيمد و شناسایی ،هدف از این پژوهش

 نظر در زمینه موضـوع پـژوهش  صاحبجامعه آماري شامل افراد  وپیمایشی  –روش تحقیق از نوع توصیفی

 217(ندانتخاب و نظرخواهی شد متخصصان بین مدیران واز ) قضاوتی(نمونه آماري به روش هدفمند . بود

روایی محتوایی ابزار از طریق نظـر خبرگـان   که  بودپژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته ابزار اصلی . )نفر

در . سپس پایایی آن از طریق ضریب آلفاي کرونبـاخ ترکیبـی مطلـوب ارزیـابی گردیـد     . ارزیابی و تایید شد

اییـد  بررسـی و ت  روایی سازه از طریق مراحل مدلسازي معادالت ساختاري در نرم افزار پـی ال اس  ،نهایت

  . شد

 گیري در متغیر ساختاري و سیاسی ابعاد برون سیستمی و درون سیستمی با ضرایبهاي اندازهبراساس مدل

و   733/0بـا ضـرایب     بعاد برون سیستمی و درون سیسـتمی در متغیر حقوقی و نظارتی ا،  643/0و  854/0

و در  665/0و  831/0می با ضـرایب  در متغیر مدیریتی و اجرایی ابعاد درون سیستمی و برون سیست ،580/0

بـه ترتیـب اولویـت     823/0و  889/0متغیر ارتباطی و فرهنگی درون سیستمی و برون سیستمی با ضـرایب  

فناوري نیز به ترتیب  و ساختاري و دانشی و اي،  فیزیکی سرمایه و ابعاد مالی. تبیین کننده سازه خود بودند

داري تبیین کننده متغیر وابسته جذب منابع وقف و کمکی معنی به طور 487/0و   618/0، 754/0با ضرایب 

سیاسـی و   و فرهنگی، ساختاري و اجرایی، ارتباطی و تحلیل مسیر بین متغیرها نشان داد که مدیریتی. بودند

داري بـر  اثر مثبت، مسـتقیم و معنـی   815/0و  862/0، 685/0، 773/0نظارتی به ترتیب با ضریب  و حقوقی

  .ارندجذب منابع د

  ورزش زنان و رزش، منابع مالی، موقوفات ورزشیاقتصاد و: گان کلیديواژ

                                                           
   ir.ac.sbu@Khadem_A: mail-E          ، ایرانتهران ،د بهشتیدانشگاه شهی ،انشکده تربیت بدنی و علوم ورزشید ،عضو هیات علمی١ 
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  مقدمه 

. اسـت  از جملـه منـابع مـالی و فیزیکـی     کمبود منابع بانوان، ورزش راه پیش در جدي مشکالت و موانع از

 هـاي  هزینه به توان می جمله از که است فراوان اي بودجه و نیرو صرف مستلزم ورزشی هاي رشته توسعه

 و اسـتخدام  هـا،  رشـته  برخـی  قیمت گران وسایل تهیه استاندارد، و مناسب فضاهاي سازي آماده به مربوط

 رشـته  هر براي مستقل سازمانی تشکیالت اندازي راه سرانجام، و آموزشی هاي دوره برگزاري مربی، تربیت

 جـدي  تنگنـاي  و مضـیقه  در نیازهـا  ایـن  تـأمین  براي کشور ورزش هايسازمان حاضر حال در. کرد اشاره

 شـمار  افزایش در بانوان، ورزشی امکانات توسعه که کرد انکار را واقعیت این توان نمی همه، این با. هستند

بـا توجـه بـه    . دارد سزا به تأثیري ورزش، به زنان و دختران از بیشتري درصد عملی گرایش و مندان عالقه

ت که توسعه ورزش زنان بیش از هر اقـدامی بـه   وضعیت فعلی ورزش زنان در کشور، محرز و مشخص اس

  . )1389منظمی، ( حمایت و جذب منابع نیاز دارد

از طرفی با توجه به وضعیت نا به سامان اقتصاد کشور، تأمین منابع مالی در بخش ورزش تنهـا بـا اکتفـا بـه     

هـاي بـا ارزش در   یکـی از شـیوه  ). 17؛ 1395تسـلیمی،  (شود ر نمیسبودجه و قراردادهاي حمایت مالی می

از  یکـی وقف  ،همچنین. تأمین مالی مراکز و خدمات عمومی استفاده از فرهنگ وقف و جذب خیرین است

امروزه با توجه به رشـد  . ورزش است در محیط ی و ملیفرهنگ ینی،د هاي ارزشنشر  هاي روش ترین موفق

سـبک   ییـر از تغ یناشـ  یمو جس یروح هاي بیماريوجود جنگ نرم در حوزه جوانان و گسترش  یت،جمع

بـه   یتدر حوزه ورزش از اهم یدموقوفات جد یجادا ینموجود و همچن یاز منابع وقف ینهاستفاده به ی،زندگ

را شـناخت و   یوقف ورزش بخصوصوقف  ینکهمگر ا یستن پذیر امکانمهم،  ینبرخوردار است و ا ییسزا

قـف و وقـف در حـوزه ورزش و    سـنت حسـنۀ و   توسـعه نقـش ورزش در  . نمـود  یمعرفـ  یـز ن یگرانبه د

عظیمـی و  ( اسـت  علمـی، ورزشـی و دینـی   جامعـه   دردرخور توجه  ینآن، از موضوعات نو هاي زیرشاخه

 یو اجتمـاع  شـناختی  روان يبا توجه به کارکردهـا  یورزش هايیتفعال زیرا ضرورت ؛)23؛ 1394محمدي، 

یـا باشـگاه   ارزش ورزشگاه  ،رو این از .یستن یدهپوش یبر کس یبر اقشار مختلف و با هر رده سن اش سازنده

بـه   یـاز ، نیورزشـ  يفضـاها  یجادو چه بسا با ا یستن يساز یمارستانو ب سازي مدرسهکمتر از ارزش  يساز

  ). 1394افروزه و همکاران، ( یابدکاهش غیره و  یادترك اعت هاي کمپو  یدرمان يفضاها

هـاي زیـادي بـا هـم      ونی شده است که مشابهتتعاریف گوناگ» اوقاف«و » وقف«هاي فارسی از  در فرهنگ

در اموري که  کردن مصرفوقف به معناي تخصیص ملک یا مالی براي ) 1110 ص( در فرهنگ معین. دارند

دانـد کـه از ثـروت خـود      چیزي می وقف را) 2465 ص( فرهنگ عمید. آمده است، تعیین کرده کننده وقف
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اسـت کـه انسـان     ینعبارت از ا وقف ،تر به زبان ساده. اده کننداز آن استف المنفعه عامجدا کند تا در کارهاي 

منع  غیرهاز فروش و توارث و  یخاص یطخود را طبق شرا یرمنقولغ یااز اصل ثروت منقول  یقسمت یاتمام 

اشـخاص   یـا خدمت به خلق خدا، شـخص  (اما بهره و درآمد آن ثروت را در راه خدا  ،یدکند و جاودان نما

به ). 12 :1394یرخدائی و همکاران، ش(ید نما ینههز...) مدرسه و  یمارستان،ب ،دم، دانشگاهعموم مر یا معلوم

توان بـه سـه دسـته کارکردهـاي اجتمـاعی، فرهنگـی و        طور کلی، آثار و کارکردهاي وقف در جامعه را می

ند بسـیار  توا وقف در حل مشکالت اقتصادي جامعه می ).8 :1388و همکاران،  نکویی( اقتصادي تقسیم کرد

اسـتفاده از درآمـد اوقـاف    . شـود  به طوري که به عنوان پشتوانه قوي مالی براي دولت تلقی مـی  ؛مؤثر باشد

هاي عمومی، احداث پل، ساخت کارخانجات تولیدي بـراي جـذب جوانـان بیکـار،      ها، ابنیه جهت ایجاد راه

هـاي عمرانـی، صـنعتی و     طـرح  گـذاري در  اطعام مساکین، تهیه مسکن ارزان قیمت براي جوانـان، سـرمایه  

  ).39 :1383، پناه یزدانپناهی و (باشد  بسیار مهم می... ها و افزایش تولید و قیمت کاهشکشاورزي، 

 اي زورخانـه و  یبه ورزش پهلـوان  یرانمردم ا. دارد یوندپ یوقف در حوزه ورزش با ورزش باستان یران،در ا

و  )ع( یداشتند و آن را متعلق به حضـرت علـ   ینید رديیکو جوانمردان بود، رو یارانع تربیتکه هدف آن 

 یبدن یتاز فعال يرا نمود یورزش باستان یرانیان،از آنجا که ا. دانستند یورزشکاران م يبزرگوار را مقتدا ینا

 یرشـته ورزشـ   یـن نمودن ا یدر گسترش و همگان یسعپنداشتند،  می یو اسالم یاخالق هاي ارزشهمراه با 

و بـه   ندموقوفات را داشته ا یشترینبکسانی است که در اسالم  در زمره) ع( علیحضرت چنین، هم. داشتند

 یهننقـاط گسـتره مـ    یکه به وقف، از جمله وقـف زورخانـه در اقصـ    اند بوده یراندیشانیخ یشاناز ا یتأس

قـف و  پیوند عمیقی دارند و یکی از مظـاهر ایـن پیونـد و    ،این ورزش و معنویت .اند دهورزیاهتمام  یاسالم

موقوفـه بـه ورزش و مشـخص     یـک توسعه ورزش، اختصاص منافع حاصل از  يراهکارها از .خیریه است

 بضاعت کم یورزش يکمک به رشد استعدادها ی،چون ورزش همگان هایی زمینهنمودن موارد مصرف آن در 

جامعـه در   زهـاي یااز ن یموارد، بخـش بزرگـ   یندر همه ا ریزي برنامهاست که ورود همراه با مطالعه و ... و

 یقهرمانان ورزشـ  ینکه امروزه در ب یاقسام وقف ورزش یگراز د ،همچنین .دهد میحوزه ورزش را پوشش 

که ضمن جاودانـه   یريکار خ ؛است یو احکام قهرمان ها جام، ها مدال ياست، وقف، نذر و اهدا یافتهرواج 

ورزش  يبه سـمت و سـو   وانانج یقتشو و یبمنجر به ترغ یخ،ورزشکاران در دل تار ینا یادساختن نام و 

  .)51 :1396، انیفیشر و فرد يدریح( خواهد شد

بـه طـور   . در داخل کشور تاکنون تحقیقات فراوانی در ارتباط با مدیریت و توسعه وقف انجـام شـده اسـت   

فعتـی اداره اوقـاف   اقتصـادي از رقبـات من   يبـردار  بررسی وضعیت بهـره در ) 1383(یاوري  وسوري  ،مثال
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گسـترش تعامـل دانشـگاه علـوم      يراهکارهـا در شناسـایی  ) 1385(و همکاران  يجبار ،ب شهر تهرانجنو

 نیکوکـاري  یتوضـع  یینتب در) 1391( یدگلیب یو الماس یگنج ،یرینو خ یریهبا مؤسسات خ یزتبر یپزشک

 نقـش مؤسسـات خیریـه در نظـام     در بررسـی ) 1392( و همکـاران  نکویی مقدم، یشهروندان کاشان یندر ب

و گنجـی   ویـران  حـوزه سـالمت در ا   یریـه مطالعات خ يمرور انتقاددر  )1393(و همکاران آقابابا  ،سالمت

هـاي  به توصـیف وضـعیت وقـف در حـوزه     ،مشارکت در امور خیریه و وقفدر بررسی ) 1394(همکاران 

  .اندمختلف پرداخته

در بررسـی   )1394( همکارانو عظمی  .در حوزه ورزش اما تاکنون تحقیقات محدودي صورت گرفته است

بـا توجـه بـه سـناریوي     کـه   ندنشان داد هیات ژیمناستیک استان کردستان در بازاریابی ورزشی خیرخواهانه

کمـک   منـابع مـالی،  جذب ند در ژیمناستیک استان تاکنون مواردي مان رخواهانهیبرنده برنده در بازاریابی خ

 کمـک هیـات ژیمناسـتیک بـه     و خانه ژیمناستیک احداث ، کمکخرید تجهیزات ژیمناستیک، اهداي زمین

در تنها تحقیق تخصصی مربوط به مـدیریت  . صورت گرفته است انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی

 ۀدر توسـع  نیریـ موانـع مشـارکت خ   بـه بررسـی   )1396(  انیفیشـر  و فرد يدریح ،وقف در ورزش کشور

پـژوهش، مـانع از    نیـ در ا یعوامـل موردبررسـ   یمامکه ت ندنشان دادپرداختند و ی مدارس ورزش يفضاها

عبـارت اسـت    تیاولو بیها به ترت ممانعت آن زانیاند و م بوده یورزش يفضاها ۀدر توسع نیریمشارکت خ

افـروزه و همکـاران    .و مانع مربوط بـه خـود ورزش   یاجتماع -یفرهنگ ،ياعتقاد ،ییاجرا -یمانع قانون :از

 با گرایی اخالق که مؤلفۀ ندورزش گزارش کرد در واقفان و خیران جذب بر مؤثر عواملدر بررسی ) 1396(

 و سـازي  تعریـف  مقولـۀ  دو با سازي فرهنگ مؤلفۀ اجتماعی، سرمایۀ و اجتماعی مسئولیت احترام، مقولۀ سه

 عمومی، مقولۀ سه با آموزش مؤلفۀ و تسریع و شفافیت سازي، اقلیت مقولۀ سه با حقوقی مؤلفۀ نگري، شرعی

برخی تحقیقات نیـز  . باشند داشته واقفان و خیران جذب در را تأثیر بیشترین توانند می سازمانی، و یتخصص

 بـر  مـوثر  عوامل بررسی در) 1390(  همکاران و منظمی. اندهاي کمبود منابع ورزش زنان پرداختهبه کاستی

 و ساختاري تخصصی، و سانیان امکاناتی، و مالی عوامل که کرد گزارش بانوان ورزش و بدنی تربیت توسعه

عوامـل   ییشناسـا  در )1392(نجف  ییآقا یعل .اثرگذارند اولویت ترتیب به اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی

امکانات  ،التیاز تسه یعوامل ناشنشان داد که زنان،  نیدر ب یورزش يموثر بر توسعه و گسترش گردشگر

  .  ترین عامل استو خدمات مهم
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 1وان. شـود هاي مشخصی بین تعریف وقـف و رویکردهـاي آن مشـاهده مـی    فاوتت ،در تحقیقات خارجی

در کشورهاي اسالمی اهمیت عمومی بیشـتري بـه وقـف و    معتقد است که  یقی،بطت یبررس یکدر  )2007(

 یسهدر مقا يقو یشهروندانِ با اعتقادات مذهببیان می دارند که ) 2008( 2يوانگ و گراد .خیریه وجود دارد

 در .انـد  داشته یازمندو ن ریپذ بیآسي و کمک به قشرها هیریخ يها تیدر فعال يتر شیمشارکت ب ،یرینبا سا

کـه   دنـ ده ینشـان مـ   »یریـه در ورزشـکاران  خ يهـا  کمـک  موانع«با عنوان ) 2007( 3و اسنف یپرپ یپژوهش

در  )2009( 4بـرون . کننـد  یکمـک مـ   یریـه خ ۀبه مؤسستر ورزشکاران جواناز  تر یشبورزشکاران بازنشسته 

 یاربسـ  شـود،  یانجام مورزشکار مردان  یرخواهانهخ هاي یتفعال ةکه دربار یغاتیبلتحقیق خود نشان داد که ت

 5بابیچـه . دهنـد  یکمک کردن اختصـاص مـ   يرا برا ینیکه معموالً مردان مبالغ سنگ آن یلبه دل -است تر یشب

یرخواهانـه  خ هـاي  یـت در فعال یتیجنسـ  يها تفاوت بررسیبا  ی مشابهپژوهشدر ) 2012( 6و بورت )2011(

ـ  کننـد،  یکمـک مـ   یریهخ ۀبه دفعات فراوان به مؤسسورزشکار که زنان  ندنشان دادورزشکاران  مقـدار   یول

 اتحادیـه  ورزش کمیسـیون  شده، انجام هاي بررسی و مطالعات با .است ورزشکار تر از مردان ها کم کمک آن

 براي را ورزش در جنسیتی برابري جهت عملیاتی راهبردهاي بروکسل در 2014 فبریه 18 نشست در  اروپا

توزیـع    به تاکید و اهتمام ،نشست این در مصوب راهبردهاي جمله از. نمود مصوب 2020 تا 2014هاي سال

و  7کـوپر   ).2014 اروپـا،  ورزشـی  کمیسـیون  گـزارش ( بود عادالنه منابع در دو بخش ورزش زنان و مردان

نگاري در ورزش و انجام تحقیقات به این روش در آینده عنـوان  هاي قومی یافتهدر بررس) 2017(همکاران 

اما به توجه به روند تحقیقات  ،هاي اقتصادي در بخش ورزش زنان هنوز چشم گیر نیستکرد که نقش جنبه

  .رشد فزاینده دارد

 یـق اسـت کـه از طر   ي، ضـرور زنـان  ورزشدر  و خیریه وقفبالقوه و بالفعل مثبت  يتوجه به کارکردها با

فرهنـگ   ییبـه منظـور شـکوفا    هاي ورزشیسازمان يشده از سو یزيرو برنامه یاصول یاستس یک ینتدو

جوامـع   یـان در م رسـد  مـی به نظـر   .سنت حسنه را فراهم آورد ینا یاياح يهاینه، زمزنان ورزشوقف در 

 توانـد میرد نظر را داراست و حرکت به جهت مو يبرا هاو بستر یطشرا ترین مناسب یران یکی ازموجود، ا

                                                           
1 Niekerk, E. Van 
2 Wang Lili and Graddy Elizabeth 
3 Piper, Greg & Schnepf, Sylke V 
4 Brown, Millward 
5 Snip, Babiche 
6 Seearam, Burt 
٧ Cooper, J. N 
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تبـدیل   زنـان  ورزش اجتمـاعی  و يتوسـعه اقتصـاد   يبرا يمحوربه  ،و وقف یابدو تکامل  یلتکم تدریج به

هاي است که با توجـه بـه نیازهـاي مـالی اساسـی جهـت       از جمله حوزه زنان بخش ورزشهمچنین  .گردد

اما بـه دالیـل متعـددي     ،هره فراوانی ببردتواند از فرهنگ وقف و جذب خیرین ب مدیریت و توسعه خود می

ابتدا  زنان ورزشجهت دستیابی به آثار و پیامدهاي مثبت وقف در بنابراین . تاکنون چندان وراج نیافته است

ارائـه   سـپس بـه   واقدام نمـود  ود در ترویج و توسعه فرهنگ وقف جشناسایی موانع و مشکالت مو باید به

هدف از ایـن پـژوهش    ،رو از این. پرداخت ودجموانع و مشکالت مو راهکارهاي عملی براي برطرف کردن

  .بود شناسایی و مدلسازي عوامل موثر بر جذ منابع وقف، خیریه و کمکی به ورزش زنان در کشور

چارچوب مفهومی پژوهش به صـورت  در اي و مصاحبه چارچوب نظري پژوهش بر اساس مطالعه کتابخانه

ساختاري و  ریه در ورزش شامل چهار حوزه اصلیتوسعه وقف و خی ،اساس این بر. تدوین گردید 1شکل 

 ، محورهـا جهت تحلیل این منظرها. ، حقوقی و نظارتی، مدیریتی و اجرایی و ارتباطی و فرهنگی بودسیاسی

 .و عوامل درونی و برونی سیستم ورزش زنان در هر حوزه مورد بررسی قرار گرفت

  

  
 

  مدل مفهومی پژوهش :1 شکل

 

  شناسی پژوهششرو 

ه و یي شامل افراد آگاه و متخصص در زمینه امور خیرجامعه آمار وپیمایشی  –روش تحقیق از نوع توصیفی

نمونه آماري بـه روش  . )جامعه محدود و نامشخص( بود مرتبط با ورزش زنانهاي در سازمان ورزش زنان
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د نمونه براساس تعداد قابل کفایـت  برآور. ندانتخاب و نظرخواهی شد 1به شرح جدول ) قضاوتی(هدفمند 

برابر تعداد ابعاد متغیرهـاي اصـلی    20تا  10به تعداد  1اسالافزار اسمارت پیجهت مدلسازي در محیط نرم

برابـر تعـداد ابعـاد     20براین اساس نمونه آماري به تعداد . انجام گردید) 1394داوري و رضازاده، (در مدل 

ها جهت اطمینان از دریافت پرسشنامه). نفر 220(در نظر گرفته شد ) تغیرم 5بعد براي  11(متغیرهاي اصلی 

پرسشـنامه بـه طـور کامـل      217ها که از بین آن پرسشنامه دریافت شد 224پرسشنامه توزیع گردید و  240

و ) لینـک الکترونیـک  (و مجـازي  ) نسـخه پرینـت  (پرسشنامه به صـورت حضـوري   . پاسخ داده شده بودند

 .قبلی تیم تحقیق در اختیار نمونه آماري قرار داده شد براساس هماهنگی

 

  گیريهاي نمونهجامعه آماري و روش :1جدول 

  جنسیت  تعداد نمونه  گیري نمونه  مورد مطالعه بخش

  14 در دسترسهدفمند و   مدیران و کارشناسان  هاي مرتبط با اوقاف و امور خیریه سازمان

در 

  مجموع

217  

  نفر

  زن 124

  و

  مرد 93

  43 در دسترسهدفمند و   مدیران و کارشناسان  هارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیونوزا

  52 هدفمند و در دسترس  مدیران و کارشناسان  هاي ورزشی ادارات ورزش و جوانان و هیئت

  25 هدفمند و در دسترس  مدیران و کارشناسان  هاورزش شهرداري

  39 هدفمند و در دسترس  اساتید مدیریت ورزشی  ورزش دانشگاه

  37 هدفمند و در دسترس  مدیران و معلمان ورزش  ورزش آموزش و پرورش

  7 هدفمند و در دسترس  کارشناس و سایر  هاي ورزشی و سایررسانه

  

هـاي سـاختارمند   اي و مصـاحبه ابزار اصلی پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته براساس مطالعه کتابخانه

اسـناد، کتـب،   (قوقی و علمی اي به صورت نظامند بر روي منابع معتبر از لحاظ حعه کتابخانهابتدا مطال. بود

سپس مـوارد  . ها و چارچوب اولیه پژوهش استخراج گردیدانجام شد و مولفه) ايصفحات رسانه مقاالت و

از جامعـه  ) نفـر  9(با افـراد خبـره   و نیمه هدایت شده مستخرج از مرحله اول از طریق مصاحبه ساختارمند 

از (ارزشـی لیکـرت    5با مقیاس ) هاي پرسشیگویه(پرسشنامه حاوي متغیرهاي پژوهش . آماري تکمیل شد

گـري تعـداد    ، از مجموع متغیرهاي شناسایی شده پس از بررسـی و غربـال  )5= تا بسیار زیاد  1= بسیار کم 

ها داشتند مورد مقاالت، اسناد و گزارشها،  مناسب که از لحاظ تعداد، بیشترین تکرار و تأکید را در مصاحبه

  .بود  قبلی هايپرسشنامهبازنویسی از  ،مبناي اصلی پرسشنامهالبته . استفاده قرار گرفته است

                                                           
١ Smart pls 
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ارزیـابی و تاییـد   ) دانشـگاه اسـتاد   6و  مدیر سازمانی 5: نفر 11(روایی محتوایی ابزار از طریق نظر خبرگان 

= آلفـاي کرونبـاخ   ( اي کرونباخ ترکیبـی مطلـوب ارزیـابی گردیـد    سپس پایایی آن از طریق ضریب آلف. شد

بررسـی   در نهایت روایی سازه از طریق مراحل مدلسازي معادالت ساختاري در نرم افزار پی ال اس. )89/0

ها اس جهت تحلیل دادهالافزار اسمارت پیاز روش مدلسازي معادالت ساختاري در محیط نرم. و تایید شد

 .استفاده شد

  هاي پژوهشهافتی

هاي یک سازه با آن سازه، محاسبه و مقدار  در بخش روایی، بارها از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص

  نگر این مطلب است که واریانس بین سـازه  درواقع بار عاملی بیا. باشد می 4/0مناسب آن برابر و یا بیشتر از 

هاي  تمامی بارهاي عاملی سنجه. زه بیشتر بوده استگیري آن سا هاي آن از واریانس خطاي اندازه و شاخص

 ،بودند 4/0و سؤاالتی که داراي بارهاي عاملی کمتر از  بودند حفظ 4/0به خود باالتر از  که در سازه مربوط

لذا در ادامه تجزیه و تحلیل پژوهش بر اسـاس  . از مدل پژوهش حذف شدند که تعداد آن تنها ده سؤال بود

بیـانگر   AVEنتایج خروجی از مدل براي شـاخص   .اند وردبررسی و تحلیل قرارگرفتهه مهاي تأیید شد سؤال

گیري، از دو ماتریس  جهت بررسی روایی واگراي مدل اندازه. بود  (AVE)مناسب بودن معیار روایی همگرا 

بـراي  آلفاي کرونباخ، شـاخص کالسـیک   . استفاده شد عیار فرونل و الکرو م 1روایی همبستگی متغیر التنت

تمامی  ،طوري که بیان گردید همان. باشد دهنده یک سنت قوي در معادالت ساختاري می تحلیل پایایی نشان

دهنده این است که مدل  بودند که نشان  <7/0αمتغیرهاي پنهان داراي مقدار آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی 

 R2ضـریب تعیـین    .مناسـبی اسـت  ) ترکیبـی لحاظ پایایی  نظر آلفاي کرونباخ و چه از چه از(داراي پایایی 

سازي معادالت سـاختاري بـه    گیري و بخش ساختاري مدل معیاري است که براي متصل کردن بخش اندازه

تقریبـاً   R2میـزان  . گـذارد  زا مـی  زا بر یک متغیر درون رود و نشان از تأثیري دارد که یک متغیر برون کار می

این بدین معنـی  . تر از آن هستند یا بزرگ 67/0و در محدوده  33/0ز تمامی متغیرهاي پژوهش بسیار باالتر ا

 603/0بـه آنکـه معیـار نـامبرده برابـر        بـا توجـه  . است که مدل ساختاري پژوهش داراي برازش قوي است

مورد تأییـد   »بسیار قوي«برازش کلی مدل در حد ) 2009(و همکاران  2هاي وتزلز باشد، لذا بنابر پژوهش می

  .یردگ قرار می

 

                                                           
١Latent variable correlation 
٢.Vtzlz 
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GOF 1:     برازش کلی مدل 2      GOFبرازش کلی قوي  

  

براي چهار  KMOمقدار . استفاده شد 2از معیار کایرز، میجر، الکین ،ها به منظور اطمینان از کافی بودن نمونه

و  933/0، 918/0، 946/0به ترتیب  پایدار توسعه و خوب حکمرانی الکترونیک، دولت حقوقی، محیطمتغیر 

  ).p>001/0( باشدها می بود که بیانگر کافی بودن تعداد نمونه 899/0

  هاي روایی مدلخالصه شاخص : 2 جدول

  Q2 R2  CR  AVE  شاخص

 5/0 ≥ 70/0 ≥ 33/0 ≥  15/0 ≥  مطلوب آن  زانیم

  279/0725/0  846/0  536/0  سیاسی و ساختاري

353/0528/0  844/0  463/0  نظارتی و حقوقی

384/0750/0851/0  585/0  اجرایی و مدیریتی

389/0725/0926/0  608/0  فرهنگی و ارتباطی

321/0599/0  889/0  557/0  سیاسی درون سیستمی و ساختاري

  317/0702/0  788/0  559/0  سیاسی برون سیستمی و ساختاري

367/0615/0  877/0  544/0  نظارتی درون سیستمی و حقوقی

118/0790/0  836/0  727/0  ارتی برون سیستمینظ و حقوقی

290/0763/0  831/0  576/0  اجرایی درون سیستمی و مدیریتی

370/0543/0  810/0  558/0  اجرایی برون سیستمی و مدیریتی

584/0  891/0  زابرون  فرهنگی درون سیستمی و ارتباطی

444/0641/0  823/0  620/0  فرهنگی برون سیستمی و ارتباطی

  

و  2براسـاس جـدول   .  بخش مدلسازي پژوهش شامل دو بخش تحلیل عاملی تاییدي و تحلیل مسـیر بـود  

هـاي  هـاي حقـوقی، فعالیـت   نهادهاي حقوقی، نقـش  هاي پژوهش نشان داد که ملی سازهتحلیل عا 2شکل 

خـدمات   .حقوقی و اسناد و مواد حقوقی به ترتیب میزان اثر تبیین کننده محیط حقوقی نظام ورزش هسـتند 

الکترونیکی، مشارکت الکترونیکی، زیرساخت الکترونیکی و  قوانین الکترونیکی بـه ترتیـب اولویـت نقـش     

نظـارت سیسـتماتیک، سـاختار    . داري در تبیین استقرار دولت الکترونیک در نظام ورزش کشور دارنـد معنی

ن اثر تبیین کننده حکمرانی خـوب  افزایی عملکردي نیز به ترتیب میزامدار و همنفعدموکراتیکی، رهبري ذي

                                                           
١ Goodness of fit 
٢. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy 
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توسعه مشارکت و هماهنگی بخشی و فرابخشی، توانمندسازي و بهسازي منابع انسانی، . نظام ورزش هستند

بخشی فرایندها و منـابع بـه ترتیـب اولویـت نقـش       ها  و پایدارسازي و تنوع بهبود مستمر عملکرد و قابلیت

  .رزش کشور دارندداري در تبیین توسعه پایدار در نظام ومعنی

  نتایج فرضیات پژوهش :3جدول 

 داريسطح معنی Tآزمون  ضریب  ابعاد  > --  متغیر  

ی
مل

عا
ل 

حلی
ت

  

  سیاسیساختاري و 
 001/0 32/91 643/0  درون سیستمی  > -- 

 001/0 37/42 854/0  برون سیستمی  > -- 

  حقوقی و نظارتی
 001/0 49/57 580/0  درون سیستمی  > -- 

 001/0 22/57  733/0  یستمیبرون س  > -- 

  مدیریتی و اجرایی
 001/0 27/29 831/0  درون سیستمی  > -- 

 001/0 12/33 665/0  برون سیستمی  > -- 

  ارتباطی و فرهنگی
 001/0 13/25 823/0  درون سیستمی  > -- 

  001/0  23/15 889/0  برون سیستمی  > -- 

  جذب منابع

 001/0 13/25 754/0  اي سرمایه و مالی  > -- 

 001/0 23/15 618/0  ساختاري و فیزیکی  > -- 

  001/0 87/32 487/0  فناوري و دانشی  > -- 

. 

یر
س

 م
ل

حلی
ت

  

 داريسطح معنی Tآزمون  ضریب  متغیر  > --  متغیر

 001/0 27/12 773/0  ...جذب منابع وقف و   > --   سیاسی و ساختاري

 001/0 51/24 685/0  ...جذب منابع وقف و   > --   نظارتی و حقوقی

 001/0 62/16 862/0  ...جذب منابع وقف و   > --   اجرایی و مدیریتی

 001/0 70/14 815/0  ...جذب منابع وقف و   > --   فرهنگی و ارتباطی

  

درون سیسـتمی بـا   بـرون سیسـتمی و   گیري در متغیـر سـاختاري و سیاسـی ابعـاد     هاي اندازهبراساس مدل

 درون سیسـتمی و  بـا ضـرایب   برون سیسـتمی و  قی و نظارتی ابعاد در متغیر حقو ،643/0 و 854/0ضرایب

و  831/0 در متغیر مدیریتی و اجرایی ابعاد درون سیستمی و برون سیسـتمی بـا ضـرایب    ،580/0 و  733/0

به ترتیب  823/0و  889/0 درون سیستمی با ضرایببرون سیستمی و و در متغیر ارتباطی و فرهنگی  665/0

فنـاوري نیـز    و ساختاري و دانشی و اي،  فیزیکی سرمایه و ابعاد مالی. ه سازه خود بودنداولویت تبیین کنند

داري تبیین کننده متغیر وابسته جذب منابع وقف به طور معنی 487/0و   618/0، 754/0به ترتیب با ضرایب 

  . و کمکی بودند
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 حقوقی سیاسی و و ساختاريرهنگی، ف و اجرایی، ارتباطی و مدیریتیتحلیل مسیر بین متغیرها نشان داد که 

داري بـر جـذب   اثر مثبت، مستقیم و معنـی  815/0و  862/0، 685/0، 773/0نظارتی، به ترتیب با ضریب  و

  .وقف و کمکی دارندمنابع 

  

  
  مدل نهایی پژوهش :2 شکل

  گیري بحث و نتیجه

در . بود زنان ریه در ورزشتوسعه وقف و امور خی عوامل موثر برشناسایی و بررسی  ،هدف از این پژوهش

هاي تعیین کننده شناسـایی، سـپس چـارچوب    مؤلفهابتدا تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد کالن و جامع، 

   .بندي و سپس  مدلسازي شد

در متغیر  ؛گیري در متغیر ساختاري و سیاسی ابعاد درون سیستمی و  برون سیستمیهاي اندازهبراساس مدل

اد درون سیستمی و  برون سیستمی ؛ در متغیر مدیریتی و اجرایی ابعاد درون سیسـتمی  حقوقی و نظارتی ابع

و برون سیستمی و در متغیر ارتباطی و فرهنگی درون سیستمی و برون سیستمی بـه ترتیـب اولویـت تبیـین     
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نها در متغیر مدیریتی و اجرایی عوامل درون سیستمی ورزش زنان اولویت آ ،در واقع. کننده سازه خود بودند

در تبیین  .داشتند و در سه متغیر دیگر عوامل برون سیستمی نسبت به عوامل درون سیستمی اثرگذارتر بودند

مـدیریت  . توان به ماهیت نقش مدیریت در هر سیستمی مانند سیستم ورزش زنان اشاره کردها میاین یافته

 رفتـار و عملکـرد   بـر  و دارد جریـان  آن در فرایندهاي تمام است که یک سازمان هايفعالیت ظرف مثابه هب

اي و ترغیبی بیشتري مدیریت نقش مداخله ،از این رو .)1394بنار، (گذارد  می اثر هاي سازمانافراد و بخش

واند در آگاهانه بودن اثر مدیریت تله میئدلیل دیگر این مس. نسبت به سایر عوامل در درون یک سیستم دارد

هاي اساسی و پایه در سـاختار و مـدیریت ورزش زنـان کشـور     احتماالً وجود ضعف ،از طرفی دیگر. باشد

بـا نتـایج ایـن    ایـن  و  یت باالیی براي مدیریت قائل شوندسبب شده است تا نمونه آماري این پژوهش اهم

  .پژوهش همخوانی دارد

داري به طـور معنـی  میزان اثر فناوري نیز به ترتیب  و ساختاري و دانشی و فیزیکی اي،  سرمایه و ابعاد مالی

ورزش تـوان گفـت کـه    ها میدر تبیین این یافته. تبیین کننده متغیر وابسته جذب منابع وقف و کمکی بودند

وسـعه  است و هم هر سه نوع منابع نقـش محـوري در ت   یزنان در هر سه نوع منابع داراي کمبودهاي فراوان

هـا در جـذب وقـف    نقش محوري تري دارند و عمده تالشمنابع مالی  ،اما به طور مشخص ؛ورزش دارند

 توسـعه  بـر  مـوثر  عوامل بررسی در) 1390(  همکاران و منظمی .الزم است منجر به جذب منابع مالی شود

دارند که با نتـایج ایـن   امکاناتی در اولویت قرار  و مالی عوامل که کرد گزارش بانوان ورزش و بدنی تربیت

  .بخش همسویی دارد

 حقوقی سیاسی و و ساختاريفرهنگی،  و اجرایی، ارتباطی و مدیریتیتحلیل مسیر بین متغیرها نشان داد که 

بر جـذب منـابع وقـف و کمکـی      داريمعنیاثر مستقیم  مثبت و ضریب اثر، به صورتنظارتی، به ترتیب  و

هـاي خیرخواهانـه در کشـورهاي     سنت حسنه وقف و سایر فعالیـت  دده میمطالعات و شواهد نشان  .دارند

 متغیرهـاي تابعی اسـت از   هایی جدید مانند علم، سالمت، اشتغال و مواردي از این قبیلبراي حوزه اسالمی

  .)37 :1392محسنی، (شناختی دارند  فرهنگی و جمعیت عواملریشه در مختلف که در مجموع 

بـه  زنـان  اجرایـی داللـت بـر نیازمنـدي توسـعه وقـف و خیریـه در ورزش         هاي مدیریتی و اولویت مؤلفه 

مدیریت بخش در  ها توان گفت که عمده آسیبمی. سازي سیستم اجرایی استچابک یکپارچگی مدیریتی و

موقوفات اهتمام و  ادارهدر شریعت و فقه به مدیریت وقف و  .)16 :1391ي، و اسد صحرانورد(است  وقف

مـدیر کارآمـد و الیـق،    . وقف در کیفیت و وضعیت وقف بسیار مؤثر است ادارهزیرا  ،تتوجه ویژه شده اس

باشـد،   صـالح  غیـر اگر مدیري ناالیق و  ،برعکس. رساند  هر چند غیر کارآمد را به اوج کارآمدي می  موقوفه
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کـه بـه    هـایی  راه ینتـر  مهـم بنابراین، یکی از  .کند  و ناخوشایند می فایده بی بهترین موقوفه را تبدیل به رقبه

بـه   .مدیریت وقف و نحوه اداره موقوفـات اسـت   سازي بهینه ،کند میترویج و گسترش فرهنگ وقف کمک 

قطعـاً   ،شـوند  نمـی و به حـال خـود رهـا     شوند میموقوفات به خوبی اداره  بینند میمردم  که وقتیبیان دیگر 

ین، نوع مدیریت بر موقوفـات و نحـوه اداره   بنابرا .که به این موضوع مهم توجه نشان دهند شوند میتشویق 

  .آن از نگاه مردم بسیار حائز اهمیت است

 هاي ارتباطی و فرهنگی داللت بر نیازمندي توسـعه وقـف و خیریـه در ورزش    همچنین اولویت باالي مؤلفه

ه تـرین را  هر چند عمل به وقف از سـوي مـردم مهـم   . بخشی و توسعه فرهنگی استبه ارتباطات میان زنان

هاي دینـی عملـی در    اما باید توجه داشت که مردم نیازمند راهنمایی و آموزش ،گسترش فرهنگ وقف است

ترین گام براى ایجاد نگرش مثبت  مهمتوان گفت که می .)22 :1380خومحمد خیرآبادي، ( هستنداین زمینه 

ات صـحیح و شـفاف   در جامعـه، ارائـه اطالعـ    هاي هر دو حوزه وقف و ورزش واقعیتنسبت به مسائل و 

هاى شـناختى، عـاطفى و عملکـردى     دار انتقال این اطالعات هستند باید از صالحیت کسانی که عهده. است

 .سـازد هـا را متحـول و متـأثر     و آن ندنفوذ ک ها دلها در  برخوردار باشند تا سخنان، گفتار و نوشتار آن الزم

 این دو حوزه اجتماعیشایسته جایگاه و اهمیت  که طور ورزش آنمتولیان وقف و هم  متولیانهم  متاسفانه،

 يو عسـکر  یگنجـ  ).28 :1391کارکنـان نصـرآبادي،   (انـد   نپرداختـه  سازي فرهنگ و ترویج غ،به تبلی ،است

ـ  نـد نشـان داد  هیریها در امور خ ها بر مشارکت آن به ارزش ممرد يبندیپا زانیم ریتأثدر بررسی ) 1391(  نیب

بـا مشـارکت    ممـرد  ياز سو یو فرهنگ یاجتماع يها و هنجارها ارزش ژهیبه و ها و هنجارها عمل به ارزش

 یدر بررسـ ) 1394(گنجـی و همکـاران   . وجود دارد میمستق هالمنفعه رابط و عام هیریدر امور خ انیگو پاسخ

ن بی یمشارکت در امور خیریه و وقف، پیش درآمدي بر توسعه پایدار نشان دادند که رابطه معنادار و مستقیم

انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعلق و تعهد اجتماعی بـا مشـارکت    ،یخواه عدالت ،يدار نیمتغیرهاي د

باشـند، مشـارکت    تر يبه این معنی که هر چه آن عوامل در بین مردم قو وجود دارد؛در امور خیریه و وقف 

نظام ارزشی و باورهاي اعتقادي، کردن  ینهنهاد. شود یم تر شیمردم در نیکوکاري و به طور خاص وقف نیز ب

ها باید اهمیـت،   این رسانه. رود به شمار می هاي رسانهفرهنگ از جمله کارکردها  افزایش مشارکت و توسعه

ملّی و دینـی، تـرویج و     عنوان یک وظیفه اجراي این سنّت حسنه را به  اهداف و مقاصد متنوع وقف و نحوه

توانند همین نقش را به طور ویژه نسـبت  هاي ورزشی میرسانه .هم آورندگسترش آن را در جامعه فرا  زمینه

  بازاریـابی اجتمـاعی بـراي ورزش    و  براي وقـف  گیري از اجتماعات معنوي بهره. به حوزه ورزش ایفا کنند
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عنوان یک ظرفیت ارزشمند در جهـت تـرویج فرهنـگ     تواند به میتواند اولین گام در این زمینه باشد که می

  .گیرد مورد استفاده قرار براي ورزش در جامعه و نیکوکاري وقف 

 داللت بر نیازمندي توسعه وقف و خیریـه در ورزش  ساختاري و سیاسیهاي  مؤلفهداري اثر معنی ،از طرفی

تطبیق عوامل نهادي و سـاختاري نشـان   . است و سیاسی هاي ساختاريهاي نهادي و حمایتبه مشوق زنان

ایجاد اقداماتی مانند  ؛توسعه جذب وقف و خیریه به ورزش استجدیدي مورد نیاز  دهد که ساختارهايمی

اي بـراي  ساختار مشـخص و ویـژه   که شود میموجب  هاي ورزشیباشگاهو وقف سهام  ورزش بانک وقف

در ایـن   تواننـد  مـی احساس کنند که به ویژه افراد ورزشی غالب افراد  وقف در حوزه ورزش معرفی شود و

اگر مشاهده شود که هر مکـانی پـس از وقـف بـه حـال خـود رهـا شـده و          .شمند حرکت نمایندمسیر ارز

له ئولی خاصی ندارند، بدون شـک ایـن مسـ   و مت شود نمینظارتی هدفمند و قانونمند بر آن اعمال  گونه هیچ

زیـادي از  نسـبت   ،این عالوه بر .ها به مسئله وقف منجر شود به دلسرد شدن مردم و رویگردانی آن تواند می

به انشـاء موقوفـات جدیـد     افراد که ندرت اتفاق افتاده است وقف گذشتگان است و به ثمرهموقوفات فعلی 

آمده است و بسیاري  وجود بهوضعیتی است که از تولیت وقف توسط دولت  نتیجهاین امر هم . زنندبدست 

شـده   تبـدیل  یک عمل دولتیبه یک اقدام شخصی و غیردولتی است،  که آنماهیت  برخالفمعتقدند وقف 

 .)26 :1392نکویی مقدم، ( است

بـه   زنـان  داللت بر نیازمندي توسعه وقف و خیریه در ورزش نیز هاي حقوقی و نظارتی مؤلفه داري اثرمعنی

به منظور کمک به موقوفـات و تشـویق   ما  کشوردر . کاهش خألهاي حقوقی و ارتقاي سیستم نظارتی است

به تصویب رسیده است کـه اسـتفاده از ایـن قـوانین نیـز      ی لفامور خیر، قوانین مخت به امر وقف و خیرافراد 

در . مند و مؤمن را به موضوع وقـف جلـب کنـد    و نظر افراد عالقه تواند کمک زیادي به موقوفات نماید  می

  :گردد  اینجا به برخی از این موارد قانونی به اختصار اشاره می

 .انـد  هاي مستقیم، موقوفات عام از پرداخت مالیات معـاف شـده   نون مالیاتقا 2ماده  3به موجب بند ) الف 

قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام از  9به موجب تبصره ذیل ماده ) ب

هاي مربوط به ثبت، تفکیک و افـراز امـالك    هاي داوري در محاکم قضایی و هزینه پرداخت مخارج و هزینه

  .اند هاي مربوط به اجراي احکام معاف شده وفه و هزینهموق

قانون نوسازي و عمران شهري، موقوفات عام از پرداخت عوارض نوسازي  26ماده  3به موجب تبصره ) ج 

  . )10؛ 1388امینیان، ( اند ها نیز معاف شده شهرداري
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وکار مـؤثر خواهـد بـود و توصـیه     اعطاي این امتیازات به امالك وقفی در جهت تشویق افراد نیکبی تردید، 

به منظور ترغیب افراد نیکوکـار، ایـن قبیـل امتیـازات بـراي       هاي مرتبط با ورزشحوزهگردد که در کلیه   می

  .شودموقوفات در نظر گرفته 

خیریـه بـه   وقف و  توسعه جذبمسئول  تنها یک نهاد یا ارگانپرواضح است که  ،ها و شواهدبرحسب یافته

 هاي اوقاف و مؤسسات خیریـه نهادها و مراکز ورزشی در کنار سازمان همه نیست، بلکه زنان حوزه ورزش

از  .فرهنگ وقف در جامعـه بـا یکـدیگر همکـاري نماینـد      ارتقاي جایگاه ورزش درتا در جهت  اند موظف

، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، سـازمان    مراکز دینیسازمان اوقاف و امور خیریه،  ،نهادهاي غیرورزشی

، وزارت آمـوزش و پـرورش، سـازمان    علـوم تبلیغات اسالمی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، وزارت 

 تواننـد  میهستند که  هایی وزارتخانهصدا و سیما، وزارت کشور و مجلس شوراي اسالمی از جمله نهادها و 

سـتفاده  ا ،ف دیگراز طر .اساسی ایفا کنند ی، نقشبه سوي ورزشفرهنگ وقف  اشاعهو  در چگونگی ترویج

 .کننـد  مهم و اساسی ایفـا مـی   ینقشد توانمیهاي غیردولتی  نهاد و تشکّل هاي مردم از جایگاه و توان سازمان

امکان ارتباط با  از و به خوبی اند نهاد و مؤسسات خیریه در بطن جوامع محلّی شکل گرفته هاي مردم سازمان

ـ توان از این ظرف ابراین میبن. دارندبرخورآحاد جامعه و جلب مشارکت آنان  در جهـت تـرویج فرهنـگ     تی

نهـاد   هاي مـردم  مؤسسات خیریه و سازمانایجاد ). 73 :1378رؤوف، ( موقوفات بهره گرفت  وقف و توسعه

د در جهت ترغیب و تشویق افراد خیر و نیکوکار به وقف توان میجامعه زنان  براي حوزه ورزش و تندرستی

تجربه ثابت کرده است اگر مردم یـک   .سودمند واقع شودبراي تحقّق این اهداف تمام یا بخشی از اموالشان 

تواند در راه رفع مشکالت اجتمـاعی و   خاطر پیدا کنند که اموال و دارایی آنان می نانیاطم ریمحل و افراد خ

تواننـد   هـا یـا افـرادي هسـتند کـه مـی       واقع شود و سـازمان  مؤثرجامعه مفید و  زدودن فقر و تباهی از چهره

کـرد   نـه یبـر هز  یي آنان باشند و عالوه بر آن شرایط و ضوابط خاص هاي خیرخواهانه اجراي نیت ساز نهیزم

کـار بخـش راوري و   ( ها گام بردارنـد  دهند که در این عرصه آنان حاکم است، بیشتر تمایل نشان می  سرمایه

فراهم کننـد تـا    ییباید سازوکارها وقف نو متولیاورزشی بنابراین، مدیران  ).19 :1388تویسرکانی راوري، 

شناسایی این افراد و پیشنهاد وقف امـوال   بی شک،. خاطر در افراد متمکّن و توانمند ایجاد شود نانیاین اطم

تواند هم به توسعه و ترویج فرهنگ وقف کمـک   ـ می نگري با رعایت اصل وسعت دید و آینده ـ  ها و دارایی

را هـاي اجتمـاعی    ي از مشکالت این مؤسسات و درنتیجه معضالت و نابسامانیکند و هم در پرتو آن بسیار

  . نمایدرفع 
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زنـان  به سمت ورزش  واقفان اتیدهی به ن هتتوان گفت که جهاي پژوهش میبر اساس یافته ،کلی طوربه 

زهـاي  نیا این اسـت کـه ورزش جـزو    نیازمندترین گام در اولین و مهم این زمینهدر ترویج فرهنگ وقف و 

 تـوان گفـت ورزش  می براي زنانبا توجه کارکردهاي عدیده ورزش . قلمداد شودامروز  زنان  واقعی جامعه

   .دارد جذب منابع وقف و خیریههاي باالیی در قابلیت زنان
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 منابع

 و خیران جذب بر مؤثر عوامل ررسیب« .)1396( .کاملی، فاطمه ، حکیمه وافروزه، محمدصادق؛ افروزه 

 .174-157 : 46شماره  .مطالعات مدیریت ورزشی .»ورزش در واقفان

 اداره کل حج و اوقاف: تهران .بر فرهنگ وقف يا مقدمه .)1378(. احمد بن سلمان ید،بو سعا  

 انتشارات سمت: تهران، چاپ سوم .وقف از دیدگاه حقوق و قوانین .)1381(. امینیان مدرس، محمد  

 حوزه  یریهمطالعات خ يمرور انتقاد« ).1393( .محمود رضا ،يگوهر و محمدرضا ،یلکم ؛سارا ،آقابابا

  .336-329): 4(17. مجله پژوهشی حکیم .»یرانسالمت در ا

 تهـران ، چـاپ اول  .انداز جاودانه وقف پس .)1383( .یرخ یزد، محمدعل و آیت الهی، سید ابوالحسن :

  نشر مفاخر

 وقف یشینهپ . )1388( .راسخون یرسان پایگاه اطالع.  

  رسـاله دانشـگاه    .»هاي ورزشیطراحی چارچوب تأمین مالی در فدراسیون« .)1395. (تسلیمی، زهـرا

  .گیالن

 گسـترش تعامـل    يراهکارهـا « .)1385. (یبـا فر ،یانبخش و یحمد علا ،یلیخل ین؛، حسیرامیب يجبار

 یگاهانداز جا چشم یالملل نیب یشهما یناول .»یرینو خ یریهبا مؤسسات خ یزتبر یدانشگاه علوم پزشک

  .یرازش یدانشگاه علوم پزشک یراز،ش یران،سالمت در نظام سالمت ا یریهمؤسسات خ

 ـ یو مقا ییشناسا« .)1396. (لیاسماع ،انیفیشر و هیسم ،فرد يدریح ـ موانـع مشـارکت خ   ۀس در  نیری

  .96-81ه ، صفح41، شماره 9، دوره 4 مقاله .مطالعات مدیریت ورزشی. »یورزش يفضاها ۀتوسع

 سـازمان   :چاپ اول، تهـران  ؟یمچرا و چگونه وقف کن .)1388( .نادر ،یسامان یاحیر و یپور، عل دانش

  پویان چاپ و انتشارات

 نشر اندیشه: تهران . آن اجتماعی –يبه وقف و آثار اقتصاد ینگاه .)1382( .یفر، مصطف یمیسل  

 اقتصادي از رقبات منفعتی  يبردار رهبررسی وضعیت به« .)1383( .کـاظم  ،یاوري و حجت اله ،سوري

تا  111از صفحه  ;)اقتصاد( 45شماره , 10، دوره يآذر و د: نامه مفید .»اداره اوقاف جنوب شهر تهران

  .138صفحه 
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 1394. (فرشـته ، يپالنـد  یلـی خل وندا  ،روشن یطهماسب؛ یتارز ،یفتح؛ فرزام ،فرزان؛ میثم ،یرخدائیش(. 

ی شناخت روانمطالعات اجتماعی  .»در جوانان تینقش جنس یینتب: اهانهیرخوخ هاي یتفعال یابیبازار«

  .180-153، )4(13 .زنان

 مجموعه مقاالت  .»ینقش وقف در توسعه و عدالت اجتماع« .)1391. (بهراد ي،صحرانورد، بهنا و اسد

  .کاشان گاهدانش ،یبر آموزش عال یدوقف با تأک یمل یشهما

 مجموعه مقاالت  .»ها و راهکارها ، چالشها بیآس :وقف« .)1391( .و همکاران یبرزفر ی،ارفع یقیصد

  .کاشان گاهدانش ،یبر آموزش عال یدوقف با تأک یمل یشهما

 بازاریـابی  (جدید ورزشـی   يها یابیآشنایی با بازار« .)1394. (سردار ،محمدي و محمدکاظم ،عظمی

کنفرانس ملی دستاوردهاي  .»)نورزشی خیرخواهانه، مطالعه موردي هیات ژیمناستیک استان کردستا

  .و علوم ورزشی ایران یبدن تیفنآورانه ترب

 نشـریه مـدیریت    .»ي مـدیریت وقـف در ایـران   هـا  چالش«). 1394. (عظیمی، رضا و محمدي، بهرام

  .13شماره . اسالمی

 عـدالت  یـق وقـف و تحق « .)1391. (یممـر  ی،ناصر و آقا محسن یمردان،عل ؛محمد ي،کارکنان نصرآباد 

  .کاشان گاهدانش ،یبر آموزش عال یدوقف با تأک یمل یشمجموعه مقاالت هما .»یو اجتماع يداقتصا

 سازمان حج : تهران ،چاپ اول .گلدر یصادق .اسالم یعتاحکام وقف در شر .)1380( .محمد یسی،الکب

   و اوقاف

  در نقــش و جایگــاه آمــوزش « .)1388( .فاطمــه ،تویســرکانی راوريکــاربخش راوري، ماشــاءاهللا و

مجموعـه مقـاالت همـایش     .»هـاي خـالّق   نهاد بـا تأکیـد بـر روش    هاي مردم توانمندسازي سازمان

  .کرمان، اداره کل امور اجتماعی استانداري کرمان نهاد هاي مردم سازمان

 ـ  یکوکـاري ن یتوضـع  یینتب« .)1391. (احسان یدگلی،ب یمحمد و الماس ی،گنج  .»شـهروندان  یندر ب

  .کاشان گاهدانش ،یبر آموزش عال یدوقف با تأک یمل یشمجموعه مقاالت هما

 مشارکت در امور خیریه و وقف، پیش « .)1394. (فاطمه ،احسانی راد و محسن ،نیازي ؛محمد ،گنجی

  .45- 25 ،)4(3 .فرهنگی –مطالعات توسعه اجتماعی .»درآمدي بر توسعه پایدار

 فصـلنامه وقـف میـراث     .»جدیـد  نگاهی به وقف در عرصه تحـوالت « .)1379( .لطف عطاء، اسداهللا

 .30سال هشتم، شماره . جاویدان
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 سند توسعه وقف). 1387. (مرکز اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور.  

 وقـف و تمـدن   .»ها ها و چالش بانک وقف پول، فرصت« .)1387( .محبوبه ی،و شادپ يمهد ی،ناصح. 

  انتشارات اسوه اسالم: تهران

 1392( .محمدرضـا  ،یلیاسماع ریام و زهرا ،قربانی بهابادي ؛سعیده ،یوسفی ریام ؛محمود ،نکویی مقدم(. 

، )1(2 .تحقیقات کیفی در علوم سـالمت  .»یک مطالعه کیفی .نقش مؤسسات خیریه در نظام سالمت«

1 -10. 
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The research is to identify and model factors affecting the attraction of Charity 
Resources and endowed with women's sports. The research method was a 
descriptive-survey. The statistical population consisted of specialists who were 
knowledgeable about the subject of research. The statistical sample was selected 
and surveyed through deliberate method (judgments) among managers, experts 
and experts (٢١٧ people). The main instrument consisted of a questionnaire. 
The content validity of the tool was evaluated and approved by experts. Then its 
reliability was evaluated through a suitable Cronbach alpha coefficient. Finally, 
the construct validity was reviewed and approved through the structural 
equation modeling steps PLS software. 

External and internal dimensions with coefficients of ٠/٨٥٤ and ٠/٦٤٣; In the 
legal and regulatory variables of external and internal dimensions and with 
coefficients of ٠/٧٣٣ and ٠/٥٨٠; in the administrative and executive variable 
Intra-system and extraneous dimensions with coefficients of ٠/٨٣١ and ٠/٦٦٥ 
And in the internal and external system of communication and cultural variables 
with coefficients of ٠/٨٨٩ and ٠/٨٢٣, respectively, were the priority of 
explaining their structure. The financial, capital, physical and structural 
dimensions of knowledge and technology also have coefficients of ٠/٧٥٤, 
٠/٦١٨, and ٠/٤٨٧ respectively significantly explain the dependent variable and 
auxiliary resources were devoted. Path analysis between variables showed 
administrative and management, communication, cultural, structural, political, 
legal and regulatory, respectively, with a coefficient of ٠/٨٦٢ ,٠/٦٨٥ ,٠/٧٧٣ and 
٠/٨١٥ there is a positive, direct and meaningful effect on the absorption of 
support resources. 

Key Words: Sport Economics, Financial Resources, Sports Endowments and 
Women's Sports 


