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  چكيده

و غير انتفاعي براي تامين مالي زندان هاي كشور بايد  ميزان انتشار اوراق بهاداري اسالمي انتفاعي
  بر اساس تمايل به خريد اوراق صورت گيرد.  

به پرداخت  يلبه پرداخت مشروط،  متوسط تما يلبر روش تما يپژوهش، مبتن يها يافتهبراساس 
هـر   يدر سـال بـه ازا   يـال ر يليـون هفـده م  ياوراق انتفاع ي، برا1397شهروندان شهر اصفهان درسال 

و ششصـد   يليونمقدار دو م يرانتفاعي،اوراق غ يبه پرداخت آنها برا يلمتوسط تما ينخانواده و همچن
 يـت، پروب يبـر اسـاس الگـو    ين،هر خانواده در سال به دست آمـده اسـت. همچنـ    يبه ازا يالهزار ر

ـ  ياعتمـاد بـه نهادهـا    يزاندرآمد، نوع كمك، م يرهايمتغ ت و ن يدولت ينـان كمـك در سـطح اطم   يـ 
اعتمـاد   يـزان سن، درآمد، نوع كمك، م يرهايو متغ ياوراق انتفاع يدبه خر يلتما يزاندرصد بر م  95

 ينـان سابقه زنـدان در سـطح اطم   يردرصد و متغ 95 ينانكمك در سطح اطم يتو ن يدولت يبه نهادها
  اند. اثرگذار بوده يرانتفاعيغ ياوراق بهادار اسالم يددرصد بر احتمال خر  90

اي، اوراق بهـادار   گذاري مشروط، تمايل به پرداخـت، پروبيـت رتبـه    ارزش :كليدي انواژگ
   اسالمي، زندان.

  JEL :H41,G12,G23,C25 يبند طبقه
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  . مقدمه١

مکمل بـازار عنوان  بازارهای سرمایه یکی از بازارهای مهم در اقتصاد هر کشور است که توسعۀ آن به
تواند باعث بهبود کارایی بازار پولی و بانکی، ثبات اهداف اقتصـاد کـالن و تـأمین  پولی و بانکی می

دلیل توسعه نامتوازن بخش بانکی در مقایسه با بازار  ها شود. در کشور ما به نیازهای مالی در سازمان
ها افتـاده اسـت و از  ا به دوش بانکه سو، بار تأمین منابع مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، از یک

ها و رشد اقتصادی، محدود و متـأثر از  سوی دیگر ثبات اقتصاد کالن از جمله اشتغال، ثبات قیمت
توانـد ضـمن دسـتیابی  بخش بانکی شده است. بر این اساس، توسـعه ابزارهـای بـازار سـرمایه می

د کارایی و مدیریت بازار پـول و تحقـق های متنوع تأمین مالی باعث بهبو ها به منابع و روش سازمان
  اهداف اقتصاد کالن شود. 

اوراق بهادار یکی از ابزارهای موجود در بازار سرمایه است. اوراق بهـادار اسـالمی یـا صـکوک 
 1سازمان حسابداری و حسابرسـی نهادهـای مـالی اسـالمی، ١٧اساس استاندارد شرعی شماره  بر
کننـده  نویسـی، بیان هایی با ارزش اسمی یکسـان اسـت کـه پـس از اتمـام عملیـات پذیره گواهی«

پرداخت مبلغ اسـمی منـدرج در آن توسـط خریـدار بـه ناشـر اسـت و دارنـدۀ آن، مالـک یـک یـا 
گذاری  ها، منافع حاصل از دارایی یا ذینفع یک پروژه یا یـک فعالیـت سـرمایه ای از دارایی مجموعه
  ). ۴٣۶، ص١٣٩١(موسویان، » ودش خاص می

انـد،  شده یبند یمتقس یرهاگرچه براساس استاندار مذکور، صکوک به اجاره، مضاربه، مشارکت و غ
شـامل اوراق مشـارکت،  یاز اوراق بهـادار اسـالم یبرخ ییاجرا یها نامه ییندر کشور ما تاکنون آ یول

بـا اوراق  یاوراق بهـادار اسـالم شـده اسـت. یـیالحسـنه و وقـف اجرا صکوک اجاره، مرابحه، قرض
صـاحبان اوراق،  یـتبـه مالک توان یمهم م یزهای. از تمایزاندشوند متما یمنتشر م یامتعارف که در دن

  اشاره نمود.  یراسالمیبا اوراق غ یدر اوراق بهادار اسالم یهاصل سرما ینسود و تضم یعتوز یفیتک
هـای تجـاری، صـنعتی و کشـاورزی  در اوراق بهادار اسـالمی، صـاحبان اوراق، مالکـان طرح

هستند؛ در صورتی که اوراق بهادار غیراسـالمی ماهیـت قـرض و وام ربـوی دارد. در اوراق بهـادار 
گیـرد؛ ولـی در اوراق بهـادار  اسالمی، نـرخ سـود مبتنـی بـر بـازدهی واقعـی و فعالیـت شـکل می

بازدهی از قبل تعیین شده و براساس درصدی از سرمایه و نه سود واقعی محاسـبه غیراسالمی، نرخ 
شود. در اوراق بهادار اسالمی، صاحب اوراق در زیادت سود شریک است؛ یعنی اگر نرخ سـود  می

واقعی بیشتر از میزان سود توافق شده طرفین باشد، باید این سود توزیع شود؛ ولـی در اوراق بهـادار 
                                                           
1. AAOIF 
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  ).١۶−١٠، ص١٣٨۶تواند چنین ادعایی داشته باشد (تسخیری،  صاحب اوراق، نمیغیراسالمی، 
توان بـه دو دسـته انتفـاعی و غیرانتفـاعی  اوراق بهادار اسالمی را از منظر بازدهی متقاضیان می

تقسیم نمود. درواقع از منظر متقاضیان خرید اوراق، آنچه مهم است انتفاعی بودن و یا غیرانتفـاعی 
هـای خیرخواهانـه اسـت.  های کسب سود و یا انگیـزه راق است که خود مبتنی بر انگیزهبودن آن او

هـای مـذکور اقـدام بـه تـأمین  توانند از این اوراق مبتنی بر انگیزه های مختلف می بنابراین، سازمان
  نیازهای مالی خود نمایند.

اقـدامات تـأمینی و  هـا، بر در اقتصاد کشـور، سـازمان زنـدان های مهم و هزینه یکی از سازمان
طور مسـتقیم زیـر نظـر رئـیس قـوه قضـاییه انجـام وظیفـه  تربیتی است. این سازمان، مستقل و بـه

ها و اقـدامات تـأمینی و تربیتـی کشـور مصـوب  نامه اجرایی سازمان زنـدان نماید. براساس آیین می
و پوشـاک، بهداشـت و ها و زندانیان اعم از نگهداری، غذا  ، کلیه امور مرتبط با زندان٢٠/٩/١٣٨۴

درمان، تربیت و تأدیب، اشتغال زندانیان، توسعه و گسترش کالبدی فضاهای زنـدان و نگهـداری و 
هـای آن  افزاری در زندان بر عهده این سازمان اسـت کـه هزینـه افزاری و نرم تعمیر تجهیزات سخت

یردولتـی چـون سـتاد شود. اگرچه وجود نهادهـای غ عمدتًا از طریق بودجه سنواتی دولت تأمین می
عنوان نهادهایی غیردولتی،  های زندانیان، به مردمی رسیدگی به امور دیه و انجمن حمایت از خانواده

کنند، ولی این سازمان به دلیل اهمیت و ساختار دولتی،  هایی جهت تأمین مالی غیردولتی می تالش
نیازهای متعدد مـالی بـه دلیـل های کشور و  حاکمیتی و امنیتی، مدیریت ادارات کل خود در استان

های تأمین مالی نوین و کمتر وابسته به منابع  ای اداره امور زندان، نیازمند روش روند گسترش هزینه
 و اعتبارات دولتی است. 

هـای بـازار سـرمایه و بـه  اکنون سؤال این است که اگر این سازمان بخواهد مبتنـی بـر ظرفیـت
دام به تأمین مالی نماید، آیا تقاضا برای این اوراق مبتنـی بـر صورت خاص اوراق بهادار اسالمی، اق

های انتفاعی و غیرانتفاعی برای افراد جامعه وجود دارد؟ ثانیًا چه عواملی بر تمایل به پرداخت  انگیزه
  گذارند؟ این اوراق تأثیر

این مقاله به دنبال آن است کـه دو سـؤال مـذکور را در قالـب یـک مطالعـه مـوردی مـرتبط بـا 
 شهروندان شهر اصفهان، مورد کنکاش قرار دهد. 
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  . ادبیات نظری و پیشینه پژوهش٢

  . مبانی نظری ١−٢

  گذاری اوراق بهادار  های قیمت . مروری بر مدل١−١−٢
گذاری بـر دارایـی سـرمایه،  بهادار متأثر از روش قیمتگذاری بر اوراق  گیری الگوهای قیمت شکل

حسـینی،  ) بـوده اسـت (حجـازی و غالم١٩۵٨( 2) تـوبین١٩۵٢( 1مربوط به مطالعات مـارکویتز
، و تـوبین، برنـده ١٩٩٠). مطالعات مارکویتز، برنده جایزه نوبـل اقتصـاد در سـال ۶٨، ص١٣٨٩

کید می، بر نحوۀ انتخاب س١٩٨١جایزه نوبل اقتصاد در سال  کنند. منطق  بد بهینه دارایی برای فرد تأ
کردن  اساس حداکثر ای چنین است که افراد بر های سرمایه گذاری دارایی این دو اقتصاددان در ارزش

مطلوبیت ناشی از افزایش ثـروت و بـازدهی اقتصـادی اقـدام بـه نگهـداری و خریـد اوراق بهـادار 
گـذاری اوراق و انتخـاب  اوراق از عوامل مهم در ارزشکنند. پس، نرخ بازدهی و ریسک بازار و  می

مبـانی نظـری  3گذاری سـرمایه، های قیمت گذاران است. در ادامه با گسترش الگو آن توسط سرمایه
گذاری بر اوراق بهادار از طریق برآورد ارتباط خطـی (رگرسـیونی) میـان نـرخ بـازدهی مـورد  قیمت

بازدهی مورد انتظار پرتفولیوی بـازار و شـاخص ریسـک انتظار یک دارایی با بازدهی بدون ریسک، 
  سیستمیک (ضریب بتا) ایجاد شد.

5(بالک و شولز) و BS 4در ادامه الگوی
FM  هـایی جهـت بـرآورد ایـن  (فاما و مکبث) آزمون

کید بیشتر بر نحوه محاسبه ریسک سیستمیک و برآورد الگوی بـازدهی آتـی براسـاس  رگرسیون با تأ
)؛ امـا در ٧−٢، ص١٣٨٢فرد و قـانمی،  های قبلی، ارائه نمودنـد (ظریـف ورهریسک برآوردی در د

تمام این موارد اصل موضوعه ترجیح بیشتر به کمتر و حـداکثر کـردن مطلوبیـت ناشـی از افـزایش 
گذار و عـدم توجـه بـه ترجیحـات خیرخواهانـه جهـت  ثروت و بازدهی اقتصادی برای یک سرمایه

 .گذاری همچنان پابرجاست سرمایه

  

                                                           
1. Markowitz 

2. Tobin 

3. Capital Asset Price Model (CAPM) 

4. Black−Scholes model 

5. Fama-MacBeth 
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  . ناکارآمدی الگوهای مذکور ٢−١−٢
  1الف) انتقاد رول

های تجربی آن فرض بر آن اسـت  و آزمون 2گذاری دارایی نویسد در الگوی قیمت ) می١٩٧٧رول (
هـای تجربـی، الگـوی  که بازار کاراست. این موضوع باید مورد تردید قرار گیـرد. همچنـین، آزمون

کنـد. ضـمن آنکـه از  جدیدی (متغیرهای جدید) از عوامل تأثیرگذار بر بازدهی یک اوراق ارائه نمی
  ی قرار گیرند.ها باید مورد بازبین نظر شکل ریاضی و تصریح، آزمون

  
   3ب) رجحان اخالقی

نویسد لزومی ندارد برای تبیین تمایل به پرداخت در رفتار افـراد حتمـًا اصـل  ) می١٩٨۶( 4ادواردز
شـود بـا رجحـان  و ترجیح بیشتر به کمتـر را پـذیرفت؛ بلکـه می 5موضوعه انسان ذاتًا خود دوست

دوسـتی هـم هسـت تمایـل بـه  نوع که خود گویای توجه به مقولـه مالحظـات اخالقـی و 6قاموسی
) نشان داد چگونـه براسـاس روش ٢٠٠٠( 7پرداخت افراد را برآورد نمود. در ادامه، مطالعه اسپاش

تمایل پرداخت، بدون توجه به نرخ بازدهی و انتظار بازدهی ناشی از فعالیـت، بـا داشـتن باورهـای 
هـا  گیری رسید و از این انگیزه ابل اندازهاقتصادی ق های غیر توان به انگیزه خیرخواهانه و اخالقی، می

  های مرتبط با کاالها و خدمات عمومی استفاده کرد. گذاری در سیاست
  

  ج) عقالنیت انسان عادی و انسان عقالیی (تقابل اقتصاد مالی رفتاری با اقتصاد متعارف)
ازدهی گــذاری اورق بهــادار، فــرض بــر آن اســت هــر اوراق دارای بــ در الگوهــای متعــارف قیمت

مشخصی است و ریسک بازار و انتخاب اوراق عامل تأثیرگـذار بـر پرتفولـوی فـرد اسـت. درواقـع 
الگوهای مذکور پرتفولیومحور هستند؛ اما با آغاز مطالعات رول و ادواردز درباره ترجیحات و توجه 

ذار اجتماعی گیری اوراق تأثیرگ به ابعاد خیرخواهانه در مطالعات مرتبط با تمایل به پرداخت و شکل
محور در اوراقـی  های تمایل بـه پرداخـت های پرتفولیومحور به سمت روش ها، روش در اداره زندان

توانند ماهیت اجتماعی هم داشته باشند. درواقع منطق قیمت نسـبی در انتخـاب  تقویت شد که می
                                                           
1. Roll 

2. Capital Asset Price Model (CAPM) 

3. Ethical Preferences 

4. Edwards 

5. Egoistic 

6. Lexicographic Preferences 

7. Spash  
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ای یعنـی  سـرمایه هـای اوراق و سبد پورتفولیو مورد تردید واقع شد که صرفًا براساس بازدهی دارایی
هـای  های مادی و سودآورانه بـود و بـه ابعـاد تمایـل بـه پرداخـت و تشـویق انگیزه رقابت در انگیزه

هـای بـاالتر بـا  اخالقی و خیرخواهانه توجه نداشت؛ زیرا ترجیح بیشـتر بـه کمتـر در نـرخ بازدهی
هــای  ر انگیزهپذیری بیشــتر د پذیری و ســودآوری بیشــتر معنــا دارد و نــه رقابــت و ریســک ریســک

دوستانه هـم بخشـی از وجـود بشـر  خیرخواهانه. در صورتی که میل به رفتارهای خیرخواهانه و نوع
گذاران  های رفتار سـرمایه های مذکور را تبیین نظریه است که عدم توجه به این مقوله، ناکارایی روش

تصـاد مـالی رفتـاری، در بعد کالن اقتصاد به همراه خواهد داشت. این مسائل با گسترش دانـش اق
کیـد  را زیر سؤال می ١−١−٢عقالنیت حاکم بر الگوهای بخش  برد و بر عقالنیت انسـان عـادی تأ

گفتـه، در ایـن تحقیـق از روش  با توجه به موارد پیش 1کند که از رفتارهای احساسی متأثر است. می
اق با توجه به دو بعد گذاری برای خرید اور تمایل به پرداخت، جهت سنجش میزان تمایل به سرمایه

  گذاران استفاده شده است. های مادی و معنوی سرمایه انگیزه
  
. کاربرد روش تمایل به پرداخت در تعیین قیمت اوراق بهادار زندان با توجه به ابعاد ٣−١−٢

  معنوی و مادی
 هـا گذاری کاالها و خدمات غیربـازاری وجـود دارد کـه ایـن روش های گوناگونی برای ارزش شیوه
هـا  هـای غیرمتکـی بـه منحنـی تقاضـا کـه ایـن روش شوند؛ روش طورکلی به دو دسته تقسیم می به

دهنـد؛ بـاوجوداین، هنـوز هـم در  گیری تغییـرات رفـاهی ارائـه نمـی معیارهای مناسبی برای اندازه
هـای مربـوط بـه  صورت ابـزاری مـؤثر در ارزیـابی گیری ارزش دارند و به گذاری و تصمیم سیاست
شـوند (عبـادی،  کار گرفته می های اجرایی به ها یا طرح مشی های اقتصادی، خط ایده پروژهف−هزینه
ها قیمـت کـاال  های متکی به منحنی تقاضاست که در این شیوه )؛ مورد دیگر روش١٩١، ص١٣٧٩

   اند: شود و خود مشتمل بر دو دسته به کمک منحنی تقاضا تعیین می
هــا بــرای محاســبه ارزش کاالهــا و  در ایــن روش 2رجحانــات آشکارشــده: یهــا الــف) روش

ای داشـته  خدمات، افراد باید در رابطه با استفاده از کاال وخدمت مزبور، رفتارهـای قابـل مشـاهده
هـا بـرای  های آشکار شده استفاده شوند؛ بنـابراین، ایـن روش باشند که این مشاهدات، برای ارزش

شـوند. علـت ایـن امـر آن اسـت کـه دربـاره  برده نمـی کار های مشاهده نشده به  گیری ارزش اندازه
                                                           

 بـه تیـعقالن نوع دو نیا درباره شتریب حاتیتوض یبرا است، مقاله نیا از خارج مقوله، نیا در شتریب حاتی. ازآنجاکه توض١
 .شود مراجعه یرفتار یمال اقتصاد یمبان

2. Revealed Preferences 
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ای میان افراد و مصرف کـاال یـا خـدمت  العمل قابل مشاهده های مشاهده نشده، هیچ عکس ارزش
هـای  اصـطالح روش هـا به ). ایـن تکنیـک۴، ص١٩٩۶مدنظر وجود نـدارد (کیـانی و همکـاران، 

و  2روش مطلوبیـت تصـادفی 1سـفر، اند و شامل روش هزینه گذاری غیرمستقیم نامیده شده قیمت
  هستند؛ 3روش قیمت هدانیک

از  یمـت،ق یمحصول بـ یبرا یبازار فرض یروش با طراح یندر ا 4ب) روش رجحانات اظهار شده:
محصول مدنظر سؤال  یفیبدتر شدن ک یابهبود  یبرا 6یافتبه در یلتما یا 5به پرداخت یلافراد درباره تما

مشـهور  یکسهـ یتقاضـا یارتباط دارد که آن هم به منحن یجبران یتقاضا یروش با منحن ینشود. ا یم
اسـتفاده  یمشاهده شده بـازار یها یمترجحانات اظهارشده، از ق یاستفاده شده بر مبنا یکاست. تکن

 یک،تکن ینکند که ا یاستفاده م یربازاریغ یافراد درباره کاال یتاز ذهن یماً اساس، مستق ینکند؛ بر ا ینم
و  7مشـروط یگـذار آن، روش ارزش یکار رفتـه بـرا به یها شود و روش یم یدهنام یممستق یگذار یمتق

  ).۵، ص١٩٩۶و همکاران،  یانیاست (ک 8یروش انتخاب تجرب
گـذاری نشـده بـر مبنـای آن، میـزان  گذاری کاالها و خدمات قیمت ها، ارزش مطابق این روش

شده  های اعالم شده آنها (استخراج  گونه کاالها و خدمات، ازطریق خواست اینتقاضای افراد برای 
هـای  )؛ یعنـی ایـن روش٩٩، ص٢٠٠٣شـود (چامـپ و همکـاران،  ها) سنجیده می از پرسشنامه

ارزیابی به مراجعه به افراد برای تعیین ارزش کاالها و خدمات غیربازاری نیاز دارد. برای دستیابی به 
ترین روش، مصاحبه بـا  های مختلفی وجود دارد؛ اما متداول ده متقاضیان، روشترجیحات اظهارش

های قابل مشاهده، در  افراد در مکان مدنظر پژوهش است این دو روش، گذشته از کاربرد در ارزش
شوند؛ یعنی از افراد در خصوص تمایلشان به کاال و  کار گرفته می  های غیرقابل مشاهده نیز به ارزش

کنند. همچنین، ممکن است افراد اصًال از آن کاال و خـدمت  ی مطلوب آنها سؤال میخدمت فرض
  استفاده نکرده باشند یا قصد آن را هم نداشته باشند.

ازآنجاکه در مشارکت بـرای نیازهـای زنـدان، هـم ابعـاد مـادی و هـم خیرخواهانـه و اخالقـی 
گـذاری  به ناکارآمدی الگوهـای قیمت (معنوی) توأمان در تمایل به پرداخت اثرگذار است، با توجه

                                                           
1. Travel Cost Method 

2. Random Utility Method 

3. Hedonic Pricing Method 

4. Stated Preferences 

5. Willingness To Pay (WTP) 
6. Willingness To Accept (WTA) 

7. Contingent Valuation Method 

8. Choice Experiment Method 
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متعارف و توجه به نوآوری روش تحقیق مقاله، در این تحقیق متغیر وابسته (تمایل به پرداخـت)، در 
کید بر در نظر گرفتن انگیزه های مادی و معنوی افراد برای خریـد اوراق  قالب پرسشنامه پیوست با تأ

گرفته اسـت. گفتنـی اسـت اوراق بهـادار متعـارف و بهادار انتفاعی و غیرانتفاعی مورد سنجش قرار 
موجود، خود کاالی بازاری هستند؛ ولی هنگامی که برای یک اوراق بهادار خاص ماننـد زنـدان کـه 

گیـرد، قیمتـی وجـود نـدارد مصـداقی از کـاالیی غیربـازاری  برای نخستین بار مورد توجه قـرار می
کنندگان این اوراق، پیش از  ابراین الزم است عرضهشود؛ زیرا هنوز در بازار عرضه نشده است. بن می

  عرضه، تمایل به پرداخت اوراق را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. 
  

 . پیشینه پژوهش٢−٢

  . تجارب خارجی١−٢−٢
) مبتنی بر روش تحلیـل توصـیفی، اوراق بهـادار در تـأمین ١٩٩٩(  2و وود، 1براون  براساس مطالعه

و دیگـری اوراق بهـادار  3توان به دو دسته یکی اوراق بهـادار درآمـدی های آمریکا را می مالی زندان
ها  تقسیم کرد. اوراق بهادار درآمدی، اوراقی است که براساس پشتوانۀ درآمـد زنـدان 4تعهد عمومی
  که پشتوانه اوراق بهادار تعهد عمومی، درآمدهای دولت است. شود. درصورتی منتشر می

توان از پشـتوانه درآمـدی  در این تحقیق نشان داده شده که برای نشر این دو نوع اوراق بهادار می
ها و درآمدهای دولت محلی و ملی استفاده کـرد. ازآنجاکـه نشـر بیشـتر اوراق بهـادار تعهـد  زندان

یات در سنوات آتی است، رویکرد تأمین مالی از اوراق بهادار مبتنـی بـر عمومی به منزلۀ افزایش مال
تر شدن بـدهی دولـت و کـاهش سـود و  این اوراق باعث افزایش فشار بیشتر مالیات بر مردم، بزرگ

  شود.  های اقتصادی در بلندمدت می انگیزه بنگاه
ــوان   نامــه ) در پایان٢٠١۴( 5حســن ــا عن ــأثیر اجتمــاعی «ای ب ــابی ت ــدان ارزی اوراق قرضــه زن
به تحلیل تأثیر اجتماعی اوراق قرضه زندان مذکور در شـهر لنـدن، از منظـر خریـدار و » پتربوروف

نمایی پرداخته اسـت. وی در بررسـی  صادرکننده با استفاده از روش گشتاور و برآورد حداکثر راست
خت قیمت بیشتری برای این گریزی باالتر، تمایل به پردا  دهد که افراد با درجه ریسک خود نشان می

اوراق دارند. همچنین، افرادی که درجات ریسک گریزی و ترجیحـات خیریـه مختلفـی دارنـد نیـز 
                                                           
1. Brown  
2. Wood 
3. Revenue bond 

4. General Obligation Bonds 

5. Hasan. 
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حاضرند قیمت بیشتری برای این اوراق بپردازند. بنابراین، در مورد صادرکننده این اوراق، وی به این 
توانـد  گریزی کمتری دارنـد، مـیرسد که صادرکننده با هدف قرار دادن افرادی که ریسک  نتیجه می

منفعت ناشی از نشر این اوراق مالی را افـزایش دهـد و همچنـین بـا هـدف قـرار دادن افـرادی کـه 
 تواند تأثیرات اجتماعی این اوراق را افزایش دهد. ترجیحات خیریه بیشتری دارند، می

ستند که هدف آنهـا جـذب ه یمال های ییدارا 2یب،به اختصار اوراق س یا 1گذار بر جامعه اوراق اثر
در  ٢٠١٠بار در سال  یناوراق نخست یناست. ا یاجتماع یها پروژه یمال ینبه منظور تأم گذاران یهسرما

 یاِن زنـدان یتوانبخشـ ۀمطرح و در جهت برنام 3یاجتماع یهدولت انگلستان تحت عنوان مال  قالب برنامه
خود  یساله برا ٧افق  یشی،طرح آزما یکعنوان  طرح به ینزندان پتربوروف در انگلستان به اجرا درآمد. ا

گروه  ینپوند آغاز به کار کرده است. نخست یلیونم ۵به ارزش  کننده یتصندوق حما ١٧در نظر دارد و با 
 یـنا یبـرا یبودند. اوراق اجتماع ٢٠١٢ یتا م ٢٠١٠سپتامبر  یزمان ۀآزاد شده در باز یانزندان یشیآزما
  خانواده، بهداشت و آموزش صرف شده است. یجاداشتغال، ا ینهدر زم یانزندان

براسـاس گـزارش  کـه یا گونه به یافتـهروز گسـترش  حاکم بر آن روزبه یاوراق و الگو یناستفاده از ا
موسوم  یاکشور دن ٨توسط رامسدن و همکاران،  ٢٠١۶در سال  4یاقتصاد های یسازمان توسعه همکار

را  5بر جامعه گذار یرکار تأث یرویبر ن گذاری یهتحت عنوان، سند سرما ی، سند٢٠١۴، در سال ٨ یبه ج
 یشاوراق در ب ین) ا٢٠١۶اساس گزارش رامسدن ( کردند. بر یبو تصو یهدولت انگلستان ته یبا همکار

  .باشد یم یورو یلیونم ٢٠٠از  یشانجام شده ب گذاری یهکشور عرضه شده که سرما ١١از 

از موارد کاربرد این اوراق، تأمین مـالی بـرای بازگشـت مجرمـان بـه  طورکه بیان شد یکی همان
های زندگی آنها جهت ورود بـه  های توانبخشی زندانیان و افزایش مهارت زندگی عادی است. برنامه

رود. دوره زمـانی ایـن  بازار کار نیازمند هزینه است که از کارکردهای مهم این اوراق بـه شـمار مـی
گذاری  باشد) و میزان این اوراق به لحاظ سرمایه ساله می ٣ ل (میانه دوره زمانیسا ١٧تا ١اوراق بین 

  ). ٢٠١۶و همکاران،  6باشد (رامسدن میلیون یورو می ٢٠میلیون تا ۵/٠بین 
) به بررسی روش ارزشیابی مشروط شهروندان نـروژی بـرای کنتـرل ٢٠١٧( 8و ویگ 7آنتونسن

                                                           
1. Social Impact Bond 

2. SIB 

3. Social Finance 

4. OECD 

5. Social Impact Investing Task Force (SITF) 
6. Ramsden and etal 

7. Antonsen 

8. Wiig 
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شـونده در قالـب پرسشـنامه روش تمایـل بـه  مصاحبه ٣٩۴جنایت پرداختند. نتایج این تحقیـق از 
درصـدی جـرایم ناشـی از  ٣٠پرداخت گویای آن است که هر نروژی حاضر است جهت کـاهش 

کـرون نـروژی پرداخـت  ۶١۴و برای کاهش فساد مالی  ۶٧۴، کاهش دزدی رقم ١١۴٢تجاوز رقم 
سـطح جـرایم عمـومی وضـع  شونده باور دارند که درصد از جامعه مصاحبه ۴٩/۶۶کند. همچنین 

گذاری عمـومی جهـت کـاهش  ها پایین است که باید در سیاست شده برای برخورد با این نوع جرم
  جرم در بودجه ملی مورد توجه قرار گیرد.

ها از طریق اوراق بهادار، به  بندی تجارب خارجی گویای آن است که در تأمین مالی زندان جمع
هـای مبتنـی بـر  شـود. همچنـین، از روش انتفـاعی هـم توجـه میهـای غیر ابعاد اجتماعی و انگیزه

  شود. گذاری مشروط برای ترل جنایت استفاده می گذاری غیربازاری مانند ارزش قیمت
  

  . تجارب داخلی٢−٢−٢
ــی ــاس بررس ــاکنون براس ــخص ت ــورت مش ــه ص ــه ب ــه  ازآنجاک ــیچ مقال ــه ه ــورت گرفت های ص

ها و بررسی عوامل مرتبط بـا آن در کشـور انجـام  پژوهشی در مورد نحوه تأمین مالی زندان−علمی
ها صـورت  ای در داخل درباره خرید اوراق بهادار اسالمی برای زندان نشده است و همچنین تجربه

  شود. نگرفته در ادامه تنها به برخی مطالعات کاربردی مرتبط با روش تمایل به پرداخت اشاره می
هـای قنبـری و هاشـمی امـین  توان به پژوهش ، میهای انجام شده در این باره از جمله پژوهش

) برای تخمین تمایل به پرداخـت بازدیدکننـدگان وگردشـگران دریاچـه زریبـار؛ اکبرپـور و ١٣٩۶(
) جهت برآورد تمایل شهروندان اصفهان به پرداخت بـرای آب مـازاد کشـاورزی؛ ١٣٩۶همکاران (

و تمایل به پرداخت جوامع محلی برای ) جهت برآورد مقدار مشارکت ١٣٩۴اسالمیان و همکاران (
) بـرای بـرآورد تمایـل بـه پرداخـت ١٣٩٣حفظ و احیای مناطق بیابانی؛ ورمزیـاری و همکـاران (

) جهـت بـرآورد ١٣٩٢شهروندان جهت خدمات گردشگری شهر قزوین؛ سام دلیری و همکـاران (
موسـوی و رجبـی  تمایل به پرداخت ساکنان شهرستان چالوس برای حفاظت از دریاچه ولشـت؛ و

طورکه مشخص  ) جهت برآورد تمایل به پرداخت گردشگران روستای ابیانه اشاره کرد؛ همان١٣٩١(
توان تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت محاسـبه قیمـت  گذاری مشروط می است از روش ارزش

  کاالها و خدماتی را بررسی کرد که بازار مشخصی برای آنها شکل نگرفته است.
از معدود مطالعات صورت گرفته در داخل در زمینه میـزان تمایـل بـه پرداخـت مـردم در یکی 

برآورد تمایـل «ای با عنوان  ) در مقاله١٩٩۶های اجتماعی، کیانی و همکاران ( جهت کاهش آسیب
های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مـواد مخـدر در  به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیب

اند.  سازی ارزش ذهنی مردم شهر اصفهان جهت کاهش این آسیب پرداخته به کّمی» شهر اصفهان)
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سرپرست خانواده از قشرهای  ٣١۴گذاری مشروط طراحی شده و  برای این منظور، پرسشنامه ارزش
اند. تحلیل اطالعات با اسـتفاده از الگـوی  درآمدی مختلف در کالنشهر اصفهان آن را تکمیل کرده

متغیر قیمت پیشنهادی نخست،  ٣و مطابق نتایج، تمایل به پرداخت در افراد، از  پروبیت انجام شده
درآمد ماهانه خانوار و جنسیت افراد تأثیر پذیرفته است. میزان تمایل به پرداخِت هر خـانواده بـرای 

ریال در ماه و بـرای تمـام خانوارهـای  ۶٠٠هزار و  ١۵٩کاهش میزان اعتیاد جامعه در شهر، معادل 
  میلیارد ریال در سال برآورد شده است. ١١١٠میلیارد ریال در ماه و حدود  ٩٣شهر، حدود  ساکن

بندی تجارب داخلی گویای آن است که با توجه بـه فقـدان مطالعـه مـرتبط بـا تمایـل بـه  جمع
های مـرتبط بـا جـرم،  گذاری ها، استفاده از این روش بـرای سیاسـت پرداخت در تأمین مالی زندان

  تواند مؤثر واقع شود.  می های کشور  مین مالی زندانجنایت و تأ
  

  . روش پژوهش٣

گذاری مشروط است کـه  گذاری منافع غیربازاری روش ارزش روش غالب مورد استفاده برای ارزش
  در ابتـدا بـه وسـیله 1گـذاری مشـروط در این مطالعه نیـز از آن اسـتفاده شـده اسـت. روش ارزش

صورت گسترده و فراگیـر در مطالعـات   مطرح شد و پس از آن به ١٩۴٧در سال  2وانتراپ−کریسی
عنـوان یکـی از ابزارهـای اسـتاندارد و  کـار رفـت. ایـن روش عمومـًا بـه تجربی بسـط یافـت و بـه 

کـار  هـای مصـرفی غیربـازاری بـه  هـای غیرمصـرفی و ارزش گیـری ارزش پذیر برای اندازه انعطاف
وش شامل ایجاد یک بازار فرضی برای کاالی عمومی تحت بررسی اسـت رود. استفاده از این ر می

شود. از طریـق ایـن بـازار  که این بازار از طریق توزیع پرسشنامه در میان جامعه مورد نظر ایجاد می
  آید.  دست می فرضی، تمایل به پرداخت افراد به 

  
  . پرسشنامه١−٣

بـه پرداخـت و عوامـل مـؤثر بـر آن در میـان  پرسشنامه پژوهش حاضر به دنبال تعیین میزان تمایـل
ها در قالب دو دسته اوراق انتفـاعی و غیرانتفـاعی  شهروندان شهر اصفهان جهت تأمین مالی زندان

هــای  دنبــال آن بــوده تــا تعیــین کنــد مــردم بــا چــه ویژگــی  بــوده اســت. در حقیقــت پــژوهش بــه
اوراق غیرانتفاعی با هدف کسـب سـود  شناختی و به چه میزان تمایل دارند اوراق انتفاعی و جمعیت

  مادی و معنوی خریداری کنند.
                                                           
1. Contingent Valuation Method (CVM) 

2. Ciraicy-Wantrap 
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ای اسـتاندارد  گـذاری مشـروط، پرسشـنامه برای این منظور با توجه بـه معیارهـای روش ارزش
هـای  طراحی شد که برای هر دو نوع اوراق انتفاعی و غیرانتفاعی به یـک شـکل بـوده و تنهـا قیمـت

پرسشنامه به  ۴٠و نوع اوراق، متفاوت بوده است. نخست تعداد اعالم شده در پرسشنامه برای این د
تـرین تفـاوت  پرسشنامه قابـل اسـتفاده بـود. مهـم ٣۴آزمون تکمیل شد که از این بین  صورت پیش 

آزمون پرسشنامه با نسخه نهایی و اصلی، باز بودن آن بود. به ایـن ترتیـب کـه در نسـخه  نسخه پیش
در مورد تمایل به پرداخت آنها سؤال شـد و هـیچ قیمتـی بـه آنهـا شوندگان  آزمون، از مصاحبه پیش

های کسب قیمت پیشـنهادی توسـط  بندی که برای روش پیشنهاد نشد. به این ترتیب براساس تقسیم
» پرسشـنامه بـاز«آزمون از  توان گفت در نسخه پیش شده است، می ارائه) )١٣٨١آجایی،(−(آسافو

کـه » کارت پرداخت«شد و براساس اطالعات حاصل از این نوع پرسشنامه درنهایت روش استفاده 
آزمـون در پـژوهش  در آن مقادیر مبلغ مشخص بود، مورد استفاده قرار گرفت. کارکرد اصـلی پـیش

حاضر، تعیین مبالغ پیشنهادی برای خرید اوراق انتفاعی و غیرانتفاعی در پرسشنامه اصلی است که 
  ضیح داده شده است.در ادامه تو

  
  . روش تعیین مبالغ پیشنهادی٢−٣

) اسـتفاده شـد. در ایـن ١٩٨٨( 1برای استخراج پیشنهادها در این پژوهش از روش بویل و بیشـاپ
شـود. در پرسشـنامه  آزمون مشخص مـی های نهایی مندرج در پرسشنامه اصلی با پیش روش قیمت

خـود را بـرای خریـد اوراق انتفـاعی و غیرانتفـاعی  آزمون از افراد خواسته شده که مقدار تمایل پیش
گیرد.  های نهایی در این روش طی چهار مرحله صورت می صورت باز ارائه دهند. انتخاب قیمت به

)، Pشود (احتمـال  از اعداد تصادفی در نظر گرفته می N/2نمونه، تعداد   Nابتدا پس از تعیین تعداد
باقیمانـده مقـدار  N/2شود. سپس به تعداد  یک حاصل میکه از توزیع یکنواخت در فاصله صفر و 

=احتمال تصادفی اضافه و به عبارتی  1 نقطه احتمال  Nشود. این مرحله به ما  حاصل می  −
ها بـه  شود. این صدک های ثابتی از توزیع تصادفی ساخته می دهد. در مرحله سوم صدک داده را می

قیمت پیشنهادی) و یا ... براساس تعداد قیمت  ۵قیمت پیشنهادی) و یا پنجک ( ١٠صورت دهک (
شود. در مرحلـه چهـارم احتمـاالت  صورت توزیع تجمعی ساخته می پیشنهادی مدنظر محقق و به 

ن و ها خواهد شد. این مرحله با اعمـال میـانگی موجود تبدیل به پیشنهاد مورد استفاده در پرسشنامه
هـای کـامًال  آزمون بر توزیع تجمعی ساخته شده توسط صـدک دست آمده از پیش  انحراف معیار به

                                                           
1. Boyle & Bishop 
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شـود. ایـن  ها توزیع مـی صورت مساوی در پرسشنامه شود. در انتها پیشنهادها به  تصادفی انجام می
پراکنـده صـورت متعـادل   دهد که مشاهدات انتخابی بین انتهای توزیع به مراحل این اطمینان را می

  ).١٣٩٢باشد (سام دلیری و همکاران،  های اصلی پیشنهادها در اطراف میانه می شده و هسته
اجتمـاعی افـراد شـامل جنسـیت، سـن، −پرسشنامه پژوهش حاضر شامل اطالعات اقتصادی

وضعیت تأهل، تحصیالت، نوع شغل، میزان درآمد و درجه مذهبی بودن؛ میزان تمایل به پرداخـت 
های دولتی بـود و سـرانجام نیـز  راق انتفاعی و غیرانتفاعی و میزان اعتمادشان به سازمانآنها برای او

آزمون و با توجه به توضیحات بـاال، میـزان  دست آمده از پرسشنامه پیش  براساس اطالعات اولیه به
  های تمایل به پرداخت پیشنهادی در پرسشنامه اصلی به صورت بازه

)۵٠−٠٠٠٠٠) ،(١٢٠٠٠٠٠−۵٠٠٠٠٠) ،(١٢٠٠٠٠٠−٢٠٠٠٠٠٠) ،(٢٠٠٠٠٠٠−٣٠٠٠٠٠٠( ،
 )،٠−۵٠٠٠٠٠( یها و بازه یرانتفاعیاوراق غ یتومان برا یلیوناز چهار م یشترو ب )٣٠٠٠٠٠٠−۴٠٠٠٠٠٠(
)١۵٠٠٠٠٠−۵٠٠٠٠٠) ،(٢۵١−٠٠٠٠٠۵٠٠٠٠٠) ،(٣۵٢−٠٠٠٠٠۵٠٠٠٠٠( ،
  شد. یینتع یاوراق انتفاع یتومان برا یلیونم ۵از  یشترو ب )٣۵٠٠٠٠٠−۵٠٠٠٠٠٠(

  
  . جامعه و حجم نمونه٣−٣

مشـروط  یگذار اندازه نمونه و سطوح دقت در مطالعات ارزش یرا برا یشنهادهاییپ 1و کارسون یشلم
اطالعـات داشـته  ینسـب یمندند تا درباره انـدازه خطـا عالقه یشترارائه کردند. به اعتقاد آنان محققان ب
دنبـال  مشـروط بـه  یگذار معناست که پژوهشگران ارزش ینبد ینباشند تا درباره اندازه مطلق خطا و ا

حـداقل  یبـه پرداخـت واقعـ یـلبه پرداخت برآورد شده را از تما یلهستند که درصد انحراف تما ینا
حـداقل کننـد.  یبه پرداخت واقع یلبه پرداخت برآورد شده را از تما یلمقدار مطلق تما ینکهکنند، نه ا

=  ) داشته باشند.CV( ییراتتغ یباز ضر یا یهاول ینتخم یدحالت پژوهشگران با یندر ا      )١(  

  که در این رابطه:
= تمایل به پرداخت صـحیح و یـا های تمایل به پرداخت؛  انحراف استاندارد پاسخ= 

نمونـه الزم باشد. میشل و کارسون فرمول زیر را برای اندازه  متوسط تمایل به پرداخت در جامعه می
=  ارائه کردند:  (   )  )٢(  

                                                           
1 .Mitchell, R & Carson, R 
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آزمـون  متوسط تمایل بـه پرداخـت تخمـین زده شـده از پیشـنهادها در پـیش که در آن 
  هست.

)، رابطـه نهـایی تعیـین حجـم نمونـه در روش میشـل و ٢) در رابطـه (١گذاری رابطـه ( با جای
=  کارسون به صورت ذیل است:  (  )      )٣(  

  که در آن: 
N اندازه نمونه الزم؛ =δ) و = درصد اختالف بین تمایل به پرداخت صحیح در جامعه (

کنـد و نشـان  دهد که پژوهشگر آن را تعیـین مـی بوده و دقت احتمالی مطلوب را نشان می 
دهد که چند درصد انحراف از مقدار واقعی تمایل به پرداخت از نظر وی پذیرفتنی است. مقادیر  می

در نظر گرفتـه شـده  ١/٠قرار دارند که در پژوهش حاضر این دقت برابر  ٣/٠تا  ٠۵/٠بین  δمنطقی 
درصـد بـا  ١٠دهد تمایل به پرداخت تخمینی، بیشتر اوقـات اختالفـی کمتـر از  است که نشان می

درصـد=  ٩۵(در سطح اطمینـان  t= مقادیر بحرانی آماره Zایل به پرداخت واقعی خواهد داشت؛ تم
  ).۶٩/١درصد=  ٩٠و در سطح اطمینان  ١/٩۶

گفته، در پژوهش حاضر برای برآورد تعداد نمونه الزم از فرمول ارائـه  با توجه به توضیحات پیش
گـذاری مشـروط و روش  ارزش شده توسـط میشـل و کارسـون جهـت تعیـین نمونـه در مطالعـات

  گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نمونه
نمونه از جامعـه آمـاری  ٣۴) جامعه مورد مطالعه، تعداد CVمنظور تعیین ضریب تغییرات (  به

آمـده از ایـن   دسـت آزمون شد. ضریب تغییرات به  صورت تصادفی انتخاب و پیش  مورد تحقیق به
محاسبه شـد. دقـت احتمـالی  ٨٧/٠و  ٠٨/١نتفاعی و انتفاعی به ترتیب آزمون برای اوراق غیرا پیش

ترتیب حجم نمونه طبـق فرمـول  در نظر گرفته شد. بدین ١/٠طورکه گفته شد برابر  مطلوب نیز همان
  صورت زیر به دست آمد:  ترتیب به میشل و کارسون برای اوراق انتفاعی و غیرانتفاعی به

)۴(   = . × .. = 450                                     
)۵(   =  . × .. = 295                                    

گانـه  صورت تصادفی میان شهروندان منـاطق چهـارده پرسشنامه به  ۴۵٠بنابراین، نهایتًا تعداد 
رگرسـیون و تخمـین شهر اصفهان توزیع و تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل آماری متغیرها، تحلیل 

  استفاده شده است. Eviewsو  Excel ،Stataفزارهای  های الجیت از نرم پارامترهای مدل
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  . مدل پژوهش۴

های اقتصـادی و اجتمـاعی شـهروندان شـهر  ای از ویژگی متغیرهای مستقل در این مقاله، مجموعه
این افـراد، الگـوی پروبیـت  گیرند. برای تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت اصفهان را دربرمی

اند. فرض کنیـد تـابع تمایـل بـه  ) ارائه کرده١٩٩٧) و النگ (١٩٩٣کار رفت که گرین (  به 1ای رتبه
  پرداخت افراد بدین صورت نشان داده شود: 

)۶(   ∗ =  βx + ε                                                                

جمـالت  εمتغیرهای توضیحی مؤثر بر تمایل بـه پرداخـت و  تمایل به پرداخت،  ∗که درآن 
اخالل است که مستقل از متغیرهای توضیحی بوده و بر فـرض توزیـع نرمـال بـا میـانگین صـفر و 

استوار هستند. هنگامی که سطوح تمایل به پرداخت فقط دارای رتبـه مشـخص    واریانس ثابت
، ٢٠٠٣شـود (گیـرین،  را نتوان مشاهده کرد، الگو بدین صورت ارائه مـی ∗باشند و مقادیر واقعی

  ):٧٣۶ص

)٧(   
= 0               ∗ ≤ 0             = 1             0 ≤  ∗ ≤   = 2              ≤ ∗ ≤...=                     ≤ ∗

                              

ای بـا  شود. الگـوی پروبیـت رتبـه برآورد می نامشخص است و با استفاده از مقادیر  μمقادیر 
شود و مقادیر احتماالت آن با استفاده از روابط زیـر بـه دسـت  برآورد می 2روش حداکثر راستنمایی

  ):٧٣٧آیند (همان، ص می

)٨(   
 ( = 0| ) =  (− )                                  ( = 1| ) =  ( − ) − (− )       ( = 2| ) =  ( − ) − ( − )... ( = | ) = 1 −  −                 

          

که برای تمامی احتماالت مثبت باید این رابطه برای مقادیر تمایـل بـه پرداخـت برقـرار  طوری به
  باشد:
)٩(   0 ≤ ≤ ≤ ⋯ ≤                                                         

                                                           
1. Order Probit Model 

2  . Maximum Likelihood Method 
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ارتباط بین یک متغیر توضیحی خاص و پیامدهای احتمالی انتخاب گزینه مورد نظر، به کمـک 
ای، بـه  هـای رتبـه شود که به صورت تغییر جزئی در احتمال انتخـاب ارزش ای تفسیر می اثر نهایی

دیگرسخن، اثر نهـایی بـرای متغیرهـای  به شود. نظر تعریف می ازای تغییر در متغیر توضیحی مورد
توضیحی که پیوسته هستند، همان مشتق تابع برآورد شده نسبت به هر کدام از متغیرهای توضـیحی 

)بـر احتمـال رخ دادن گزینـه  در یک نقطه معین است. اثر نهایی متغیر توضیحی  = | بـه  (
  ):٧٣٨، ص٢٠٠٣آید (گرین،  یر به دست میشرط ثبات سایر متغیرها از رابطه ز

)١٠(    ( | ) = − − − ×                 
  ) است:١١صورت رابطه (  مدل مورد استفاده در این مطالعه به

)١١(  =  + + + + + + β + + ++ +       
بـه  یـل(وابسـته) تما یحیتوضـ یـربـه پرداخـت اسـت، متغ یلبرآورد تما یقتحق ینازآنجاکه هدف ا

 یـعمختلف افـراد تجم یها به پرداخت گروه یلمشروط، تما یگذار پرداخت خواهد بود. در روش ارزش
 یت،سن، جنس یرنظ شناختی یتجمع یرهایاثر متغ یمطالعات پژوهشگران به بررس ینشود. در اکثر ا یم

 های یپردازند. در پـژوهش حاضـر پـس از بررسـ یخود م یوابسته الگو یرو... بر متغ یالتسطح تحص
مرتبط بـا امـور زنـدان و  یریهخ یبا کارشناسان زندان، نهادها یجلسات خبرگ یدر زندان و برگزار یدانیم

 ی،دولتـ یاعتماد به نهادهـا یرنظ یگرید یرهایمتغ ی،شناخت یتجمع یرهایآنها، در کنار متغ یها خانواده
  .آنها پرداخته شده است یبه مدل اضافه شد که در ادامه به معرف یزکمک و... ن ّیتداشتن سابقه زندان، ن
ــا مجــرد؛ : ســن؛ : جنســیت؛  ــداد اعضــای خــانواده؛ : متأهــل ی : ســطح : تع

: داشـتن سـابقه زنـدان در ؛ : درآمـد: نوع شغل شامل دولتی یـا خصوصـی؛ تحصیالت؛ 
: میزان اعتمـاد بـه : نوع کمک شامل نقدی مستمر، نقدی غیرمستمر و غیرنقدی؛ ؛ 1خانواده

: نّیت کمک شامل کسب رضای الهی، نوع دوستی، کمک به کاهش جرم در ؛ 2نهادهای دولتی
   3نامی. جامعه و کسب شهرت و خوش

دهـد کـه بـا  تمایل به خرید اوراق انتفاعی و غیرانتفاعی را نشـان مـیهمچنین متغیر وابسته نیز 
  ای مورد تحلیل قرار گرفته است. استفاده از الگوی پروبیت رتبه

                                                           
 اکنون هم ایکرده است و  یرا در زندان سپر یاند که زمانداشته یفرد خود خانواده در ای بوده زندان در فرد خود ای یعنی ١.

 .است زندان در
 .است شده استفاده پرسشنامه ١٣ سؤال اطالعات از ریمتغ نیسنجش ا ی. برا٢
 .است شده محاسبه پرسشنامه ١۴ سوال قالب در ۴ تا ١ از یازدهیامت براساس را افراد تیاولو  ٣.
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  . برآورد الگوی پژوهش۵

  . تحلیل توصیفی١−۵

دهندگان پرداخته شد.  های اقتصادی و اجتماعی پاسخ ها، به بررسی ویژگی پس از تکمیل پرسشنامه
  آورده شده است: ١ها در جدول  از این ویژگی ای خالصه

  
  دهندگان پرسشنامه : فراوانی و درصد پاسخ١جدول

  درصد (نفر)یفراوان یرمتغ
  ۴/۶۶ ٣٣٧ مرد
  ۴/٣٣ ١۶٩ زن

 ٨۴۶/١۶ ساله٢۵تا ١٨
  ۴١/٣٢ ١۶۴ ساله٣٠تا ٢۵
  ٢١/٣٢ ١۶٣ ساله۴٠تا ٣٠
  ۴٠/١۶ ٨٣ ساله۶٠تا ۴٠

  ٣٧/٢ ١٢ ساله۶٠باالتر از
  ٨٩/۵٨ ٢٩٨ متأهل
  ١١/۴١ ٢٠٨ مجرد

  ٢٠/٠ ١ یردیپلمو زیپلمد
  ۵٠/۴١ ٢١٠ یکارشناس
  ۶۶/۴۴ ٢٢۶ ارشدیکارشناس
  ٢۵/١٢ ۶٢یدکتر 
  ٣٨/١ ٧ یحوزو 

  ۵٢/٢٣ ١١٩ یشغل دولت
  ۴٨/٧۶ ٣٨٧ یشغل خصوص

  ٣۶/٣۶ ١٨۴ تومانیلیونم١ یردرآمد ز 
  ٧١/۴٠ ٢٠۶ تومانیلیونم٢تا ١ یندرآمد ب
  ٢١/١۶ ٨٢ تومانیلیونم٣تا ٢ یندرآمد ب
  ۵۵/۴ ٢٣ تومانیلیونم۵تا ٣ یندرآمد ب
  ٧٨/١ ٩ تومانیلیونم١٠تا ۵ یندرآمد ب

  ۴٠/٠ ٢ تومانیلیونم١٠درآمد باالتر از
  ٧٠/٢۴ ١٢۵ داشتن سابقه زندان در خانواده

  ٢٩/٣٩ ١۵۴ مستمریبه کمک نقد یلتما
  ٢٠/٣۵ ١٣٨ یرمستمرغیبه کمک نقد یلتما

  ۵١/٢۵ ١٠٠ یرنقدیبه کمک غ یلتما
  ۴٩/۴٩ ١٩۴ یدولتیبه کمک به نهادها یلتما
  ۵١/۵٠ ١٩٨ یردولتیغیبه کمک به نهادها یلتما

  ٩۶/۴٧ ١٨٨ یالهیجلب رضا یزهانگ
  ١٩/٢٢ ٨٧ ینوع دوست یزهانگ

  ٢٣/٢۴ ٩۵ کمک به کاهش جرم در جامعه یزهانگ
  ۶١/۵ ٢٢ ینامکسب خوش یزهانگ
  های پژوهش منبع: یافته
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درصد مـردم تمایـل بـه کمـک بـه زنـدانیان از  ٧٧دهندگان پرسشنامه،  همچنین در میان پاسخ
اند.  درصد مردم نیز چنین تمایلی را ابراز نکرده ٢٣طریق خرید اوراق انتفاعی و غیرانتفاعی داشته و 

درصد کمک  ٩درصد کمک به آزادی زندانیان دیه،  ٣١اند،  در میان افرادی که تمایل به کمک داشته
درصـد اشـتغال زنـدانیان  ١٨درصد حمایت از خانواده زندانیان،  ١٩به بهداشت و درمان زندانیان، 

درصـد کمـک بـه  ٢درصد تهیه غذا و پوشاک برای زندانیان،  ١٠حین زندان و بعد از خروج از آن، 
درصد کمـک بـه  ١١انتقال زندان به خارج شهر و  درصد کمک به ساخت و ١ها،  تأمین کادر زندان

  اند. آموزش مهارت و اصالح و تربیت زندانیان را مد نظر داشته
  

  . برآورد میزان تمایل به پرداخت٢−۵

برای محاسبه میزان تمایل بـه پرداخـت شـهروندان شـهر اصـفهان جهـت خریـد اوراق انتفـاعی و 
) ١٢تـوان بـا اسـتفاده از رابطـه ( ها، مـی ن مالی زندانغیرانتفاعی بهادار اسالمی برای کمک به تأمی

  ):٢٠٠۶ 1مقادیر فازی را به مقادیر قطعی تبدیل کرد (هانگ،
)١٢(   =  + (  ) (  )                                 

fکه در آن  ،  f ،f  وF ثر و مقدار تمایل به ترتیب مقادیر حداقل، میانگین هندسی، حداک
) چنین است ١٢به پرداخت نهایی شهروندان است. براساس روش تمایل به پرداخت، منطق رابطه (

که مقدار تمایل به پرداخت یک جامعه، یک مقدار تجمیع شده از حداقل میزان قابل پرداخت برای 
ــی fیــک شــهروند( ــایج پرسشــنامه هــا یعن ــانگین اســتخراج شــده از نت ــادیر می ــا مق ــارت ) ب عب (  ) (   است. ( 
 یاوراق انتفـاع یـدبه پرداخت شهروندان شهر اصـفهان جهـت خر یلتما یزانرابطه، م ینبراساس ا

 یدخر یشهروندان شهر اصفهان برا یلتما یزانم ینهر خانواده و همچن یدر سال به ازا یالر یلیونهفده م
  به دست آمده است. یالو ششصد هزار ر یلیونهر خانواده در سال، مقدار دو م یبه ازا یرانتفاعیاوراق غ

  
  . عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت٣−۵

اسـتفاده  یا رتبـه یتپروب یبه پرداخت افراد از الگو یلعوامل مؤثر بر تما یلتحل یدر مطالعه حاضر برا
و  یاوراق انتفـاع یـدخر یارائـه شـده در پرسشـنامه بـرا یمتـیق یها وابسته شامل بازه یرشده است. متغ

  آورده شده است.  ٣و  ٢در جداول  یا رتبه یتپروب یونحاصل از رگرس یجباشد. نتا یم یرانتفاعیغ
                                                           
1. Hung 
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ها از طریق اوراق  : نتایج حاصل از برآورد تابع تمایل به پرداخت شهروندان شهر اصفهان جهت تأمین مالی زندان٢جدول

  ی انتفاعیبهادار اسالم

انحراف   یبضر   یرمتغ
  یارمع

  1ییاثر نها
۵٠−٠٠  

 هزار تومان

  ییاثر نها
١۵٠٠−۵٠٠  

  هزار تومان

  ییاثر نها
٢۵١−٠٠۵٠٠  

  هزار تومان

  ییاثر نها
٣۵٢−٠٠۵٠٠  

  هزار تومان

  ییاثر نها
۵٣−٠٠٠۵٠٠  

  هزار تومان

  ییاثر نها
 ۵٠٠٠باالتر از 

  هزار تومان
  − −  − − − − ١٣/٠ ٠٩/٠  یتجنس
  − −  − − − − ٠٧/٠ -٠٩/٠  سن

  − −  − − − − ١۴/٠ -١٠/٠  تأهل یتوضع
 یتعداد اعضا
  −  −  −  −  −  −  ٠۴/٠  - ٠٣/٠  خانواده

  − −  − − − − ٠٩/٠ ٠٣/٠  یالتسطح تحص
  − −  − − − − ١۵/٠ ٠٩/٠  نوع شغل
  ٠١٧/٠  ٠٠٨/٠  ٠٢٢/٠ ٠٢٣/٠ ٠٢٢/٠ ٠٩٢/٠ ٠٧/٠*  ٢۴/٠  درآمد

  -  -  -  - - - ١٣/٠ ٠٢/٠  سابقه زندان
  - ٠١۴/٠  -٠٠٧/٠  - ٠١٨/٠ -٠١٩/٠ -٠١٨/٠ -٠٧۵/٠ ٠٧/٠* -٢٠/٠  نوع کمک

اعتماد به  یزانم
  - ٠٢٨/٠  - ٠١۴/٠  - ٠٣٧/٠  - ٠٣٨/٠  - ٠٣۶/٠  - ١۵٣/٠  ١١/٠*  - ۴١/٠  یدولت ینهادها

  - ٠٠٩/٠  -٠٠۴/٠  - ٠١٢/٠ -٠١٢/٠ -٠١٢/٠ -٠۵٠/٠ ٠۶/٠* -١۴/٠  کمک ّیتن

 ٩١/۴۶٠٠٠٠/٠   یمعنادار  LR هاآماره
  درصد اطمینان ٩۵معنادار در سطح  *

  های پژوهش منبع: یافته
  

مشخص است در میان متغیرهای مـورد بررسـی در الگـو، متغیرهـای  ٢طورکه در جدول  همان
درآمد، نوع کمک، میزان اعتماد به نهادهای دولتی و نّیت کمـک بـر میـزان تمایـل بـه خریـد اوراق 

است. مثبت بودن ضرایب داللـت بـر   ها مؤثر بوده ندانانتفاعی بهادار اسالمی جهت تأمین مالی ز
یابـد. درنتیجـه منفـی بـودن  آن دارد که با افزایش این متغیر احتمال تمایل به پرداخـت افـزایش می

  یابد.  ضرایب داللت بر آن دارد که با افزایش این متغیر احتمال تمایل به پرداخت کاهش می
دهد که ضریب متغیر درآمد مثبت و معنادار است؛ بدین مفهوم که هـر قـدر  نشان می ٢جدول 

طور میانگین و به شرط ثبات سایر شرایط، احتمال خریـد اوراق انتفـاعی  درآمد فرد افزایش یابد، به
گفته شده توسط وی نیز افزایش خواهد یافت. اثر نهایی برای هریک از مقادیر گفته شده نیز محاسبه 

طورمثال چنانچه درآمد فرد یک واحد افزایش یابد، احتمال خریـد اوراق انتفـاعی در  شده است. به
هـزار تومـان  ١۵٠٠تا  ۵٠٠درصد و در بازه قیمتی  ٩بازه قیمتی کمتر از پانصد هزار تومان به میزان 

  درصد افزایش خواهد یافت.  ٢به میزان 
                                                           

  محاسبه شده است.  STATA14مقاله و نرم افزار )١٠. براساس رابطه (١
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مـک شـامل نقـدی مسـتمر، نقـدی یکی دیگر از متغیرهای معنادار از نظر آماری متغیر نـوع ک
نسـبت داده شـده اسـت. در الگـوی  ٣و  ٢، ١غیرمستمر و غیرنقدی است که به آن به ترتیب اعداد 

بررسی شده، ضریب این متغیر منفی به دست آمده که بـه ایـن مفهـوم اسـت کـه شـهروندان شـهر 
قـدی پـیش هـای غیرن های نقدی دارند و هرچـه بـه سـمت کمـک اصفهان تمایل بیشتری به کمک

  برویم، احتمال کمک کمتر خواهد شد.
مشخص است ضریب متغیر میزان اعتماد به نهادهای دولتی نیز منفی  ٢طورکه در جدول  همان

دهد که شهروندان شهر اصفهان تمایل بیشـتری بـه  به دست آمده است. این ضریب منفی نشان می
د شهروندان شهر اصفهان بـه نهادهـای دهنده عدم اعتما کمک به نهادهای غیردولتی دارند که نشان

کننـده کمـک پـیش بـرویم،  دولتی است. الگو نشان داد که هرچه به سمت نهادهای دولتی دریافت
 ١۵هزار تومان توسط شهروندان شهر اصفهان، به میـزان  ۵٠٠احتمال خرید اوراق انتفاعی کمتر از 

درصـد،  ٣زار تومان به میـزان ه ٣۵٠٠تا  ٢۵٠٠و  ٢۵٠٠تا  ١۵٠٠، ١۵٠٠تا  ۵٠٠درصد، اوراق 
درصد و نهایتًا احتمـال خریـد  ١هزار تومان به میزان  ۵٠٠٠تا  ٣۵٠٠احتمال خرید اوراق انتفاعی 

  درصد کاهش خواهد یافت. ٢هزار تومان به میزان  ۵٠٠٠اوراق باالتر از 
ادار بـه نّیت شهروندان شهر اصفهان از خرید اوراق انتفاعی نیز یکـی دیگـر از متغیرهـای معنـ

درصد، هرچه نّیت شهروندان شهر اصفهان از خرید اوراق  ٩۵دست آمده است. در سطح اطمینان 
رود، احتمـال خریـد ایـن اوراق نیـز  انتفاعی به سمت اهداف دنیوی و کسب نام و شهرت پیش می

روبیـت دنبال دارد، اما مدل پ  یابد. درحقیقت با وجود آنکه اوراق انتفاعی است و سود به کاهش می
ای نشان داد که در این حال نیز کسب رضایت الهی اولویت اول بـوده و ایـن اولویـت در کنـار  رتبه

   1دهد. هدف کسب سود، احتمال خرید اوراق توسط شهروندان شهر اصفهان را افزایش می
                                                           

  بوده است: یرصورت ز  شده که به  یپرسشنامه طراح ١۴کمک براساس سؤال  یتن یرمتغ یساز ی. نحوه کمّ ١
  شود؟ یشترب یانکمک به زندان یشما برا یزهموجب خواهد شد تا انگ یچه عامل

  .ینام کاهش جرم در جامعه و کسب خوش ی،دوستنوع ی،اله یاند از: جلب رضا عبارت یبها به ترت ینهگز 
و  ٣، کـاهش جـرم در جامعـه عـدد ٢عـدد  یدوست، نوع١عدد  یاله یجلب رضا ینهمذکور، به گز  یرمتغ یساز یکمّ  یبرا

افراد قرار داده شده و از آنها خواسـته شـده کـه  یاراختصاص داده شده است. پرسشنامه در اخت ۴عدد  یکسب خوشنام
افـزار، چنانچـه فـرد نـوع کمـک در نـرم یـروارد کـردن متغ یمشخص کنند. برا یانکمک به زندان یخود را برا  یتاولو 
اول  یـترا اولو  یدوستنوع ی، اگر و١نوع کمک عدد  یرمتغ یاول دانسته، برا یترا اولو  یاله یدهنده کسب رضا پاسخ

نوع کمک عدد  یرمتغ یاول دانسته، برا یترا اولو  ؛ چنانچه کاهش جرم در جامعه٢نوع کمک عدد  یرمتغ یدانسته، برا
در نظـر  ۴نـوع کمـک عـدد  یرمتغ یاول خود دانسته، برا یترا اولو  یدهنده کسب خوشنام، و سرانجام چنانچه پاسخ٣

اول خود  یترا اولو  یاله یتدهندگان جلب رضا درصد پاسخ ۴٧٫٩۶، ١گرفته شده است. مطابق آمار موجود در جدول 
درصد کاهش  ٢۴٫٢٣اند،  اول خود دانسته یترا اولو  یدوستدرصد نوع ٢٢٫١٩اند،  کرده یمعرف یانکمک به زندان یبرا

اول  یـزهاند. درواقـع دو انگ اول خود دانسته یترا اولو  یکسب خوشنام یزدرصد ن ۵٫۶١اول و  یتجرم در جامعه را اولو 
باشـد؛  یمـاد یهـایزهبراساس انگ تواند یو م یستندن یلزومًا معنو  یگرد  یزهدو انگ یاست؛ ول یمعنو  یهایزهبر انگ یمبتن
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معنـا بـودن ضـریب متغیرهـای جنسـیت،  آمـده اسـت، بـی ٢طورکه در جدول  سرانجام همان
<probنوع شغل از نظر آماری (تحصیالت، سن و  دهد کـه تفـاوت معنـاداری از  )، نشان می0.1

نظر آماری میان مردان و زنان و همچنین افراد با تحصیالت و سـنین مختلـف و شـاغالن دولتـی و 
 LRها وجود ندارد. آماره  خصوصی در خرید اوراق بهادار اسالمی انتفاعی جهت تأمین مالی زندان

دست آمده که حاکی از صحیح بودن مـدل اسـت. نتـایج حاصـل از رگرسـیون مدل نیز معنادار به 
  آمده است. ٣ای برای خرید اوراق بهادار اسالمی غیرانتفاعی در جدول  پروبیت رتبه

  
ها از طریق  : نتایج حاصل از برآورد تابع تمایل به پرداخت شهروندان شهر اصفهان جهت تأمین مالی زندان٣جدول 

 می غیرانتفاعیاوراق بهادار اسال

انحراف   یبضر   یرمتغ
  یارمع

 ییاثر نها
۵٠−٠٠  

 هزار تومان

 ییاثر نها
١۵٠٠−۵٠٠  

 هزار تومان

 ییاثر نها
٢۵١−٠٠۵٠٠  

 هزار تومان

  ییاثر نها
٣۵٢−٠٠۵٠٠  

  هزار تومان

  ییاثر نها
۵٣−٠٠٠۵٠٠  

  هزار تومان

  ییاثر نها
 ۵٠٠٠باالتر از 

  هزار تومان
  − −  − − − − ١۴/٠ ٠٢/٠  یتجنس
  - ٠٠٧/٠  - ٠٠۵/٠  - ٠٠٩/٠ -٠١۴/٠ -٠٣٢/٠ -٠۶۶/٠ ٠٧/٠*  -١٩/٠  سن

  − −  − − − − ١۵/٠ ٠٩/٠  تأهل یتوضع
 یتعداد اعضا
  −  −  −  −  −  −  ٠۴/٠  ٠٣/٠  خانواده

  − −  − − − − ١٠/٠ -٠٧/٠ یالتسطح تحص
  − −  − − − − ١۶/٠ ١٢/٠  نوع شغل
  ٠١٠/٠  ٠٠٧/٠  ٠١٢/٠ ٠١٩/٠ ٠۴۵/٠ ٠٩٣/٠ ٠٧/٠* ٢٧/٠  درآمد

  ٠١٠/٠  ٠٠۶/٠  ٠١٢/٠ ٠١٩/٠ ٠۴۵/٠ ٠٩٢/٠ ١٣/٠** ٢۶/٠  سابقه زندان
  - ٠٠٨/٠  - ٠٠۶/٠  - ٠١٠/٠ -٠١۶/٠ -٠٣٩/٠ -٠٨٠/٠ ٠٨/٠* -٢٣/٠  نوع کمک

اعتماد  یزانم
 یبه نهادها
  یدولت

١١  ١٢/٠*   - ٣٣/٠۴/٠  - ٠۵۶/٠٢  - ٠۴/٠١  - ٠۵/٠١٢/٠  - ٠٠٨/٠  - ٠ -  

  - ٠٠۵/٠  - ٠٠٣/٠  - ٠٠۶/٠ -٠١٠/٠ -٠٢٣/٠ -٠۴٧/٠ ٠۶/٠* -١۴/٠  کمک ّیتن
  
 هاآماره

LR ۴٠/۴٢٠٠٠٠/٠   یمعنادار 
  درصد اطمینان  ٩۵معنادار در سطح  *

  درصد اطمینان ٩٠معنادار در سطح  **

                                                                                                                                                               
طورکـه اسـت. همـان یرمـادیغ ای یـزهو شـهرت هـم انگ یو خوشنام شود یم یرفاه ماد یشکاهش جرم باعث افزا یراز 

تر (با بزرگ یبه سمت کسب خوشنام یاله یبا حرکت از جلب رضا یتپروب یمشخص است براساس منطق روش الگو 
بودن حرکت کرده  یبودن به سمت ماد یکمک از معنو  یزه)، انگ۴به سمت عدد  ١نوع کمک از عدد  یرعدد متغشدن 

بـه  یعنـیتـر شـود (بـزرگ یـرمتغ ینمعناست که هرچه عدد ا ینکمک به ا یتن یرمتغ یبشدن ضر  یمنف ین،است. بنابرا
دهنـده،  پاسـخ نفـر ۴۵٠ میـان در حقیقـت در. شـد خواهد کمتر اوراق خرید احتمال)، یمبرو  یشپ یسمت اهداف ماد

انـد و  نشـان داده یزاوراق ن یدبه خر  یکمتر یلاند، تما برتر خود دانسته یترا اولو  یماد یزهکه انگ یافراد یانگینطور م به
امر  ینماند. ه داشته یزاوراق ن یدخر  یبرا یشتریب یلاند، تما برتر خود دانسته یترا اولو  یمعنو  یزهکه انگ یدرمقابل افراد
 کمک شده است. یتن یرمتغ یبشدن ضر  یموجب منف
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مشخص است در میـان متغیرهـای مـورد بررسـی، متغیرهـای سـن،  ٣طورکه در جدول  همان
درصـد و  ٩۵نّیت کمـک در سـطح اطمینـان  درآمد، نوع کمک، میزان اعتماد به نهادهای دولتی و

درصد بر احتمال خرید اوراق بهادار اسـالمی غیرانتفـاعی  ٩٠متغیر سابقه زندان در سطح اطمینان 
بـر احتمـال خریـد  ٢اثرگذارند. دو متغیر سن و سابقه زندان برخالف آنکه براساس نتـایج جـدول 

بـر احتمـال خریـد اوراق بهـادار اسـالمی  انـد، ولـی اوراق بهادار اسـالمی انتفـاعی اثرگـذار نبوده
  غیرانتفاعی اثرگذارند.

مشخص است که ضریب متغیر سن منفی و معنادار به دست آمده کـه نشـان از آن  ٣در جدول 
شود. همچنین اثـر  است که هر قدر سن افراد افزایش یابد، احتمال خرید اوراق غیرانتفاعی کمتر می

طورکه در جدول مشخص است بـه ازای یـک واحـد  ست. هماننهایی این متغیر نیز محاسبه شده ا
درصـد؛ احتمـال خریـد  ۶هزار تومان،  ۵٠٠افزایش سن، احتمال خرید اوراق غیرانتفاعی کمتر از 

هـزار تومـان،  ٢۵٠٠تـا  ١۵٠٠درصد؛ احتمـال خریـد اوراق  ٣هزار تومان،  ١۵٠٠تا  ۵٠٠اوراق 
 ۵٠٠٠و بـاالتر از  ۵٠٠٠تـا  ٣۵٠٠، ٣۵٠٠تا  ٢۵٠٠درصد و احتمال خرید اوراق غیرانتفاعی  ١

  درصد، کاهش خواهد یافت. ١هزار تومان نیز کمتر از 
آن مثبـت بـه دسـت آمـده  یبمعنادار بوده و ضـر یرهایاز متغ یگرد یکیمشابه حالت قبل، درآمد 
 یمال نیجهت تأم یرانتفاعیغ یاوراق بهادار اسالم یداحتمال خر یابد، یشاست. هر قدر درآمد فرد افزا

درآمـد فـرد،  یشواحـد افـزا یـک یدهد به ازا می نشان ٣ جدول طورکه همان. یابد یم یشافزا یززندان ن
  .یافتخواهد  یشدرصد افزا ٩ ی،هزار تومان توسط و ۵٠٠کمتر از  یمتاوراق با ق ینا یداحتمال خر

مفهـوم کـه درصد معنادار اسـت؛ بـدین  ٩٠داشتن سابقه زندان در خانواده، در سطح اطمینان 
هایی که در آنها سـابقه زنـدان وجـود داشـته، تمایـل بیشـتری بـه خریـد اوراق غیرانتفـاعی  خانواده
هایی که سـابقه  هزار تومان توسط خانواده ١۵٠٠تا  ۵٠٠طورمثال احتمال خرید اوراق  اند. به داشته

  ها بوده است. درصد بیشتر از سایر خانواده ۴اند،  زندان داشته
دهد که نوع کمک نیز بر تمایل به خرید مؤثر بوده است. ضریب ایـن متغیـر  مینشان  ٣جدول 

هـای  منفی به دست آمده که حاکی از آن است که شهروندان شهر اصفهان تمایل بیشتری به کمـک
  های غیرنقدی دارند.  نقدی در مقایسه با کمک

ن شـهر اصـفهان بـه مشابه حالت اوراق انتفـاعی، در اوراق غیرانتفـاعی هـم اعتمـاد شـهروندا
کننده  دهد هرچه نهاد دریافت نشان می ٣نهادهای غیردولتی بیشتر از نهادهای دولتی است. جدول 

شود.  تر باشد، احتمال خرید اوراق غیرانتفاعی توسط شهروندان شهر اصفهان کمتر می کمک دولتی
هـای  لتـی نظیـر خیریـهشهروندان شهر اصفهان تمایل بیشتری دارند تـا اوراق را از نهادهـای غیردو

تـا  ۵٠٠طورمثال، احتمال خرید اوراق غیرانتفـاعی  خصوصی و معتمدین محله خریداری کنند. به
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درصـد کمتـر از  ۵هزار تومان توسط شهروندان شهر اصفهان از نهادهای دولتی، بـه میـزان  ١۵٠٠
  نهادهای غیردولتی است.

توانـد هـم  ف از خرید این اوراق میضریب نّیت خرید اوراق نیز منفی به دست آمده است. هد
در مورد این  ٣معنوی و هم مادی (مثل کسب امنیت) باشد. ضریب منفی به دست آمده در جدول 

تر شده و به سمت کسب نام و شـهرت پـیش بـرود،  دهد که هرچه این هدف دنیوی متغیر نشان می
  احتمال خرید اوراق کمتر خواهد شد. 

جنسیت، وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانواده، سطح تحصیالت و در این مدل نیز متغیرهای 
  اند. نوع شغل تأثیر معناداری از نظر آماری بر احتمال خرید اوراق غیرانتفاعی نداشته

، متغیر درآمد هم بر تمایل بـه خریـد اوراق انتفـاعی و هـم اوراق  ٣و  ٢براساس نتایج جداول 
های نوع کمک، میزان اعتماد به نهادهـای دولتـی و نّیـت غیرانتفاعی اثر مثبت دارد. همچنین متغیر

کمک نیز بر تمایل به خرید هـر دو نـوع از اوراق اثـر منفـی دارنـد؛ یعنـی هـر قـدر درخواسـت از 
شهروندان برای امور زندانیان به صورت غیرنقدی باشد و هر قـدر نهـاد متـولی نشـر اوراق، دولتـی 

یابد. در میان متغیرهای ذکـر  م اوراق غیرانتفاعی کاهش میباشد، تمایل به خرید اوراق انتفاعی و ه
، متغیرهای جنسیت، سطح تحصیالت، وضعیت تأهـل ٣و  ٢شده در دو الگوی موجود در جداول 

  و نوع شغل، هیچ اثر معناداری از نظر آماری بر تمایل به خرید اوراق انتفاعی و غیرانتفاعی ندارند.
  

  تیهای سیاس گیری و توصیه . نتیجه۶

تواند باعـث بهبـود وضـعیت  استفاده از اوراق بهادار در صورت وجود تمایل به پرداخت خرید، می
ها با اهـداف انتفـاعی و غیرانتفـاعی شـود. نتـایج پـژوهش  بازار مالی و به تبع آن تأمین مالی زندان

ن گذاری مشروط، میزان تمایل شهروندان شـهر اصـفها دهد براساس الگوی ارزش حاضر نشان می
ها به ترتیب به میزان  جهت خرید اوراق انتفاعی و غیرانتفاعی بهادار اسالمی برای تأمین مالی زندان

باشد کـه بـه ایـن  هفده میلیون ریال و دومیلیون و ششصد هزار ریال به ازای هر خانواده در سال می
اصفهان وجود دارد. ها در شهر  معناست که امکان نشر اوراق بهادار اسالمی برای تأمین مالی زندان

همچنین درآمد، نوع کمک، توجه به حفظ اعتماد مردم به نهادهای دولتی و نّیت کمک و نیز سـابقه 
  زندان از عوامل تأثیرگذار بر احتمال خرید اوراق بهادار اسالمی هستند. 

اوراق شود روش این مقاله برای سنجش تمایل به خرید  بندی نتایج، پیشنهاد می با توجه به جمع
بار (مثًال  های زمانی چند سال یک بهادار اسالمی در سایر مناطق کشور، به صورت پیوسته و در بازه

های توسعه کشور و قوه قضاییه)، استفاده شود تا بتـوان بـه رقـم کلـی  بار جهت برنامه پنج سال یک
ــ ظرفیــت نشــر اوراق بهــادار اســالمی جهــت تــأمین مــالی ادارات کــل زنــدان رای هــای کشــور ب
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های امور زندان و زندانیان دست یافت. در این باره الزم است شورای پـژوهش سـازمان  ریزی برنامه
های ملی و استانی مصـوب  های ساالنه پژوهش های کشور چنین تحقیقاتی را در قالب برنامه زندان

یان اسـتفاده های توسـعه امـور زنـدان و زنـدان ریزی گذاری مرتبط با برنامه و از نتایج آن در سیاست
های متقاضـی انتشـار اوراق بهـادار، در محتـوای  های توجیهی دستگاه نماید. همچنین، در گزارش

  ها جهت ارائه به بازار سرمایه از این روش استفاده شود.  امید نامه
با توجه به نبود توجه به اوراق بهادار برای قوه قضاییه در قـوانین بودجـه سـنواتی کشـور، امکـان 

ها هماننـد  ویژه سـازمان زنـدان های قـوه قضـاییه و بـه از اوراق بهادار اسالمی برای دستگاهاستفاده 
هـا) جهـت تـأمین مـالی دیـده شـود. ایـن اوراق  امکان نشر اوراق بهادار دولتی (توسط وزارتخانـه

توانند هم در قالب اوراق انتفاعی مانند اوراق مشارکت، صکوک اجاره، مرابحـه و هـم در قالـب  می
الحسنه طراحی شوند. همچنین، با توجـه بـه اثـر نهادهـای  صکوک غیرانتفاعی مانند وقف و قرض

غیردولتی در جذب منابع مالی توسط مردم، در طراحی ارکان صکوک به سـاختارهای مـردم نهـاد و 
  غیردولتی و ظرفیت اشتغال و کار زندانیان توجه شود. 
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  پیوست تحقیق: پرسشنامه

  

  بسمه تعالی

  استخراج تمایل به پرداخت خرید اوراق بهادار اسالمی زندانپرسشنامه 

های  هـا و مشـارکت ها در دنیـا از طریـق کمک های تأمین نیازهای مالی زنـدان امروزه یکی از روش
باشد. در حالت انتفاعی فرد اوراق مشارکت  مردمی است که به دو صورت انتفاعی و غیرانتفاعی می

را به ازای دریافت سود ماهانه خریداری نموده و در حالت غیرانتفاعی ها  تأمین مالی نیازهای زندان
شود. این پـژوهش در پـی بررسـی میـزان  دوستانه و... خریداری می اوراق براساس تمایالت انسان

  باشد. های آنها می ها و انگیزه تمایل شهروندان به تأمین مالی نیازهای زندان
 زن   مرد    . جنسیت:١

   ۴٠تا  ٣٠بین    ٣٠تا  ٢۵بین    سال ٢۵تا  ١٨ بین   . سن: ٢
  ۶٠باالتر از    ۶٠تا ۴٠بین 

 خانواده ................) ی(تعداد اعضامتأهل      مجرد   . وضعیت تأهل:٣

  کارشناسی ارشد   کارشناسی     دیپلم و زیر دیپلم   . تحصیالت: ۴
    دکتری       حوزوی   

 دولتی    خصوصی  . شغل: ۵

 میلیون ٣تا  ٢   میلیون  ٢تا ١     میلیون  ١زیر    . میزان درآمد: ۶

     یلیونم ۵تا  ٣    ۵  میلیون  ١٠تا  میلیون به باال ١٠ 

  . آیا در میان اطرافیان شما کسی در زندان بوده است؟ ٧
 ) بله هم اکنون در زندان است  (آزاد شده است    خیر 

های گوناگون (مانند آزادی زندانیان، بهداشت و درمـان،  در زمینه. آیا تمایل دارید به زندانیان ٨
 توسعه زندان، غذا و پوشاک و ...) کمک کنید؟

  بله    پاسخ دهید). ١٧تا  ١۵خیر (اگر جواب خیر است لطفًا به سؤاالت  
هـای مختلـف انسـانی زنـدانیان ای دولـت و نیازمنـدیهـای بودجـه. با توجه به محدودیت٩

 اولویت بندی کنید.  ٨تا  ١های خود در کمک به زندانیان را از  اولویت
 یانزندان یآزاد

از خانواده  یتحما بهداشت و درمان  یهد
  یانزندان

یاناشتغال زندان
زندان و بعد  ینح

 از خروج از زندان
کادر زندان ینتأم  غذا و پوشاک

  ها

ساخت و انتقال 
خارج زندان به 
 شهر

آموزش مهارت و 
 یتاصالح و ترب

  یانزندان
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 ها به چه صورت باشد؟ . تمایل دارید این کمک١٠

 های نقدی مستمر کمک       های نقدی غیرمستمر کمک   های غیرنقدی کمک  
هـای زنـدان خریـداری اوراق بهـاداری اسـت کـه  های مشارکت مالی در فعالیت یکی از روش

هـای  جهت تأمین نیازهای زنـدانیان (فضـای مـورد نیـاز، بهداشـت، غـذا، پوشـاک و...) یـا طرح
  ای مانند حمایت از خانواده زندانیان و آزادی زندانیان دیه است.  دوستانه نوع

 ها اوراق غیرانتفاعی خریداری کنید؟النه جهت تأمین نیاز زندان. چه میزان حاضر هستید سا١١

کمتر از پانصد هزار تومان  ین پانصد هزار تا یک میلیون و دویست هزار تومانب  
بین یک میلیون و دویست هزار تومان تا دو میلیون تومان  
بین دو میلیون تا سه میلیون تومان    نبین سه میلیون تا چهار میلیون توما  
بیشتر از چهار میلیون تومان  
. اگر اوراقی با نرخ سود مشخص عرضه شود، چه میزان حاضر هستید سـاالنه از ایـن اوراق ١٢

 های زندانیان مشارکت داشته باشید؟خریداری کنید تا ضمن کسب سود در تأمین هزینه

 کمتر از پانصد هزار تومان   تومانبین پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار  
تا دو میلیون و پانصد هزار تومان  یک میلیون و پانصد هزار تومان  
 دو میلیون و پانصد هزار تومان تا سه میلیون و پانصد هزار تومان    
 سه میلیون و پانصد هزار تومان تا پنج میلیون تومان    
باالتر از پنج میلیون تومان 

خیرخواهانـه خیـرین را در ایـن زمینـه جـذب و توانـد نیـات  . به نظر شـما چـه نهـادی می١٣
 اولویت بندی کنید). ۶تا  ١دهی کند؟ (از  جهت

امداد امام  یتهکم  ها اداره کل زندان
 یانجمن مردم  یستیسازمان بهز   ینیخم

 یاناز زندان یتحما

 هاییریهخ
کمک  یتخصص

  یانبه زندان

باسابقه  ینمعتمد
  )ید(نام ببر  یرسا  یمحل

           

  
 ۴تا ١به زندانیان بیشتر شود؟ (از   ی شما برای کمک عاملی موجب خواهد شد تا انگیزه. چه ١۴
 بندی کنید). اولویت

کمک به کاهش جرم  یدوست نوع  یاله یتجلب رضا
  )ید(نام ببر  یرسا  ینام خوش در جامعه
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 زندانیان ندارند؟ای از مردم تمایل به مشارکت در تأمین نیازهای مالی . به نظر شما چرا عده١۵

...........................................................................................................

...............................................................................................................
......................................  
هایی غیراز موارد فـوق  . در صورتی که بخواهید به زندانیان یا خانوادۀ آنها کمک کنید چه راه١۶

 سراغ دارید؟

...........................................................................................................
...............................................................................................................

.......................................  
 . چه عواملی باعث خواهد شد تمایل شما در تأمین نیازهای زندانیان بیشتر شود؟١٧

...........................................................................................................

...............................................................................................................
.......................................  

    
  با تشکر

 
 


