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 چکیده

شود.  ترین نیازهای یک کشور است و در سایه امنیت است که پیشرفت و رفاه حاصل می سیامنیت یکی از اسا
ها است. این توان و قدرت دفاعی  از طرفی الزمه امنیت، توان و قدرت دفاعی کشور در برابر تجاوز و بدخواهی

قیقاتی که منجر های دفاعی و امنیتی. در حقیقت بدون تح گردد مگر با توسعه تحقیقات و پژوهش حاصل نمی
گردد که خود، امنیت را  به طراحی و توسعه توان دفاعی گردد، افزایش امنیت وابسته به تجهیزات خارجی می

ها، نیازمند منابع  های دفاعی و امنیتی و تقویت و توسعه آن برد. از طرفی تحقیقات و پژوهش زیر سؤال می
منابع مالی برای  تأمینهای جدید  سایی ظرفیتهای دولتی محدود. از این رو، شنا مالی است و بودجه
ها، ظرفیت جامعه خیّرین و  های دفاعی و امنیتی امری ضروری است. یکی از این گزینه تحقیقات و پژوهش

های اجتماعی،  دهنده مشارکت ارزشمند ایشان در بسیاری از حوزه واقفین کشور است که شواهد نشان
بندی عوامل مؤثر بر  اساس، تحقیق حاضر، به دنبال شناسایی و اولویتفرهنگی، مذهبی و غیره است. بر این 

های دفاعی و امنیتی کشور است.  گرایش و انگیزش خیّرین و واقفین برای حمایت مالی از تحقیقات و پژوهش
های تأثیرگذار بر رفتار حمایتی خیّرین و واقفین  برای این منظور پس از مرور ادبیات، جهت شناسایی شاخص

با خیّرین، واقفین، پژوهشگران و کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریّه  ساختاریافته نیمههای  ز مصاحبها
نفر از  91بندی عوامل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس نظر  استفاده شد و سپس اولویت

نجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که از خیّرین و واقفین )متشکل از مجمع خیّرین کشور و مؤسسات خیریّه( ا
دوستی و  های سابقه و پیشینه، میهن شاخص اصلی مؤثر بر رفتار حمایتی خیّرین و واقفین، شاخص 25میان 

و  ماندگاری نام دارای بیشترین اهمیت و باالترین اولویت در انگیزش حمایت از تحقیقات دفاعی و امنیتی
های مالیاتی دارای کمترین اهمیت و پایین  نی از مصادره اموال و مشوقبرانگیخته شدن احساسات، عدم نگرا

 اولویت هستند.

 .AHPامنیت، دفاع، خیرات، وقف، خیّرین و واقفین، عوامل انگیزشی،  واژگان کلیدی:

                                                           
 (ma.salehi21@yahoo.com)، دانشگاه عالمه طباطبائی نشکده مدیریت و حسابداریدا، دکتری مدیریت 7

 (Hfata_2006@yahoo.com)شی و تحقیقاتی صنایع دفاعی کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، مؤسسه آموز 2

 



 دی عوامل مؤثر بر گرایش خیّرین و ...بن شناسایی و اولویت                                                                                        45

 . مقدمه1
 باشد. شکی نیست که یک جامعه و کشور می مسئله نیتر مهمو به عبارتی  نیتر مهمامنیت یکی از  مسئله
ای پیشرفته، امنیت است. امنیت؛ بستر عدالت و پیشرفت است و از  الزامات دستیابی به جامعه نیتر مهمیکی از 
داخل کشور قابل اجرا نیست. پیشرفت و ترقی  ای در بدون امنیت هیچ برنامهترین نیازهای بشر.  اصلی

 (.7988حصون، است )امنیت  تأمیناقتصادی کشور در گروه 
ای، در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران و خانواده ایشان در  خامنه اهلل حضرت آیت

های یک ملت است. اگر امنیت نباشد، نه اقتصاد  امنیت زیرساخت همه پیشرفت»بیان نمودند که  7931سال 

 (.7935برزگر و رضایی، «)هست، نه فرهنگ هست، نه سعادت عمومی

المللی انکار نموده و آن را از  امنیت را چه در بعد شخصی، ملی و یا بین مسئلهیافت که توان  کمتر کسی را می
 مسئلهمسائل حائز اهمیت در جامعه بشری نپندارد. امنیت ملی در این میان دارای اهمیت مرکزی است و این 

به قوت خود باقی آمیز اختالفات و کاستن از تشنجات، همچنان  ها به سمت حل مسالمت با وجود حرکت دولت
 (.722: 7981سیمبر، است )
امنیت نیازمند صرف منابع مالی  تأمینها بیانگر اهمیت درخور توجه این مفهوم است. با این حال  همه این

منابع مالی برای آن نیز دارای اهمیت بسیار باال است  تأمینآن در جامعه، مبحث  تأمیناست و نظر به اهمیت 
مالی در این حوزه بسیار حائز  تأمینهای جدید  باشند، شناسایی راه ای دولتی محدود میه و از آن جا که بودجه

 شایان توجه است. یا مسئلهاهمیت و 
 و اسلحه کند که تهیه نیرو و ابزار  سوره انفال( به این موضوع مهم اشاره می 21)خداوند کریم( در پایانِ آیه )

دهد که باید با  رو به مسلمانان دستور می ه مالی دارد. از این و وسایل مختلف دفاعی، نیاز به سرمای جنگی
تقویت بنیه دفاعی اسالم(  ا )وفرماید: و هرچه در راه خد همکاری عمومی، این سرمایه را فراهم سازند. می

شما  به و (؛وَفَّ إِلَیْکُمْد )وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ یُشو کامل به شما بازگردانده می به طورانفاق کنید، 
 ها آنیعنی اگر برای مقابله با دشمن نیروی کافی فراهم سازید، چون ؛ (د )وَأَنتُمْ الَ تُظْلَمُونَستم نخواهد ش
 (.722-721: 7937مکارم شیرازی،د )خواهند داد، قادر نخواهند بود بر شما ستم کنن از دستتوانایی الزم را 

مربوطه برای ساخت و توسعه  یها پژوهشنیازمند توسعه تحقیقات و  از طرفی دستیابی به امنیت
امنیتی و دفاعی است. در واقع بدون تحقیق و پژوهش دستیابی به امنیت و قدرت دفاعی کاری  یها رساختیز

و این موضوع، خود تهدیدی برای  دهد یمرا افزایش  کشورهادشوار خواهد بود که وابستگی نظامی به سایر 
 .شود یمور محسوب امنیت کش

های کافی و متناسب  های دفاعی و امنیتی مستلزم صرف منابع و بودجه بنابراین برآورده نمودن نیازمندی
های الزم را  های دولتی به تنهایی قادر نخواهند بود هزینه است. با این حال، این منابع محدود بوده و بودجه

منابع مالی دیگر در کنار منابع موجود امری بسیار مهم و از  یبردار بهرهپشتیبانی کنند. لذا شناسایی و 
 تأثیرگذار خواهد بود.

 باشند. امنیت کشور، خیّرین و واقفین می تأمینمنابع مالی برای  تأمینهای  از این رو یکی از گزینه
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سطح  تواند منجر به امنیت در سه کند که اگر وقف به خوبی مدیریت شود، می ( بیان می729: 7981سیمبر )
 المللی شود. فردی، ملی و بین

آید این است که چه عواملی موجب تمایل این قشر از جامعه برای حمایت مالی از  حال سؤالی که پیش می
 شوند؟ دفاعی و امنیتی کشور می یها پژوهشتحقیقات و 

های  ات و پژوهشنیازها و الزامات امور دفاعی و امنیتی کشور، تحقیق نیتر مهمکه یکی از  با توجه به این
های دفاعی بوده و به دنبال شناسایی  دفاعی است، تمرکز این تحقیق بر حوزه تحقیقات و پژوهش

 های انگیزاننده خیّرین و واقفین برای حمایت مالی از تحقیقات دفاعی و امنیتی است. شاخص
 

 پیشینه پژوهشنظری و  یمبان .2
سازی  ای ایران، بومی های هسته سپتامبر، فعالیت 77قعه هفت موضوع کلیدی هم چون جنگ ایران و عراق، وا

های  های جهان عرب و کنش ای در خلیج فارس، خیزش های فرامنطقه های دفاعی، حضور قدرت تکنولوژی
های راهبردی ایران جای دارند و  ای موضوعاتی هستند که در حوزه مستقل و وابسته برخی بازیگران منطقه

 متحده االتیاها،  دهند. عالوه بر این ز معادله قدرت و امنیت ایران را شکل میهر کدام به نحوی بخشی ا
های تروریستی،  و تجهیز گروه تأمینها در  های منطقه و نقش آن آمریکا، رژیم اسرائیل و برخی کشور

در هایی برای مقامات کشور به همراه داشته است. همچنین دارا بودن مرزهای آبی و خشکی گسترده  نگرانی
و  ییکایآمر ینظامای بحرانی که اطراف آن با چندین موقعیت مکانی برای استقرار نیروهای  قلب منطقه

آید. به عبارتی محیط اطراف ایران نه تنها میزبان  پیمانان آن احاطه شده، تهدیدی جدی به حساب می هم
اوانی نیز در منطقه دارند. از ها شرکای فر غربی است بلکه غربی یکشورها ینظامهای  تعداد زیادی پایگاه

 (.7935برزگر و رضایی، ندارد ) تیعضو یمهمطرفی ایران در هیچ ائتالف دفاعی 
گاه به فکر  دهد. اگرچه ایران هیچ ها ضرورت توجه به بحث امنیت و دفاع را در کشور ایران نشان می همه این

اهلل  شود. در این خصوص حضرت آیت یاین ضرورت بحث دفاع را منکر نم اماکشورگشایی و تجاوز نبوده 
اند که  بیان نموده 7935و نیز در دیدار با مداحان در سال  7931های نماز عید فطر سال  ای در خطبه خامنه
اگر »؛ اما «کنیم دستی هم نمی کنیم و پیش کنیم، به هیچ جنگی مبادرت نمی ما از هیچ جنگی استقبال نمی»

از دیدگاه ایشان امنیت «. یا کشورها اجازه تهدید ایران را نخواهند داشت؟کشور توان دفاعی نداشته باشد آ
 (.7935برزگر و رضایی، کرد ) تأمینشود آن را  کامالً عینی و واقعی است و با ذهنیات نمی

حورعلی و روبروست )دولتی  و توسعههای تحقیق  اتکای بیش از حد به بودجهبا چالش  دفاعی ایرانصنایع 
 گیری از سایر منابع مالی جایگزین را اندیشی برای بهره گفته، چاره پیشوجود مشکالت (. 7931دیگران، 
 سازد. میناپذیر  اجتناب

از اواخر دهه هفتاد شمسی، صنایع دفاعی با این واقعیت روبرو شدند که با کند که  ( اظهار می7935بوشهری )
گذاران  ها وجود ندارد. این موضوع، سیاست آن گویی به همه نیازهای متنوع های موجود امکان پاسخ ظرفیت

های  که صنایع را ترغیب به استفاده از همه ظرفیتهایی دست بزنند  اتخاذ سیاستبه دفاعی را واداشت تا 
 (.7935بوشهری، کرد ) پیرامونی برای نوآوری می
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 های پیشنهادی ترغیب و انگیزش خیّرین و واقفین برای حمایت است. یکی از سیاست
ها در بروز  ها از لحاظ میزان تأثیر و اهمیت آن بندی آن ناسایی عوامل انگیزشی مؤثر در رفتار حمایتی و رتبهش

بندی حائز  ها که در این اولویت گیران کمک خواهد کرد تا با تحریک آن رفتار حمایتی، به مدیران و تصمیم
رخ دهد. برای دستیابی به این مهم، ما به این  اند موجب شوند تا رفتار حمایتی در عمل ها شده باالترین رتبه

شود که فرد خیّر و واقف مال خود را ببخشد؟ آیا این  سؤال پاسخ خواهیم داد که چه عوامل انگیزشی باعث می
 باشند؟ ی متفاوت مىها که از نظر افراد مختلف دارای اولویت عوامل دارای اولویتى یکسان هستند یا این

 

  آن امنیت و اهمیت. 2-1
امنیت از حقوق اولیه  تأمینهای انسان و جوامع بشری محسوب شده و  ترین دغدغه امنیت همواره از اصلی

زیست و  اجتماعی و هم در محیط-فردی است؛ که هم در حقوق مدنی و سیاسی، هم در حقوق اقتصادی
 (.751: 7981سیمبر، دارد )توسعه پایدار جایگاه 

 و دلهره و نگرانی نداشتن بودن، پناه در بودن، امن ،ها آسیب از بودن امان در معنی به فارسی زبان در امنیت
 مال، مادی، جان، منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت تعریف، نیتر ساده آمده است. در ترس

 دارد. اعتقادات و ... وجود فرهنگ، ی معنوی، دین،ها سرزمین، ارزش
های فیلسوفان مطرح بوده، هر روز بیش از گذشته، نه تنها در  اذهان و نوشته مفهوم امنیت که از دیرباز در

رود و همین گستردگی باعث شده تا محور مطالعات  جهان سیاست، بلکه در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع بکار می
 (.7982ربیعی، ) ردیگبسیاری قرار 

های  پراکندگی نظری و امکان برداشت است که بسیار مورد بحث قرار دارد. از طرفی امنیت از مفاهیمی 
( خصلت دوگانه این 7982ربیعی، است )های این مفهوم  متفاوت، دلخواه، کاربردی و بنابر مقتضیات از چالش

مفهوم )دارا بودن دو وجه ذهنی و عینی( عامل اصلی ابهام در مفهوم امنیت است. امنیت در وجه عینی آن، به 
و در مفهوم ذهنی آن به معنای فقدان بیم آسیب و  های جاری جامعه زشمعنای فقدان تهدید نسبت به ار

های جامعه مالک تعریف مفهوم  هاست. بر این مبنا عینیت یا ذهنیت تهدید نسبت به ارزش تعرض به ارزش
 (.7989مرکزمالمیری، است )گیرد و همین موضوع حاکی از خصلت دوگانه این مفهوم  امنیت قرار می
یک ملت زمانی امنیت دارد که مجبور نباشد منافع »کند که  بیان می 7( به نقل از لیپمن7989مرکزمالمیری )

مشروع خویش را برای احتراز از جنگ قربانی کند و در صورت لزوم نیز قادر باشد که منافع مشروع خویش را 
 حفظ به متکی را دارپای ، ثبات2111سال  در انسانی امنیت کانادایی کنسرسیوم«. از طریق جنگیدن حفظ کند

مرزها  از دفاع به را امنیتی و مطالعات داند می ها آن حیات و سالمتی حقوق، علیه و تهدیدات خطرات از مردم
 (.7932صباغیان، کند ) نمی محدود

شود  ای یافته و صرفاً با تعاریفی از قبیل دشمن خارجی تعبیر نمی امروزه مفهوم امنیت وجوه و ابعاد گسترده
(. بر این اساس، امنیت از محدودیت تک سطحی و تک ساحتی در آمده و ابعاد جدید 7989المیری، مرکزم)

                                                           
1 Lippmann 
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است تر آن )بعد نظامی( افزوده شده  محیطی نیز به بُعد سنتی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست
که امنیت را صرفاً  نظامی (. امنیت دیگر به معنای فقدان تهدید نیست و از تأکید سنتی بر قدرت 7982ربیعی، )

است دید فاصله گرفته و امنیت جامعه و شهروندان را نیز در بر گرفته  می یخارج ینظاماز زاویه تهدیدات 
های یک نظام برای دستیابی به منافع  ای از توانمندی (. از این دیدگاه، امنیت به مجموعه7932صباغیان، )

 (.7989مرکزمالمیری، ) دیآ ای برای تحقق آن به حساب می قدمهشود و فقدان تهدید صرفاً م ملی اطالق می

 دفاع و اهمیت آن. 2-2
 و محتوا لحاظ به اصطالح است. این مصادیق و معانی از وسیع طیفی دربرگیرنده و مفهومی گسترده دفاع،
 و است نظامی  تهاجم و تهدید برابر در دفاع آن خاص است. مفهوم عام خاص و مفهوم دو دارای گستره،
 و یابد تری وسیع ابعاد تواند می کلیدواژه این ولی کرد؛ سازی مفهوم و خالصه نظامی  ابعاد در آن را توان می
 و مبادی و مبانی شک بدون شود. شامل نیز را فرهنگی و اقتصادی، اعتقادی سیاسی، امنیتی، یها جنبه

اعتقادی،  محدوده به و رفته فراتر منیتیا نظامی و سطوح از دفاع، نوع این ای و اندیشه فکری بنیادهای
 از اعم فلسفی و اعتقادی، اجتماعی پنهان و زیرین یها الیه به و است یافته گسترش نیز اجتماعی و ارزشی
 حفظ ضامن آن دقیق اجرای که است آن دفاع رسد. اهمیت می راهبرد این شناسی معرفت و شناسی هستی
 در اعماق ریشه سو یک از همه جانبه دفاع است. کشور سیاسی و دیاقتصا فرهنگی، تمامیت ارضی، و امنیت
 دارد کشور فرهنگی و ساختارهای اجتماعی و مردم زندگی اعماق در ریشه دیگر سوی از و حکومت و سیاست

 و نظر در زیادی اهمیت از دلیل همین به است؛ امنیتی مرتبط نظامی و اقتصادی، ابعاد در جامعه امنیت به و
 (.7931اردکانی و الوندی،  ناظمیاست ) ورداربرخ عمل

 اهمیت خیرات و وقف. 2-3

راهکارهای  نیتر مهم از یکی دولت انتقالی های پرداخت کنار در خصوصی بخش خیریه های کمک امروزه
 شود. سهم این می قلمداد مختلف جوامع در فرهنگی و اجتماعی تأمین اهداف تحقق و طبقاتی فاصله کاهش
 سنّی درآمد، ترکیب نظیر متعددی عوامل به آن میزان و است متفاوت دیگر کشور به کشوری از ها کمک نوع
 دولت های و سیاست مذهبی و دینی باورهای اجتماعی، فرهنگی، سابقه تحصیالت، جمعیت، جنسیتی و

 در GDPصورت  به پرداختی خیریّه های کمک سهم 2115سال  در نمونه به عنوان .دارد بستگی
 و در درصد 12/1درصد، در کانادا حدود  19/1درصد، در انگلستان حدود  21/7حدود  آمریکا متحده تاالیا

 (.71: 7931()عرب مازار و زایر، 7جدول است )درصد  23/1استرالیا حدود 
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 2115در سال  GDPهای خیریه اشخاص به صورت درصدی از  کمک( 7شماره ) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در کمک داوطلب و مردمی های بخش مهم تأثیر و نقش از آگاهی با سو یک از جهان کشورهای از بسیاری
 با های مرتبط فعالیت و بخش این سوی از که ای بالقوه تهدیدات از اجتماعی، رفاه افزایش و اشتغال ایجاد به
 کنار در همین دلیل به. دارند آگاهی نیز است، کشورشان اقتصاد متوجه پولشویی و مالیاتی فرار قالب در آن

 افزایش این بخش، های فعالیت بر نظارت به مربوط مسائل بخش، این از حمایتی مختلف های سیاست اتخاذ
 (.77: 7931عرب مازار و زایر، شود ) می دنبال جدیت با نیز ها آن شفافیت و پاسخگویی

اساس  کند؛ وقف، محصول تعامل انسان با جامعه است که بر ( بیان می727: 7939گونه که بشیر ) همان
گیرد که  شکل می« احساس مسئولیت اجتماعی»و « اخالقی-نوع دوستی عاطفی»، «دینی-نگرش فکری»

-شود به خداباوری اجتماعی، هنجارهای اخالقی نی مشترک در جامعه، در نهایت منتهی میپس از ایجاد ذه
 پذیری اجتماعی. اجتماعی و مسئولیت

( نیز بیان نموده است در بسیاری از کشورهای 22: 7939یر، ؛ به نقل از بش93: 7981گونه که سروش ) همان
 های وقفی نیز به سرعت در حال رشد هستند. غربی صندوق

 وضعیت خیرات و وقف در ایران. 2-4

فعالیت  در سطح کشور (غیرقانونی قانونی و)سسه خیریه ؤهزار م 11تعداد های غیررسمی،  طبق گزارش
  مجوز رسمی که بعضاً ؛کنند فعالیت میتهران ه در سسه خیریّؤه هزار ماز این تعداد بیش از سکنند و  می

 باشد. هزار مؤسسه خیریه در کشور می 75ها حاکی از ثبت بیش از  . با این حال برخی گزارشفعالیت ندارند
که هیچ نهادی  سسات خیریه سازمان اوقاف کشور با بیان اینؤمدیرکل امور اجتماعی و مدر این راستا 

آمار ثبتی  دهد که نشان میسسه خیریه در کشور وجود دارد ؤتواند به طور دقیق اعالم کند که چه تعداد م نمی
 د.وجود ندارکشور سسات و نهادهای خیریه ؤمشخصی در خصوص تعداد م

                                                           
7
 (WDI-205اجتماعی سهم کارفرما)شامل مالیات بر درآمد، پرداختی بیمه اجتماعی سهم کارگر، پرداختی بیمه  

 (7کل مالیات )درصدی از درآمد فرد (GDPکمک خیّریه )درصد از  کشور

 7/23 21/7 آمریکا

 5/99 19/1 انگلستان

 2/97 12/1 کانادا

 9/28 23/1 استرالیا

 1/25 11/1 ایرلند

 2/98 15/1 هلند

 5/21 23/1 نیوزلند

 1/12 29/1 ترکیه

 8/57 22/1 آلمان

 7/51 71/1 فرانسه
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بر خالف امور خیر، وقف در ایران یک متولی مشخص دارد و آن سازمان اوقاف و امور خیریه است که متولی 
باشند. این  ای است که خود وقف می های خیریه فات کشور است. این سازمان حتی متولی سازمانکل موقو

اداره کل( و در بسیاری از  97های کشور ) سازمان به جز اداره مرکزی )در تهران( اداراتی در کل استان
 دفتر( دارد. 921ها نیز دفتر نمایندگی )حدود  شهرستان

هتزار موقوفته در کتل کشتور ثبتت و       211در حتدود   7932کته تتا ستال    بر این اساس، گزارش شده استت  
. 7شتود  موقوفته جدیتد بته ایتن آمتار افتزوده متی        2511تتا   2111شناسایی شتده استت کته ستاالنه حتدود      

 نیت است. 811همچنین تعداد نیات ثبت شده در کشور حدود 
 ئتت یه هتای  مصتوبه  رد شترایط  واجتد  کننتده  دریافتت  مؤسستات  فهرستت  کته  است ضروری نکته این ذکر

 خیریّتته مؤسستتات و کمتتک نتتوع و کتترده تغییتتر قتتانونی متتاده ایتتن اجتترای هتتای ستتال طتتول در وزیتتران
 (.21: 7931مازار و زایر،  عرباست ) شده مشخص وزیران ئتیه طرف کننده از دریافت

 مشتمول  خیریّته  هتای  کمتک  دریافتت  شترایط  واجتد  مؤسستات  هتای  فعالیتت  نتوع  کلی بندی تقسیم یک در
 تکمیتتل و احتتدا  عبارتنتتد از: نوستتازی، وزیتتران ئتتتیه بعتتدی هتتای مصتتوبه و م.م.ق 712 قتتررات متتادهم

 آموزشتتی؛ نوستتازی، فضتتاهای تکمیتتل و احتتدا  بهزیستتتی؛ نوستتازی، مراکتتز و هتتا آسایشتتگاه هتتا، اردوگتتاه
 و فرهنگتتی مراکتتز کتابخانتته، تکمیتتل و درمتتانی؛ نوستتازی، احتتدا  و بهداشتتتی مراکتتز تکمیتتل و احتتدا 

 بازستتازی و فاضتتالب ستترطانی؛ توستتعه  ره(؛ بیمتتاران) یخمینتت امتتام 711 دولتتتی؛ حستتاب  نتتریه
متازار و زایتر،    عترب ) ستت یز طیمحت ورزشتی؛ و   امتاکن  توستعه  و تکمیتل  شتهری؛ نوستازی،   آب های شبکه
هتا کتامالً    کته روشتن استت جتای ختالی امتور دفتاعی و امنیتتی در ایتن حمایتت           گونته  همان(: 21: 7931

 مشهود است.

 امنیت-کارکردهای وقف. 2-5
اجتماعی،  تأمین( برخی از اهداف کالن نهاد وقف را 718: 7939وقف کارکردها و اهداف متنوعی دارد. بشیر )

و آموزشی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه تجاری،   توسعه بهداشتی، توسعه علمی 
اماکن دینی و عبادی عنوان کرده است. وی همچنین اهداف  تأمینو   نیازهای عمومی  تأمینتوسعه مالی، 

الحسنه، توسعه گردشگری، توسعه خدماتی، توسعه  های قرض خرد اجتماعی نهاد وقف را توسعه صندوق
دوستی، امیدواری و خداباوری و ... عنوان  باوری، توسعه نوع اخالقی، توسعه عدالت اجتماعی، توسعه آخرت

 کند. می
تواند یک اهرم مهم در ایجاد امنیت باشد.  های مهم وقف، توسعه امنیت است. وقف مییکی از کارکرد

شود )و در  هایی که با نیت مساعدت به مجاهدین و خرید اسلحه و مهمات برای آزادی اسرا انجام می وقف

                                                           
7
موقوفه جدید به تعداد موقوفات کشور افزوده شده که پس از تعریف  251ساالنه حدود  7988از ابتدای انقالب اسالمی تا سال   

یده موقوفه جدید رس 2111سازی و انتشار آمار و اطالعات مربوط به موقوفات تعداد افزایش ساالنه به بیش از  کارویژه ها، شفاف
 موقوفه ثبت شده است.  3111است. در تهران نیز تاکنون 
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سازی  عالکنیم( در جهت برقراری امنیت ایجابی دفاعی و کشوری ف ها برخورد می به آن تاریخ تمدن اسالمی 
 (.771: 7939بشیر، شود ) می

و برخی موقوفات )شامل  افتهیدست نالبته در ایران موقوفات در زمینه دفاع و امنیت به جایگاه در خور توجهی 
( در این زمینه به صورت موردی ثبت عج(زمان )و کمک به سربازان گمنام امام  های بسیج، جهاد احدا  پایگاه

 شمارند. بسیار اندک و انگشتها  اند که تعداد آن شده
و بقاع متبرکه، مدارس،  ع() تیب نیات مختلفی تاکنون برای وقف در ادوار مختلف ثبت شده است: مساجد، اهل

ها، راه و  ها و درمانگاه ها، موزه و آثار باستانی، قرآن کریم، بیمارستان ها و مراکز آموزشی، کتابخانه دانشگاه
و بوستان، هزینه کفن و دفن، ایتام، مراکز صنعتی، محل استراحت مسافران،  های افطاری، باغ جاده، سفره
و بسیار موارد  ماندگان  راه های بهداشتی، پل، کشاورزی، کمک به بیماران، آزادی اسرا، کمک به در سرویس

تند ( عبار211: 7939اما سه حوزه مهم وقف در جهان اسالم به زعم بشیر )؛ (732-731: 7939بشیر، ) گرید
آید نیات در حوزه  ها نیز بر می گونه که از مصاحبه از حوزه عبادی، حوزه آموزشی و حوزه بهداشتی. همان

شوند؛ این نیات بعضاً شامل مواردی  امنیت و دفاع در کشور بسیار معدود بوده و جزو نیات عمده محسوب نمی
بوده و به صورت  )عج(گمنام امام زمان های بسیج، جهاد اسالمی و کمک به سربازان از قبیل احدا  پایگاه

موردی ثبت شده است. برخی از نیات عمده وقف در ایران عبارتند از: اطعام نیازمندان و زائرین، نگهداری از 
، نگهداری مسجد، احدا  مسجد، توسعه )ع(مقبره خویشان، بقاع متبرکه، تعزیه و عزاداری اباعبداهلل الحسین

رمانی، امور خیریّه، رفع نیاز نیازمندان، طاعات و عبادات، مکتب القرآن، علوم دینی، حسینیه، امور بهداشتی و د
 الحسنه. تبلیغ و قرائت قرآن، تحقیقات علوم دینی و صندوق قرض

دهد که عمده موقوفات مربوط به مسائل دینی و مذهبی و به ویژه عزاداری حضرت  ها نشان می بررسی
نیت ثبت شده در کشور  811دهند که از بیش از  ای آمارها نشان می به گونهباشد؛  می )ع(اباعبداهلل الحسین

ها، تکایا، مساجد،  ها، زینبیه شود: حسینیه % عواید موقوفات به این موضوع تخصیص داده می95بیش از 
امور  نیات مذهبی، اجتماعی، مساجد، بقاع متبرکه، عتبات عالیات و ...های نذری و  ها، برپایی سفره امامزاده

 های امنیتی وجود ندارد. خیّریه عمده نیات هستند و آماری در حوزه
اند. نمونه بارز این  های دفاعی و امنیتی کشور مشارکت داشته با همه این احوال، مردم ایران همواره در حوزه

های  نمایان است: ارسال کاال و مواد غذایی و سایر نیازمندی یخوب بهموضوع در هشت سال دفاع مقدس 
امنیت شهرها  تأمینها، مشارکت در دفاع از میهن از طریق اعزام سرباز و بسیار موارد دیگر.  ها به جبهه رزمنده
های  نماد مشهود دیگری از مشارکت مردم در حوزه انقالب اسالمی   ها توسط خود مردم در زمان و محله

 امنیتی و دفاعی کشور است.

های امنیتی و دفاعی بسیار کم مورد توجه خیّرین و واقفین قرار  حوزهگونه که مشخص است در ایران،  همان
های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی هستند  مند از موقوفات شامل حوزه های بهره اند. عمده حوزه گرفته

ه دهد ک ها نشان می ها و مصاحبه رغم اهمیت بسیار باال مغفول مانده است. بررسی و حوزه دفاعی کشور علی
های امنیتی و دفاعی و به عبارت  کلی جامعه به حوزه طور بهدلیل عمده عدم تمایل خیّرین و واقفین و 
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توان در موارد زیر  های مالی خیّرین و واقفین و جامعه را می تر مغفول ماندن این حوزه در حمایت صحیح
 خالصه نمود:

  د و به همین دلیل جامعه عمده توجه دانن امنیت کشور را بر عهده دولت می تأمینبعضاً مسئولیت
های اجتماعی و موارد مذهبی معطوف کرده است. یکی از موضوعاتی که توسط  خود را به آسیب

برخی خیّرین و واقفین ذکر شده است این است که جامعه از طریق پرداخت مالیات سهم خود را در 
 ت را فراهم نماید.وظیفه حاکمیت است که امنی بنابرایناین زمینه ایفا نموده و 

 .اعتماد جامعه به امنیت کشور یکی دیگر از دالیل عمده مورد توجه است 

  عدم بیان نیازهای کشور به حمایت مالی جامعه از امور دفاعی و امنیتی کشور از سوی نهادهای
گیری نیات وقف و خیرات به سوی  متولی از قبیل وزارت دفاع و پشتیبانی؛ که این امر از جهت

به عبارت دیگر نیات دفاعی جزو نیات شناخته  ؛کند های دفاعی و امنیتی کشور پیشگیری می حوزه
بسیار چالشی است و نیازمند  مسئله، یک مسئلهشده توسط خیّرین و واقفین نیست. با این حال این 

 .ای به اعتماد و آرامش جامعه وارد نشود ای که خدشه بررسی و راه حل یابی مناسب است؛ به گونه

 .تمایل خیّرین و واقفین به موضوعات زودبازده که نتایج آن را در جامعه مشاهده نمایند 

 

 شناسی پژوهش . روش3
بندی عوامل انگیزش و تمایل خیّرین و واقفین برای حمایت مالی از  هدف اصلی پژوهش، شناسایی و اولویت

گونه  شد. با توجه به این هدف، هیچبا های مربوط به امور دفاعی و امنیتی کشور می تحقیقات و پژوهش
فرض یا چارچوب نظری یا مدلی از قبل برای تحقیق تعیین نشد. در واقع فرضیات مختلفی ممکن بود در  پیش

گونه فرضیه اصلی یا فرعی ندارد.  طول انجام تحقیق ایجاد و مورد بررسی و آزمون قرار گیرند. لذا تحقیق هیچ
 تحقیق مطرح بود: با این وجود سؤاالتی در ابتدای

های مرتبط با دفاع و  شود خیّرین و واقفین از تحقیقات و پژوهش ای باعث می چه عوامل بالقوه .7
 امنیت کشور حمایت مالی کنند؟

بندی عوامل شناسایی شده مؤثر بر انگیزش و  آیا این عوامل از اولویت یکسانی برخوردارند؟ رتبه .2
های دفاعی و امنیتی کشور  از تحقیقات و پژوهش تمایل خیّرین و واقفین برای حمایت مالی

 چگونه است؟

های کاربردی برای انگیزش و تمایل خیّرین و واقفین برای حمایت مالی از امور دفاعی و  حل راه .9
 امنیتی کشور چیست؟

 برای دستیابی به اهداف تحقیق و پاسخ به سؤاالت مطرح شده، تحقیق حاضر در دو مرحله انجام گرفت:
له شناسایی، ابتدا نسبت به شناسایی کلیه عوامل بالقوه در رفتار حمایتی خیّرین و واقفین اقدام شد. این در مرح

جا که تاکنون  ( و مصاحبه با خیّرین و واقفین انجام شد. از آن7ای )مرور ادبیات گام از طریق مطالعات کتابخانه
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ناسایی شده در ادبیات، به تنهایی نیاز های ش تحقیقات کافی بر روی موضوع صورت نگرفته است و شاخص
ها بوده است. پس  سازد، مصاحبه با خیّرین به عنوان منبع اصلی شناسایی شاخص این تحقیق را برآورده نمی

ها در  های اولیه تمایل و انگیزش خیّرین و واقفین برای رفتارهای حمایتی، این شاخص از شناسایی شاخص
بندی میزان انگیزش برای حمایت مالی از تحقیقات دفاعی و امنیتی مورد  بهبندی به منظور رت مرحله اولویت

بندی،  پرسش قرار گرفت. روش گردآوری اطالعات در این مرحله، برای دریافت نظر خبرگان برای اولویت
 بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بود. محقق ساختهپرسشنامه 

ها( نیز  بندی شاخص ها )اولویت های بدست آمده از پرسشنامه دهروش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دا
AHP)فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

7
 بود. (

گیری عملیاتی در خصوص تقویت عوامل  مستقیم برای تصمیم طور بهتواند  جا که نتایج این پژوهش می از آن
های دفاعی و امنیتی کشور مورد  شتأثیرگذار برای تمایل خیّرین و واقفین برای حمایت از تحقیقات و پژوه

گذاران صنایع دفاعی کشور مورد استفاده قرار گیرد، پژوهش حاضر از منظر  گیران و سیاست استفاده تصمیم
جا که به دنبال شرح و توصیف آنچه هست و ارزیابی  هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از آن

 (.7988خاکی، شود ) فی محسوب میباشد، از منظر روش، توصی نگرش افراد می

 ها اجماع روی شاخص. 3-1
از طریق مرور ادبیات و مصاحبه(، به منظور پاالیش ) هیاولهای  در این پژوهش، پس از شناسایی شاخص

نفر از خبرگان قرار گرفت. در  79های شناسایی شده در اختیار  ها از پرسشنامه استفاده شد که شاخص شاخص
خبرگان درخواست شد میزان اهمیت هر شاخص را برای انگیزش رفتار حمایتی بر اساس این پرسشنامه از 

 گذاری نمایند: : بیشترین اهمیت( عالمت3: کمترین اهمیت؛ 7طیف زیر )

 میزان اهمیت عامل در ایجاد انگیزه برای رفتار حمایتی( 2جدول شماره )
 3 8 1 2 5 1 9 2 7 عامل

هایی که  های اصلی انگیزاننده افراد برای خیرات/وقف بود؛ تا شاخص شاخص هدف از این اقدام، دستیابی به
های اولیه و  میزان انگیزانندگی کمتری دارند از فرآیند کنار گذاشته شوند. دلیل این اقدام، تعداد زیاد شاخص

 دهندگان اصلی به سؤاالت بود. احتمال عدم رغبت پاسخ
های مختلفی برای دستیابی به اجماع بکار گرفته  ر ادبیات، روشنکته مهم نحوه دستیابی به اجماع است. د

 ,Fan & Chengاند ) شده است. برخی دست نیافتن به اطالعات جدید را دلیل توقف فرآیند اعالم کرده

اند میزان موافقت/مخالفت خود با وجود شاخصی در مدل را اعالم کنند.  . برخی، از خبرگان خواسته(2006
اند. گروهی نیز با استفاده از  % خبرگان با وجود شاخصی موافق باشند اعالم اجماع کرده21سپس اگر حداقل 
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« زیاد خیلی»یا « زیاد»% خبرگان با وجود شاخصی، موافقت 81اند که اگر حداقل  طیف لیکرت اعالم کرده
 .(Putnam, 1995است )داشته باشند اجماع در این خصوص ایجاد شده 

 1های  )گزینه« زیاد»دهندگان اهمیت شاخصی را  از پاسخ  ه کردیم که اگر بیش از نیمیما از این روش استفاد
دهندگان اهمیت  از پاسخ ماند؛ اگر بیش از نیمی  ( انتخاب کرده باشند، آن شاخص در مدل باقی می3تا 

شود؛ و  ی( انتخاب کرده باشند آن شاخص از مدل حذف م9تا  7های  )گزینه« بی اهمیت»یا « کم»شاخص را 
 گیرد. گفته قرار نگیرد، برای دور دوم مورد پرسش قرار می اگر در هیچ یک از دو گروه پیش
هایی که برای دور دوم باید  های تعیین تکلیف شده، شاخص و شناسایی شاخص با توجه به نتایج دور نخست

ای جامعه مرحله نخست مورد پرسش قرار گیرند، طی یک پرسشنامه، به همراه نتایج دور نخست مجدداً بر
 ارسال و مورد پرسش قرار گرفتند. طیف مورد استفاده در این مرحله به شرح شکل زیر است.

 ( میزان اهمیت عامل در ایجاد انگیزه برای رفتار حمایتی9جدول شماره )

 شاخص
 اهمیت/مخالف بی اهمیت/مخالف کامالً بی

 یحدود تا
 مهم/موافق

 کامالً مهم/موافق مهم/موافق

7 2 9 1 5 

( 5و  1های  )گزینه« زیاد»دهندگان اهمیت شاخصی را  از پاسخ در تحلیل این پرسشنامه، اگر بیش از نیمی 
یا « کم»از ایشان اهمیت شاخص را  انتخاب کرده باشند، آن شاخص در مدل باقی مانده و اگر بیش از نیمی 

یک از  شود؛ و اگر در هیچ ص از مدل حذف می( انتخاب کرده باشند آن شاخ2و  7های  )گزینه« بی اهمیت»
 گیرد. گفته قرار نگیرد، آن شاخص برای دور سوم مورد پرسش قرار می دو گروه پیش

دهنده با مفهوم شاخص، یک تعریف از هر  ها، با هدف آشنایی پاسخ الزم به ذکر است که در این پرسشنامه
های جدید  های ارائه شده و شاخص صوص شاخصچنین از ایشان درخواست شد تا در خ شاخص ارائه و هم

 نظرات خود را با محقق در میان بگذارند.
ها به خبرگان، به منظور شناسایی اشکاالت پرسشنامه از منظر واژگان،  گفتنی است؛ پیش از ارائه پرسشنامه

کمیل و ادبیات، رسایی، ظاهر، پیچیدگی و دریافت سایر نقطه نظرات، این پرسشنامه توسط چند نفر ت
 بهبودهای پیشنهادی در آن اعمال شد.
استفاده شد. اعتبار محتوای یک ابزار، معموالً  7اعتبار محتوا  ها از روش برای تأیید روایی )اعتبار( پرسشنامه

(. بر این اساس، 7931سرمد و بازرگان، گردد ) مورد مطالعه، تعیین می توسط افراد متخصص در زمینه موضوعِ
 های آن برطرف گردد. نفر از خبرگان قرار گرفت تا کاستی 9تیار پرسشنامه در اخ

استفاده شد. در روش آزمون  2ها از روش آزمون مجدد چنین برای تعیین پایایی )قابلیت اعتماد( پرسشنامه هم
های هر یک  هفته در اختیار سه نفر از جامعه هدف قرار گرفت. همبستگی پاسخ 2مجدد، پرسشنامه در فاصله 

% و در دوم، به 8975% و 8572%، 1173ین افراد در دو آزمون مشابه انجام شده، در دور نخست به ترتیب از ا
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% پایایی 11این ضرایب از مقدار استاندارد  باالتر بودن% بود؛ که با توجه به 1178% و 1377%، 8179ترتیب 
 پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.

 بندی انتخاب شدند. شاخص برای اولویت 25، آمده به دستدر نهایت بر اساس نتایج 

 (CVI) 1شاخص روایی محتوایی. 3-2
دهندگان در  ما در ادامه به منظور بررسی بیشتر عوامل شناسایی شده با هدف مشارکت هرچه بهتر پاسخ

برای  CVIشاخص را نیز بررسی کردیم.  (CVI) 2بندی، شاخص روایی محتوایی مرحله پرسشنامه اولویت
 ؟باشند یا خیر دهد که آیا عوامل به اندازه کافی واضح و قابل درک می ودن به این سؤال پاسخ میواضح ب

 75دهندگان ) استفاده کردیم. بدین صورت که پاسخ 9جهت بررسی شاخص روایی محتوا از روش والتز و باسل
قسمتی  1طیف لیکرتی  را بر اساس یک گویههر « واضح بودن»نفر کارشناس که لزوماً جزو خبرگان نیستند( 

 2)واضح نیست(،  7هر گویه را از نظر خودشان از بین مقادیر « واضح بودن»دهندگان  کنند. پاسخ مشخص می
بر  CVIکنند. نهایتاً شاخص  )کامالً واضح است( مشخص می 1و  )واضح است( 9)نسبتاً واضح است(، 

 گردد. اساس فرمول زیر محاسبه می

 
باشد آن  13/1ای کمتر از  گویه CVIاست و اگر  13/1برابر با  CVIل برای شاخص حداقل مقدار قابل قبو

 گویه به اندازه کافی واضح نیست و باید نسبت به رفع ابهام آن اقدام گردد.
دهندگان برخوردار نیست؛ لذا  ها از وضوح معنایی مناسبی برای پاسخ دهد که برخی شاخص نتایج نشان می

یک پیوست  AHPبندی با استفاده از تکنیک  در پرسشنامه نهایی برای اولویت برای پوشش این نقصان،
 ها تهیه و به پرسشنامه الصاق شد. دهندگان با شاخص معنایی برای آشنایی پاسخ

 ها روایی و پایایی پرسشنامه. 3-3
گی برای ها از منظر میزان انگیزانند های نهایی، جهت تعیین اولویت آن به منظور مقایسه زوجی شاخص

ای بر اساس فرآیند تحلیل سلسله  های دفاعی و امنیتی، پرسشنامه حمایت مالی از حوزه تحقیقات و پژوهش
 مراتبی تدوین شد.

چنین برای تعیین  اعتبار محتوا استفاده شد. هم  نیز از روش مرحلهبرای تأیید روایی )اعتبار( این پرسشنامه این 
هفته در اختیار سه نفر  2با روش آزمون مجدد، پرسشنامه در فاصله تقریبی پایایی )قابلیت اعتماد( پرسشنامه 

های هر یک از این افراد در دو آزمون مشابه انجام شده بر اساس  از جامعه هدف قرار گرفت. همبستگی پاسخ
 فرمول زیر محاسبه شد:
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 که در آن:
؛ انحراف معیار متغیر  ؛ و  کوواریانس متغیرهای  ؛و  ضریب همبستگی متغیرهای  

 ؛ و میانگین متغیرهای  ؛ ام از متغیر نمونه  ؛ ام از متغیر نمونه  ؛ انحراف معیار متغیر  

 است. میانگین متغیرهای 
% محاسبه شد؛ که با توجه به 1973% و 1171%، 1275ها به ترتیب  بدین ترتیب، ضریب همبستگی پاسخ
 % پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.11 باالتربودن این ضرایب از مقدار استاندارد

 گیری و اندازه نمونه نمونه. 3-4
های خیّر و واقف که عمومیت داشته باشد  توان تعریف واحد، روشن و مشخصی برای واژه کلی نمی طور به

ماری رسمی گونه که هیچ سازمانی آ توان هیچ آمار دقیقی از خیّرین ارائه داد )همان یافت. بر این اساس، نمی
ای گسترده و نامعلوم است، ما برای این  جا که جامعه هدف تحقیق، جامعه از آن منتشر نکرده است(. لذا از آن

که با استفاده از خبرگان اولیه، به تعداد خبرگان  تحقیق از نمونه در دسترس و هدفمند بهره بردیم. به طوری
نفر بود که عمده این افراد بر  91بندی  ده برای اولویتبیشتری دست پیدا کردیم. تعداد خبرگان مورد استفا

و با معرفی خیّرین و واقفین در دسترس )از مجمع خیّرین کشور، سازمان اوقاف و  یگلوله برفاساس روش 
 اند. امور خیریه و مؤسسات خیریه( در تحقیق مشارکت نموده

 عوامل مؤثر بر انگیزش حمایت مالی. 3-5
 جویی، لذت غریزه، احساسات، به توان می آن جمله از است؛ متصور مختلفی ىها علت رفتار، یک بروز برای
 انگیزه معتقدند (. روانشناسان7937،  اخوان و رحیمیکرد ) اشاره انگیزه و دیگران از برداری کپی تجربه، کسب
پارسا، است ) ثرمؤ بروز رفتار در کلیدی و مهم بسیار عامل یک عنوان به اما نیست، رفتار بروز علت تنها
 به انگیزه از جایی که تا شناسند می رفتار ترین علت مهم عنوان به را انگیزه مدیریت، حوزه (. محققان7912
 (.7981رضائیان، کنند ) می یاد رفتار چرایی عنوان
 ررفتا پایایی و دهی جهت هدایت، برانگیختگی، باعث که هستند روانشناسی فرآیندهای و گرایشات، ها انگیزه
 فعالیت ادامه و آغاز موجب ها آن هستند، رفتار چراهای ،ها انگیزه .(Sandhu & Jin, 2011)شوند می
 (.7981رضائیان، کنند ) می معین را فرد هر رفتار کلی جهت و شوند می

توان حالتی در افراد دانست که  . انگیزش را میاست یآدمانگیزش، پاسخ چراهای رفتار  مسئلهکنکاش در 
نظران رابطه نیاز و  (. برخی صاحب7985الوانی، سازد ) ا به انجام رفتار و عملی خاص متمایل میآنان ر

شود فرد به  کند و محرک باعث می اند که نیاز در فرد ایجاد محرک می گونه توصیف کرده انگیزش را این
 (.7985قل از الوانی، ، به ن7385لوتانز، دهد )سمت هدفی برای برآوردن نیاز خود حرکت کند و انگیزش رخ 
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 و اهمیتشان تأثیر میزان لحاظ از ها آن بندی رتبه حمایتی و رفتار در مؤثر انگیزشی عوامل شناسایی بنابراین،
 در انگیزشی که عوامل تحریک با تا کرد خواهد کمک گیران مدیران و تصمیم به این رفتار، بروز در

 دهد. رخ عمل رفتارهای حمایتی در تا شوند موجب د،ان شدهها  رتبه باالترین حائز ها، بندی اولویت
کند که افراد به دلیل برخورداری از سالیق و شرایط مختلف، نیازمند عوامل انگیزاننده  ( بیان می2118زاواتا )

 داران( گذاران )و سرمایه بنابراین سرمایه؛ گذاری )حمایت مالی( در صنایع مختلف هستند متفاوتی برای سرمایه
 ,Zavatta)هستند حوزه این در ابزارها از ارائه طیفی همین گوناگونی نیازمند علت به حقوقی و حقیقی

دهد که بررسی عوامل انگیزش و گرایش به حمایت مالی از یک حوزه خاص  . این موضوع نشان می(2008
 نیازمند تحقیق و پژوهش است.

)در کتل( ضتعف تحقیقتاتی در حتوزه      مرور ادبیات موجود بترای شناستایی عوامتل انگیزشتی حمایتت متالی      
ریتزی   هتای بیشتتر، برنامته    بنتابراین بته منظتور یتافتن شتاخص     ؛ رفتار خیّرین و واقفین را نشتان متی دهتد   

جهت مصاحبه با خیّرین و واقفتین بستیار حیتاتی بتود. بتا ایتن حتال برختی تحقیقتات کته تتا حتدودی بتا              
 اند. ر گرفتهباشند در ادامه مورد اشاره قرا موضوع تحقیق مرتبط می

داده و به  قرار بحث مورد را گذاری سرمایه توسعه های و محرک پیشران ( عوامل7935زاده و دیگران ) حسن
از آینده  اطمینان و اعتماد سطح افزایش معنوی قوی و و فکری مالکیت نظام یک وجود مواردی هم چون

تواند در این حوزه بسیار مورد  است که می (. بحث اعتماد موضوعی7935حسن زاده و دیگران، کنند ) اشاره می
 توجه باشد.

و  7گذاری در تحقیق صادقی های مرتبط با عوامل مالی و عوامل فرهنگی و ساختاری مرتبط با سرمایه محرک
های مالیاتی و عوامل فرهنگی در تحقیق  گذاری، نظام (، مقررات و قوانین مربوط به سرمایه2172دیگران )
ول و  های مالیاتی در تحقیق ده (، مشوق2118) 9های حمایتی حقوقی در تحقیق ژانگ ظام(، ن7338) 2اسپار
 5گذاری و نظام مالیاتی در تحقیق جنکینس های حمایتی مالی، تنوع ابزارهای سرمایه (، سیاست7333) 1ونگ

در تحقیق  مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، نظام حقوقی تأمین(، راهبردها و ابزارهای 2112و دیگران )
( 2172) 1های حقوقی در تحقیق ماسینی و منیچتی های مالیاتی و محرک و محرک (2112) 2چُرِف و اندرسون

 گذاری و حمایت مالی قابل توجه هستند. به عنوان عوامل تأثیرگذار در بحث سرمایه

ایی شده است: گذاری و حمایت مالی نیز بدین صورت شناس چنین برخی عوامل فرهنگی مؤثر بر سرمایه هم
 & Stulz)، احساس امنیت اقتصادی(Masini & Menichetti, 2012)نظام ارزشی حاکم بر افراد

Williamson; 2003)بینی و بدبینی به اقتصاد، دولت، سیاست و قوانین ، خوش(Maditinos et al, 

                                                           
1 Sadeghi 
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3 Zhang 
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5 Jenkins 
6 Chorev & Anderson 
7 Masini & Menichetti 
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، عادت به (Masini & Menichetti, 2012)، حسابگری(Zhang, 2008)پذیری ، ریسک(2015
، (Jenkins et al, 2006)شناختی و روحیه کارآفرینی های جمعیت ، ویژگی(Eryigit, 2010)انداز پس

 و بسیار موارد دیگر.
همچنین تحقیقات مختلف عوامل گوناگون مؤثر بر انگیزش، تمایل و گرایش به بروز رفتارهای مختلف را 

، لذت از (Chih & Shiu, 2010)اعتمادها بدین شرح هستند:  اند که برخی از آن مورد توجه قرار داده
 ,Harder)، بازخورد مثبت(Chun & Chen, 2006)ها پذیری و مشوق کمک کردن، مسئولیت

خانلری و شده )، اهمیت خدمات ارائه (Kelloway & Barling, 2000)، شهرت سازمان(2008
 ( و غیره.7931دعایی اسکویی، 
حساس مالکیت نسبت به سازمان، شهرت سازمان، اعتقادات ( نیز امید به آینده، ا7937) اخوان و رحیمی

گیری را  ها، تصدیق دیگران، کسب شهرت برای خود و مشارکت در تصمیم مذهبی، تطابق سازمان با خواسته
ها برای موضوع این پژوهش نیز  توان از آن ؛ که می7دانند کننده رفتار می به عنوان عوامل انگیزشی تحریک

 برداری کرد. بهره
های مناسب از جمله عوامل حمایتی اشاره شده در پژوهش  و ایجاد زیرساخت های مالیاتی ارائه وام، معافیت

 ( است.7931زاد قدیم و دیگران ) کاباران
 فرهنگی و پیشینه های خیریّه را به در زمینه کمک حقیقی ( رفتار اشخاص77: 7931مازار و زایر ) عرب

دانند.  مرتبط می دینی باورهای و پرداختی مالیات میزان درآمد، وضع ت،جنسیّ سن، چون و عواملی اجتماعی
 تشویقی های سیاست متأثّر از حقیقی اشخاص از ایشان در برابر افراد حقیقی، رفتار افراد حقوقی را بیشتر

 دانند. می اقتصادی
)که زاهدی و   های عمومی ها و سازمان رسد بحث اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی به دولت می به نظر

ار مهم باشد. بر اساس تحقیق زاهدی و یتواند بس اند( نیز در این زمینه می بدان پرداخته 7931خانباشی، 
های  مداری دولت و سازمان و سیاسی عبارتند از عدالت ( برخی عوامل مؤثر بر اعتماد عمومی 7931) یخانباش

اعتمادی به دولت و  سیاسی. بر این اساس بیدولتی، اعتماد به سیستم سیاسی و اعتماد به نهادهای 
است. در این راستا شیسی و دیگران  اعتمادی عمومی  های دولتی یکی از تأثیرگذارترین عوامل بی سازمان

دانند. اعتماد موضوع بسیار مهمی است که حقیقی و  ( جو حمایتی را عاملی تأثیرگذار بر اعتماد می7935)
 اند. اخته( نیز به آن پرد7931دیگران )

 های انگیزشی مرور نظریه. 3-6
، یکی از نیازهای بزرگ افراد بوده و باالتر از 7، نیاز به امنیت9مازلو 2بر اساس نظریه سلسله مراتب نیازهای

( و بر 7985نیازهای جسمانی، در کف هرم سلسله مراتب نیازها قرار دارد. با توجه به اینکه به زعم الوانی )

                                                           
7
 در اشتراک دانش 

2 Hierarchy of needs Theory 
3 Maslow 



 دی عوامل مؤثر بر گرایش خیّرین و ...بن شناسایی و اولویت                                                                                        55

دار و به سمت هدفی خاص است، تحریک  حرک یا انگیزه، احساس نیازی است که جهتاساس این نظریه، م
تواند یکی از عوامل ایجاد انگیزش باشد. گفتنی است نیازهای زیستی که در  ( می2این نیاز )نیاز به امنیت

له مراتب آمده به همان نیازهای جسمانی و امنیت در نظریه سلس 9نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد آلدرفر
 نیازهای مازلو اشاره دارد.

طلبی محرکی است که اگر در فرد ایجاد شود او را  ، انگیزه توفیق1کللند بر اساس نظریه انگیزش موفقیت مک
دارد تا حداکثر تالش خود را برای دستیابی به هدف موردنظر به عمل آورد. کسانی که این انگیزه را  وامی

مند به دریافت بازخورهای آنی هستند. بر اساس نظریه  ا پذیرفته و عالقهدارند حد متعادلی از مخاطره ر
ها را  توان آن گیرند و نمی های اصلی در کودکی شکل می کللند، بر خالف این نظر که انگیزه انگیزش مک
الوانی، کرد )طلب و دوستدار موفقیت تربیت  توان به کمک هدایت و آموزش افراد را توفیق تغییر داد، می

7985.) 

، انگیزه فرد برای انجام یک عمل، ناشی از میزان انتظار و احتمالی است که 5بر اساس نظریه انتظار و احتمال
های انتظار و احتمال، انگیزش از ضرب  داند. بر اساس یکی از نظریه وی بر حصول نتایج خاصی مترتب می

(. بر این اساس، تبدیل یک نیاز )در اینجا نیاز 7985الوانی، شود ) های فرد در انتظار نتیجه حاصل می اولویت
به امنیت( به اولویت فرد، در کنار افزایش احتمال نتیجه برای وی )دریافت بازخور، نتیجه و پاداش مطلوب( 

چنین دریافت حس رضایت و پاداش مترتب با اقدام به  تواند منجر به انگیزش فرد برای اقدام شود. هم می
 نظریه مطرح است. عنوان انگیزه در این
های  ، شخص هنگام بررسی رفتار خود، در صورتی که موفق شده باشد، علت را ویژگی2بر اساس نظریه اسناد

کند و عدم موفقیت خویش را به عوامل  ( قلمداد میو دانش ، مهارتمانند کوششهای خود ) فردی و توانایی
ده، ممکن است موفقیت دیگران را به عوامل کنن اما در نقش مشاهده؛ دهد محیطی و علل خارجی نسبت می

دهد های خود را به عوامل درونی و شخصی فرد نسبت  ( و شکستبخت، شانس و محیطخارجی )مانند 
توان انگیزه  های افراد است می (. بر این اساس، القای این حس که امنیت کشور مرهون حمایت7985الوانی، )

 حمایت مالی را در ایشان ایجاد نمود.

 ها مرور مصاحبه. 3-7
های بیشتر در دستور کار  پس از مرور ادبیات، انجام مصاحبه با خیّرین و واقفین به منظور شناسایی شاخص

مالی که از طریق مصاحبه با خیّرین شناسایی  های حمایتبرخی عوامل مؤثر بر تمایل خیّرین به  قرار گرفت.
نماید؛ آگاهی و  خیّر اقدام به واگذاری اموال خود به وی می : اعتماد به فرد یا سازمانی کهاند شرحشد بدین 

                                                                                                                                              
1 Safety need 

2
 نیازهای ایمنی: احساس ایمنی کردن، برخورداری از احساس اطمینان، احساس دور بودن از خطر 

3 Aldefer’s Existence, Relatedness and Growth (ERG) Theory 
4 McClelland’s Achivement Motivation Theory 
5 Expectancy Theory of Motivation 
6 Attribution Theory 
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مندی به یک حوزه خاص؛  شناخت خیّر و واقف نسبت به نیاز؛ ماندگاری نام خیّر و واقف؛ تحصیل ثواب؛ عالقه
دوستی و احساس دین به جامعه؛ احساس رضایت  های دینی؛ میهن عوامل مذهبی و اعتقاد به آخرت و آموزه

مک کردن و دستیابی به آرامش؛ نداشتن وار  و یا عدم عالقه به باقی گذاشتن ار ؛ عوامل درونی از ک
اعتقادی؛ از قبیل قوانین طبیعت برای بازگشت عمل خیر به فرد؛ سابقه فرد خیّر یا واقف؛ قدرشناسی و 

 تبلیغات و مسائل روز جامعه.پذیرش کار خیر توسط جامعه و دریافت بازخور مثبت؛ و 
عوامل احساسی )برانگیخته شدن باشد:  های بالقوه شناسایی شده بدین شرح می اساس، شاخص بر این

مداری، دلسوزی؛ عوامل فرهنگی؛ عوامل مذهبی، ایمان به خدا، آخرت،  احساسات(، روابط انسانی، اخالق
قوانین و  اعتقادات غیرمذهبی، قانون جذب؛ثواب؛ و  تحصیل دعای خیر دینی، اعتقادات مذهبی و باورهای

جویی از  مقررات؛ شفافیت در عملکرد سازمان/فرد متولی، اطمینان از مصرف صحیح خیرات و موقوفات؛ لذت
کمک، دستیابی به آرامش درونی، حس رضایت درونی؛ شهرت/ محبوبیت سازمان/فرد متولی؛ اعتماد عمومی 

، علم و ستیز طیمحیک حوزه ) مندی به عالقه، کسب شهرت و وجاهت؛ ینام خوشبه سازمان/فرد متولی؛  
تجربه جدید؛ عالقه به مشارکت  احساس امنیت اقتصادی، وضع درآمد؛ کسبهای فردی؛  دانش، ...(، اولویت

از آینده، امید به آینده؛  اطمینان و اجتماعی؛ مشاهده نتایج حمایت و مشارکت، دریافت بازخور سریع؛ اعتماد
از نیاز، شناسانده شدن نیاز؛ ماندگاری نام فرد و خاندان وی؛ از دست دادن اموال؛ آگاهی  پذیرش ریسک

انداز و  ؛ عدم مصادره اموال؛ عادت به پسیچشم هماز دیگران، چشم و  یرو دنبالهدیگران،  از برداری کپی
های  شناختی، سن، جنسیت؛ تطابق نظر فرد/سازمان متولی با خواسته ، حسابگری؛ عوامل جمعیتیاندوز مال

ی از انواع نیات وقف؛ اهمیت و بزرگی حمایت، نقش و اثر حمایت در پیشبرد هدف و رفع نیاز؛ فرد؛ آگاه
های حمایتی، ابزارهای  ها و سیاست تسهیالت دریافتی، نظامتأثیرگذاری(؛ جامعه )مشارکت در رفع نیاز 

کسب ز سوی جامعه، قدرشناسی اهای مالیاتی؛ نداشتن وار ، عدم تمایل به واگذاری میرا ؛  تشویقی، معافیت
حمایت جامعه، پذیرش توسط جامعه، تصدیق دیگران، بازخورد مثبت/پاداش؛ گرایشات عمومی، نیازهای 

سابقه خیّر و فضای عمومی جامعه؛ جامعه،  اتفاقات جاریشناخته شده، مشارکت در نیازهای شناخته شده، 
مداری  اعتماد به نهادهای سیاسی؛ عدالتروحیه کارآفرینی؛ واقف در موضوع وقف؛ قدرشناسی از سوی دولت؛ 

تأثیرپذیری از معتمدین؛ از افراد معروف،  یرو دنبالهاز معتمدین،  یرو دنبالههای دولتی؛  دولت و سازمان
 .یساز فرهنگو تبلیغات پذیری؛  دوستی، عالقه به مردم، احساس دین به جامعه، مسئولیت میهن

 بندی نمود: گروه )بعد( کلی دسته 1های احصا شده را در  خصتوان شا بر اساس نتایج به دست آمده، می
های اقتصادی )بعد اقتصادی(؛ عواملی هستند که به وضعیت اقتصادی حال و  مجموعه شاخص .7

اندوزی، درآمد و وضعیت مناسب اقتصادی و  شوند؛ مانند عدم تمایل به مال آینده خیّر مربوط می
 حتی میرا  وی.

بعد فردی(؛ عواملی که جنبه شخصی دارند؛ از قبیل عالقه خیّر به های فردی ) مجموعه شاخص .2
 ، سابقه و گذشته خیّر.ینام خوشزیست(، تمایل به ماندگاری نام،  یک حوزه )مثل محیط

های اجتماعی )بعد اجتماعی(؛ عواملی که در ساختار اجتماعی جامعه وجود دارد؛  مجموعه شاخص .9
 پذیری و موضوعات روز جامعه. ی و عِرق ملی، مسئولیتدوست مانند گرایش عمومی جامعه، میهن
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های  های سیاستی )بعد سیاستی(؛ عواملی که مربوط به رفتار دولت و سیاست مجموعه شاخص .1
 های مالیاتی، عدم مصادره اموال و قدرشناسی. تشویقی دولت است؛ از قبیل مشوق

ساختار فرهنگی خیّر یا جامعه های فرهنگی )بعد فرهنگی(؛ عواملی هستند که در  مجموعه شاخص .5
وجود دارند؛ از قبیل تمایل به دریافت بازخور سریع، تأثیرپذیری از دیگران، دلسوزی و برانگیخته 

 شدن احساسات.

های مذهبی )بعد مذهبی(؛ عواملی مذهبی ریشه در باورها و عقاید دینی خیّر  مجموعه شاخص .2
 ، رسیدن به آرامش درونی.دارند؛ مانند تحصیل ثواب، پیروی از خدا و ائمه

های سازمانی )بعد سازمانی(؛ این عوامل مربوط به عملکرد سازمان متولی  مجموعه شاخص .1
آوری خیرات و وقف هستند؛ مانند شفافیت و عملکرد سازمان، شهرت و محبوبیت آن،  جمع

 اطمینان از مصرف صحیح اموال توسط سازمان و غیره.

 ها هداد لیوتحل هیتجزو  ها افتهی. 4

و پس از  کلی( طور بههای مالی ) های تأثیرگذار بر تمایل خیّرین و واقفین به حمایت شناسایی شاخص از پس
 (AHP)ای بر اساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی  ها مورد اجماع قرار گرفت، پرسشنامه که این شاخص آن

گیزش خیّرین و واقفین برای حمایت ها در میزان ان توسعه داده شد تا بر اساس مقایسات زوجی، اولویت آن
 های دفاعی و امنیتی تعیین گردد. مالی از تحقیقات و پژوهش
ها را در ایجاد انگیزه و  دهندگان خواسته شد تا اهمیت هر یک از ابعاد و شاخص در این پرسشنامه از پاسخ

ور در مقایسه با دیگر گرایش در ایشان در موضوع حمایت از تحقیق و پژوهش در امور دفاعی و امنیتی کش
 ها، بر اساس طیف زیر تعیین نمایند. شاخص

 ها مقایسه انگیزاننده بودن شاخص( 1جدول شماره )
 2شاخص  3 8 1 2 5 1 9 2 7 2 9 1 5 2 1 8 3 7شاخص 

گیرد. به بیان دیگر، به ازای هر یک از  با استفاده از مقایسات زوجی ماتریس مقایسات زوجی شکل می
 گیرد. گردد، یک ماتریس مقایسات زوجی شکل می دهندگان تکمیل می ایی که توسط پاسخه پرسشنامه

باشد.  177بایست نرخ ناسازگاری محاسبه گردد که باید کمتر از  برای هر یک از جداول مقایسات زوجی می
 دهد: نرخ ناسازگاری جداول را نشان می (5)جدول 

 ت زوجی( نرخ ناسازگاری جداول مقایسا5جدول شماره )
 وضعیت نرخ ناسازگاری تعداد گویه نام جدول مقایسات

311/1 1 ابعاد  تأیید 

18821/1 9 اجتماعی  تأیید 

11351/1 9 فردی  تأیید 

15213/1 1 اقتصادی  تأیید 

1118/1 9 سیاستی  تأیید 
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 تأیید 13235/1 1 فرهنگی

 تأیید 13221/1 9 مذهبی

 تأیید 18211/1 5 سازمانی

 
 دهد. ها را نشان می های متناظر و وزن نهایی شاخص ن ابعاد، شاخصوز (2)جدول 

 های زیرمجموعه ( وزن ابعاد و شاخص2جدول شماره )

 شاخص وزن بعد بعد
وزن 
 شاخص

 129/1 اقتصادی

 213/1 اندوزی عدم تمایل به مال

 773/1 برداری خیّر از مزایای خیرات/وقف بهره

 111/1 درآمد مناسب و امنیت اقتصادی

 729/1 میلی به واگذاری ار  نداشتن وار /بی

 917/1 فردی

 289/1 سابقه و پیشینه

 111/1 عالقه فردی

 219/1 ماندگاری نام و کسب شهرت

 251/1 اجتماعی

 753/1 و اتفاقات جاری جامعه گرایش عمومی

 599/1 دوستی و عرق ملّی میهن

 913/1 هپذیری و احساس دین به جامع مسئولیت

 121/1 سیاستی

 299/1 های مالیاتی مشوق

 785/1 عدم نگرانی از مصادره اموال

 582/1 قدرشناسی از سوی دولت

 118/1 فرهنگی

 713/1 مشاهده سریع نتایج

 912/1 نقش حمایت در رفع نیاز

 123/1 دلسوزی و برانگیخته شدن احساسات

 987/1 تأثیرپذیری از افراد معتمد

 17719 مذهبی

 282/1 تحصیل ثواب و دستور الهی

 752/1 باور و اعتقاد

 522/1 آرامش و حس رضایت() کمکلذت از 

 797/1 سازمانی

 982/1 شفافیت و عملکرد سازمان متولی و اطمینان از مصرف صحیح مال

 299/1 یساز فرهنگتبلیغات و 

 782/1 شهرت و محبوبیت سازمان متولی

 721/1 حمایت سازوکار راحتی

 112/1 تطابق نظر متولی با نظر خیّر

 11/1 - 11/7 جمع

 گردد. تعیین می 1های انگیزاننده به شرح جدول  بر این اساس، وزن نهایی و اولویت شاخص
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 ها ( وزن نهایی و اولویت شاخص1جدول شماره )
 اولویت وزن نهایی شاخص

 7 2599/1 سابقه و پیشینه

 2 7923/1 و عرق ملّی یدوست میهن

 9 1317/1 ماندگاری نام و کسب شهرت

 1 1132/1 پذیری و احساس دین به جامعه مسئولیت

 5 1582/1 آرامش و حس رضایت() کمکلذت از 

 2 1133/1 شفافیت و عملکرد سازمان متولّی و اطمینان از مصرف صحیح مال

 1 1111/1 و اتفاقات جاری جامعه گرایش عمومی 

 8 1915/1 یساز فرهنگیغات و تبل

 3 1283/1 تحصیل ثواب و دستور الهی

 71 1211/1 درآمد مناسب و امنیت اقتصادی

 77 1212/1 عالقه فردی

 72 1211/1 شهرت و محبوبیت سازمان متولی

 79 1781/1 تأثیرپذیری از افراد معتمد

 71 1781/1 نقش حمایت در رفع نیاز

 75 1712/1 اندوزی عدم تمایل به مال

 72 1725/1 حمایت سازوکارراحتی 

 71 1753/1 قدرشناسی از سوی دولت

 78 1752/1 باور و اعتقاد

 73 1719/1 میلی به واگذاری ار  نداشتن وار /بی

 21 1131/1 تطابق نظر متولی با نظر خیّر

 27 1181/1 مشاهده سریع نتایج حمایت

 22 1115/1 برداری خیّر از مزایای خیرات/وقف بهره

 29 1121/1 های مالیاتی مشوق

 21 1157/1 عدم نگرانی از مصادره اموال

 25 1199/1 دلسوزی و برانگیخته شدن احساسات

 

 ها تحلیل یافته. 4-1
دوستی و ماندگاری نام و کسب شهرت  های سابقه و پیشینه، میهن آمده، شاخص به دستبر اساس نتایج 

اند. این بدان معناست که خیّرین و واقفین در ابتدا به دلیل داشتن سابقه  یی شدهدارای باالترین اولویت شناسا
 های دفاعی و امنیتی حاضرند به این حوزه کمک مالی کنند. ای قوی در حوزه و پیشینه
های تأثیرگذار بر  و احساس دین به جامعه شاخص با اولویت چهارم در فهرست شاخص پذیری مسئولیت

های دفاعی و امنیتی است. این شاخص در  واقفین برای حمایت مالی از تحقیقات و پژوهشانگیزش خیّرین و 
 دوستی، نشان از عرق ملی واالی خیّرین و واقفین دارد. کنار اولویت باالی شاخص میهن
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دهد که کسب آرامش و احساس رضایت درونی از مشارکت در دفاع  چنین نشان می نتایج حاصل از تحقیق هم
های  های مهم تأثیرگذار بر انگیزش خیّرین و واقفین برای حمایت مالی از حوزه یکی دیگر از شاخصکشور  از

 تحقیقاتی و پژوهشی دفاعی و امنیتی است.
های تأثیرگذار  شفافیت و عملکرد سازمان متولی و اطمینان از مصرف صحیح مال در اولویت ششم شاخص

 دهد. بخشد اهمیت می گونگی مصرف آنچه در این راه میاست. این بدان معناست که خیّر و واقف به چ
ها قرار گرفته است. این بدان  و اتفاقات جاری جامعه در اولویت بعدی تأثیرگذارترین شاخص گرایش عمومی 

 های مالی تأثیرگذار باشد. گیری خیّرین برای حمایت تواند در تصمیم معناست که موضوعات جاری جامعه می
بدان معناست که زمانی که ضرورت حمایت از تحقیق و پژوهش در حوزه دفاع و  یساز فرهنگتبلیغات و 
و تبلیغات شود، به دلیل احساس مسئولیت این قشر، آن را درک کرده و وارد عرصه  یساز فرهنگامنیت 
 به معنای شناساندن یک نیاز است. یساز فرهنگشوند. تبلیغات و  می

باشد تحصیل ثواب و دستور  ها قابل توجه می ر گرفتن در نیمه باالی فهرست اولویتشاخص دیگری که قرا
  توان نتیجه گرفت که خیّرین و واقفین معتقدند که دفاع از مرز و بوم اسالمی الهی است. بر این اساس می

 امنیت آن اجر اخروی را در پی خواهد داشت. تأمینیک دستور الهی بوده و مشارکت در 
های دفاعی و امنیتی( باشد نیز به خودی  چه سازمانی متولی این امر )حمایت از حوزه تحقیق و پژوهشکه  این

های این نهاد از قبیل شفافیت و عملکرد مناسب و ارائه نتایج  خود دارای اهمیت است. اگر چه برخی فعالیت
 تواند در شهرت و محبوبیت این سازمان تأثیرگذار باشد. اقدامات، خود می

أثیرپذیری از افراد معتمد در اولویت بعدی قرار دارد. تأثیرپذیری از افراد معتمد به معنای میزان نفوذ افراد بر ت
روی یکدیگر است. این بدان معناست که افراد مورد اعتماد این قابلیت و توانایی را دارند که بر میزان تمایل 

 گذار باشند. خیّرین و واقفین برای حمایت مالی از این حوزه تأثیر
نقش حمایت در رفع نیاز به معنای اهمیت و بزرگی حمایت مالی برای رفع نیاز و برآورده شدن اهداف طرح 
است. زمانی که خیّر/واقف احساس کند که حمایتش در برآورده شدن اهداف طرح و رفع نیاز تأثیرگذار است، 

 یابد. ها افزایش می انگیزه وی برای این حمایت
باشد تا زمانی که نیّت خیر در  یا گونه بهحمایت باید  سازوکارها این موضوع بیان شد که  مصاحبهدر یکی از 

های آزاردهنده در مسیر  ها و بروکراسی فردی شکل گرفت بتواند نسبت به خیرات خود اقدام نماید. پیچیدگی
 برد.تواند انگیزه خیّرین و واقفین را برای این اقدام از بین ب خیرات و وقف می

قدرشناسی از سوی دولت در رتبه هفدهم این فهرست قرار گرفته است. مفهوم این شاخص میزان توجهی 
کند. در واقع خیّرین و واقفین انتظار دارند زمانی که  است که دولت به خیّرین و واقفین دفاعی و امنیتی می

 ها را بداند. دارند دولت قدر این عمل آن باری از دوش دولت برمی
کشد تا خیّر/واقف ببیند حمایتی  هوم شاخص مشاهده سریع نتایج حمایت، مدت زمانی است که طول میمف

که از یک حوزه به عمل آورده به نتیجه رسیده است و اهداف طرح محقق شده است. این شاخص از اولویت 
قابل توجهی برای خیّرین تواند انگیزه  باالیی برای حمایت از تحقیقات دفاعی و امنیتی برخوردار نیست و نمی
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تواند یک نکته مثبت باشد؛ چرا که دستیابی به نتایج عملی و  و واقفین برای این اقدام ایجاد کند. این نکته می
 خواهد بود. بر زماناجرایی تحقیقات دفاعی و امنیتی 

یت مالی از شوند برای حما ابزارهای تشویقی که از سوی دولت برای خیّرین و واقفین در نظر گرفته می
ها و  تواند مشوق های دفاعی و امنیتی دارای اولویت نبوده است. این ابزارهای تشویقی می تحقیقات و پژوهش

 های مالیاتی و موارد تشویقی دیگر را شامل شود. معافیت
دلسوزی و برانگیخته شدن احساسات شاخصی است که در انتهای فهرست عوامل انگیزاننده قرار گرفته است. 

هاست، اما  سوزی و برانگیخته شدن احساسات یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در حمایت از بسیاری از حوزهدل
توان با برانگیختن احساسات خیّرین و واقفین نظر  توان دریافت که نمی از نتایج این تحقیق به وضوح می

که یک  ی فهرست نیز پیش از اینها را برای این حوزه جلب کرد. قرار گرفتن این شاخص در انتها موافق آن
 نکته منفی باشد، یک نکته مثبت است.

 گیری و پیشنهادها . نتیجه5
های تأثیرگذار بر رفتار حمایتی خیّرین و واقفین از  بندی شاخص این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت

 های دفاعی و امنیتی انجام شد. تحقیقات و پژوهش
چنین بر اساس مطالعات و  های فوق و هم تحقیق و با توجه به تحلیلبر اساس نتایج به دست آمده از 

و راهکارهایی دست یافت که  توان به پیشنهادها ن و خبرگان، میها و نظرات اخذ شده از کارشناسا مصاحبه
های حوزه دفاعی و  تواند به ترغیب و تحریک خیّرین و واقفین برای حمایت مالی از تحقیقات و پژوهش می

 کمک کند: امنیتی

 ای در دفاع و امنیت دارند. شناسایی و تمرکز بر افراد متمول و مذهبی که سابقه 

 های فرهنگی. پذیری از طریق برنامه دوستی و مسئولیت تقویت حس میهن 

 ها، کتب و ... . معرفی خیّرین و واقفین نمونه دفاع و امنیت در همایش 

 های  های وقف شده یا بنا شده بر مبنای حمایتهای تقدیر از خیّرین و واقفین بر بنا نصب لوح
 در صورت تمایل ایشان(.) شانیا

 های متولی. ایجاد شفافیت در عملکرد سازمان 

 های دفاعی و امنیتی در جامعه. تبلیغات و شناساندن نیازها و اولویت 

  دفاعی و امنیتی در سازمان اوقاف و امور خیریه. یها ژهیکار وطراحی و ایجاد 

 رگروه دفاع و امنیت در مجمع خیّرین کشور.ایجاد کا 

 های مذهبی برای شناساندن اهمیت امنیت و دفاع بر مبنای آیات و روایات. تقویت برنامه 

 های متولی امر و انجام اقدامات مسئولیت اجتماعی برای تقویت شهرت  معرفی و شناساندن سازمان
 و محبوبیت آن.
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  استفاده سایرین ) قرار دادن در حمایت برای تحت تأثیرافراد معروف و محبوب  کمک به پیشگامی
های شناخته شده به عنوان سفیران خیر و وقف یا عناوین دیگر مانند سفیران  از چهره
 دوستی، استقالل و ...؛ به منظور ترغیب جامعه(. میهن

 داف سازی و نمایش میزان اهمیت هر حمایت در پیشبرد اه های تحقیقاتی قابل شفاف معرفی طرح
 طرح.

  های زائد در اهدای خیرات و وقف. حمایت و حذف بروکراسی سازوکارتسهیل شرایط و 

 ای به افراد حقوقی. های مالیاتی، خدمات فنی، تخصصی و مشاوره ارائه مشوق 

 .شناسایی افراد بدون وار  برای ترغیب به باقیات صالحات 

 مالی امور  تأمینبه منظور پیشبرد اهداف ریزی و هماهنگی با سازمان اوقاف و امور خیریه  برنامه
 دفاعی و امنیتی.

 سازی در زمینه خیرات و وقف. آموزش پایه در نظام آموزش و پرورش برای فرهنگ 

 ها به  های این حوزه ها از طریق خیرات و موقوفات و انتقال بودجه های سایر حوزه هزینه تأمین
 های دفاعی و امنیتی. حوزه

 ی شهرت یا ثروت برای دستیابی به محبوبیت و وجاهت از طریق مشارکت در تمرکز بر افراد دارا
 امور خیر.

  از بین بردن نگرانی خیّرین و واقفین از قبیل مصادره، استفاده از منابع در سایر امور و... 

  شناساندن جایگاه وقف و خیرات؛ از طرق مختلف )صدا و سیما، ائمه جماعات، برگزاری همایش و
.)... 

 های بسیج برای شناسایی افراد انقالبی و ترویج فرهنگ وقف و امور  اده از ظرفیت پایگاهاستف
 خیریّه.

 کند و  جدید که هم به تولید و اشتغال کمک می وکار کسباندازی  داران برای راه کمک به سرمایه
 های موردنیاز صنعت دفاعی را در اولویت قرار داد. توان حوزه هم می

 سازی ضرورت و اهمیت دفاع و امنیت. از مسائل روز جهت تبلیغات و فرهنگ برداری بهینه بهره 

  امور دفاعی و امنیتی کشور. حامی  علمی  ئتیهامتیاز ارتقای مرتبه اعضای 

 وکار کسباندازی  اندازی صنعت را ندارند، برای راه حمایت از افراد متمولی که توان و دانش راه 
 مرتبط با موضوع دفاع و امنیت.

 ابع و مأخذمن
 منابع فارسی

 بندى عوامل انگیزشى مؤثر بر اشتراک دانش در  (، شناسایى و رتبه7937اکبر ) ، رحیمی و پیمان ،اخوان
 .711-795، صص 2یک سازمان صنعتى، مدیریت نوآورى، سال اول، شماره 
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 7985مدیریت عمومی، تهران، نشر نی،  (،7985سیدمهدی ) ،الوانی. 

 ای، فصلنامه  اهلل خامنه راهبرد دفاعی ایران از منظر آیت ،(7935) ، مسعودیکیهان و رضای ،برزگر
 .1-99 صص، 11، مسلسل 1، شماره 73مطالعات راهبردی، سال 

 ی، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهرانمفاهیم بنیادین فرهنگ اسالم (،7939، حسن )بشیر. 

 نگر  های برون عیت: تحلیلی بر سیاستیا تا واقؤسیاست هسته و شبکه از ر(، 7935) علیرضا ،بوشهری
 .82-713 صص، 78شماره پیاپی ،5دوره ، مدیریت نوآوری، صنایع دفاعی ایران در دهه اخیر

 تهران. اول، ، انتشارات سخن، چاپهیجان و انگیزش روانشناسی(، 7912)، محمد پارسا 

 (، 7935) علی اصغر ، انواری رستمیو  سید سپهر ،قاضی نوری ؛حمیدرضا ،یاسماعیل ؛علیرضا ،زاده حسن
، گذاری( و عوامل نهادی غیررسمی مالی )سرمایه تأمینتوسعه صنایع با فناوری سطح باالی ایران، 

 .85-772، صص 71شماره پیاپی - 9، شماره 5دوره مدیریت نوآوری، 

 ماد بندی عوامل مؤثر بر اعت (، شناسایی و اولویت7931پریا ) ،غفوری و نادر ، مظلومی؛ مهدی ،حقیقی
 .23-13 صص، 11، شماره 29مردم، مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(، سال 

 بندی اصول مورد نیاز  (، شناسایی و اولویت7931مهدی ) ،الیاسی و عباس ،منتظری؛ مریم ،حورعلی
پژوهشی مدیریت نوآوری،  های دفاعی ایران با رویکرد باز، نشریه علمی برای بهبود فضای نوآوری بنگاه

 .51-82، صص 2شماره ، 1سال 

 (، روش تحقیق در مدیریت، چاپ چهارم، انتشارات بازتاب، تهران.7988غالمرضا ) ،خاکی 

 (، عوامل مؤثر بر تمایل به بازگشت مشتریان از دست رفته در 7931)، اسکویی  امیر و دعایی ،خانلری
 .111-122 صص، 2، شماره 1های بیمه، مدیریت بازرگانی، دوره  شرکت

 شماره 78اقتصادی، سال -در حال تکوین، اطالعات سیاسی (، امنیت ملی: مفهومی7982علی ) ، ربیعی ،
 .721-719 صص، 731-738، پیاپی 2و  5

 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد سازمانی رفتار مدیریت مبانی(، 7981) ، علیرضائیان ،
 اسالمی، تهران.

 (، از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی )پژوهشی پیرامون 7931) محمد ،خانباشی لسادات وا شمس ،زاهدی
، 1، شماره 75های مدیریت در ایران، دوره  و اعتماد سیاسی در ایران(، پژوهش رابطه اعتماد عمومی

 .19-35 صص

 ها و  تأثیرگذاری-(، وقف و امنیت اجتماعی: دولت و وقف به عنوان نهاد جامعه مدنی7981رضا ) ، سیمبر
 اسالمیالمللی وقف و تمدن  های متقابل در مقوله امنیت، مجموعه مقاالت همایش بین ذیریتأثیرپ
 .729-752اصفهان(، جلد سوم، انتشارات اسوه، تهران، )

 (، بررسی اثرات سرمایه روانشناختی بر 7935محمد ) ،فرد غفاری ، رضا وخوش سیما، غالمرضا؛ شیسی
ریزی کشور، مدیریت توسعه و  کنان سازمان مدیریت برنامهاعتماد سازمانی در جو حمایتی مابین کار

 .227-228 صصنامه(،  تحول )ویژه

http://www.nowavari.ir/issue_2433_5557_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+18%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1395%3Cspan+id%3D%22sp_ar_pages%22%3E%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+%3Cspan+dir%3D%22ltr%22%3E82-109%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-160.html
http://www.nowavari.ir/?_action=article&au=227755&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.nowavari.ir/?_action=article&au=148070&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://www.nowavari.ir/?_action=article&au=227756&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1++%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.nowavari.ir/issue_2433_5214_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+3+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+17%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1395%3Cspan+id%3D%22sp_ar_pages%22%3E%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+%3Cspan+dir%3D%22ltr%22%3E85-116%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-165.html
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 های خیریه در ایران ارائه الگویی برای حمایت مالیاتی از کمک، (7931) زایر، آیت عرب مازار، عباس و 
، (53)مسلسل  پژوهشنامه مالیات/شماره یازدهم، ق.م.م با رویکرد اعتبار مالیاتی( 712)بازنگری ماده 

98-3. 

 شماره 72(، امنیت انسانی و دفاع همه جانبه، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 7932علی ) ،صباغیان ،
 .83-778 صص، 22، پیاپی 1

 های  (، بررسی میزان تأثیر سیاست7931کاوه ) ،تیمورنژاد، علیرضا و ممقانی، محمدرضا؛ کاباران زاد قدیم
های مدیریت در ایران،  و متوسط در برنامه چهارم توسعه کشور، پژوهشحمایتی دولت بر صنایع کوچک 

 .739-275 صص، 1، شماره 75دوره 

 های  های اعمال حقوق بشر در حقوق داخلی و کنوانسیون (، محدودیت7989احمد ) ،مرکزمالمیری
 .112-119 صص، 22، پیاپس 1، شماره 1المللی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال  بین

 امنیت نظام  تأمین(، دفاع همه جانبه، راهبرد 7931محمدجواد ) ،مهدی و الوندی ،اردکانی ناظمی
، 22، شماره 1 سالاز منظر حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری، فصلنامه آفاق امنیت،  اسالمی
 .779-799 صص

  ،73، شماره 7988(، امنیت ملی در منابع دینی )قرآن و روایاتنشریه حصون. 
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