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 چکیده
-شیوه ها بهرو شهرداريکرد؛ ازاین پیدا افزایش هاشهرداري نیازهاي مالی جهان، در شهرنشینی گسترش با

توان بـه منـابع مـالی بخـش سـوم (اسـتفاده از       می آن جملهاند که از کرده اقدام مالی تأمین براي هاي جدید
 منظـور بـه ن) اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تمایل افراد جامعـه  هاي خیریو کمک هامشارکت

گـذاري  هاي خیر (بخش سوم) با اسـتفاده از روش ارزش پرداخت بخشی از منابع مالی خود در قالب کمک
گانـه شـهر اصـفهان و تعـداد نمونـه بـا        15. بدین منظور جامعه آماري شامل خانوارهاي مناطق استمشروط 

خـانوار انتخـاب شـد. ایـن پرسشـنامه در اقشـار مختلـف درآمـدي در          613روش میشل کارسون استفاده از 
ها با استفاده از الگوي لوجیت انجام شد. نتـایج  اصفهان توزیع و تکمیل گردیده است. تحلیل داده شهرکالن

مندي به شهر، جنسیت، آگاهی از نیازهاي شهري، عالقهیر متغنشان داده است که تمایل به پرداخت از هفت 
 اضـافه بـه هاي پیشنهادي تأثیر پذیرفته است. و قیمت اعتمادقابلانگیزه الهی، شفافیت در فرآیند، وجود نهاد 

 تومان در ماه بوده است. 64176میزان تمایل به پرداخت براي هر خانواده در شهر اصفهان معادل 
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  مقدمه

 عموده  ارائوه  و تولید وظی ه عمومی بوش نهادهای از یکی عنوان به شهرداری ایران، اقتصاد در

 همراه به اخیر هایدهه دردارد.  عهده بر را شهروندان نیاز مورد شهری(دعمومی  خدمات و کاالها

افوزایش   شوهرها  در نیواز  موورد  کاالهای و خدمات رایب تقاضا جهان در شهری جمعیت گسترش

 تولیود  اموا  ؛نداهنمود رشد شدت به ها آن حواشی و شهرها در تولیدی نظام که هرچند. استیافته 

 ارائوه  و مهیا شهری عمومی نهادهای و متولیان توسط باید که خدمات شهری و عمومی کاالهای

 محیطی مسائل در ریشه تنها نه کارایی عدم این اشد.ی داشته بمناسب رشد و سرعت هنتوانست گردد،

 منوابا  کمبوود  دانسوت، بلکوه   شهری و یمعمو کاالهای تولید برای الزم هایظرفیت نبود ازجمله

 اهولی  عوامول  از قدرتمند مالی نظم یک به دستیابی برای ها آن توانایی عدم و هاشهرداری مالی

 .گرددیم ناکارآمدی تلقی این
 ازیو ن موورد  خودمات  و کواال  تولیود  در آن مداخلوه  ضورورت  و وظوایی شوهرداری  با توجه بوه  

 موالی  منوابا  توأمین  چگوونگی  مسولله  بالفاهله است که بدیهی موارج، رشد همچنین و شهروندان

 افوزایش  طورقطوا  شهرنشینی بوه  رشد با هاهزینه چراکه گردد؛می مطرح خدمات این ارائه منظور به

 نیسوت  روشون  چنودان  یافوت،  خواهود  رشود  انودازه  هموان  بوه  هوم  هادرآمود  اینکوه  اموا  ؛یابود موی 

 .(Sharzahi& Majed,2011د
 سواالنه  و فصولی  نوسوانات  دارای شوهرها، کوالن  شهرداری خصوهاً هاشهرداری ساالنه بودجه

 منوابا  بواالی  سوهم  شود. وجوود یم ناشی ناپایدار، درآمدی به منابا هاشهرداری اتکای از که است

 عدم با هااست شهرداری شده موجب اند،بیشتر متکی به مجوزهای ساختمانی که ارناپاید درآمدی

 حتوی  و شوهرها  کالن شهرداری اطمینان، عدم این .شوند مواجه درآمدی نوسانات از ناشی اطمینان

(. Akbari& Yarmohammadian, 2012د اسوت  داشوته  وا آن بوا  مقابلوه  اندیشوه  بوه  را هوا دولوت 
 اکثور  خواسوت  باشود،  نیوز  مناسوب  هوای ویژگوی  دارای کوه  مالی جدید تأمین وهشی ارائه ،رو نیازا

 شهرها اقتصاد به شایانی کمک شهرداری، مالی تأمین بر عالوه تحقق هورت در که است مدیران

 منوابا  توأمین  بوه  قوادر  معمووالً  هابا توجه به اینکه شهرداریکه ذکر شد  طور همان .کرد خواهد نیز

 مردم مشارکت شهروندان نیستند، نقش روزافزون تقاضاهای و نیازها به وگوییپاس برای الزم مالی

 مشوارکت  و گوذاری سورمایه  شود. اموروزه، می احساس از همیشه بیشتر خویش سرنوشت تعیین در
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 در سوومی  بووش  ،حاضور  در حوال  .باشود می هامنابا مالی شهرداری تأمین هایراه یکی از مردمی

 بازار دبوش هایناکامی به پاسوی که است گیریلشک حال در نجها کشورهای اقتصادی حیات

 یوا  مسوتقل  بووش  سووم  است. بوشم( دو بوشیا  عموم دبوش اول( و دولت بوش یا خصوهی

بووش  " قبیل از دیگری عناوین با سوم . بوششود یم نامیده نیز اقتصاد بوش اجتماعی یا داوطلب
 هم "یمدن جامعه" و "مالیات معاف از بوش" ،"خیریه وشب" ،"غیررسمی بوش" ،"غیرانت اعی

هوای  سوازمان  داوطلبانوه،  هوای انجمن (.Sobagh-Kermani& Agheli, 2004ت داس شده ییشناسا
 بووش  ایون  گیرنود. درواقوا،  موی  جوای  بووش  ایون  در همگوی  یردولتیغ هایسازمان و غیرانت اعی

الحسونه،   قور   وقی، است. ان اق، «بین شهروندان افتهی سازمان اقتصادی هایهمکاری» دربردارنده
 بووش  اهوطالح  در کوه  دارد تعلوق  جامعه خیرخواه و داوطلب مردمی، بوش به هدقه و نذورات

 شود.می نامیده سوم اقتصاد
عموومی   خودمات  نیتوأم های مردمی بوه سومت   های موجود برای هدایت سرمایهیکی از مزیت

هوای خوود   توانند داراییاهی وجود دارد که میاین است که اگر مردم بدانند ر شهروندان نیاز مورد

تا دیگران از آن بهره برده و منوافا آن را در اموور خیریوه و رفوا نیواز       دارند نگهرا برای همیشه باقی 
جامعه مصرف کنند، رغبت زیادی به آن نشان خواهنود داد. از طرفوی در جامعوه اموروزی اکثریوت      

تموام یوک    مثوال  عنووان  بوه مایل به وقی کامل یک دارایی، افراد توانمند با توجه به عوامل موتلی ت
توان این افراد را تشویق نمود تا بوشی از درآمد کارخانه را برای می وجود نیبااکارخانه را ندارند؛ 

 .(Dadgar & Saadatfar, 2007مصرف خاهی در نیازهای شهر اختصاص دهند د
 در ایاهمیت ویژه که المن عه عام امور در یگذارسرمایه با وقی نهاد ژهیو به اقتصاد سوم بوش
(. یوک  Jahaniyan, 2011اسوت د ه کورد  کموک  فیزیکوی  سورمایه  انباشوت  به جواما دارد، اقتصاد

سواختن جواده،   ابزاری جهت تولید یک محصول عمومی است.  عنوان بهاست اده از وقی کاربرد آن 
ز ایون نمونوه اسوت. بودیهی اسوت      مراکوز فرهنگوی و فهواهای سوبز ا    بیمارسوتان،   مدرسوه،  مسوجد، 

  نیوی تعیوژه در شورایط بحرانوی نقوش     و بوه کاالها و خدمات عمومی شهری  نیتأممشارکت مردم در 

مثبت  آثاردر این هورت بوش سوم دارای نوعی  داشته است  ی در توسعه و پیشرفت جامعها کننده
  لذا مسللهما خواهد شد؛ جواخواهد بود که باعث گسترش رفاه عمومی و افزایش کارایی اقتصادی 

پیش روی این پژوهش این است که آیا در حال حاضر همچنان موردم تمایول بوه پرداخوت، جهوت      
تمایل های عمومی شهری داعم از کاالها و خدمات عمومی شهری( را دارند؟ و این  مالی نیاز نیتأم
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پورداختن بوه مسولله در      طور اجمالی به چگوونگی و شویوه   به پرداخت به چه میزان است؟ در ادامه به
 تحقیق حاضر اشاره شود.

 

 ادبیات نظری پژوهش

و هوای خصوهوی   بنگواه  بووش اول و  عنووان  بوه ملی سوازمان ملول، دولوت     هایدر نظام حساش
در این نظام همچنین بوشوی بوه نوام بووش سووم       انددهشبوش دوم تعریی  عنوان بهآن  های یتفعال

داوطلبانوه، جهوت    هوورت  بهشده توسط افراد  یستأسای هکه بوش سوم همان سازمان وجود دارد
از دو بووش دیگور نیسوتند؛     یک یچهاین بوش جزء  درواقاباشد. دنبال کردن اهداف اجتماعی می
هوای اخیور حجوم بواالیی از تولیود      پردازنود و در دهوه  های اقتصوادی موی  اما بسیار برجسته به فعالیت

ایتیزیووونی را  "بووش سوووم "بوا اینکووه اهووطالح  د. دهنووداخلوی بسوویاری از کشووورها را تشوکیل مووی  
هایی که نهادهای غیرانت واعی را  اما نوستین مطالعه؛ اولین بار مطرح کرد 1973( در سال Etizionoد

بودنود کوه مبوانی نظوری      یسوبورد هانسومن و و  بوش سوم اقتصاد مورد بررسی قرار دادنود،  عنوان به
بواره هوورت گرفوت. از نظور      یون دراهای فراوانی العهمط ازآن پسریزی کردند و بوش سوم را پایه

-تعادل بین دولت و بازار موی  برقرارکنندهایتیزیونی بوش سوم، بوش جایگزین و جدایی است که 

باشد. از نظر وی اگر نهادی نه از طریق بازار و نه از طریق دولت اداره شود بایود آن را جوزء بووش    
در تعریی دیگر از بوش سوم چنین آموده اسوت کوه     (.Derakhshan, 2014سوم در نظر گرفت د

 جوزء  شوود. دو موی  نامیوده  نیوز  اقتصواد  بوش اجتمواعی  یا داوطلب یا مستقل بوش که سوم بوش

هایی کوه نوه متعلوق    سازمان مجموعه و سوم بوش کننده نییتع غیرانت اعی، بوش و اجتماعی اقتصاد
 (Sobagh-Kermani& Agheli, 2004د داری و نه متعلق به بوش دولتی هستندبه بوش سرمایه

بوش سوم در طول هدها سال از طریق بوشیدن بهترین اموال خود کارهوای ارزشومندی را در   
امور گوناگون انجام داده است. یکی از مصادیق بوش سووم، موقوفواتی اسوت کوه بوا بوشویدن آن       

طی کوه دربواره انووا  و    هوا، شورو  اند. دقت نظر واق ان در وقی نامهسعی در خدمت به جامعه داشته
تر نمایش دهد. با بررسی برخی تواند نو  دیدگاه به موقوفات را دقیقمی اند دادهتنو  مصارف قرار 

توان دریافت که بوشی از موقوفات جهت تأمین نیازهوای شوهروندان   از مصارف وقی در ایران می
 است. گرفته میمورد است اده قرار 

ن هرف خدمات عمومی شهری شده است در جدول زیر ارائوه  مواردی از موقوفات که در ایرا
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شود. خودمات شوهری و عموومی خورد     شده است. این موقوفات به دو دسته خرد و کالن تقسیم می
مدارس و ...که بیشتر از طریوق خیورین هوورت گرفتوه اسوت و       التدریس حقروشنایی،  تأمینمانند 

انسرا و ... که بیشوتر توسوط شواه و درباریوان     دسته دوم خدمات شهری کالن مانند ساخت پل، کارو
 انجام شده است. 

 

 موقوفات تأمین نیازهای شهری در برخی از :1جدول 

 متن وقف نامه موقوفه موضوع

 روشنایی تأمین

-پنبه دکان موقوفة

 ق.ه 1324 دوزی

 الزمة که آن تعمیر از بعد آن را االجارة مال که اهلل ذکر مسجد روشنایی رای... ب

 .نمایند مزبور مسجد روشنایی صرف است، موقوفه عین ءبقا

-قلعه مزرعه موقوفه

 آباد حسن و خان

 ق.ه 1278 سال قهاب

 .شود صرف)اصفهان(  جامع مسجد در ییروشنا سال تمام در ...

-هزینه تأمین

 جاری های

 مدرسه

 خان موقوفة

 ق.ه 1057 انارفروشان

 قبض به و حاصل مزبوره موقوفات لمستق و نما و حاصل و ربع از آنچه ثانیاً و

 از بعد درآید مرتبه هر در او شرعی قائم یا متولی حفظ و ضبط حیطة و دی

 علیه موقوف عمارت و زراعت مؤونات و حتاجیما و مستمره دیوانیه حقوق وضع

 رفیعه مدرسه خادم و طلبه و مدرس وظایف مصارف به شود موقوفه محال و

 .شود صرف

 التدریسحق

 مدرس

 سلطان شاه موقوفه

 ق.ه 1123 حسین

 متولی که مدرسی تسلیم سیالتدر حق صفة به تبریزی تومان پنجاه مبلغ و

 ...نمایند باشد نموده تعیین مزبوره مبارکه مدرسه جهت به شرعی

 سقاخانه

 مسجد جنب موقوفه

 بازار سر و زرین کمر

 ق ه 1110 سال غاز

 و سقاخانه دو تمامی و گیهم نمود اسالمی موبد حبس و شرعی مخلد وقف

 و مسلمین و مؤمنات و نیمؤمن کافه بر را، ها سقاخانه اما ... مزبوره حجرات

 ...مسلمات

 حمام، ساخت

-وآب چاه پل،

 تعمیر نیز و انبار

 ها آن

 مزرعه موقوفه

 1372 سال آباد اشرف

 ق ه

 ساختن و آب چاه حفر و پل تعمیر و ساختن و حمام تعمیر یا ساختن :پنجم

 .باشد مقتضی و الزم که زمانی در زراعت و خوراک برای انبار بآ

 .مخروبه یانبارها آب و پل و آب چاه و حمام کردن تعمیر ششم،

 قنات
 آدریان قریة موقوفه

 ق.ه 1373

 و قنات نقب و محلی مصارف وضع از بعد آن منافع و عوائد که نمودند وقف ...

 ...و اسالمی شعائر تعظیم در صرف غیره

 اوقاف سازمان اطالعات مرکز :مأخذ
 

های جلب مشارکت مردموی در توأمین نیازهوای    عالوه بر ایران در کشورهای موتلی دنیا روش
 شود.شهری مطرح بوده است. در ادامه به تعدادی از این موارد اشاره می

 که است شده معرفی مردمی هایکمک برای متنوعی شهری خدمات لندن شهر درشهر لندن: 
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، سوبز  فهوای  و زیسوت  محویط ، آبرسوانی  هوای برناموه ، ونقول  حمل و هاجادهتوان به آن جمله می از
 مینأتو  و ... اشاره کرد. شهرپایین نظافت هایبرنامه و هاانجمن، حیوانات رفاه از حمایت هایبرنامه

آنان و یوا مبلوم مشووا( از طریوق پسوت کوردن        درآمدهای وقی (مردم جانب از خصوهی مالی
 شوهر  در آدرسوی  بهوجود دارد  شهرداری وقی سایت در که هاییفرم نامه پیوستبه همراه چک 

 طریوق  از کوه  شوود، موی  داده نظور  موورد  فورد  به رهگیری کد ،ارسال از پسشود. ارسال می لندن

 اگر مثال عنوان به. کند دنبال را نظر مورد مبلم مصرف چگونگی تواندمی تل ن یا و ایمیل یا سایت،

 خواص  فوردی  یوادبود  بوه  دارد، هوم  درخوت  بوه  نیواز  که شهر از خاص مکان یک در رختد یک

 یوا  .شوود موی  رسانیاطال  واقی و خیر فرد به درخت کاشت محض به باشد، او نظر مورد موضو 

 درختکاری تاریخ کرد وارد سایت در را وقی رهگیری کد خود وقی پیگیری برای او که زمانی

 .ودشمی ظاهر آن دقیق محل و

 از یک هر توانندمی مردم شهرداری سایت در: )آالسکا شهر ترین بزرگد آنچاری  شهرداری

-می رسانی خدمت حاضر حال در و دارد عهده بر را آن مسلولیت شهرداری که را شهری خدمات

 انتوواش ت، اسو  مربوطوه  خدمات از بیشتری سطح نیازمند ها آن ی محله و شهر ها آن نظر به و کند،

 روش دو بوه  انود نمووده  آوریجموا  محول  اهوالی  همکاری با یا و تنهایی به خود که مبلغی و نموده

 بوه  الزم. برسوانند  شهرداری دست اینترنتی به پرداخت و یا مربوطه فرم همراه به چک کردن پست

 باشد، بیشتر مربوطه خدمات یارائه برای نیاز مورد مبلم درهد 50از نظر مورد مبلم اگر است ذکر

 مینأتو  خوود  را هوا هزینه مابقی و کرد خواهد مربوطه خدمات یا خدمت یارائه به اقدام داریشهر

شوند یکی خودمات بیشوتر شوهری و دیگوری     مند میبا این پرداخت مردم از دو مسلله بهره .کندمی
 ،پوار  ، اسوتور ، سورگرمی  لووازم ، ابوانوه تک :از عبارتنود  آن خودمات معافیوت مالیواتی. برخوی از    

 اهوالح  و جواده ، اجتماعی خدمات ،عمومی سالمت، آتشنشانی، پلیس نیروی، عمومی قلون حمل

 و ... . آن
شوهر   در» دارم دوسوت  را شوهرم  من» غیرانت اعی سازمانهندوستان:  شهری غیرانت اعی سازمان

 و نیواز  هرگونوه  کوه  شود  تأسویس  زنودگی  بورای  بهتور  مکوانی  بهآبادسازی شهر  هدفبا  1فریدآباد

________________________________________________________________ 

1- Faridabad, Haryana 
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 را الزم اقودامات  آن حول  بورای  و نمووده  ارزیابی دقیق طور به را شد مشاهده شهر در هک ای مسلله
 تعوریض  :از عبارتنود  اسوت  انجوام  حوال  در و شوده  انجوام  سازمان این در که خدماتی .دهند انجام

 جموا  را هوا  آن شهرداری که هایی محل از هازباله آوریجما و نظافت، بازی زمین تأسیس خیابان،

 و کوردن  تمیوز  و کننود نموی  اسوت اده  موردم  که هاییلباس ،ت ریحی هایمراسم برگزاری، کندنمی
 سوبز  فهوای  ایجواد  و درخوت  کاشت، زمستان در ویژه به درآمد کم و فقیر افراد برای ها آن اهالح

 در 1طالیی قلب جایزه . این سازمان موفق شددیگر هایفعالیت بسیاری و )انجام دست در( شهری

 توجوه  جالوب  .کند خود آن ازرا  موتلی کشورهای در اجتماعی هایانجمن بین در لندن همایش

 در آن بسویار  هوای موفقیوت  و کوچوک  نسوبتاً  سوازمان  ایون  نیافت شهرت با هندوستان در که است

 سیسأت به اقدام موتلی شهر 8 در زمان هم طور به شهری خدمات انجام و مالی مینأت در مشارکت

 ,Derakhshanد ندارنود  هیتووج  قابول  سوابقه  یوک  هویچ  هنووز  البتوه  کوه  تاس شده سازمانی چنین

2016).  
نیازهای شوهری   تأمین منظور بههای مشابه عالوه بر موارد ذکر شده، در جدول زیر نیز به موقوفه

 در سایر کشورها پرداخته است.
 

 های خارج از کشور یریهختأمین نیازهای شهری در برخی از  :2جدول 

 توضیحات وقوفه یا خیریهم موضوع 

________________________________________________________________ 

1- Heart of Gold Award 
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 وقف پارک ملی کالیفرنیا ها مالی پارک نیتأم

1مادِر استفان
 در که بود فردی اولین 

 به و کرد گذاریسرمایه ملی یها پارک

 داوطلبانه صورت به خواهانه خیر نیت

 و پارک یتوسعه برای را عظیمی مبالغ

 از که او .داد اختصاص سبز فضای

-می لذت یاربس سبز فضای از حمایت

 دوستان همکاری با 1915 سال در برد

 فضای همراه به که 2تیوگا ایجاده خود

3یوزمیت نام با سبزی
 را کالیفرنیا در 

 پارک عنوان به را  آن و کرد خریداری

 .نمود وقف کالیفرنیا ملی

 4خاکسپاری مشتریان یاتحادیه تأمین مالی قبرستان

مراجعه یکی از نزدیکان  در صورت

فی این سازمان مدیریت مراسم را متو

 در صورت پرداخت .گیردبه عهده می

این مبلغ هزینه توسط خانواده متوفی، 

 از بسیاری .شد خواهد خیر امور صرف

 قیمت به نسبت بیشتری پول مردم

 کمک آن به سازمان خدمات اصلی

 هایفعالیت بتواند سازمان تاد کننمی

عدم  صورتی در .دهد توسعه را خود

 ینا محل از سازمانداخت هزینه پر

 .نمایدمی مینأت را آن هاکمک

 هاپرداخت از این بخشی همچنین

 در آن سود از و شودمی گذاریسرمایه

 هاناقبرست در تعمیرات و نظافت جهت

 .شودمی استفاده

________________________________________________________________ 

1 Stephen Mather 
2 Tioga Road  
2- Yosemite 
3- Funeral Consumers Alliance 
4- John Harvard Funeral Consumers Alliance 
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 مطالعه سالن و کتابخانه مالی نیتأم

 1هاروارد جان یموقوفه

-محیط یازس فراهم یزمینه درایشان 

 فعالیت کتابخانه البته و آموزشی های

 1636 سال در و کرد بسیاری

 .نمود سیسأت را هاروارد یکتابخانه

 کمبریج اندرو

 شرکت سالگی 65 سن درایشان 

 مابقی و فروخت را خودخصوصی 

 هایفعالیت صرف را خود زندگی

 در او مندیعالقه .کرد خیرخواهانه

 آموزش عموضو به ایخیریه هایکمک

 .داشت اختصاص جهانی صلح و

 یدانشگاه مجازی  یکتابخانه

 قاهره آمریکایی

 مجازی فضایی ایجاد با دانشگاه این

 خیرین، محققان، دانشگاهیان، برای

 در دنیا روز هایکتاب به دسترسی

 فراهم رایگان صورت به را علمی فضای

 مسلمانان توسط کتابخانه این .کندمی

و هدف  است شده یزیربرنامه و طرح

 مسلمانان، علمی یتوسعهآن 

 فرهنگی یده جهت و یساز فرهنگ

 است.

 1395درخشان،  :مأخذ

 

که ذکر گردیود در گذشوته بوشوی از منوابا موالی خودمات شوهری در ایوران توسوط           طور همان
بوا  ها را اما در دنیای امروز گستردگی و تنو  خدمات شهری، شهرداری ؛موقوفات انجام شده است

هوای  رفوا ایون مشوکل از مشوارکت      منظوور  بوه مشکالتی مواجه کرده است، در کشورهای موتلی 
اهولی ایون اسوت کوه آیوا در       سواال . حال کنند میاین خدمات است اده  تأمین منظور بهمردمی مردم 
مالی خودمات شوهری اسوت اده نموود؟ آیوا       تأمینمردمی برای  های مشارکتاز  توان میکشور ما نیز 

 کننود،  موی وقوی، نوذر و ...( هزینوه     ازجملوه بوش سوم د  درکه را تمایل دارند که منابا مالی مردم 
خدمات شهری نمایند؟ اگر که مردم تمایل به همکاری با این بووش را دارنود، میوزان     تأمینهرف 

شود توا میوزان ایون تمایول بوه        آن بور پرداخت خانوارها به چه میزان اسوت؟ در ایون پوژوهش سوعی     

________________________________________________________________ 

1- Andrew Carnegie 
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کوه باعوث افوزایش یوا کواهش ایون        مواثری ررسی و محاسبه شود. عوالوه بور آن عوامول    پرداخت ب
 ها خواهد بود نیز استوراج گردد.پرداخت

مطالعواتی هوورت    هوا  شوهرداری موالی   توأمین وقوی( و نحووه    خصوص بهدر زمینه بوش سوم د
شوهری بوا   موالی خودمات    توأمین گرفته است، اما در جستجوهای انجام شده، پژوهشی که در آن بوه  

است اده از بوش سوم اقتصاد بپوردازد، مووردی یافوت نشود. در اداموه بوه مطالعوات مشوابه داخلوی و          

 خارجی هورت گرفته در این زمینه اشاره خواهد شد. 
 (1393) Abdoli,   اهوداف مربووط بوه عوامول مواثر در جلوب       ناموه خوود بوه بررسوی      یوان پادر

 ی کوه پردازد. در میان عوامل متعدددمات شهری میمشارکت شهروندان اه هانی در تأمین مالی خ
ی قابول توجوه بواالترین رتبوه را بوه نسوبت سوایر        اکند در درجه اول پاداش اخروی با فاهوله بیان می

عوامل کسب کرده است، در درجه دوم تمایول بوه اختصواص منوابا در زمینوه بهداشوت و سوالمت        

های معنوی به سمت تأمین این نیاز سووق  وسط انگیزهتوان اذهان مردم را تمی .بیشترین رتبه را دارد
، افوزایش سواختار پایودار شوهری،     و عزتهای انسانی، کسب شهرت داد. عالوه بر این تأمین ارزش

هوای متوولی و سوهولت در    هوای حموایتی، اعتمواد بوه سوازمان     یابی، انگیزهتعلقات اجتماعی، مهارت
بور جلوب مشوارکت شوهروندان در توأمین موالی        اریرگوذ تأثعوامول   ازجملوه فرایند وقی به ترتیوب  

 باشد.خدمات شهری می
 (2014) Azeri  نامه خود به ارائوه راهبورد مناسوب جهوت ارتقواء جایگواه بووش سووم         در پایان
در تأمین نیازهای بوش عمومی شهری پرداخته است. در این پژوهش نقواط قووت و    اقتصاد دوقی(

شهری و راهبردهای مناسب جهت ارتقاء جایگواه وقوی    ها و تهدیدهای نهاد وقیضعی و فرهت
پرداختوه اسوت و از طریوق مودل تحلیول       SWOTتأمین نیازهای شهری با است اده از تحلیل  منظور به

کار جهت ارتقاء جایگاه وقی در زمینوه توأمین   بهترین راه عنوان بهرا  "اعتمادسازی" 1سلسله مراتبی
 ست.خدمات بوش شهری اه هان معرفی کرده ا

Akbari, Samati, Samadi and Nasr Esfahani (2010)    در مقاله خود با روش توهوی ی بوه

پردازنود. عودالت، شو افیت،    هوای محلوی موی   ارائه الگویی برای تأمین مالی خدمات شهری و دولت

________________________________________________________________ 

1- AHP 
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گیوری  معیارهای این الگو معرفی و با است اده از الگووی تصومیم   عنوان بهکارایی، پایداری و ک ایت 
کوه   دهود  یم. نتای  نشان شده استسازی بندی و الگوی تأمین حداقل موارج، مدلند معیاره رتبهچ

ی تأمین مالی شهر نسبت به دیگر معیارهوا  معیار عدالت و ش افیت باالترین درجه اهمیت را در زمینه
 دارد.

Zuki  توهوی ی  بوه روش  « وقی و نقش آن در امور اجتماعی»ای تحت عنوان ( در مقاله2012د

هوای  شود که بر اساس موفقیتگونه گ ته می ینااول  پردازد. در مرحلهبه دو ت سیر بارز بر وقی می
های م یودی بورای احیوای فرهنوف وقوی      تاریوی وقی در ارائه خدمات در جواما مسلمان، درس

ق وی بوا   شود. مرحلوه دوم، ماسسوات و  کاالهای عمومی در جواما امروزی یاد گرفته می برای ارائه
گونه که در گذشته بووش  کنند. همانهای مدرن، خدمات بهتر و کار آمدتری ارائه میاتواذ روش

وقی دارای پتانسیل قوی برای تبدیل شدن به بوشی از یک جامعه مودنی قووی بورای توروی  رفواه      

اجتماعی و کاهش نابرابری، بوده است. این پژوهش به بررسوی نقوش وقوی در پوردازد کوه بووش       
 تواند در توسعه اقتصادی و اجتماعی جواما امروزی نقش ای ا کند.چگونه می وقی

Ruhlling هوای محلوی   کند کوه حکوموت  ای خود، پیرامون کشور پرو بیان می( در مقاله2005د
باشوند.  ارائوه خودمات شوهری موی     منظوور  بهتالش برای افزایش درآمد،  در سر تا سر جهان در حال

بهترین راهکار مناسب  عنوان بهها ات بر دارایی را بر مبنای تجربه سایر کشورنویسنده هرفاً اخذ مالی
 .کندکند و میزان اتکا به این منبا و پایداری منابا مالی را بحث نمیتأمین مالی شهرداری ارائه می

 

 الگوی پژوهش

باشود. گوردآوری ادبیوات    علوی موی   -نو  پژوهش کاربردی و نوو  مطالعوه پوژوهش توهوی ی    

های اطالعاتی اینترنتی هورت گرفوت. در  و پایگاه ها نامه یانپاو ، از کتب، مجالت، مقاالت، موض
های موجوود در  ای که با است اده از تکنیکپرسشنامه بر اساسپیمایشی و  هورت بهاین مطالعه ابتدا 

 آوری و تحلیل گردید.طراحی گردید، اطالعات الزم جما 1گذاری مشروطروش ارزش
زیورا بوا بوه وجوود آوردن      ؛اسوت  غیربازاری روشی برای در  کاالهای اری مشروطگذارزش

________________________________________________________________ 

1- CVM 
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 تمایول  کوه معمووالً افوراد    یا گونه بهآورد، در  آن فراهم می بازاری فرضی توانایی افراد را برای

 نرموال  مشوابه، بوه حالوت    بازار فرضوی کواال در یوک گوروه     یک از مقایسه شناختی از طریق دارند

گوذاری مشوروط، بوا    ( بوه عبوارتی در روش ارزش  Tolui & Rashidpour, 2008نزدیوک شووند د  
طراحی یک بازار فرضی برای م هوم مورد نظر دکه قیمتی برای آن تعیین نشده است( با اسوت اده از  

گوذاری  تورین مرحلوه ارزش  شوود. حسواس  موی  سواال پرسشنامه، در مورد مبلم تمایول بوه پرداخوت    

در هوورت عودم رعایوت اهوول در مرحلوه طراحووی       چراکوه ؛ باشود مشوروط تنظویم پرسشونامه موی    
بوودن از اعتبوار م هوومی چنودانی      اریوب  یول مشوکالت  بوه دل  پرسشونامه، نتوای  حاهول از پوژوهش    

 (. Cameron and James., 1987برخوردار نوواهد بودد

 
 روش تخمین تمایل به پرداخت با استفاده از مدل لوجیت

 تواننود موی  مسوتقل  متغیرهوای  و اسوت  دموهومی( یی ک هورت به وابسته متغیردر مدل لوجیت 

پرداخوت دیوک( و یوا     حالوت  دوبا  فقط است ممکن و ؛باشند کمی یا و کی ی متغیرهای از ترکیبی
 دلیول  هموین  بوه . دهد اختصاص خود به را حالت دو از بیش یا و باشد عدم پرداخت ده ر( روبرو

  .نامندمی 1وتایید احتمال هایمدل را ی گسستههامدل این
ام، رابطوه  i چنانچه هر مشاهده را یک آزمون برنولی فر  کنیم، در این هورت برای مشواهده  

 احتمالی زیر برقرار خواهد بود:

 )              = P(Y = )                      1رابطه 

یر تصادفی اسوت  متغنیز مقدار  ام و  - iپیشامد مورد نظر در مشاهده  که در آن احتمال وقو 
رابطوه زیور    هوورت  بوه  احتماالًتواند بر حسب مورد، ه ر یا یک باشد، در این هورت جما که می

 خواهیم داشت: فوقلگاریتم گرفتن از رابطه و    =گذاریخواهد بود و با جای

  = ln L=1           2رابطه 

 به دست( از طریق حداکثرکردن رابطه فوق بدین ترتیب برآورد ضرایب مستقل دیعنی بردار 
مسوتقل و مسواوی هو ر قورار      متغیرهوای گیری نسبت به هر یک از ضرایب آید که توسط مشتقمی

________________________________________________________________ 

1- Binary 
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 (Erfanifar et al., 2014شود دمیها محاسبه دادن هر یک از مشتق
 شود.زیر معرفی می هورت بهبا توجه به مبانی نظری ارائه شده، تابا تمایل به پرداخت پژوهش 

 =Y              3رابطه 
 

 متغییرهای مورد بررسی در مدل الجیت :3جدول 

 مدل ریمتغ معادل فارسی

 GENDER جنسیت

 AWARENESS آگاهی از نیازهای شهری

 INTEREST مندی به شهرعالقه

 MOTIVATION جلب رضای الهی

 TRANSPARENCE در عملکرد تیشفاف

 TRUST قابل اعتماد جود نهادو

 BID قیمت پیشنهادی

 
، جلب رضای الهوی و ... بوا اسوت اده    یمند عالقهمیزان  یریگ اندازه ازجملهکی ی مدل  یرهایمتغ

قیمت پیشونهادی، درآمود و ... از طریوق     ازجملهکمی  ایمتغیرهشد و  یریگ اندازهاز طیی لیکرت 

 گیری و مورد است اده قرار گرفت.اندازه کردند یمبه آن اشاره  دهندگان پاسخمبالغی که 
اقتصاددانان برای اینکه بداننود افوراد چقودر مایلنود بورای یوک کواال یوا خودمت بپردازنود توابا            

 و بپردازد است مایل چقدر که پرسدکننده میز مصرفاند که مستقیماً امطلوبیتی را استوراج کرده
. در ایون توابا   کننود موی  تحلیول  ریوالی  هوورت  به را کاالها و خدمات از حاهل منافا طریق این از

 از بیشوتر  توأمین نیازهوای شوهری    بورای  مبلوم  این پرداخت حالت در فرد مطلوبیت مقدارمطلوبیت 

 Lee نوشوت  زیر هورت به توان می را فرد رمستقیمغی مطلوبیت تابا .باشد آن پرداخت عدم حالت

and Han, 2002):)  

                  4رابطه 
دیگوور  Sمبلووم پیشوونهادی،  BIDدرآموود فوورد،  INCفوورد،  غیرمسووتقیممطلوبیووت  U کووه در آن

و توزیوا نرموال    تصادفی با میانگین ه ر متغیرهای و  های اقتصادی و اجتماعی فرد، ویژگی
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قیموت پیشونهادی و تمایول بوه      8و  7باشند. با جایگذاری تابا مطلوبیت در روابوط  اجزای اخالل می
 پرداخت محاسبه خواهد شد. 

توضویحی موتلوی بور میوزان      متغیرهوای که ذکر شد در این تحقیق برای بررسی تأثیر  طور همان
مدل لوجیوت احتموال    بر اساسشود. اده میتمایل به پرداخت افراد، از مدل رگرسیونی لوجیت است 

 : (Hanemann, 1984د هورت بههای پیشنهادی را بپذیرد فرد یکی از قیمت امین iاینکه 

                         5رابطه 

گیوری عوددی در محودوده    از روش انتگرال 1که برای محاسبه مقدار انتظاری تمایل به پرداخت

زیور   هورت به WTPبنابراین مقدار انتظاری  ؛شود( است اده میAادی ده ر تا باالترین قیمت پیشنه
   شود:محاسبه می

  =6E(WTP)رابطه 

مقودار مبلوم نهوایی تمایول بوه       .اسوت  مبود  عور  از   αو  WTPمقودار انتظواری    E(WTP)که 
 محاسبه خواهد شد. یادشده در باال،از طریق فرمول  گویان پاسخپرداخت 

 عنووان  بوه گانه شوهر اهو هان    15جمعیت خانوارهای مناطق  اری و تعیین حجم نمونه:جامعه آم
ن ور در   613گیری با توجه به جدول میشول کارسوون تعوداد    جامعه آماری انتواش شد. روش نمونه

محاسووبه  منظوور  بوه نظور گرفتوه شود کوه روش محاسوبه آن در اداموه آموده اسوت. در ایون پوژوهش           
پیش پرسشنامه توزیا گردید. بعود از بررسوی نرموال بوودن جامعوه،       30تعداد پارامترهای مورد نیاز، 

میشول و کارسوون پیشونهادهایی را بورای انودازه نمونوه و       مبالم پیشنهادی حجم نمونه تعیین گردید. 

 عبارتند از: ؛ کهگذاری مشروط ارائه کردندسطوح دقت در مطالعات ارزش

=N    7رابطه                              N= =528 

-683با توجه به محاسبات انجام شده و بررسی جدول میشول کارسوون، حجوم نمونوه در دامنوه      

________________________________________________________________ 

1- Willing to pay (WTP) 
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 حجم نمونه در نظر گرفته شد. عنوان بهپرسشنامه را  613قرار گرفت که در این پژوهش تعداد  508
 

 های تحقیقیافته

  تفکیک مناطق درآمدی:شوندگان به لحاظ جنسیت و وضعیت پرسش

% دارای درآمود  40، درآمود  کوم % از افراد نمونوه  28 شودمی مشاهده 1 در نمودار که طور همان
درآمدی به این هورت انجام شد که درآمود   یها طبقه. برخوردارند% از درآمد خوبی 32متوسط و 

میلیوون جوزء    5بواالی  میلیوون درآمود متوسوط و     5توا   2، بوین  درآمود  کوم میلیون افراد  2ماهانه زیر 
 شدند. های پردرآمد محسوش میخانواده

-پرسوش  %28 یبواً تقر کوه  دهود  یمو شووندگان را نشوان   درهد فراوانی جنسیت پرسش 2نمودار 

 بیشوتر  موردان  که دهند. دلیل این مسلله این استمی مردها تشکیل را آن %73 و هازن را شوندگان

 شهری نیازهای تأمین در زنان بیشتر از کشند؛ بنابراین مردانمی دوش به را خانوار مالی زنان، بار از

 مشارکت دارند.

 
 

 
 یدرآمد مناطق کیتفک-1نمودار
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 سن و وضعیت تأهل:  لحاظ از شوندگان پرسش وضعیت

 یبنود  طبقوه  بر اساس است، شده داده نمایش  3شوندگان در نمودار درهد فراوانی سن پرسش

 .اند بوده% مجرد 41و  متأهل% از افراد نمونه 59هورت گرفته 
 سال 25 تا18  بین افراد دسته و بر مبنای درآمد نمونه انجام شده است. 5سنی نیز در  یبند طبقه 

 32 توا  25 سنی ی% بوده است. طبقه24و بدون درآمدند، درهد فراوانی این دسته  دانشجو معموالً

 %28. دهند یم% از جمعیت نمونه را به خود اختصاص 25هستند که  درآمد کمشاغل و  معموالً سال
 اموا  هسوتند،  قبوولی  قابول  درآمدی با شغلی دارای ثبات سال هستند که 42تا  32 بین از نمونه افراد 

که از لحاظ جسومی   درآمدی ثابت هستند با دائم اشتغالی  62 تا 42ندارند. سنین  چندانی انداز پس
و  دهنود  یمو % از حجم نمونه را به خود اختصاص 20دارند که  را اقتصادی های یتفعالم توانایی انجا

هستند و به دلیل کهولت سن،  بازنشسته دهند یم% از کل نمونه را تشکیل 3 سال که 62  باالی افراد
 هستند.   مندبهره خوبی انداز پس از اما ندارند، را زیادی اقتصادی فعالیت توانایی انجام

 

 الت و وضعیت شغلی: یتحص لحاظ از شوندگان پرسش تیوضع

هوای شوغلی   دهد. درهد فراوانی هر یک از طبقهتحصیالت نمونه را نشان می وضعیت 5نمودار 

% و 9 یسوانس ل فووق %، 30%، لیسوانس  5 یوپلم د فوق%، 19%، دیپلم 34به این قرار  است که زیر دیپلم 
% 17% شوغل آزاد،  73اده است که از ایون جمعیوت   د اختصاص% از حجم نمونه را به خود 2دکتری 

  .اند بوده% بدون شاغل یا فاقد شغل ثابت 10شغل دولتی و 

 
 دهندگان پاسخ تیجنس یفراوان -2نمودار
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 هلأت لحاظ از شوندگان پرسش تعداد -4نمودار

 
 دهندگان پاسخ سن یفراوان درصد-3نمودار

 
 التیتحص لحاظ از شوندگانپرسش دتعدا -5نمودار
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 های پژوهشمأخذ: یافته

 

 مدل لوجیت برآورد الگوی -4-4

 متغیرهوای با توجه به مبانی ارائه شده در ایون قسومت بوه محاسوبات مودل پرداختوه شوده اسوت.         

مستقل در مدل الجیت عبارتند از: جونس،  قیموت پیشونهادی، آگواهی از نیازهوای شوهری، انگیوزه        
ایب باشوند. بورآورد ضور   الهی، ش افیت در فرآیند، وجود نهاد قابل اعتماد، بهبود وضعیت موالی موی  

نتای  حاهول از ایون بورآورد در جودول زیور       که شداین مدل از طریق حداکثر درستنمایی محاسبه 
 ارائه شده است.

 
 تیالج یالگو برآورد جینتا: 7جدول 

 ریمتغ ضریب تخمین انحراف معیار Zآماره  سطح معناداری

 جنس 0.794476- 0.293147 2.710162- 0.0067

 آگاهی از نیازهای شهری 1.216743 0.287065 4.238563 0.0000

 مندی به شهرعالقه 0.799775 0.306768 2.607097 0.0091

 انگیزه الهی 0.579300 0.287612 2.014169 0.0449

 شفافیت در فرآیند 1.204436 0.340699 3.535187 0.0004

 وجود نهاد قابل اعتماد 0.681137 0.277963 2.450453 0.0143

0.0000 -12.021892 3.82E-06 -4.59E-05 قیمت پیشنهادی 

 أعرض از مبد 1.107974 0.507315 2.183995 0.0289

MCF = 0.508        Prob (LR Statistic) = 0.000        LR Statistic=0.403 

 های پژوهشمأخذ: یافته 
 

ارای اثور من وی و   جونس د  یور متغ% 95در سوطح اطمینوان    شوود که در جدول دیده می طور همان

 
 شوندگانپرسش یشغل یفراوان -6نمودار
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دهند حاضور بوه   داری است. بدین معنی که مردان که سهم بیشتر نمونه را به خود اختصاص میمعنی
پرداخت کمتری نسبت به زنان هسوتند. تحقیقوات انجوام شوده در ایون پوژوهش نشوان داد، یکوی از         

کنوان و مسولولین   های آنان از برخورد کاردالیل عمده تمایل به پرداخت کمتر در مردان، نارضایتی
 شهرداری و نا عادالنه دانستن بسیاری از قوانین این سازمان است.  

مثبوت و معنواداری در پرداخوت بیشوتر      یور متغ% 95آگاهی از نیازهای شهری، در سطح اطمینان  

 مشوارکت  میوزان  جامعوه،  در آگواهی  افوزایش  بوا باشود.  تأمین خدمات عمومی شهری می منظور به

 شوهری  مسوائل  بوا  و گیورد  قرار شهری هایبطن برنامه در فرد، که شودمی اعثب و یابدمی افزایش

 را خوود  او شرایطی، چنین در .گرددمی مسلولیت در فرد ایجاد حس نوعی درنتیجه، شود.می آشنا
دانود و تمایول او بورای پرداخوت     موی  منافا جامعوه  در گرو را خود منافا و داندمی جامعه از بوشی

 بیشتر خواهد شد.

% دارای ارتبواط مثبوت و معنواداری در پرداخوت بیشوتر      95مندی به شهر در سطح اطمینان  عالقه
آموادگی  مندنود،  باشد. افورادی کوه بوه شوهر خوود عالقوه      تأمین خدمات عمومی شهری می منظور به

 رایرا بو  خوود  تالش تمامو  نداسخود حسا به پیشرفت شهر و به شهر خود را دارند کمک هرگونه
منود هسوتند   نتای  این پژوهش نشان داد افرادی که به شهر خود عالقه. گیرند یمآن به کار ی بالندگ

 باشند.برای تأمین نیازهای شهری حاضر به پرداخت بیشتری می

مثبوت و معنوادار دیگوری در پرداخوت بیشوتری بورای        یرمتغ% 95انگیزه الهی، در سطح اطمینان  
وجوود   خصووص  بوه های موذهبی در موردم ایوران،    هل جنبتأمین خدمات عمومی شهری است. به دلی

 اعتقادات دینی در مردم اه هان بر افزایش میزان تمایل به پرداخت افراد اثرگذار است.  
 یا گونوه  بوه % یکی دیگر از عوامل مثبت و معنادار ش افیت در فرآیند است 95در سطح اطمینان 

خودمات عموومی    ینتوأم تر افوراد جامعوه در   ها باعث پرداخت بیشکه ش افیت در عملکرد شهرداری
یکووی از ابزارهووای ای ووای مسوولولیت  عنوووان بووه توووان یموواطالعووات شوو اف را شووهری خواهوود شوود. 

اطالعات در جواما بیشتر باشد، امکان اتواذ تصمیمات  ش افیت هرقدر پاسوگویی مدیران دانست.

 بوا روابوط اجتمواعی متقابول افوراد      شو افیت بور   رو ینازا. یابد یمآگاهانه و امکان رشد فساد کاهش 
در  شوهرداری . نقصوان اطالعوات باعوث افوزایش هزینوه و نواتوانی       است اثرگذار شدت به هاسازمان

کوه اگور    دهود مثبت بودن ایون عامول نشوان موی     شد.خواهد  مالی در بوش سوم منابا جهت جذش
ت بیشوتری خواهنود   شهرداری در عملکرد خود واضح و روشن عمل کنود، افوراد تمایول بوه پرداخو     
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 داشت.  
 در هوا توافوق  ترینمستدل کسب و جمعیت از بوش ترینبزرگ تأمین منافا برای شیوه بهترین

 معتمد نهادهای به مردم اعتماد میزان باشد.وجود نهاد قابل اعتماد و عادالنه می متعار ، منافا میان

دار شودن  مثبت و معنوی  باشد.می های مربوط به افرادیکی از عناهر مهم و کلیدی در جذش سرمایه
دهد که در هورت وجوود سوازمان یوا نهواد قابول اعتمواد،       % نشان می95این متغیر در سطح اطمینان 

مردم تمایل به پرداخوت بیشوتری خواهنود داشوت و همکواری بیشوتری در توأمین خودمات عموومی          
  شهری خواهند داشت.

 یا گونوه  بهباشد ارتباط من ی و معناداری می% دارای 95قیمت پیشنهادی در سطح اطمینان  یرمتغ
گونه کوه انتظوار   که با افزایش مبالم پیشنهادی تمایل مردم برای پرداخت کاهش خواهد یافت. همان

 یور متغبستگی دارد. عالمت من وی ایون     1عمدتاً به میزان مبلم پیشنهادی "بله"رفت احتمال پاسخ می

تمایول کمتوری بورای     دهنودگان  پاسوخ هادی افوزایش یابود   دهد که هر چه مقدار مبلم پیشون نشان می
دهند، مشروط بر اینکه شرایط رفتار عقالیی در بازار فرضی برای شووا  پرداخت از خود نشان می

 پاسخ دهنده فراهم باشد.

 گویانارزش تمایل به پرداخت پاسخ

 
 گویانارزش تمایل به پرداخت پاسخ: 8جدول 

 پاسخ به مبلغ پیشنهادی ضریب تخمین معیارانحراف  Zآماره  سطح معناداری

 تمایل به پرداخت )تومان( 64176 2789.96 10.04 0.0000

 
 متغیرهوای پس از برآورد الگو و به دست آوردن ضرایب متغیرها، با اسوت اده از مقودار میوانگین    

 از پس WTPمتوسط  مقدار انتظاریشد. گویان محاسبه توضیحی، میانگین تمایل به پرداخت پاسخ
گیوری  وسویله انتگورال   پارامترهای مدل الجیت با اسوت اده از روش حوداکثر درسوتنمایی، بوه     برآورد

بوا   .عددی از سطح زیرمنحنی تقاضای افراد در محدوده ه ر تا بواالترین پیشونهاد محاسوبه گردیود    

سوطح   شوهر اهو هان در   در محاسبه انتگرال معین، متوسط تمایل به پرداخت ماهانوه خوانوار سواکن   

________________________________________________________________ 

1- bid 



 21 تمایل به پرداخت افراد جهت تأمین نیازهای عمومی شهری از طریق بخش سوم

با ضرش ایون   .جهت تأمین خدمات عمومی شهری به دست آمد تومان 64176برابر با % 95اطمینان 
میوزان تمایول    (خانوار ساکن در شهر اه هان 563596د عدد در تعداد اعهای جامعه آماری تحقیق

اینکوه   و با توجه بوه میلیون تومان خواهد بود؛  169میلیارد و  36به پرداخت ماهانه کل جامعه حدود 
میلیوارد و   12برابر با  این میزان آماری حاضر به پرداخت هستند، افراد جامعه درهد از 34در حدود 
 خواهد بود.میلیون تومان  626

 
 گیریبندی و نتیجهجمع

 64176هر خانوار در شهر اه هان حاضور اسوت ماهانوه    محاسبات نشان داد که در این پژوهش 
ی هزینه کند که این مبلم برای تمام خانوارهای شهر اهو هان معوادل   تومان برای تأمین نیازهای شهر

جونس، آگواهی از نیازهوای     متغیرهوای  میلیوون توموان خواهود بوود.     169میلیارد و  36ماهانه حدود 
هوای  مندی به شهر، انگیزه الهی، ش افیت در فرآیند، وجود نهاد قابول اعتمواد و قیموت   شهری، عالقه

های پیشنهادی برای توأمین نیازهوای شوهری بوا اسوت اده از      بر پذیرش قیمت داریپیشنهادی اثر معنی
 بوش سوم داشته است. 

جونس در سوطح    یور متغ% معنوادار بودنود.   95موجود در مدل در سطح اطمینوان   متغیرهایتمامی 

یعنی مردان تمایل بوه پرداخوت کمتوری نسوبت بوه       ؛است داری یمعن% دارای اثر من ی و 95اطمینان 
باشود، ایون بودین معناسوت کوه      مندی به شهر دارای ارتباط مثبت و معنواداری موی  دارند. عالقهزنان 

باشند برای تأمین نیازهای شهری حاضر به پرداخت بیشوتری هسوتند.   مند میافرادی که به شهر عالقه
بوه  مثبت و معنادار بودن انگیزه الهی بدین معنی است کوه بوا افوزایش ایون انگیوزه در جامعوه تمایول        

موالی   ینتوأم هوای  در پژوهشی که بوه بررسوی انگیوزه    یرمتغپرداخت افراد افزایش خواهد یافت، این 

در جلوب مشوارکت شوهروندان معرفوی شوده       ماثراولین عامل  عنوان بهخدمات شهری پرداخته بود 
شو افیت در عملکورد و    در هوورت است. ش افیت در فرآینود عامول مثبوت و معنواداری اسوت کوه       

یابد. وجود نهاد قابول اعتمواد یکوی از    شرفت در امور میزان تمایل به پرداخت افزایش میمشاهده پی
 ؛باشود های مربووط بوه افوراد در توأمین نیازهوای شوهری موی       عناهر مهم و کلیدی در جذش سرمایه

بسیاری از افراد با ایجاد نهاد قابل اعتماد تمایل به پرداخت بیشوتری خواهنود داشوت. در     که یطور به
 عنووان  بهمالی شهرداری پرداخته است، معیار عدالت و ش افیت را  ینتأموهشی که به ارائه الگوی پژ

 یور متغتأمین مالی شهر نسبت به دیگر معیارهوا معرفوی کورده اسوت.      باالترین درجه اهمیت در زمینه
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قیموت و   قیمت پیشنهادی نیز ارتباط من ی و معنواداری دارد و ایون مسولله بیوانگر ارتبواط من وی بوین       
 یابد.های پیشنهادی تمایل به پرداخت افراد کاهش میمقدار تقاضاست که با افزایش قیمت
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