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 چکیده
جامعه آماری ی و شیمایحاضر پ قیروش تحقبررسی واولویت بندی عوامل موثربروفاداری می باشد. حاضر  قیتحقف هد

باشند. که به صورت انتخاب در دسترس به  مینفر  941کلیه خیرین باسابقه شهرستان قوچان به تعداد این تحقیق شامل 
تایی خیلی کم  1سوالی برمبنای طیف لیکرت  91پرسشنامه محقق ساخته  قیابزار تحق. عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند

جهت تجزیه و تحلیل اطالعات قرار گرفت.  تاییدمورد  ی معتبرهاآن بر اساس روش ییایو پا ییبود که رواتا خیلی زیاد 
معادالت از تکنیک مچنین و ه روش دلفی طی چندمرحله پرسشنامه به کمک خیرین تنظیم گردید بدست آمده از 

درجهت  11/0نشان داد بعد کیفیت درک شده با بار عاملی جینتا یدانجام گرد لیزرل تفسیربا استفاده از نرم افزار   ساختاری
درمرتبه دوم اهمیت قرار  19/0شهرت با بار عاملی  شترین اهمیت را دارد بعد از عاملعوامل موثربروفاداری نیکوکاران بی

 ر ابعاد در درجات بعدی قرار گرفتند.دارد و دیگ

 .اعتماد، رفتار اهدایی شهرت، کیفیت درک شده، :یدیکل واژگان

 

  بیان مساله
مفاهیم مطرح درحوزه علوم اجتماعی معاصر  نیتر مهمسازه سرمایه اجتماعی و از  نیتر مهم عنوان بهوفاداری نیکوکاران، 

ی مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مدرن، و ها عرصهدر  نبهجا همهاست. چرخش ساختار اجتماعی و تغییرات 
مخاطرات ناشی ازاین تغییرات توجه به این مفهوم راجدی ساخته است ولی این بدان معنی نیست که  اندیشمندان 

در نزد  این مفهوم جیتدر بهجامعه معاصر،  یافتن وفاداری نیکوکاران در تیبااهماند. کالسیک بدان توجهی نداشته
آن  تبع به، برنامه ریزان و دولتمردان از جایگاه خاصی برخوردارشد تاجایی که سنجش سرمایه اجتماعی وگذاران استیس

قرارگرفت وضعیت وفاداری نیکوکاران  توجه موردوفاداری نیکوکاران درقانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور، نیز 
هایی که در خصوص سرمایه اجتماعی درایران و برخی مناطق یکی در پژوهش ست:ا شده پرداختهدر ایران به دو طریق 

 سنجش موردیکی از موضوعات اصلی سرمایه اجتماعی،  عنوان بهشده که دراین نوع تحقیقات، وفاداری نیکوکاران 
وفاداری میزان  ها پژوهشاین برآیند کلی  .اند پرداخته، ودوم تحقیقاتی که مستقیماً به موضوع وفاداری نیکوکاران قرارگرفته

 نژادی و دینی از انواع دیگر وفاداریوفاداری  اند فرسایش ذکر کرده نیکوکاران را در حد متوسط )میانگین( و یا در حال
 یها پژوهش یها افتهی یطورکل به اشاره قرارگرفته است ها مورد ها و نگرش ملی و پیمایش ارزش یها در پژوهش است که
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 بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری نیکوکاران در موسسات خیریه

 روش معادالت ساختاری تفسیریقوچان با استفاده از روش دلفی فازی و 
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در سطوح سیاسی، نهادی و یا و وفاداری در سطح فردی، بنیادی، بین شخصی و گروهی را در حدباال اداری شده، وف انجام
 .اند ارزیابی نموده یا به عبارتی در حال فرسایش از آن و تر نییعام را در حدمتوسط و پا

 

 اهداف تحقیق 

 هدف اصلی
اولویت بندی  دیدگاه خیرین و موسسات خیریه از ران دروفاداری نیکوکا بر انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر هدف از

 این عوامل و ارائه راهکارهای مقتضی

 اهداف فرعی

 دیدگاه خیرین موسسات خیریه از وفاداری نیکوکاران در بر یی عوامل موثرشناسا 

 دیدگاه خیرین موسسات خیریه از وفاداری نیکوکاران در بر ی عوامل موثربند رتبه 

 دیدگاه خیرین موسسات خیریه از وفاداری نیکوکاران در بر ی عوامل موثربرا یمقتض یراهکارها ارائه 

 

  سواالت تحقیق

 دیدگاه خیرین چگونه است؟ وفاداری نیکوکاران درموسسات خیریه از بر عوامل موثر 

 دیدگاه خیرین براساس درجه اهمیت چگونه است؟ وفاداری نیکوکاران درموسسات خیریه از بر عوامل موثر 

 

 پیشینه پژوهش

 پژوهش داخلی

)مورد مطالعه  بررسی اثر بازاریابی رابطه ای موسسات خیریه بر واکنش های رفتاری خیرین (9911زارعی و همکاران )
یی اخمینی شهرستان ایالم( انجام دادند. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه می باشد که روایی و پای امام موسسات خیره

برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شده است نتایج نشان می دهند آن تایید شده است 
معناداری دارد اعتماد خیرین به موسسات  واعتماد و تعهد خیرین تاثیر مثبت که بازاریابی رابطه ای در موسسات خیریه بر 

تعهد خیرین به موسسات خیریه بر تبلیغات دهان به دهان مثبت  خیریه بر تعهد آنها دارای تاثیر مثبت و معناداری می باشد
 و اهدای کمک تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

 شاخصهای مؤثر بر وفاداری نیکوکاران در مؤسسات خیریه رتبه بندی ( تحقیقی باعنوان9911) نیک ابادی و رضویان
برای این منظور ابتدا با مرور ادبیات و طرح انجام دادند.  ت ساختاری تفسیریالدلفی فازی وروش معاد ایران با استفاده از

نظرسنجی از مدیران این مؤسسات و خیرین باتجربه، شاخصهای وفاداری خیرین احصا و سپس با روش دلفی فازی 
شاخصهای مهم شناسایی شده و سپس تاثیرگذاری شاخصها با هم با روش ساختاری تفسیری که یکی از روشهای تحقیق 

های این تحقیق، عوامل مؤثر بر میزان وفاداری خیرین در لیات نرم است سنجیده شد. پس از تجزیه و تحلیل دادهدر عم
مؤسسات خیریه مشخص شد. نتایج نشان داد که کلیه عوامل اعتماد خیر به خیریه، گرایش معنوی ، تبلیغات مداوم، تطابق 

قه خیریه دارای ارتباط مستقیم و معناداری بر روی وفاداری پذیری اجتماعی و ساب انتظارات، حس همدلی و مسئولیت

 .خیرین میباشند
وفاداری    یانجینقش م لیتحل ؛یرفتار اتیو ن کیخدمات الکترون تیفیکتحقیقی باعنوان  (9911اردالن و همکاران )

بر ارزش ادراک شده و  کیخدمات الکترون تیفیدهدک یپژوهش نشان م جینتاانجام دادند.  و ارزش ادراک شده انیمشتر
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را بصورت مثبت و  انیمشتر یرفتار اتین زیارزش ادراک شده و وفاداری ن نیمثبت و معنادار دارد. همچن ریوفاداری تاث
 ریبصورت غارزش ادراک شده و وفاداری  قیاز طر کیخدمات الکترون تیفیک ی. از طرفدهد یقرار م ریمعنادار تحت تاث

 اتیو ابعاد ن کیخدمات الکترون تیفیک انیم یارتباط میگذارد، اما بصورت مستق یاثر م یررفتا اتیبر ابعاد ن میمستق
 نشد. افتی یرفتار

: شعب بانک یمطالعه مورد انیمشتر یخدمات و وفاداری بر وفادار تیفیک ریتاث یبررستحقیقی باعنوان ( 9914) پوردلوئی

ش بیانگر این مسئله است که کیفیت خدمات تاثیر مثبت و نتایج حاصل از پژوه انجام داد. تجارت شهرستان بجنورد
داشت  خواهد مستقیمی بر وفاداری مشتریان دارد. زمانی که خدمات برای مشتری دارای کیفیت باشد وفاداری وی را در بر

متعهد می  در نتیجه مشتری که از کیفیت بهره ببرد و نسبت به ارائه دهنده خدمات وفاداری داشته باشد نسبت به سازمان
گردد. مشتریان متعهد رضایت بیشتری از سازمان داشته و نهایتاً نسبت به سازمان وفادار خواهند شد. در نهایت پیشنهاد 
می شود بانک ها با اتخاذ برنامه هایی چون تخصیص باجه ای جهت اخذ نظرات و پیشنهادات آنان اقدام به بهبود خدمات 

 .به بانک وفادار شوند نمایند تا در نتیجه مشتریان نسبت
انجام  بررسی تاثیر خدمات لذت بخش و وفاداری بر وفاداری مشتریانتحقیقی باعنوان  (9919پناهی وانانی و شعبانی )

در این پژوهش تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این مسئله است که خدمات  دادند.
مشتریان دارد. زمانی که خدمات برای مشتری لذت بخش باشد وفاداری    ستقیمی بر وفاداریاثیر مثبت و ملذت بخش ت

داشته باشد به ارائه دهنده خدمات وفاداری  وی را در بر خواهدداشت در نتیجه مشتری که از خدمات لذت ببرد و نسبت
ه و نهایتا نسبت به سازمان وفادار نسبت به سازمان متعهد میگردد. مشتریان متعهد رضایت بیشتری از سازمان داشت

ای جهت رسیدگی به  هایی چون تخصیص باجه شود مدیران بانکها با اتخاذ برنامه خواهند شد. در نهایت پیشنهاد می
های مشتریان نمایند و  شکایات مشتریان و اخذ نظرات و پیشنهادات آنان اقدام به بهبود خدمات بر مبنای نیازها و خواسته

را به بهترین شکل ارائه دهند تا مشتریان کیفیت در نحوه ارائه خدمات را درک کرده و حس لذت در خدمات خود 

 .مشتریان تقویت شود
مدل سروکوال پرداختند.  استفاده از رضایت مشتریان با بر عوامل موثر به موضوع بررسی (،9919ضیایی و همکاران )

میزان  کیفیت خدمات بانکهای ملت استان اصفهان و ع ابعادموضو دراین مقاله که حاصل یک پژوهش میدانی است،
 بعد آن است که چهار حاکی از میگیرد. یافته های این تحقیق نیز مطالعه قرار مورد رضایت مردم ازخدمات این بانکها

فهان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکهای ملت استان اص همدلی بر ضمانت و مسئولیت پذیری، قابلیت اطمینان،

 .کیفیت خدمات ندارد رضایت مشتریان از تاثیری بر فیزیکی خدمات، ظاهری و ولی ابعاد تاثیرگذاربوده،
 مشارکت بر موثر مولفه عنوان به شهروندان وفاداری نیکوکاران بررسی ،عنوان حتت پژوهشیدر  (9919) اقبالی مقبول

 مهم هایازمولفه یکی عنوان به وفاداری نیکوکاران بررسی درمورد ،تهران شهر موردی مطالعه شهرداری با آنان وهمکاری
 مشارکت با وفاداری نیکوکاران متغیر تحقیق تجربی هایدریافته .است شده انجام شهروندان اجتماعی مشارکت در

  تمشارک بر درکل وفاداری نیکوکاران داد نشان که گرفت قرار بررسی مورد بود، پژوهش اصلی فرضیه که درکل اجتماعی
  .گردد می تأیید فوق فرضیه و است موثر شهروندان اجتماعی

 اجرایی سازمانهای موجود وضعیت بررسی و سازمانی درون وفاداری عنوان با ایمقاله در (9910) حسنزاده و متین زارعی
 اساسی صرعن یکوفاداری  که میدهد نشان نتایج. است پرداخته مدیران به وفاداری کارکنان موضوع بررسی به کشور
 .سازمانهاست موفقیت و اثربخش تغییر مدیریت برای

دو هدف بر عملکرد بانک ها پرداختند. هوش عاطفی )هیجانی( و وفاداری  به موضوع تاثیر (9911زارع پور و مرتضی نژاد )
بررسی پیوندهای های بانکی و مشتریان و در روابط بین روسای حوزهکاوش برای افزایش وفاداری  :این مقاله عبارتند از
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، اجرای یک بررسی میدانی که هوش عاطفی ایشان و نیز وفاداری ممکن بین کارآمدی مالی روسای شعب بانکی و سطوح
های یک آزمون هوش عاطفی و سواالتی در رابطه با رفتارمورد وفاداری در آن از پاسخ دهندگان خواسته شد به پرسش

دهد که افزایش آگاهی روسای شعب از عواطف خودشان و چگونگی درک میهای علمی تحقیق نشان یافته جواب دهند.
و عمل براساس عواطف دیگران به شکلی مطلوب که برکارایی مالی ایشان تاثیر دارد. این مقاله گامی اساسی و مهم در 

 .در عرصه فروش و بازاریابی برداشته استودن اهمیت هوش عاطفی و وفاداری راستای روشن نم
هدف شناسایی  با پژوهش حاضر مدل عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی را ارائه کردند. (،9911قادری ) حسینی و

 نتیجه این پژوهش نه عامل به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر در کیفیت خدمات بانکی انجام شده است. بر عوامل مؤثر
مهارت کارکنان،  شایستگی و رفتارکارکنان، بارتند:این نه عامل به ترتیب اهمیت ع شد. کیفیت خدمات بانکی شناسایی

قابلیت  ارائه خدمات بانکی، امکانات فیزیکی بانک، تسهیالت، نحوه پاسخگویی و و سود نوآوری درخدمات بانکی،
 درخدمات. تنوع درخدمات و سهولت ،وفاداری

 

 پژوهش خارجی

ی بین رضایت عاطفی رابطه سائل خدماتی پرداخته وبه طورتجربی به بررسی نقش رضایت عاطفی درم (،9091) ایمیوانگ
نتایج پژوهش وی  .بررسی کرده است مورد کیفیت روابط را وفاداری مشتری و قبیل کیفیت خدمات، مفاهیم کلیدی از و

 ویک سازمان خدماتی برای حفظ مشتریان و ای مستقیم بارضایت عاطفی داردکه کیفیت خدمات رابطه دهد نشان می
 ورزد. به طوراستراتژیک برعوامل مهمی چون وفاداری مشتری وکیفیت روابط تأکید بلندمدت بایدسودآوری 

بسط و  را مورد تصمیم خریدار رضایت مشتری و روابط بین کیفیت خدمات، دریافته های تجربی خود (9094) کرونینوتیلور
مقدمات   مطلب است که کیفیت خدمات از که مطالعات انجام شده توسط آنان ارائه کننده این دهند می بررسی قرار

  داشت. خواهد رضایت مشتری تأثیرقابل مالحظه ای روی تصمیمات خرید رضایت مشتریاست و
 به. اند پرداخته دوستی نوع مورد در موجود ادبیات بررسی به وفاداری، ارتباطی وجه بر تأکید با (9094) همکاران و ولش
 این به شناختی، جامعه رهیافت در آثارموجود بررسی با آنها. دارند مشابهی هایستگاهخا وفاداری و دوستی نوع آنها نظر

 آشنایی و همکاری اجتماعی، روایط بودن، وفاداری قابل تعهداخالقی، ،تعامل چون عواملی سنت این در که میرسند نتیجه
 .اند اجتماعی سرمایه وفاداری وموجب 
 آمریکا ایالتی های داده از استفاده با مدنی، ومشارکت وفاداری نابرابری، عنوان اب پژوهشی در (9099)9همکاران و اسلینر
 در را اصلی فرضیه چهار آنها. پرداختند مدنی اجتماعات در افراد مشارکت علت بررسی به 9110و 9190،9110 های دردهه

 و غیرمستقیم صورت به بیشتر مشارکت بر نابرابری اثرات شود؛ میبیوفاداری  موجب نابرابری: نمودند آزمون پژوهش این
 مشارکت بر تا دارد مدنی مشارکت اجتماعی انواع بر بیشتری تأثیر وفاداری مستقیم؛ صورت به نه است وفاداری طریق از

 قرار تأیید مورد فرضیه چهار این .است بروفاداری مدنی مشارکت تأثیر از بیشتر مدنی مشارکت بر وفاداری تأثیر و سیاسی،
 .است آن تعیین کننده قویترین و شود می یافته تعمیموفاداری  کاهش موجب نابرابری که دهد می نشان ها یافته. گرفت

 

 روش اجرای تحقیق و ابزار گردآوری اطالعات
ها وجود دارد. هریک از این و مدارک و... برای بدست آوردن داده ادونی مانند مشاهده، پرسشنامه و اسنابزارهای گوناگ

رها معایب و مزایایی دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از ابزا
طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد. هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مساله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند 

                                                           
1
 Uslaner& Brown 
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ها بهره جوید الزم در مورد اعتبار این ابزارها، از آنها در جهت جمع آوری دادهرا انتخاب نماید و پس از کسب شرایط ابزار 
تا در نهایت ازطریق پردازش و تحلیل این داده ها، بتواند در مورد فرضیات قضاوت نماید. انتخاب ابزارها باید به گونه ای 

)خاکی، اوردهای پژوهش خود را معتبر سازد ستباشد که پژوهشگر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع کند و از طریق د
مشاهده و روش دلفی طی چند مرحله پرسشنامه تنظیم و توزیع پرسشنامه با خیرین با استفاده از در این پژوهش  .(9919

 شهرستان قوچان عوامل موثر بر وفاداری نیکوکاران انجام شد.
 

 اعتبار( تحقیق) 2و پایایی 3روایی

 آزمون روایی
« روایی»واژة روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از  روایی از

آنست که وسیلة اندازه گیری بتواند خصیصة و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه 
 ا بی ارزش و ناروا سازد.گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی ر

می توان آزمون های وایی مورد استفاده قرار می گیرد برای آزمون درستی و خوب بودن سنجه ها ، انواعی از آزمون های ر
 روایی را تحت سه عنوان کلی گروه بندی کنیم : روایی محتوی ، روایی معیار و روایی سازه.

ه می کند که نمونه سؤال های مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد : روایی محتوا به این مطلب اشارروایی محتوا

معرف کل جامع سؤال های ممکن است، که می توان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد. بنابر این روایی محتوا ایجاد 
ن سنجه وجود دارد. اطمینان می کند که همه ابعاد و مؤلفه هایی که می تواند مفهوم مورد نظر را انعکاس دهند در آ

هیچگونه روش آماری برای ضریب روایی محتوایی وجود ندارد. در عوض برای تعیین روایی محتوایی یک آزمون از 
قضاوت متخصصان در این باره که سؤال های آزمون تا چه میزانی معرف محتوا و هدف های برنامه یا حوزه محتوایی 

 .هستند استفاده می شود

: روایی وابسته به مالک وقتی ایجاد می شود که سنجه مورد نظر، افراد را بر ابسته به مالکروایی مالکی یا و 

اساس معیاری که انتظار پیش بینی آنها می رود، متمایز سازد، این امر می تواند از طریق ایجاد روایی همزمان یا روایی 
 پیش بین انجام شود.

نتایج بدست آمده از کاربرد سنجه ها تا چه حدی با تئوری هایی که روایی سازه داللت بر آن دارد که  روایی سازه:

آزمون بر اساس آنها طراحی شده، سازگاری دارد. این روایی از طریق روایی همگرا و روایی واگرا )تشخیصی( ارزیابی می 
فاده از پرسش نامه و در این پژوهش برای تعیین روایی پرسش نامه از روش روایی محتوا استفاده شد که پس از است .شود

 اظهار نظر تعدادی از  اساتید در این حوزه مورد تایید قرار گرفت.
 

                                                                   آزمون پایایی

درستی و خوب " ی را نشان می دهد و به ارزیابیپایایی یک سنجه، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ ها  در ابزار اندازه گیر

داده های پرسشنامه پس از توزیع در بین جامعه آماری و وارد نمودن اطالعات آن در یک سنجه کمک می کند  "بودن
، ضریب پایایی )آلفای کرونباخ( محاسبه گردید. فرمول محاسبه آلفای کرونباخ به شرح زیر 91نسخه   SPSSنرم افزار

 است: 

                                                           
1
 Validity  

2
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 مجموع واریانس سؤاالت  =
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tS=  (9919)پاشا شریفی و شریفی، واریانس نمره های خام آزمودنیها  
قابل قبول و بیش از  9/0، معموالً ضعیف تلقی می شود، دامنه 1/0ای، اعتبارهای کمتر از در تحقیقات علمی پرسشنامه

شود. البته هر چه ضریب اعتبار به عدد یک نزدیکتر شود بهتر است. در پژوهش مورد نظر به کمک خوب تلقی می 1/0
 روش آلفای کرونباخ برای اعتبار پرسشنامه ها استفاده شد.

 

 محدودیت ها

ین غیره نیز ممکن است برمتغیرهای پیش ب در حالی که بسیاری از ویژگی های دیگر مانند صفات شخصیتی و (9
 .تاثیر بگذارند که به دلیل گسترده شدن سطح موضوع و عدم امکان بهره گیری از این ویژگی ها مقدور نگردید

 عدم توانایی تعمیم حوزه پژوهش به کلیه/برخی از سازمان های وابسته یا هم گروه. (9

 عدم دسترسی به منابع به روز وجدید. (9

 

 بررسی
شود. ارائه آمار های جمعیت شناختی نمونه پرداخته می رها و جداول ویژگیدر این قسمت به ارائه آمار توصیفی، نمودا

های عمومی آن و همچنین تحلیل بهتر ارتباط  توصیفی از آن جهت مهم است که باعث شناخت بهتر از جامعه و ویژگی
اند،  گرفته شدهشود. در این تحقیق جنسیت، تحصیالت، سن به عنوان سؤاالت عمومی پژوهش در نظر  بین متغیرها می

پی  ها در میان خیرین شهرستان قوچان توان به برخی از اختالفات در دیدگاه چرا که با استفاده از هر یک این سؤاالت می
 برد.

 های نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهشنتایج بررسی شاخص(: 3جدول )

 نتیجه مقدار قبول مورد دامنه برازش شاخص

)
    

  
 مناسب 91/9 <9 سبت مجذور خی دو بر درجه آزادی(شاخص ن 

 CFIمناسب 19/0 >1/0 تطبیقی( )شاخص برازش 

 GFI)مناسب 11/0 >0.1 )شاخص برازندگی 

AGFI )مناسب 19/0 >0.1 )شاخص تعدیل برازندگی 

NFI )مناسب 11/0 >0.1 )شاخص نرم شدة برازندگی 

NNFI )مناسب 19/0 >0.1 )شاخص نرم نشدة برازندگی 

 RMSEA)مناسب 011/0 <0.01 )خطای ریشة میانگین مجذورات تقریب 
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دهندة برازش آمده است، نشان 9های نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش که در جدول شمارة نتایج بررسی شاخص
، CFIیر نشانگر برازش قابل قبول مدل ساختاری است. همچنین مقادRMSEA  0.01مدل است، چرا که میزان کمتر از 

GFI ،AGFI ،NFI، NNFI  هستند. در جدول زیر ضرایب مسیر و معناداری بین متغیرهای پژوهش  1/0همگی باالتر از
 آمده است. 

 ضرایب مستقیم مسیر ارتباطی هر یک از ابعاد اثرگذار در الگوی نهایی پژوهش(: 2جدول  )

 رتبه نتیجه معناداری ضریب مسیر بعد ردیف

 4 معنی دار است. 90/94 94/0 اعتماد 9

 9 .معنی داراست 14/1 19/0 شهرت 9

 9 .معنی داراست 19/99 11/0 کیفیت درک شده 9

 9 .معنی داراست 14/94 99/0 رفتار اهدایی 4

 11/0آمده، بعد کیفیت درک شده با بار عاملی  دست جدول فوق به باتوجه به خروجی نرم افزار لیزرل و مقدار ضریب مسیر
درمرتبه دوم  19/0شهرت با بار عاملی ترین اهمیت را دارد بعد از عامل وفاداری نیکوکاران بیش بر مل موثردرجهت عوا

 اهمیت قرار دارد و دیگر ابعاد در درجات بعدی قرار گرفتند.
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

قوچان بر  خیریه وسساتم در نیکوکاران وفاداری بر موثر شده عوامل الگوی نهایی عوامل شناسایی(: 3نمودار  )

 های پژوهش اساس یافته

 

 گیرینتیجهبحث و  

چرخش  توجه اندیشمندان کالسیک علوم عمومی بوده اما مورد دیرباز ترین سازه سرمایه عمومی ازبه منزله مهم وفاداری،
 را دهه اخیر وم دردنیای توسعه یافته، توجه به این مفه حوزه مفاهیم سخت به سوی مفاهیم نرم در ازمفاهیم عمومی 

افزایش میزان  جامعه و و پیچیدگی هرچه بیشتر نهادها سازمانها، گسترش روابط، چندان که با ساخته است؛ ترجدی  بسیار
بتوان  دانسته اند اگر ضروری تر نظم عمومی، مخصوصاً و تسهیل کنشها فردگرایی وفاداری راجهت تداوم زندگی جمعی و

 کارایی ناشی از کیفیت نظم عمومی ومیتوان  فعال ساخت، وآنرا ری است، صیانت کرداعتمادی که سرچشمه همکا از

 وفاداری نیکوکاران

 رفتار اهدایی

  فعالیت موسسات خیریه

مورد تایید موسسات 

 شناخته شده

مهر که فعالیت موسساتی 

 رسانده تصویب به را تأیید

 اند،

بابت دلیل  وسسات خیریهم اعتماد به

 علت قانع کننده یا

 موسسات خیریه  بابت اعتماد به

 امور خیرخواهانه انجام

موسسات خیریه  بابت امور  اعتماد به

 هدایا و ارائه هدیه

است موسسات خیریه سازمانی 

محرومین را  آن با میتوانید که

 شناسایی

است  سازمانی موسسات خیریه

مستمندان که اگر نباشد کمک به 

 با مشکل خواهد بود و محرومین

 

بحث  موسسات خیریه در

 کمک به محرومین بسیار

 خوب عمل کرده

در بحث موسسات خیریه 

جمع آوری کمک های مالی 

 شفاف

 شهرت کیفیت درک شده اعتماد

94/0 
19/0 11/0 

99/0 
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 جامعه متجدد بهره وری سازمانهای خدماتی و در اعتماد ... به شدت افزایش داد پول و دانش را قدرت، ابزار استفاده از
 وارد فراصنعتی بیشتر به مرحله صنعتی و اندازه فوکویا مانیز هر به نظر .دهد افزایش می را مشروعیت حکومتها تولیدی و

 بنیادی، اعتماد اعتماد :قبیل از اعتماد بر این اساس انواع متعددی از داریم وفاداری بیشتری نیاز شویم به میزان سرمایه و
 توسط اندیشمندان عمومی عرضه شده است و ... تعمیم یافته و نهادی، اعتماد اعتماد سیاسی، اعتماد شخصی وگروهی،

درجامعه  به عبارت دیگر وفاداری، .دنیای معاصراست اهمیت بوده که گویی جز ضروری زندگی در توجه و چنان مورد
کلی  بطور همبستگی عمومی و و نظم عمومی، پیوند مشروعیت سیاسی، بهره وری، نقش محوری در مشارکت، متجدد

بر نظریه  مرور .ه اندیشه عمومی معاصرتبدیل شده استبحث انگیزترین مفاهیم درحوز مهمترین و به یکی از توسعه ایفا و
 .نشان می دهد درجامعه جدید را مفهوم اعتماد اهمیت هرچه بیشتر واعتماد، عمومی های مربوط به سرمایه

 

 پیشنهادات برخاسته از تحقیق
 با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که موارد زیرانجام پذیرد :

 هیوحر شیافزا وی ردمم ارتباط برقراری لیتسه ،موسسات خیریهو مردم انیمی ارتباط هایراه وگسترش توسعه 
 .ایتام با درتعاملیی مددجویان پاسخگو ندیفرآ ارتقای منظور به رییانتقادپذ

 ی اتیعمل وی مبان سطوح درت عاالبراطی مبتن رییگ میتصم فضای جادیا ،یمشارکت تیریمد ارتقای و حفظ
ی اثربخش ارتقای و حفظ منظور بهی مردماطالعات  و گزارشها از مدبرانه و نهیبه دهاستفا و موسسات خیره

 .شهری تیریمد عملکرد

 کارشناسانه لیتحل و هیتجز و موسسات خیریه تیوضع گوناگون ابعاد ازی اصول وی علمی ازسنجین وی بررس 
 و مدون استهاییس و ها برنامه نیتدو اوی واقع برمبنای رییگمیتصم آن تبع به و شهریالت معض و  مسائل

 .نیازمندان ازهاییبانمددجویان  اهداف حداکثرییی همگرا منظور به جامعهی واقع با مطابقالیی عق
 سطوح به اعتماد حس باشند اعتماد قابل ارشد مدیران اگر و یابد می جریان پایین به باال از سازمان در عتمادا 

 صمیمت و صداقت توسعه مسیر تا اعتمادکنید سازمان کارشناسی سطوح به بنابراین. کند می رخنه سازمان پایین
 .گردد هموار

 گشودگی، طریق این از و کنید ایجاد سازمان در صمیمی و دوستانه فضایی کنید تالش مختلف هایشیوه به 
 مختلف وحسط با واسطه بی وگفتگوی مستقیم رویارویی منظور این به. نمائید تقویت را متقابل اعتماد و صداقت
 از خود کارکنان درمیان شادی و نشاط تزریق برای همچنین. نکنید فراموش چندجمله، اندازه به راحتی کارکنان
 .کنید استفاده آنان ذهن به قریب و مرتبط ظرایف و لطایف

 ینا باید مدیر عنوان به شما اهداف از یکی میشود محسوب تدریجی فرایندی بعنوان کارکنان در اعتماد ایجاد 
 که کنید محول خود زیردستان رابه وظایفی بنابراین شود ایجاد شان موفقیتهای پایه بر کارکنان اعتماد که باشد

 در بویژه. دهند جلوه خوب را خود کار تا شوند متوسل دروغ به نشوند مجبور و برآیند خوبی به آن عهده از
 انجام درستی و خوبی به آنرا بتوانند که واگذارکنیم هاآن به را وظایفی که داشت خاطر به باید جدید، موردکارکنان

 .آوریم وجود به درآنها شدن موفق عادت ترتیب بدین و دهند

 تاثیر تواند می ها وضعیت نوع این با برخورد نحوه. دهند نمی انجام رادرست ای وظیفه کارکنان اوقات گاهی 
 با خفا در وقتی حتی. برنیایید سایرین نزد آنها اصالح درصدد هرگز. باشد داشته کارکنان اعمال بر بسزایی

 را مشکل ماهیت تا دهید آموزش او به که باشد این باید شما هدف کنید می صحبت اشتباهی مورد در زیردستی
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 و عجز احساس کارمندتان که نگویید چیزی هرگز موارد اینگونه در .نشود خطا همان مرتکب دوباره و بشناسد
 .اعتماد تخریب نه است اعتماد ایجاد شما قصد زیرا شود مایوس او که نگویید یچیز یا کند ناتوانی

 حاکمیت زیربنای سنگ درحکم اطالعات به دسترسی. است صادق و شفاف مدیریت از نمودی رسانی اطالع 
 .است درسازمان دموکراتیک

 

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی:

 پژوهش محقق صورت گرفته است، توصیه می شود.  با توجه به اینکه مطالعات بسیار کمی در زمینه

  ها مورد تحلیل قرار گیرد. مطالعات دیگری با نمونه های بزرگتر و در سایر استان 
  دولتی دیگر نیز انجام شود و نتایج با هم مقایسه  سایردستگاه هایدر  پژوهشدر ضمن توصیه می شود که این

 .شود

 

 منابع 
 ،تحصیل به مشغول دانشجویان درمیان عمومی اعتماد سطح ارزیابی، (9911) ،یهاد وار،رسیشی رزق، حمیدرضا آراسته 

 .دوم شماره، سوم سال، گرمسار عمومی علوم پژوهشنامه، کشور دانشگاههای در
 ،ی پژوهشگر ارشدی کارشناس نامه انیپا ،خلخال شهر در آن بر مؤثر عوامل و عمومی اعتماد بررسی، (9911) ،هاشم آرام

 .شمال تهران واحدی اسالم آزاد دانشگاه ،عمومی
 مجله ،دوجنس نیدرب متقابل اعتمادی قیتطبی بررس: تیجنس و اجتماع اعتماد، ،(9919) ،افسانه ،یکمال ،ی،تقیارمک آزاد 

 .سوم شماره ،پنجم دوره ،رانیای شناس جامعه
 یشناس جامعه ارشدی کارشناس نامه نایپا ،آن بر موثر عوامل و عمومی اعتمادی بررس، (9911)، فاطمه ،یمیابراه ،

 .گانیگلپا واحد نور امیپ دانشگاه
 سال ،نور کیپ فصلنامه ،گرمسار شهر مردم بین در آن بر مؤثر عوامل و عمومی اعتماد، (9911) ،عادل ه،یلوی میابراه 

 .سوم شماره ،هفتم
 نور شهرستان در عمومی اعتماد زانیم رب مؤثر عمومی عواملی بررس ،(9911) ،لیجل پور، انیکاو، عبدالرضا ،یادهم، 

 .دوم شماره ،پنجم سال ،انیآشتی شناس جامعهی تخصص فصلنامه
 روستایی توسعه های طرح در مردم مشارکت در عمومی اعتماد نقش ،(9911) ،میکر راد،ی حسن ،یمصطف ا،یازک، 

 .اول شماره ،سوم سال ،عمومی علوم پژوهشنامه
 هانیک انتشارات: تهران ،توسعهی شناس جامعه، (9914) ،ضاغالمر ،یغفار، یمصطف ا،یازک. 
 رابطه باب در پژوهشی ،(9911) ،محمد ،یآباد نجف انیمحمدنور ،یدریح ه،یسم ،یآباد نجف فاضل رضا،یعل ،یافشان 

 .41 شماره، ییطباطبا عالمه دانشگاه عمومی علوم فصلنامه ،عمومی اعتماد و دینداری
 ،مانی: تهران ،(وکاربردها هانظریه مفاهیم،) عمومی سرمایه ،(9911) ،علیرضا ،شیروانی، سیدمهدی الوانی. 
 دولتی عمومی استهایس به نسبتی قومی گروهها عمومی اعتماد زانیمی شناخت جامعهی بررس ،(9911) ،مهناز رپور،یام، 

 .قاتیتحق و علوم واحدی اسالم آزاد دانشگاه ،یشناس جامعهی دکتر نامه انیپا
 ،تهران(. مترجم ان،یپو حسن و خاکباز نیافش(. )توسعه وی دموکراس اعتماد،) عمومی هیسرما ،(9914) ،انیک تاجبخش :

 .رازهیش
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 .اول شماره

 مطالعاتی شناس جامعه فصلنامه ،آن بر مؤثر فرهنگی -عمومی عوامل و عمومی اعتماد ،(9911) ،ابوالقاسم ،یدرآبادیح 
 ،اول شماره شیپ ،اول سال ،جوانان

 روش تحقیق با رویکردی به پایان نویسی، کانون انتشارات درایت چاپ اول. ،(9991) ،خاکی، غالمرضا 

 Coleman. JTCes. (1990). Foundations of SHial Theory . Combridge. The Belknap press of 

Harvard university press. 

 Erden, A. and H. Erden (2009). "Predicting organizational trust level of school managers and 

teachers at elementary schools", PrHedia SHial and Behavioral Sciences, 1. 

 FukuyTCa, Francis. (1995). Trust: the sHial Virtues and the Creation of Prosperity. New 

York: free press. 

 Henslin, jTCes,m. (1968). Down to Earth SHiology. New York. the free press. 

 Erikson. e. (1965). Childhood and society Harmonds Werth: Penguin Copyright 195o, 1983 

by Norton and Company, Inc. 

 Fukuyama . f . (1999). Social Capital and Civic Society , Conference on Second 

Generalization Reform . 

 Fukuyama. F. (1995) Trust : the Social Virtues and Creation of Personality, New York , free 

press . 

 Gambetta .D. (1998). Trust Making and  Breaking Cooperation's , Axford: Blackwell. 

 Giddens , A. (1992). The Consequences of Modernity , Cambridge ,Polity Press . 

 Henslin.james,m . (1976). Down to Earth Sociology , New York , the free press . 

 Luhman.N.(1979). Trust and Power, New York:John Wiley. 

 Paxton,n.Pamela. (1999). Is Social Capital  Declaning In the united state, a Multiple  Indicator 

Assessment, Ajs. vol.105. no1. 

 Putnam, R.D. (1992) Making Democracy  Work. New Jercy: Prinseton University  Press. 

 Reche. william.k. (1991). Trust, Dynamics  and Organizational Integration. The Micro 

Sociology of Alan fax. The British Journal of Sociology. 

 Rose, Richard. (1994). Post communism and problem of trust. Journal of democracy .5n3 

 Sztompka, p, (1999). trust: a sociological  theory. Cambridge university press. 

 Turner,brayan, s. (1973). talkot parsons universalism and the educational revolution: 

democracy versus professionalism , the British journal sociology . 

 Uslander. (2001). The moral foundations of trust, epiloget . 

 Worsly , petter . (1977). Introduction sociology. New York , penguin .book . 

 Jhonson, David. (1993). Reaching out: interpersonal effectiveness and self-actualization. 

Boston. Allyn and Bacon. 

 Luhmann, Niklas. (1979). Trust and Power. New York: Wiley. 

 Hunt, M. (1997). How sciences takes stHk. New York: Russell sage found. 

 Hunter, J.E & Schmidt, F.L. (1990). Methods of meta analysis: correcting error and bias in 

research finding. New Bury Park. C.A: sage publication. 

 Katzell, Raymond A, Richard A. Guzzo, Susan E. Jackson. (1987). meta analysis. Research in 

organization behavior. Volume 9. Pages 407-442, JAI press Inc. 

 Miller, Steven I, Marcel Fredricks, Frank J.Perino. (2005). SHial science research and 

policymaking: Meta-analysis and paradox. 

 Goebert, Chad. (2019). "A new reality: Fan perceptions of augmented reality readiness in 

sport marketing". 

http://www.jamv.ir/
http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

 )جلد سوم(                                              3311 ، پاییز33 ، شماره3دوره 

 

909 

 

 Lee I  Seungbum and Walsh I  Patrick (2011). "SWOT and AHP hybrid model for sport 

marketing outsourcing using a case of intercollegiate sport": Sport Marketing Review 14 

(2011) 361-369. 
 Alireza Faed,(2006),"sterategic assessment of sport sponsorship as a marketing 

communication tool in electronic industries of Iran", for the degree Master thesis, Tarbiat 

Modares University.  

 Högskolan I Halmstad,(2008), "Janssen-Cilag: The communication Challenge", School of 

Business and Engineering, Bachelor dissertation 15 ECTS, Supervisor: Venilton Reinert . 

 onjo B.J, Hardy S & Sutton W.A. (2004). Sport marketing. Third edition, Human kinetics 

Publishers: USA. 

 Mingham,M.D.,(1999),"Sport Marketing A Strategic Perspective", Saddle River NJ:Prentice 

Hall 1999. 

http://www.jamv.ir/
http://www.jamv.ir/

