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 چکیده

های تأمین مالی نهادهای خیرخواهانه یکی از موضوعات پراهمیتی شیوه

ست که در ایران کمتر بدان پرداخته شده است. پژوهش حاضر بر اساس ا

ها و گر، رفتارها، نگرشروش پیمایش آنالینِ غیرمحدود خودگزینش

های خیرخواهانه، باورهای مردم ایران در خصوص نحوة کمک به سازمان

های خیرخواهانه و های آشنایی با فعالیتفواصل زمانی انجام کمک، کانال

سنجد. بر اساس های خیرخواهانه را میکمک نقدی به سازمانمیزان 

ها، رفتارها و باورهای توان ادعا کرد که نگرشهای پژوهش مییافته

کنندگان در این پژوهش قرابت بسیار زیادی با شیوة تأمین مالی مشارکت

های اندازی پلتفرمتوانند با راهها میجمعی دارد. در این شیوه، سازمان

های ، از تعداد کثیری از افراد مقادیر اندکی پول دریافت کنند. یافتهمناسب

کنندگان از طریق دهد که اکثر مشارکتاین پیمایش آنالین نشان می

اند، در فاصلة زمانی نهایتاً ها آشنا شدههای اجتماعی با خیریهشبکه

 05دهند و همچنین اکثر آنها کمتر از ماهه کمک خود را انجام مییک

کنند، موضوعی که مؤید کارآمدی روش تأمین هزار تومان کمک مالی می

رسد که حرکت به سوی تأمین مالی مالی جمعی در ایران است. به نظر می

تواند در تأمین مالی های خیرخواهانه در ایران میجمعی از سوی سازمان

 های خیرخواهانة مردم اثرگذار باشد. آنها با توجه به کنش

 تأمین مالی جمعی، نیکوکاری، مدیریت خیریه :کلیدی واژه های 

 

 

Abstract: 

The methods of financing charitable organizations is 

one of the most important issues that is less addressed 

in Iran. Based on the self-selective unlimited online 

survey method, the present study measures the 

behaviors, attitudes and beliefs of the Iranian people 

about how to help charitable organizations, time 

intervals of providing aid, channels of familiarity with 

charitable activities and the amount of cash donations 

to charitable organizations. Based on the research 

findings, it can be claimed that the attitudes, behaviors 

and beliefs of the participants in this study are very 

close to the method of crowdfunding. In this way, 

organizations can receive small amounts of money 

from large numbers of people by setting up the right 

platforms. The findings of this online survey show that 

most of the participants have become acquainted with 

charities through social networks, they end up 

donating within a month, and most of them donate less 

than 50,000 Tomans, which confirms the effectiveness 

of the co-financing method in It is Iran. It seems that 

the move towards crowdfunding by charitable 

organizations in Iran can be effective in financing 

them according to the benevolent actions of the 

people. 
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 ة ایرانی از منظر یک پیمایش آنالینهای خیرخواهانة جامعها؛ نگاهی به کنشدر خیریه مجید ولی محمدی و علیرضا اسکندری نژاد:تأمین مالی جمعی

  مقدمه
ها در های جوامع امروزی هستند. بنا بر آمارهای رسمی، مشارکت اقتصادی خیریهترین سازمانها و نهادهای مدنی یکی از مهمخیریه

های مدنی در اقتصاد ها و سازمانررنگ خیریهدهد. این رقم نشانگر نقش پجهانی را تشکیل می GDPدرصد  3جهان چیزی حدود 
ها در کم در ایران کمتر بدان پرداخته شده است. فارغ از اهمیت اقتصادی نهادهای مدنی و خیریهجهانی است، موضوعی که دست

هایی مثابة میانجیوانند بهتجهان امروز، اهمیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنها نیز غیرقابل انکار است. به باور بسیاری، این نهادها می
هاست که به ها مدتسازمان»(. به بیان دیگر، 1044میان دولت و بازار عمل کنند و اثرات آن بر زندگی مردم را تعدیل نمایند )نوذری، 

(. اهمیت 2442 آلیستر و فرل،)مک« اندبرده یپ گذارانهیاز جامعه، کارکنان و منافع سرما تیدر حما رخواهانهیخ یبشردوست یایمزا
ها، خصوصاً ابعاد اقتصادی ای است که شناخت این سازمانگونههای خیرخواهانه و مدنی در آرایش کنونی جامعة ایران نیز بهسازمان

 های خیرخواه و بازیگران این عرصه خواهد کرد. آن، کمک بسیاری به سیاستگذاران، مدیران سازمان
تواند در این زمینه راهگشا یرخواهانه در کنار شناسایی و کشف کمیت و کیفیت سایر ابعاد آن میهای خشناخت ابعاد اقتصادی سازمان

( و 2424به جهانیان اهمیت بسزای نهادی خیرخواهانه را نشان داد. دونگ و همکاران ) 11-گیری کوویدباشد. بحران مرتبط با همه
کمک  11-ه توانستند با کمک به دولت و اقتصاد به مهار بحران کوویدهای خیرخواهانه چگوندهند که سازمان( نشان می2424مش )

های عادی روزمره، در مواقع بحران های خیرخواهنه مؤید این نکته است که جوامع عالوه بر موقعیتکنند. این نقش تأثیرگذار سازمان
های خیرخواهانه و مدنی در ین اهمیت، مطالعة سازمانرغم اها در متن زندگی اجتماعی نیاز دارند. علینیز به حضور پررنگ این سازمان

اند و این های چندانی به ساختار اقتصادی و مالی نهادهای خیریه در ایران نپرداختهایران چندان پررونق نبوده است. مشخصاً پژوهش
 ت. ای از ابهام باقی مانده اسهای خیرخواهانه در ایران تاکنون در سایهجنبة بسیار مهم فعالیت

های بسیار مهم نهادهای خیریه در ایران را روشن کند. مدیریت مالی کوشد تا با رویکردی اکتشافی، یکی از جنبهپژوهش حاضر می
های راه»نهادهای خیرخواهانه و مشخصاً نحوة تأمین مالی آنها یکی از موضوعات پراهمیتی است که کمتر دربارة آن تأمل شده است. 

کنند و در حقیقت تأمین بودجة خیریه، به صنعتی بسیار رقابتی تبدیل شده ها از آن طریق درآمد کسب میه خیریهبسیاری وجود دارد ک
های دولت یا ها وابستگی زیادی به کمککنند ... بسیاری از خیریههای درآمدی استفاده نمیها از تمام منابع یا روشاست. همة خیریه

اند، های خود شدههای دولت مجبور بهتعطیلی فعالیتقطع کمک دلیلهایی که بهال، بسیاری از خیریهمقامات محلی دارند ... با این ح
های (. فارغ از راه310: 1311)باوتری، کرکلند، « دهدنکردن بیش از اندازه بر فقط یک یا دو منبع درآمدی را نشان می اهمیت تکیه

ها نیز کند آن است که این سازمانهای خیرخواهانه صدق میخصوص سازمانای که در مختلف جذب منابع مالی، نخستین نکته
های تأمین های مختلفی از تأمین درآمد را مد نظر قرار دهند. شناخت روشهای خود روشها باید برای فعالیتمانند سایر سازمانبه

ها نقش مهمی داشته باشد. پژوهش حاضر ین سازمانتواند در شناخت کلیت عملکرد اقتصادی اهای خیرخواهانه در ایران میسازمان
های خیرخواهانه را های اقتصادی مردم در قبال سازمانگیری از رویکرد اکتشافی و استفاده از روش پیمایش، کنشکوشد تا با بهرهمی

دست پیدا کنیم. در این پژوهش، های خیرخواهانة ایرانی های تأمین مالی مطلوب برای سازمانبسنجد تا از این رهگذر به شناخت روش
شناسی پژوهش پرداخته و کنیم سپس به طرح روشهای خیرخواهانه را بررسی مینخست ادبیات تجربی مرتبط با خیرخواهی و سازمان

 کنیم. های مرتبط با پیمایش را ارائه مینهایتاً یافته

 ادبیات پژوهش

 ادبیات تجربی
ایران و جهان به ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و سایر ابعاد های مرتبط با خیرخواهی در در پژوهش

هایی تأکید کنیم که بر ابعاد مالی و اقتصادی کنیم تا بر پژوهشمرتبط توجه شده است. در بررسی ادبیات تجربی این حوزه تالش می
 اند. ها نظر داشتهاین سازمان

 پیشینة انگلیسی
نحوه  یبه بررس «یردولتیغ یهاسازمان یبرا ییهاسمیدر عمل: مکان ییپاسخگو»با عنوان  یپژوهش کیدر  (2443) میابراه-

ها و : گزارششوندیم یگسترده بررس سمیپژوهش پنج مکان نیپردازد. در ا یم  NGOیردولتیغ یتوسط سازمان ها ییپاسخگو
 ای« ابزار»که به عنوان  زم،ی. هر مکانیاجتماع یهایزیو مم یمید، مشارکت، خود تنظعملکر یهایابیو ارز هایابیافشا، ارزش یهاهیانیب

 نی. در اکیاستراتژ-یو عملکرد ،یخارج-یداخل ن،یی: رو به پاشودیم لیتحل یریپذتیدر سه بعد مسئول شود،یم زیمتما «ندیفرا»
که  یکرده است در حال دیبه اهداکنندگان تأک «یارجخ» تیلو مسئو« باال» یریپذتیدر عمل، بر مسئول ییپژوهش بر پاسخگو
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عمدتاً بر  گذارانهیو سرما یردولتیغ یهاسازمان ن،یاند. عالوه بر امانده یباق افتهینسبتاً توسعه ن «یداخل»و  «ینزول» یهاسمیمکان
 یاسیو س یاجتماع راتییتغ یم براالز دتبلندم «کیاستراتژ» یندهایفرآ یبه جا «یعملکرد» یریپذتیمدت مسئولکوتاه یهاپاسخ

 مورد بحث قرار گرفته است. نیریو خ یردولتیغ یسازمان ها یبرا یدیکل یخط مش نیا یامدهایپ زین تیاند. در نهاتمرکز کرده داریپا
در جامعه در  یبا اختالالت 2424کرونا پرداخت. بهار  یماریب هیاول یدر ماه ها ریدر کار خ راتییتغ ةمسئل یبه بررس (2424) مِش-

 نیداشت که ا یرانگریو یتلفات انسان دیجد روسیها هرگز تجربه نکرده بودند. کروناو ییکایاز آمر یاریرقم خورد که بس یسطح
قرار داد.  ریهمه جوانب را تحت تأث باًیکرد و تقر جابیرا ا یاجتماع یجامعه و فاصله گذار گسترده یلیتعط ،یبحران بهداشت عموم

همزمان مدارس  یلیگرد هم آوردند. با تعط یدیجد یخود را به روش ها یو حرفه ا یشخص یآوردند و زندگ یر در خانه روافراد به کا
مدرسه  یخود، نقش مراقب کودکان و مرب یکار یها تیشدند عالوه بر مسئول رمجبو نیاز والد یاریاز کودکان، بس یو مراکز نگهدار

است  11-دیکوو یریگافراد در پاسخ به همه ریدر بخشش و کار خ راتییدرک تغ یبرا ینقطه شروع اهافتهی نی. ارندیبر عهده بگ زیرا ن
منحصر  طیمح نیمتحده در ا االتیا یخانواده ها نهچگو نکهیدر مورد ا یدیجد نشیمطالعه ب نیکه همچنان در حال گسترش است. ا

سوم از خانواده  کیامراست که  نیاز ا یها حاک افتهیارائه داده است.  پاسخ دادند، ریکار خ یازهایبه فرد به صورت بشردوستانه به ن
که  زیافراد ن هیشدند و بق ودخ ی. زنان سرپرست خانوار مجبور به کاهش کمک هاکردندیکمک م میرمستقیاز آنها غ یمین ماً،یمستق

و  یرانتفاعیبه متخصصان غ تواندیم هاافتهی نیبودند. ا یبحران اقتصاد یها یبده ریخود شدند ، درگ یمجبور به کم کردن کمک ها
 یکردهایرو نیکنند و همچن میخود را تنظ یفرد یاعطا یهایاستراتژ ،یکمک کند تا با ادامه بحران فعل یمال یهاکمک یآورجمع

 آگاه کنند. ندهیآ یهاخود را در قبال بحران
در مورد مسائل  یرانتفاعیموسسات غ یها دگاهید یبه بررس یمال نیمبا عنوان چشم انداز تا یدر پژوهش(2424مارتین و همکاران )-

 یرا انجام م یمهم یهستند که کارها یافراد ت،یو داوطلبان، در نها یرانتفاعیدر هر گفتگو پرداختند. کارکنان غ یبشردوست یجار
 یرانتفاعیعامل غ رانیاز مد  CEP، 2411است که در نوامبر  لیدل نیکند. به هم یم تیاز آن حما یبشردوست یها ندهند که انجم

 ،یاتیکد مال ریاخ راتییتغ ریکه به شدت در بخش بشردوستانه مورد بحث قرار گرفته است، از جمله تأث یدر مورد انواع موضوعات جار
 هیوجوه توص بیو معا ایکرد. مزا یبررس ،یدر مورد رکود اقتصاد هاینگران ،یرانتفاعیغ یهاندر درآمد سازما شدهینیبشیپ راتییتغ

  کینیموازد مورد بحث است. همچن گریاز د هیهد رشیپذ یهااستیو استفاده از س وعی( و شDAFاهداکنندگان ) یشده از سو
و  یرانتفاعیغ یعامل، انجام شد. مشخص شد سازمان ها رانیاز مد ینمونه مل کیپانل اعطاکنندگان، به عنوان  یبرا ینظرسنج

به  شتریب ایدالر  ونیلیم 5کنند، ساالنه  یم افتیمتفاوت در یو شرکت ها ادیاز بن یکمک مال کیه حداقل ک نهیکمک هز یایجو
 آورند. یدست م

از  یبه عنوان بخش یشرکت ةبشردوستان ایهتیکارکرد فعال یبه بررس یبه عنوان استراتژ یبا عنوان بشردوست یادر مقاله (2443) اییسا-
است،  «کیاستراتژ» یحرکت یحرکت بشردوستانه شرکت کیکه  دهندی. محققان و شاغالن نشان مپردازدیبهبود شرکت م یاستراتژ

اقدام بشردوستانه هم است.  کنندهافتیکه به نفع در یدر حال بخشدیشرکت را بهبود م کیاستراتژ تیوقعکه م یریمثال، کار خ یبرا
ها اند. دادهساله داشته 5حداقل  یکه برنامه اعطا کندیرا ارائه م ییکایآمر یهاشرکت رانیاز مد ینظرسنج کی یهاافتهیمقاله  نیا

 هاافتهی. شوندیم ترکیبشردوستانه استراتژ یهاتیبا فعال شانیهاباورند که شرکت نیابزرگ بر  یهاشرکت رانیکه مد دهدینشان م
 نی. اشوندیم بیترک کیاستراتژ یبشردوست عیتسر یبرا یاندر سطح سازم یو فرد یشرکت ،ینهاد راتیکه تأث دهندینشان م نیهمچن

 داشته باشد. یتریحال تکامل است تا بازار رقابت رد یشرکت یبشردوست تیکه ماه کندیم تیباور را تقو نیا هاافتهی
مفهوم و سازمان در  نیا یسبه برر« متحده االتیدر ا یو سازمانده یدر مورد بشردوست یتأمالت»با عنوان  یادر مقاله (2421ی )فِرِ-

کنند.  یم فایمتحده ا التیجامعه در سراسر ا یسازمانده یاز تالش ها تیدر حما یبشردوستانه نقش عمده ا یادهای. بنپردازدیم کایآمر
اوقات  یهکه گا یگذارهیسرما یکردهایرو لیبه دل کنند،یفراهم م یسازمانده یدالر برا هاونیلیم ساالنهکه آنها  ییاز آنجا یحت

 کی یهامقاله بر بازتاب نیاند. اقرار گرفته یمورد انتقاد جد کند،یم فیها را تضعآن یو حت کندیرا مختل م یدهسازمان یاهداف اصل
 مقاله نیجامعه بشردوستانه متمرکز است. ا یکار در ساختارها نیانجام ا یهاجامعه و چالش یاندهاز سازم تیبه دنبال حما گذارهیسرما

و  رد،یگیبشردوستانه مورد استفاده قرار م یهایگذارهیسرما هیتوج یبرا رییتغ یهاهیقدرت، نظر میرا که مفاه یبه طور خاص روش
 یبررس یدهاز سازمان تیحما یاستفاده از قدرت خود برا یرا برا گذارانهیسرما ییتوانا ،یاجتماع راتییدر مورد تغ دارشهیر اتیفرض

 یدهو سازمان یمال کنندگاننیتأم نیتر در مورد رابطه مناسب ببحث گسترده کیها را در بازتاب نیا نیاله همچنمق نی. اکندیم
 .دهدیقرار م یمورد بررس یمردم



 ة ایرانی از منظر یک پیمایش آنالینهای خیرخواهانة جامعها؛ نگاهی به کنشدر خیریه مجید ولی محمدی و علیرضا اسکندری نژاد:تأمین مالی جمعی

 پیشینة فارسی
تا با تالش کرده است  هیریخ یاجتماع یابیدر چارچوب بازار یرفتار بخشندگ یبندبا عنوان بخش یدر پژوهش (1310) پوریمسعود-

کند  یرفتار بخشندگ یبنددرآمد اقدام به بخش زانیو م یکمک مال زانیکمک روزانه و م انه،یمبنا قرار دادن چهار شاخص کمک ماه
با  یسازشده و رفتار مطلوب متناسب دهیمناسب با هر بخش بازار تدارک د یغیو تبل یجیترو نامهتا بر شودیباعث م یبندچرا که بخش

 یو موثر برا یکاربرد یاز ابزارها یکیبه عنوان  هیریخ یاجتماع یابیشده است که بازار ادآوریپژوهش  نیدر ا. ودهر بخش ش طیشرا
بودجه  یدارند تا قسمت اصل لیتما هیری. موسسات خردیگیمورد استفاده قرار م ازمندانیبه ن ککم یبرا نیمخاطب قیو تشو بیترغ
 یهاتیبهبود فعال یبرا یابیبازار یکنند که در طول دو دهه، محققان دستاوردها نهیزپول ه شیخود را در خصوص افزا یابیبازار
با آن مواجه هستند، جذب کردن و به دست آوردن  هیریخ یهامانکه ساز یمعتقدند چالش یاند، برخپول را منتشر کرده شیافزا

 ندیدر فرآ .ابدییم شیافزا یکنندگان فردمشارکتجلب  یکم شده و رقابت برا یدولت یهاتیکه حما یدر زمان شتریب یهاکمک
پژوهش با  نیمنظور در ا نیاست؛ به هم یضرور یمشابه امر وهمگن  یهابازار به به گروه یبندبخش ،یاجتماع یابیبازار یزیربرنامه

که پنج نوع رفتار  دهدیان منش قیتحق جینفر از پنج منطقه تهران انتخاب شدند و نتا 010 ،یاخوشه یریگاستفاده از روش نمونه
منحصر به خود است.  یاجتماع یابیربازا ازمندین هاهیریجذب توسط خ یدر نمونه مورد مطالعه وجود دارد که هر کدام برا یبخشندگ

ارند د یبهتر یدارند، خوشه دوم نسبت به خوشه اول سطح درآمد ینییپا اریاست که درآمد بس یمطالعه شامل افراد نیخوشه اول در ا
 یدرآمدپنج خوشه دارند. خوشه سوم سطح  نیصدقه روزانه را در ب زانیم نیخوشه باالتر نیاما همچنان درآمدشان کم است و با ا

 ییباال یبوده است. خوشه چهارم و خوشه پنجم از سطح درآمد نییصدقه روزانه آنها پا زانیدارند و اغلب متاهل هستند اما م یمتوسط
 .را دارد انهیصدقه ماه نیشتریها، خوشه چهارم بهمه خوشه نیو در ب برخوردارند

و همکارانش تالش کردند تا ساختارها و  یمیمردم نهاد، مق یهادر مقاله تعادل نامتقارن در بستر سازمان( 1311مقیمی و همکاران )-
و  یآنها را کند کرده است، بررس ییند اجرامردم نهاد کارکرد خود را نداشته باشند و رو یهارا که منجر شده است تا سازمان یبستر

و  ادیبنداده یةنظر نیچنو هم هاهیریاندرکاران آگاه در حوزه خنفر از دست ستیبا ب مصاحبهپژوهش با  نیقرار دهند. در ا ینیمورد بازب
شده است.  یمسئله پژوهش بررس« هاتعادل نامتقارن در بستر سمن»با عنوان  یمحور ةمقول کی تیدر نها یسپس در ادامه با کدگزار

است که  یحفظ شده حاصل عدم توازن داریمتعادل و پا ستمیس یکنون ةورکه در د دهدیآمده از پژوهش نشان ممدل به دست تیدر نها
 ریمردم نهاد چشمگ یهادولت در ارتباط با سازمان یتیامن یهاشیمردم نهاد و ترس و گرا یهادر آن ضعف و عدم سالمت سازمان

با موارد  تواندیاست که م ینامناسب تیدر آن قرار دارد، موقع ستمیس که یتیکه وضع دهندیپژوهش نشان م یهاداده تیدر نها است.
امر لزوم  نیمردم به دولت همراه شود و هم یاعتمادیو ب یداوطلبان مردم زشیر ،یو اجتماع یفرهنگ یهاچون وقوع بحران یگرید
 .دهدینشان مرا  یکنون تیوضع رییتغ

 پژوهش روش
های خاصی از عددی دبارة جنبه-هدف پیمایش تولید آمار و توصیفات کمی»برد. در واقع، پژوهش حاضر از روش پیمایش بهره می

دهد که هایی را شکل میهای افراد دادهآوری اطالعات پرسش از افراد است؛ پاسخترین روش جمعجمعیت مورد مطالعه است. اصلی
چهره، پیمایش تلفنی، پیمایش پستی بهها انواع مشخصی دارند؛ پیمایش حضوری یا چهره(. پیمایش1: 2410)فاولر، « تحلیل استقابل 

محور یا آنالین ها هستند. پژوهش حاضر از پیمایش آنالین بهره گرفته است. پیمایش وبترین انواع پیمایشو پیمایش آنالین از اصلی
آوری ها را از مخاطبان پهنة اینترنت جمعکند و دادهژوهشگر پرسشنامة خویش را در بستر وب بارگذاری میپژوهشی است که در آن پ

پذیری، سرعت، سهولت، دسترسی آسان به جمعیتی اند ازجمله انعطافهای آنالین نام بردهکند. مزایای بسیاری را برای پیمایشمی
دهی گیری، مسائل حریم خصوصی و نرخ پاسخنالین نقایصی نیز دارد. خطای نمونههزینه بودن. با این حال، پیمایش آعظیم و کم

هایی که پیمایش رغم تمامی محدودیت(. علی2410اند )اوانز و ماتور، اندک ازجمله نقایصی است که برای پیمایش آنالین نام برده
 ها بهره برد. ری دادهآوعنوان روشی بهینه جهت جمعتوان از آن بهآنالین به همراه دارد، می

گیرد و ها، پرسشنامه در معرض عموم افراد قرار میاست. در این پیمایش 1پیمایش آنالین حاضر از نوع غیرمحدود خودگزینشگر
توانند از طریق بارگذاری پرسشنامة خود در ها میصورت آزادانه در آن شرکت کنند. این پیمایشتوانند بهمخاطبین اینترنت می

شرکت در این پیمایش محدودیتی ها یا سایر بسترهای اینترنتی که در معرض دید عموم مردم قرار دارد، انجام شوند. افراد برای توبسای

                                                                                                                                                   
1 Unrestricted self-selected survey 
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توانند در این شود. از سویی دیگر، افراد به خواست خود میندارند به همین خاطر از عنوان غیرمحدود برای این پیمایش استفاده می
کنند و کنندگان محدودیتی اعمال نمیها آن است که بر مشارکتخصوصیت اساسی این پیمایش»پیمایش شرکت کنند. در واقع 

گیری گیری این پیمایش غیراحتمالی است. در نمونه(. نمونه114: 2411)فریکر، « عهدة فرد استتصمیم شرکت در پیمایش کامالً به
دهندگان گر، پژوهشگر پرسشنامه را در معرض پاسخ تعدادی نامحدود از پاسخغیراحتمالی مرتبط با پیمایش غیرمحدود خودگزینش

گیری این پژوهش تا حد دهد، به همین علت نمونهها و بسترهای انتخاب صورت میار را از طریق پلتفرمدهد و این کبالقوه قرار می
 نفر است و سطح اجرای پژوهش نیز ملی است.  150گیری آسوده یا در دسترس شباهت دارد. حجم نمونة پژوهش زیادی به نمونه

توان از مفاهیم حساس جای طرح چارچوب نظری میتقرایی تکیه دارد، بهاز آنجا که پژوهش حاضر از نوع اکتشافی است و بر منطق اس
های تجربی سازد. آنچه از مطالعات پیشین و یافتههای پژوهش هموار میگیری پرسشپژوهش سخن گفت که زمینه را برای شکل

ها، فواصل کمک نقدی به ریهها، حجم کمک نقدی به خینوع کمک به خیریه توان استنباط کرد آن است که عناصری مانندمی
 های اصلی پژوهش حاضر نیز بر این سه حوزه استوار است.ها حائز اهمیت بسیاری برای شناخت است. از این رو پرسشخیریه

 ها یافته

های یپردازیم. این متغیرها به ما پراکندگی و تنوع ویژگشناختی پژوهش میای یا جمعیتدر این بخش به توصیف متغیرهای زمینه
 دهند. دهندگان را نشان میپاسخ

 شناختیهای جمعیتیافته

 جنسیت 

 کنندگان. جنسیت مشارکت1جدول 
 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی جنسیت

 0/51 0/51 0/51 544 مرد

 4/144 6/02 6/02 040 زن

  4/144 4/144 150 کل

 اند. درصد( زن بوده 6/62نفر ) 040درصد( مرد و  0/51نفر ) 554کننده، رکتنفر مشا 150دهد که از میان های پژوهش نشان مییافته

 ملیت

 کنندگان. ملیت مشارکت۲جدول 
 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی ملیت

 5/10 5/10 5/10 100 ایرانی

 1/11 1/1 1/1 11 افغانستانی

 4/144 4/3 4/3 3 سایر

  4/144 4/144 150 کل

 3درصد( افغانستانی و  1/1نفر ) 11درصد( ایرانی،  5/10نفر ) 100کنندة کل، نفر مشارکت 150های پژوهش، از میان بر اساس یافته
 اند. ها بودهدرصد( نیز از سایر ملیت 3/4نفر )

 مذهب

 کنندگان. ملیت مشارکت3جدول 
 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی مذهب

 6/10 6/10 6/10 146 مسلمان)شیعه(

 4/11 0/0 0/0 02 مسلمان)سنی(

 5/11 4/5 4/5 5 کلیمی

 4/144 4/5 4/5 5 کل

درصد(  0/0نفر ) 02درصد( مسلمان شیعه،  6/10نفر ) 146کنندة کل، نفر مشارکت 150های پژوهش حاکی از آن است که از یافته
 درصد( نیز مسیحی هستند.  5/4نفر ) 5درصد( کلیمی و  5/4نفر ) 5مسلمان سنی، 

 وضعیت تأهل
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 کنندگان. وضعیت تأهل مشارکت4جدول 
 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی وضعیت تأهل 

 4/01 4/01 4/01 054 مجرد

 4/144 4/53 4/53 540 متأهل

  4/144 4/144 150 کل

 اند. درصد( متأهل بوده 53نفر ) 540درصد( مجرد و  01نفر ) 054کنندة پژوهش، نفر مشارکت 150های پژوهش، از بر اساس یافته

 تحصیالت

 کنندگان. تحصیالت مشارکت5جدول 

 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی تحصیالت

 1/0 1/0 1/0 05 ابتدایی و راهنمایی

 3/21 1/22 1/22 211 دیپلم

 4/65 1/31 1/31 361 کارشناسی

 6/01 5/22 5/22 216 کارشناسی ارشد

 0/12 2/5 2/5 54 دکتری

 5/13 4/1 4/1 1 وزویح

 4/144 5/6 5/6 62 کاردانی

  4/144 4/144 150 کل 

 

نفر  211درصد( دارای مدرک ابتدایی و راهنمایی،  1/0نفر ) 05کنندة کل، نفر مشارکت 150های پژوهش، از میان بر اساس یافته
نفر  216درصد( دارای مدرک کارشناسی،  1/31نفر ) 361درصد( دارای مدرک کاردانی،  5/6نفر ) 62درصد( دارای مدرک دیپلم،  1/22)
درصد( نیز دارای مدارک حوزوی  1/4نفر ) 1درصد( دارای مدرک دکتری و  2/5نفر ) 54درصد( دارای مدرک کارشناسی ارشد،  5/22)

 هستند. 

 وضعیت اشتغال

 کنندگان. وضعیت اشتغال مشارکت6جدول 

 د تجمعیدرص درصد صحیح درصد فراوانی وضعیت اشتغال

 0/04 0/04 0/04 311 شاغل تمام وقت

 5/56 0/15 0/15 154 شاغل پاره وقت

 1/12 0/15 0/15 100 در جستجوی کار 

 1/01 1/1 1/1 16 خانه دار

 6/10 1/10 1/10 101 محصل یا دانشجو 

 5/11 1/0 1/0 01 بازنشسته

 4/144 4/5 4/5 5 توان یاب

  4/144 4/144 150 کل 

 

درصد( شاغل  1/15نفر ) 154وقت، درصد( شاغل تمام 0/04نفر ) 311کنندة کل، مشارکت 150های پژوهش، از میان یافته بر اساس
نفر  01درصد( محصل یا دانشجو،  1/10نفر ) 101دار، درصد( خانه 1/1نفر ) 16وجوی کار، درصد( در جست 0/15نفر ) 100وقت، پاره

 یاب هستند. ( نیز توان5/4نفر ) 5درصد( بازنشسته و  1/0)

 قومیت

 کنندگان. قومیت مشارکت7جدول 

 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی قومیت

 4/64 4/64 4/64 515 فارس

 1/13 4/13 4/13 125 ترک

 0/16 3/3 3/3 32 لک
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 1/05 3/1 3/1 01 کرد

 1/14 4/5 4/5 00 لر

 5/13 0/2 0/2 21 مازندرانی

 0/10 3/1 3/1 12 عرب

 1/16 1/1 1/1 10 گیلک

 2/11 4/5 4/5 5 بلوچ

 1/11 4/5 4/5 5 ترکمن 

 4/144 3/2 3/2 22 سایر

  4/144 4/144 150 کل

 3/3نفر ) 32درصد( ترک،  13نفر ) 125درصد( فارس،  64نفر ) 515کنندة کل، مشارکت 150های پژوهش، از میان بر اساس یافته
 1/1نفر ) 10درصد( عرب،  3/1نفر ) 12درصد( مازندرانی،  0/2نفر ) 21درصد( لر،  5نفر ) 00رد، درصد( ک 3/1نفر ) 01درصد( لک، 

 ها هستند. درصد( نیز از سایر قومیت 3/2نفر ) 22درصد( ترکمن و  5/4نفر ) 5درصد( بلوچ،  5/4نفر ) 5درصد گیلک(، 

 های اصلی پژوهشیافته

 نوع کمک 
دهد. پرسش اساسی در این قسمت آن بوده کنندگان را مورد سنجش قرار میخواهانة مشارکتهای خیراین متغیر نوع و مدل کمک

 اند.ای از انجام کار خیرخواهانه را در اولویت قرار دادهاست که افراد چه گونه

 های خیرخواهانهکنندگان به سازمان. نوع کمک مشارکت8جدول 

 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی نوع کمک 

 2/12 2/12 2/12 111 کاال یا وسیله اهدا 

 0/22 2/14 2/14 10 تاسیس و مدیریت

 1/54 1/21 1/21 265 کار داوطلبانه 

 6/10 5/00 5/00 026 کمک نقدی

 4/11 0/0 0/0 02 میزبانی از فعالیت ها 

 4/144 1/0 1/0 14 سایر 

  4/144 4/144 105 کل 

 10درصد( از طریق اهدا کاال یا وسیله،  2/12نفر ) 111کنندة کل، نفر مشارکت 150غیر، از میان های مرتبط با این متبر اساس یافته
 5/00نفر ) 026درصد( از طریق کار داوطلبانه،  1/21نفر ) 265درصد( از طریق تأسیس یا مدیریت سازمان خیرخوهانه،  2/14نفر )

 1نفر ) 14های خیرخواهانه و اختیار قرار دادن فضا و میزبانی از فعالیت درصد( از طریق در 0/0نفر ) 02درصد( از طریق کمک نقدی، 
 پردازند.ها به کار خیرخواهانه میها و مدلدرصد( نیز از طریق سایر روش

 فواصل زمانی انجام کار خیر
 کنندگان است. تمرکز این متغیر بر شناسایی فواصل زمانی انجام کار خیر از سوی مشارکت

 کنندگانهای خیرخواهانه از سوی مشارکتصل زمانی کمک. فوا9جدول 
 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی فواصل زمانی

 5/61 5/61 5/61 601 ماهانه

 1/10 2/11 2/11 141 ماهسه

 0/02 1/0 1/0 31 ماهشش

 2/14 0/1 0/1 11 ساالنه

 1/10 5/0 5/0 03 صرفاً اعیاد مذهبی

 2/11 5/2 5/2 20 صرفاً اعیاد ملی

 4/144 0/2 0/2 21 گاه بهگاه

  4/144 4/144 150 کل

ماه  3درصد( هر  2/11نفر ) 141صورت ماهانه، درصد( به 5/61نفر ) 601کنندة کل، نفر مشارکت 150ها، در میان بر اساس یافته
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نفر  20های مذهبی، درصد( صرفاً در مناسبت 5/0نفر ) 03درصد( ساالنه،  0/1نفر ) 11بار، ماه یک 6درصد( هر  1/0نفر ) 31بار، یک
 صورت گاه به گاه به کار خیر مبادرت دارند. درصد( به 0/2نفر ) 21های ملی و درصد( صرفاً در مناسبت 5/2)

 میزان کمک مالی
است که در آخرین کنندگان تمرکز دارد. به این منظور، از مخاطبان پرسیده شده متغیر حاضر بر سنجش میزان کمک مالی مشارکت

 اند، حدوداً چه مبلغی صرف این کار شده است. ای که به نیازمندی کمک مالی کردهمرتبه

 کنندگان. مبلغ کمک مالی از سوی مشارکت11جدول 

 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی مبلغ کمک  
 6/01 6/01 6/01 311 هزار تومان 54کمتر از 

 0/14 1/21 1/21 211 هزار تومان 144تا  54

 6/00 0/13 0/13 132 هزار تومان 254تا  144

 3/12 1/1 1/1 10 هزار تومان 544تا  254

 4/144 1/1 1/1 10 هزارتومان 544بیشتر از 

  4/144 4/144 150 کل 

تا  54درصد(  1/21نفر ) 211هزار تومان،  54درصد( زیر  6/01نفر ) 311کنندة پژوهش، نفر مشارکت 150ها، از میان بر اساس یافته
درصد(  1/1نفر ) 10هزار تومان و  544تا  254درصد(  1/1نفر ) 10هزار تومان،  254تا  144درصد(  0/13نفر ) 132هزار تومان،  144

 اند.کرده هزار تومان کمک مالی 544نیز بیشتر از 

 های خیرخواهانههای آشنایی با فعالیتکانال
های توصیفی این متغیر ها تمرکز دارد. با استفاده از یافتههای خیرخواهانه و خیریهای آشنایی با فعالیتهاین متغیر بر سنجش کانال

 ای در میان عموم جامعه اقبال بیشتری دارد.رسانیهای اطالعتوان دریافت که چه شیوهمی

 های خیرخواهانهکنندگان با فعالیت. نحوة آشنایی مشارکت11جدول 
 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی های خیرخوهانهلیتآشنایی با فعا

 3/10 3/10 3/10 116 تلویزیون

 1/21 0/3 0/3 33 تبلیغات شهری

 6/21 0/5 0/5 56 تبلیغات اینترنتی

 0/34 2/3 2/3 31 تبلیغات پیامکی

 6/33 0/2 0/2 21 سلبریتی ها 

 1/14 0/56 0/56 504 شبکه های اجتماعی

 0/15 1/5 1/5 55 و آشنایان اقوام،دوستان

 4/144 2/0 2/0 04 سایر

  4/144 4/144 151 کل 

 

های تلویزیونی، درصد( از طریق برنامه 3/10نفر ) 115کنندة پژوهش، نفر مشارکت 150های مرتبط با این متغیر، از میان بر اساس یافته
درصد( از طریق تبلیغات  2/3نفر ) 31د( از طریق تبلیغات اینترنتی، درص 0/5نفر ) 56درصد( از طریق تبلیغات سطح شهر،  0/3نفر ) 33

درصد( از طریق  1/5نفر ) 55های اجتماعی، درصد( از طریق شبکه 0/56نفر ) 504ها، درصد( از طریق سلبریتی 0/2نفر ) 21پیامکی، 
 اند.های خیرخواهنه آشنا شدهالیتها با فعدرصد( نیز از طریق سایر کانال 2/0نفر ) 04دوستان، اقوام و آشنایان و 

 گیری بحث و نتیجه
صورت نقدی و در های خویش را بهکنندگان بیشتر گرایش دارند که کمکآمد این بود که مشارکتهای پیمایش برمیآنچه از داده

های خیرخواهانه ها یا سازمانریهکنندگان به خیهای خیرخواهانه پرداخت کنند. مبلغی که مشارکتها و سازمانفاصلة ماهانه به خیریه
های بسیار یکی از شیوه 1دهد که تأمین مالی جمعیهزار تومان است. مجموعة این نکات نشان می 54کنند عمدتاً کمتر از پرداخت می

مثابة یک انبوه بهتوانند از آن برای تأمین مالی خویش استفاده کنند. تأمین مالی های خیرخواهانه در ایران میمؤثر است که سازمان
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های آنالین اشکال جدیدی از تأمین مالی و پلتفرم Web 2.0های تکنولوژیک نظیر وب روش مکمل تأمین مالی ظهور کرد. پیشرفت
نشئت گرفته است. این  1سپاریتر جمعرا به وجود آوردند که در دسترس عموم مردم قرار گرفت. تأمین مالی جمعی از مفهوم جامع

بنای خرد جمعی شکل گرفته است، مفهومی که ناظر بر تصمیمات بهتر گروه نسبت به فرد است. ایدة اساسی تأمین مالی مفهوم بر م
گردد )جووانوویچ، آوری پول از تعدادی زیادی انسان است. پیشینة این روش تأمین مالی به ابتدای قرن بیست و یکم باز میانبوه، جمع

2411 .) 
هایی است که شباهت بسیار ریزان یکی از آئینای طوالنی در ایران دارد. آئین گلتأمین مالی جمعی سبقه بسیاری معتقدند که شیوة

های فرهنگی و رسد که زمینهرود. به نظر میکار میای که برای مقاصد خیرخواهانه بهزیادی به شیوة تأمین مالی جمعی دارد، شیوه
مدل کلی دارد که  0(. روش تأمین مالی جمعی 1311زاده و همکاران، فراهم است )حسناجتماعی تأمین مالی جمعی در ایران بسیار 

 توانند بر اساس آن اقدام کنند.های خیریه میسازمان
 های تأمین سرمایه. مدل12جدول 

 حالت تأمین سرمایه مدل کسب و کار توصیف دهندههای ارائهنمونه سایت

GoFoundMe, Justgiving گذاران بدون انتظار ردوستانه و سرمایههای بشپروژه
های درونی و معنوی پادایش مالی و بیشتر دارای انگیزه
ای و بدون های خیریههستند. این مدل شبیه به حمایت

 ریسک است.

 کمک بالعوض اهدا / کمک بالعوض

Indiegogo, Kickstarter کنند. گذاران یک هدیه بابت قدردانی دریافت میسرمایه
دل دارای انواع مختل شامل اسپانسری، این م

فروش، خرید با تخفیف، هزینه سفارش یا پیشپیش
هاست. این مدل دارای ریسک برای عضویت در باشگاه

 پایین است.

 پاداش

Kiva, LendingClub, 

Funding Circle, Zopa 
گذاران با نرخ بهرة مشخصی به صاحبان ایده و سرمایه

ها به دو صورت این نوع وامدهند. کسب و کار وام می
 شوند.مدت اعطا میمدت و بلندکوتاه

 گذاریسرمایه وام

Crowdcube, 

Crowdfunder, 

Crowdcube, Seedrs, 

SellaBand 

پردازند و گذاران به خرید سهام و کسب و کار میسرمایه
شوند. این روش عموماً به در سود و زیان آن شریک می
د آتی، خرید سهمی از یک سه شکل دریافت سهم از سو

پروژة عمومی یا خرید سهمی از امالک و مستقالت 
 است.

 سهام

 (1311غالم و همکاران )منبع: حاجی
تواند از نوع بالعوض باشد. در توان ادعا کرد که تأمین مالی جمعی در بستر خیرخواهی و نیکوکاری صرفاً میبر اساس جدول فوق، می
های رسانند و این سازمانهای خیرخواهانه میهای مختلف به دست سازمانادیر اندکی پول را از طریق پلتفرماین مدل افرادِ بسیاری مق

 توانند از طریق این مبالغ بودجة مورد نیاز خود را تأمین کنند. می
های سنتی تأمین مالی شیوه های جمعی،های ارتباطی و گسترش اینترنت و رسانهنباید فراموش کرد که با پیشرفت روزافزون تکنولوژی

های وقت ها که عمدتاً مبتنی بر تأمین مالی فردی است، خیریههای خیرخواهانه نخواهند داشت. در این شیوهبازده الزم را برای سازمان
وانند با استفاده از ها میکنند. با این حال، این سازمانآوری مقادیر زیادی پول از یک یا چند خیّر صرف میبسیار زیادی را برای جمع

آوری کنند. این های اجتماعی و اینترنت مقادیر کثیری پول را از طریق تعداد پرشماری انسان از سرتاسر جهان جمعهای شبکهظرفیت
ها نسبت به آن جلب شده است )مبشر راد و غنبر کم طی یک دهة اخیر در ایران محل بحث و بررسی بوده است و توجهموضوع دست

(. با این حال، وجود بسترهای الزم برای تأمین مالی جمعی موضوع بسیار پراهمیتی است که کمتر به آن پرداخته شده 1311ی، طهران
ها گیری این پلتفرمرسد که تأسیس و شکلیابند. به نظر میهای مناسب برای این استراتژی مالی در ایران نایاب یا کماست. پلتفرم

 ای تأمین مالی کمک بسیاری زیادی کند. ها برتواند به خیریهمی
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