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بررسی عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری مردم مشهد نسبت به سنت وقف
(مطالعه موردی :منطقه ثامن مشهد)
این مقاله برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان مرکزی امیدوار در رشته مدیریت اماکن متبرکه مذهبی دانشگاه بین
المللی امام رضاع) با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری مردم مشهد نسبت به سنت وقف (مطالعه موردی :منطقه ثامن مشهد)
بوده است.
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چکیده
تحقیق و کنكاش در خصوص وقف نشان میدهد که احكام حقوقی و بهویژه رواج فرهنگ وقف در اسالم بحث
مهم و گستردهای است .از سوی دیگر نقش وقف به عنوان یك امر مدنی برخواسته از معارف و فرهنگ واالی
اسالمی در توسعه اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سامان بخشی به مسایل و مشكالت جامعه بر کسی پوشیده
نیست و در این میان عملكرد مطلوب نهادهای متولی و دستاندرکار تأثیر بسزایی در برخورداری جامعه از اثرات
مختلف موقوفات مردمی و تمایل به مشارکت بیشتر آنان در این امر دارد .هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی
عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری مردم مشهد نسبت به سنت «وقف» میباشد ،که به منظور سنجش تمایل رفتاری
از مدل رفتار برنامهریزیشده آیزن ( )9170استفاده شده است .این پژوهش از حیث ماهیت ،کاربردی 2و از
لحاظ نحوه گردآوری داده ها ازنوع توصیفی -9پیمایشی -1مقطعی 0است .جامعهی آماری پژوهش ،شهروندان
ساکن در منطقهی ثامن مشهد هستند .با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری ،بر اساس جدول مورگان 0جامعه
نمونه با حجم  981نفر تعیین شده که با استفاده از شیوهی نمونهگیری احتمالی (تصادفی)ساده 7مورد بررسی
قرار گرفتهاند .در مجموع از میان پرسشنامههای توزیعشده  987پرسشنامه سالم گردآوری شد .نتایج تجزیه و
تحلیل آزمون معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  Smart PLSحكایت از تأیید فرضیههای پژوهش دارد.
نتایج نشان دادند که نگرش کلی ،هنجارذهنی و کنترل رفتاری ادارکشدهی شهروندان منطقه ثامن به طور
معنیداری با تمایل رفتاریشان نسبت به سنت حسنه وقف در ارتباط میباشد .میزان ضریب مسیر نگرش،
هنجارذهنی و کنترل رفتارادراک شده به تمایل رفتاری به ترتیب برابر با  ./921 ، ./219و  ./190است که
نشاندهنده میزان تاثیر سه مولفه به صورت مستقیم بر تمایل رفتاری است .در نهایت مشخص شد که سه
مولفه نگرش ،هنجارذهنی و کنترل رفتار ادراک شده  00درصد از تغییرپذیری تمایل رفتاری را تبیین میکند؛
لیكن این ارتباط دارای شدت و ضعف میباشد.
کلید وازهها :وقف ،نگرش ،هنجار ذهنی ،کنترل رفتاری ادارکشده ،مدل رفتار برنامهریزیشده.
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مقدمه
وقف یكی از سنتهای حسنه در تعالیم مذهبی و دین اسالم است.
طبق آیات قرآن کریم و روایات اسالمی وقف یكی از باارزش ترین و
نیكوترین مولفههای احسان و انفاق در راه خدا و خلق خدا است
(عسكری و بغدادی .)9911 ،وقف ،سابقه طوالنی در فرهنگ ملل و
تمدنهای تاریخ بشری دارد .تاریخچهی وقف به پیش از ظهور اسالم
باز میگردد .شواهد و قرائن نشان میدهد ،که این عنوان پیش از
اسالم بین پیروان همه ادیان در غرب و شرق متداول بوده و ادارهی
معبدها ،صومعهها و آتشكدهها ،زندگی اسقفها ،موبدان و کاهنان از
منافع و درآمدهای موقوفات بوده است (الكبیسی .)9901،موقوفات در
تاسیس و تداوم حیات نهادها و مراکز فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
تاثیر فراوانی داشته و توانستهاند در دورههای مختلف تاریخ منشا
حرکتهای موثری باشند (پوراحمد ،منوچهری میاندوآب ،رفیعیمهر و
آقاصفری.)9912 ،
فرهنگ و تمدّن اسالمی و عناصر تشكیل دهندۀ آن به گونهای است
که در صورت شناخت عمیق و همه جانبة آنها ،میتوان راهکارهای
توسعه و پیشرفت معنوی و مادی جامعه بشری را در تعالیم حیات
بخش این فرهنگ الهی جستجو کرد .توصیه به داشتن روحیة انفاق،
احسان ،ایثار ،تعاون ،فداکاری ،نوعدوستی،
تعاضد ،همیاری و ایجاد صدقات جاریه ،در قالب سنّت حسنة وقف،
یكی از عناصر و عوامل به وجود آورندۀ فرهنگ و تمدن اسالمی است
که ثمرات علمی ،بهداشتی درمانی ،اجتماعی و فرهنگی فراوانی در
توسعة جامعه و رفع نیازهای روز آن در طول تاریخ داشته است
(پوراحمد و همكاران .)9912 ،در اسالم یكی از راههای تحقق
بخشیدن به اهداف خیرخواهانه وقف است .نهادی که گسترش آن از
یك سو سبب تعدیل و توزیع ثروت و از سوی دیگر موجب از بین
رفتن نیازهای فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه میگردد و می-
توان ادعا نمود سنت حسنه وقف پشتوانه اقتصادی اهداف انسانی
است که در طول تاریخ با توجه به سطح زندگی مردم برای رشد
فرهنگ و دانش بشری تاثیر بسیاری داشتهاست (میرهاشمی و
سرهنگیان :9919 ،صفایی پور ،سیاحی ،زرگرشوشتری و داری پور،
 .)9912وقف به عنوان بارزترین مصداق احسان ،تعاون و عمل صالح
ماندگار ،منشاء خدمات علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در سطح
جامعه است که از این دیدگاه مورد اقبال دولتها بوده و هست .دین
مبین اسالم که برترین و کاملترین ادیان الهی است ،وقف را به
عنوان صدقه جاریه تنفیذ و تحسین مینماید (ابوسعید .)9908 ،وقف
در تمامی ادیان به اشكال مختلفی وجود داشته است .در ایران باستان،
زردتشتیان براساس تعالیم کتاب اوستا ،زمینهای خود را برای ساخت
آتشكدهها ،در جهت ارائه خدمات به زائران و موارد مشابه وقف می-
کردند (عسكری و بغدادی .)9911 ،در کشور ما وقف دارای سابقهای

درخشان و طوالنی مدت است .گرچه این نهاد در دورههای مختلف در
اقتصاد کشور ما نقشی فعال داشته است ،اما دوران صفوی را میتوان
اوج توسعه و رشد اوقاف در ایران در نظر گرفت .به طوری که در
پایان دوران صفوی ،در شهرهای ایران ،کمتر زمین زراعی و یا خانه
مسكونی یافت میشد که تمام یا بخشی از آن وقف نبوده است .وقف
در ایران ابتدا به صورت زمین ،باغ و ملك بود؛ ولی بعدها و به مرور
زمان ،عالوه بر امالک ،مستغالت زیادی از قبیل مغازهها ،اماکن
تجاری ،ابزارهای مختلف تولیدی همچون آسیابها ،نانواییها ،حمام-
های عمومی ،قهوه خانهها ،کورههای گچپزی ،کارگاههای بافندگی،
کشتیهای تجاری ،کتاب و کتابخانه ،پول نقد و مستمریهای مقرر
دولتی برای برخی از افراد نیز جزو موقوفات گردید (مصباحی مقدم،
میسمی ،عبدالهی و قائمی اصل.)9911 ،
علیرغم اینكه نهادهای مشابه وقف در اسالم در کشورهای پیشرفته
جهان همچون سایر نهادهای اجتماعی متناسب با تغییرات متحول
شده و با کارایی قابل توجهی شكل گرفته تا موجب جهشهای
پیشرفتی اجتماعی ،فرهنگی و علمی بیشتر و مؤثرتر باشد ،اما متأسفانه
درکشورهای اسالمی نهاد وقف در عین اهمیت آن در فقه اسالمی و
دارا بودن ظرفیتهای به کارگیری در بخشهای مختلف تولیدی،
خدماتی ،بازرگانی ،صنعتی و غیره متناسب با نیازهای روز هنوز به
پیشرفت و کارایی الزم نرسیده است (میرهاشمی و سرهنگیان،
.)9919
بنابراین به منظور ترویج فرهنگ وقف و برای حفظ و تداوم موقوفات؛
این میراث کهن و جاودان که سند افتخار ملت و سرمایه ماندگار
نسلهای آتی است و همچنین به منظور برخورداری از تأثیرات
مختلف اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ضروری است که نگرش مردم
و به طور کلی تمایالت رفتاری ایشان نسبت به سنت حسنه وقف و
موقوفات مورد بررسی قرار گیرد .بدین ترتیب مسأله اصلی در پژوهش
حاضر ،تحقیق و تتبع در رابطه با عوامل مؤثر بر تمایالت رفتاری مردم
مشهد (به عنوان یكی از شهرهایی که دارای بیشترین آمار موقوفات
است) نسبت به سنت حسنه وقف است ،تا ضمن بررسی عوامل
مذکور ،در جهت فراهم ساختن میل و گرایش و تمایل شهروندان به
این سنت مهم قدمهای مثمر ثمری برداشته شود.
مبانی نظری پژوهش
مفهوم شناسی وقف
وقف از باسابقه ترین میراثهای ارزشمند اسالمی است که از صدر
اسالم تاکنون در همه جوامع اسالمی سخت مورد توجه بوده و به رغم
همه نوسان ها و دگرگونی ها ،آثار بسیار ارزشمند و موثری در زمینه
های گوناگون فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...برجای گذاشته است
(کالنتری خلیل آباد ،صالحی و رستمی .)9981 ،وقف در لغت به
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معنای ایستادن ،نگهداشتن ،توقف ،به حالت ایستاده ماندن و آرام
گرفتن ،حبس کردن و منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی است
(میرهاشمی و سرهنگیان .)9919 ،وقف مصدر باب ضرب یضرب در
لغت به معنای حبس است .همچنین وقف به صیغه اوقاف جمع بسته
میشود .ابن قدامه و موافقین در تعریف مینویسد :الوقف هو تحبیس
االصل و تسبیل الثمره .مراد از االصل در تعریف عین موقوفه است و
مراد از تسبیلالثمره اطالق فواید آن است اعم از غله ،میوه و غیر
اینها برای صرف در جهت تعیین شده از طرف واقف
(الكبیسی .)9901،در ماده  00قانون مدنی آمده است وقف عبارت
است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود (پوراحمد و
همكاران :9912 ،بشیری ،رحیم پور ،زمانی ،رجایی و باقری،)9911 ،
منظور از حبس نمودن عین مال نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال
و همچنین از تصرفاتى که موجب تلف عین گردد؛ زیرا مقصود از
وقف ،انتفاع همیشگى موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین
جهت هم آن را وقف گفتهاند .منظور از تسبیل منافع ،واگذارى منافع
در راه خداوند و امور خیریه و اجتماعى می باشد .وقف از یك جهت به
وقف عام و خاص ،تقسیم میشود:
وقف عام :وقف عام وقفى را گویند که راجع به جهات عامه باشد.
مثل مساجد ،مدارس و هرچه از این قبیل باشد .وقف عام یا شامل
جهت است و مصلحت عام را در نظر دارد ،مثل وقف بر مساجد ،پلها
و مدارس و یا شامل عنوان عام است مثل فقرا و ایتام.
وقف خاص :وقف خاص وقفی است که اختصاص به افراد معینى به
طور تعقب داشته باشد .مثل وقف بر اوالد و احفاد .به عنوان مثال،
مالكى مال غیرمنقول یا مال منقول قابل دوام را وقف میکند تا
فرزندان او از منافع مال بهره ببرند که این عمل را وقف خاص گویند.
(ریاحیسامانی.)9988،
وقف دارای ارکانی است که عبارتند از:
واقف :واقف کسی است که با شرایط مشخصی عمل وقف را انجام
میدهد؛ یعنی مالی را که در اختیار او و مالك آن است از اختیار و
تصرف خود خارج میکند و به تصرف وقف میدهد؛ بنابراین واقف
درحقیقت موقوفه را تأسیس میکند.
موقوفعلیه :بهرهمند از موقوفه؛ کسی که منافع موقوفه به او
اختصاص یافته است و حق انتفاع از مال یا مِلك وقفی را دارد
(شیبانى .)9981،موقوفعلیه ممكن است شخص یا اشخاص حقیقی
باشد ،مانند :وقف باغی به نفع اهالی فالن روستا .همچنین ممكن
است شخص یا اشخاص حقوقی باشد ،مانند :وقف زمینی برای فالن
دانشگاه (پرنده.)9919،
متولی :متولی کسی است که سرپرستی و اداره امور موقوفه را بر
عهده دارد .متولی یا خود واقف است یا شخصی که واقف تعیین کرده

است (پرنده .)9919،به شخصی که از طرف واقف تعیین ،و در وقف
نامه به آن تصریح شده باشد متولی منصوص میگویند
(جعفریلنگرودی.)9911،
وقف نامه
وقف نامه ،سند یا نوشتهاى است که واقف در خصوص اموال منقول
یا غیرمنقول خود تنظیم میکند و در آن مشخصات موقوفه شامل :نام
واقف ،نام رقبه وقفی(مال وقف شده ) ،نام متولی و ناظر ،نحوه
مصرف(نیت و قصد واقف) ،میزان حق التولیه ،میزان حقّ النظاره،
حدود اربعه رقبه وقفی و بعضی از قیود خاص مثل تاریخ وقف ،امضاء
یا مُهر واقف درج میشود.
کارکردهای وقف
کارکرد اجتماعی وقف
در بعد اجتماعی وقف همچون چتری بزرگ سایهی خود را بر سر تمام
نیازمندان و محرومان میگستراند و جامعه را از فقر که عامل بسیاری
از مفاسد اجتماعی ،اخالقی و سستی در ارکان دینی است ،نجات
میدهد و امكان همزیستی مسالمتآمیز را در محیطی مملو از اخوت و
حسن ظن ،که زمینهساز پیشرفت و تعالی جامعه خواهد شد فراهم
میکند .بسیاری از خدمات اجتماعی در گذشته از طریق موقوفات ارائه
میشده است؛ کاروانسراها ،رباطها ،داراالیتام و ...اماکنی بودند که به
شدت مورد نیاز جامعه سنتی بوده و واقفان با عنایت به این دسته از
نیازهای اجتماعی اقدام به عمل وقف میکردهاند ،حمایت از گروههای
اجتماعی مانند مسافران ،فقرا ،کمك به ازدواج افراد بیبضاعت ،ایجاد
مراکز بهداشتی و درمانی ،تأسیس پرورشگاههای کودکان
بیسرپرست ،ایجاد مجتمع تربیتی در مناطق محروم کشور و ...از
مهمترین کارکردهای اجتماعی وقف در جامعه است .سنت حسنه وقف
یكی از مصادیق بارز احسان و غیرخواهی است که انسان با بهرهگیری
از تعالیم انبیا آن را از دیرباز بنیان نهاده و در صحنه حیات اجتماعی به
ودیعت گذارده است .روحیه تعاون اجتماعی و سبقت در خیرات در نهاد
وقف عینیت مییابد و به عمل واقف ،مهر ابدیت میزند .در وقف دو
بعد خود دوستی و نوع دوستی انسان به منصه ظهور میرسد .یكی از
هنرهای اسالم به منظور نفوذ بیشتر کالمش در انسان استفاده از خود
دوستی انسان (حب النفس) است که در آیات مختلف خطاب به انسان
عنوان شده .در وقف نیز از بعد خود دوستی انسان استفاده کرده و
عضویت در این نهاد را راهی میداند که در آن نام انسان و مالكیت
اموال و دارایی های او تا ابد تضمین میشود ودر مواردی که مد نظر
دارد عایدات آن به مصرف میرسد (سلیمی فر.)9971 ،
در این بین نقش وقف از دو راه میتواند در این مورد موثر باشد:
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 .9نفس استقالل و رشد و توسعه اقتصادی (مبتنی بر موازین
اسالمی) که به طور طبیعی موجب رفاه عمومی و زدودن و
دست کم کاهش چشمگیر فقر و محرومیت و آثار شوم آن در
جامعه خواهد شد.
 .2بخش عمدهی موارد مصرفی که واقفان دورنگر و نیكوکار در
طول تاریخ وقف در نظر گرفتهاند به رفاه عمومی ،فقر زدایی و
عدالت اجتماعی مربوط میشود (حائری یزدی.)9978 ،
کارکرد توسعه ارزشهای الهی و معنوی (فرهنگی)
یكی از مهمترین جنبه و اساسی ترین بعد در بحث وقف و نقش وقف
در توسعه فرهنگ و تمدن اسالمی ،نقش وقف در تكامل و توسعه
ارزشهای الهی و معنوی است .رشد ارزشهای مادی و معنوی در
یك جامعه به مثابه رشد ،توسعه فرهنگ آن جامعه تلقی میشود و
زوال ارزشهای مادی و معنوی در یك جامعه به مثابه زوال فرهنگ
و تمدن آن جامعه ،ارزیابی میگردد .مهمترین نقشی که وقف در
توسعه فرهنگ و تمدن ایفاء میکند توسعهای معنوی جامعه است.
توسعهی معنوی جامعه بدین مفهوم است که جامعه در بعد الهی ،دینی
و ارزشهای معنوی خویش بیشتر از ابعاد مادی رشد میکند؛ زیرا اگر
وقف را از دیدگاه انسانی و معنوی آن نگاه کنیم ،وقف ،عبارت است از
به خدمت گرفتن ارزشها و امكانات مادی به نفع ارزشهای معنوی،
به عبارت دیگر جامعه زمانی از لحاظ معنوی بیشتر رشد میکند که
ارزشهای مادی و امكانات مادیاش در خدمت امكانات و ارزشهای
معنویاش باشد .از سوی دیگر جامعهای که در آن ارزشهای معنوی
حاکم است ،ارزشهای مادی همیشه در خدمت ارزشهای معنوی
است .با توسعه وقف ثروت و سرمایههای مادی جامعه به صورت
عادالنه در میان همه اقشار جامعه توزیع میگردد .با گسترش فرهنگ
وقف و انفاق ،مدام از تراکم و انباشتگی ثروت به دست عده ،قشر یا
طبقهای خاص جلوگیری به عمل میآید .بنابراین با یقین میتوان ادعا
کرد که می توان با گسترش هر چه بیشتر فرهنگ وقف و انفاق،
فرهنگ و تمدن اسالمی را توسعه داده و نظام توحیدی را به قاعده
ای نظام زیست بشر تبدیل کرد (سلیمی فر.)9971 ،
وقف در ایران
در سال  92هجری قمری(.009م) و با مرگ یزدگرد ،ایران جزو قلمرو
اسالمی شده و زمینهای متصرفی محكوم به حكم اسالمی شد.
بخشی از این زمینها که در هنگام فتح آباد بوده طبق روایتی که
حماد از امام موسی بن جعفر(ع) نقل کردهاست موقوفه محسوب شده
و به کسانی واگذار میشد که آن را آباد و احیاء کنند و به قدر توانایی
خراج بپردازند .پس از آن در نیمه دوم قرن چهارم هجری دیوان
اوقاف بوجود آمد .در دوران سلجوقیان و بخصوص در سلطنت آلب

ارسالن و ملكشاه که خواجه نظامالملك وزارت آنها را بر عهده
داشت موقوفات زیادی خصوصاً در زمینه احداث مدارس و نظامیهها
وجود داشت .در زمان شاه عباس اول هم بیش از هر دوره دیگر به
امالک موقوفه اضافه شد و وی تمامی آنها را وقف چهارده معصوم
(ع) کرده و تولیت آنها را به خود و پس از خود به سلطان زمان
اختصاص داد که عواید آن پس از وضع حقالتولیه بر حسب اختیار و
نظر متولی و بنا به اقتضای زمان صرف شود .در عهد صفویه به علت
وسعت زیاد موقوفات ،تشكیالت اداری نسبتاً وسیعی برای اداره آنها
بوجود آمد و درآمد موقوفات در موارد اجتماعی مصرف میشد .اوقاف
در زمان نادرشاه رو به افول گذاشت و حرمت و قداست خود را از
دست داد و تا زمان انقراض سلسله قاجاریه هیچگاه سروسامانی
نگرفت .سرانجام چهار سال پس از برقراری مشروطیت در ایران یعنی
در سال  9928هجری قمری ( 9281ه .ش ) قانون تشكیل وزارت
معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تصویب گردید و مسؤوالن ادارات
معارف در شهرستانها موظف به انجام امور مربوط به اوقاف شدند.
پس از پیروزی انقالب شكوهمند اسالمی هم قانون جدید تشكیالت و
اختیارات سازمان اوقاف در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه موظف به اداره موقوفات عام که
فاقد متولی بوده و اداره اماکن مذهبی که ترتیب خاصی برای اداره
آنها داده نشده و همچنین مؤسسات و انجمنهای خیریهای که به
تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد ،گردید (سلیمی فر.)9971،
وقف و مسایل مربوط به آن سابقهای دیرینه در تاریخ شهر مشهد دارد
و به اشكال گوناگون در دوره های مختلف تاریخی ادامه داشته است.
به عنوان مثال میتوان از موقوفات تیموری در خراسان بزرگ نام برد.
غازان خان در شهرها و نقاط گوناگون تحت سلطه خود در ایران،
اماکن مذهبی و عمومی فراوانی ساخت و برای همه آنها و حتی
برای بیت المقدس و مشهد ،مكانهایی را وقف کرد (کالنتری خلیل
آیاد و همكاران .)9981 ،اوج گسترش موقوفات در مشهد در دوره
صفوی میباشد که این روند در تاریخ ایران بی نظیر بودهاست (نیك
مهر و وکیلی .)9912 ،گستردگی رقبات وقفی حضرت رضا (علیه
السالم) به گستردگی کشور پهناور ایران است و تقریباً در هرجایی
رقبهای به نام آن حضرت وقف شده است؛ اما بدیهی است که مشهد
و حومه آن به علت همجواری با مرقد منوّر امام رئوف بیشترین رقبات
وقفی را به خود اختصاص دادهباشد .اگر بخواهیم به ترتیب بیشترین
درصد موقوفات آستان قدس رضوی را بر اساس تعداد رقبات وقفی
بیان کنیم ،بیشترین رقم موقوفات در استان خراسان رضوی است و
بعد به ترتیب بیشترین درصد در استانهای یزد و کرمان ،تهران،
سمنان ،گلستان ،مازندران ،خراسان شمالی ،گیالن ،اصفهان ،فارس،
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آذربایجان شرقی و غربی ،قزوین ،و خراسان جنوبی قرار دارد (پرنده،
.)9919
شده9

تئوری رفتار برنامه ریزی
اولین بار «آیزن» ( )9180به اندازهگیری مستقیم نگرشها،
هنجارهای ذهنی ،عوامل مؤثر بر روی رفتار یك فرد و کنترل رفتاری
ادراک شده پرداخت .این مدل ،شامل اندازهگیری غیرمستقیم
نگرشها ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده نیز هست
(اسمارکال :2118،2جلیل وند و سمیعی .)2192 ،بر مبنای این نظریه،
عمل انسان با سه عامل هدایت میشود :عقایدی در مورد عواقب
احتمالی رفتار (نگرش فرد) ،عقایدی در مورد انتظارهای بهنجار از
دیگران (هنجاری ذهنی) و عقایدی در مورد حضور عواملی که ممكن
است بر اجرای رفتار اثرگذار باشند (کنترل رفتار ادراک شده) (هرابز9و
آیزن :2119،علم و سیوتی.)2199 ،1
 نگرش فرد به رفتار :احساس کلی افراد در مورد مطلوب بودن یا
مطلوب نبودن یك موضوع یا رفتار خاص میباشد( .فیشبین 5و
آیزن)9170 ،6

 هنجار ذهنی :به برداشت فرد از نظرات افراد مهم برای انجام یا
عدم انجام رفتار اشاره دارد(فیش بین و آیزن .)9170،به عبارت دیگر،
هنجار ذهنی ،ادراکات مربوط به نظرات اجتماع برای انجام یا عدم
انجام رفتار توسط فرد میباشد.
 کنترل رفتاری اداراک شده :درک فرد از آسانی و سختی انجام رفتار
است و برداشت فرد را از مهارتها ،منابع و فرصتهای مورد نیاز در
جهت انجام رفتار را نشان میدهد( .فیش بین و آیزن)9170،
باورهای رفتاری ،نگرش مطلوب یا نامطلوبی را نسبت به رفتار ایجاد
میکنند .باورهای اصولی به درک فشار اجتماعی یا هنجارهای ذهنی
منجر میشود و در نهایت باورهای کنترلی به افزایش کنترل رفتاری
ادراک شده ،درک سهولت و یا سختی اجرای رفتار میانجامد .در کل،
نگرش نسبت به رفتار ،هنجار ذهنی و ادراک فرد از کنترل رفتاری ،به
شكلگیری قصد رفتاری فرد منجر میگردد .نگرش و هنجار ذهنی
مطلوبتر و درک کنترل بیشتر بر اجرای کار ،به احتمال زیاد ،قصد
فرد را به اجرای یك رفتار در پاسخ به یك نیاز بر خواهد انگیخت
(هرابز7و آیزن :2119،علم و سیوتی.)2199 ،8
مدل مفهومی پژوهش

نگرش نسبت به وقف

هنجارهای ذهنی نسبت به وقف

تمایل رفتاری به وقف

کنترل رفتار ادراک شده وقف
شکل  .1مدل رفتار برنامهریزی شده ( آیزن)2002،

)1. Theory Planned Behavior(TPB
2. Smarkola
3. Hrubes
4. Alam & Sayuti
5. Fishbein
6. Ajzen

7. Hrubes
8. Alam & Sayuti
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فرضیههای پژوهش
 نگرش مردم بر تمایل رفتاری ایشان نسبت به سنت وقف تأثیر
دارد.
 هنجارهای ذهنی مردم بر تمایل رفتاری ایشان نسبت به سنت
وقف تأثیر دارد.
 کنترل رفتاری اداراک شده توسط مردم بر تمایل رفتاری ایشان
نسبت به سنت وقف تأثیر دارد.
روش شناسی
پژوهش حاضر از آنجا که درباره یك موضوع واقعی ،عینی و زنده
(پویا) صورت گرفته است و از نتایج آن میتوان به طور عملی استفاده
کرد ،یك تحقیق کاربردی است و از آنجا که محقق در آن به توصیف
و مطالعه آنچه هست میپردازد ،توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی
به شمار میآید و با توجه به اینكه در یك مقطع زمانی مشخص
(زمستان )9911به انجام رسیده ،مقطعی میباشد.
در این پژوهش ،جامعه آماری « مردم ساکن در منطقه ثامن مشهد
(اطراف حرم مطهر امام رضا"علیه السالم") » است .با توجه به اینكه
مشهد بیشترین وقفیات کشور را و بلكه جهان اسالم را دارد (آستان
نیوز) به عنوان جامعه آماری انتخاب شدهاست و با توجه به گستردگی
جامعه آماری ،یك منطقه خاص آن یعنی منطقه ثامن انتخاب شده
است زیرا حرم مطهررضوی در این منطقه است ،و اینكه صاحبنظران
معتقدند که علت باال بودن وقفیات در مشهد به دلیل وجود بارگاه امام
هشتم حضرت رضا (ع) در این شهر است (پرنده .)9919 ،با توجه به
نامحدود بودن جامعه آماری ،بر اساس جدول مورگان جامعه نمونه با
حجم  981نفر تعیین شده که با استفاده از شیوهی نمونهگیری
احتمالی از نوع تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتهاند.
فرمول محاسبهی حجم نمونه برای جامعه ی نامحدود به شرح زیر
میباشد.

که در این فرمول :
 =nحجم نمونه
( z = 9/10عدد مربوط به خطای نوع اول از جدول نرمال)
= واریانس جامعه
 :d=0.05کران خطای برآورد (دقت برآورد شده یا حداکثر خطای
حدی :فاصله بین مقدار برآورد شده از مقدار واقعی)
بنابراین:

برای جمع آوری اطالعات مربوط به مبانی نظری و سوابق تحقیق،
تدوین مدل تحلیل و تنظیم فرضیههای تحقیق از روش کتابخانهای و
برای آزمون فرضیههای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامه تدوینشده در مجموع حاوی 28سؤال میباشد که در 0بعد،
نگرش شناختی (با1سؤال) ،نگرش عاطفی (با0سؤال) ،نگرش رفتاری
(با1سؤال) ،هنجارذهنی (با0سؤال) ،کنترل رفتاری درک شده
(با0سؤال) و تمایل رفتاری (با1سؤال) طراحی و پاسخها بر اساس
مقیاس  0درجهای لیكرت و در طیف (از کامالً موافقم تا کامالً
موافقم) استخراج گردیدهاست.
برای تحلیل آماری دادههای گردآوری شده در بخش آمار توصیفی از
جداول فراوانی و برای نمایش اطالعات جمعیت شناختی استفاده
شدهاست .در بخش آمار استنباطی آزمون فرضیههای تحقیق نیز از
مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  PLSاستفاده شده-
است.
بحث و یافته ها
آمار توصیفی
دادههای حاصل از متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که 00/9
درصد افراد نمونه مرد و  19/9درصد آنان زن بودهاند ،میزان
تحصیالت پاسخدهندگان را  21/0درصد زیردیپلم 01/2 ،درصد
کاردانی و کارشناسی 98/0 ،کارشناسی ارشد 2/9 ،درصد مقطع
دکتری و  9/8حوزوی تشكیل میدهند .سن پاسخدهندگان نیز 0/2
درصد زیر21سال 71/9 ،درصد  29تا 11سال 98/9،درصد  19تا 01
سال و  1/9درصد بوده است .و در نهایت درصد شغلی افراد نمونه را
 98/0درصد کارمندان 90/0 ،درصد شغل آزاد 0/1 ،درصد بازنشسته،
 8/0درصد خانه دار و  29/9درصد دانشجویان تشكیل دادهاند.
آمار استنباطی
روش مدلیابی معادالت ساختاری با رویكرد حداقل مربعات جزئی
( )PLS-SEMتوسط وُلد )9171( 9ابداع و در ادامه نسخهی
پیشرفتهتر این روش توسط لُمولر )9181( 2ارائه شدPLS - SEM .
یكی از رویكردهای نسل دوم مدلیابی معادالت ساختاری است و در
مقایسه با روشهای نسل اول که کواریانس محور بودند مزیتهایی
را داراست.
روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSاز دو مرحلهی اصلی تشكیل شده
است )9 :بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل
کلی  )2آزمودن روابط میان سازهها
.
1. Wold
2. Lohmoller
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شکل .2الگوریتم تحلیل دادهها در روش  ( PLSداوری و رضازاده)1333،

مدلهای اندازهگیری
همگرا1

روایی
همبستگی ابعاد یك متغیر با هم را میسنجد .به بیان سادهتر روایی
همگرا ،میزان همبستگی یك سازه با شاخصهای خود را نشان می-
دهد ،که هرچه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز بیشتر است.
(داوری و رضازاده.)9919 ،
ترکیبی2

پایایی
پایایی ابزار که از آن به اعتبار ،دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر میشود،
عبارت است از اینكه اگر یك وسیله اندازهگیری که برای سنجش
متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مكان دیگر
مورد استفاده قرار گیرد ،نتایج مشابهی از آن حاصل شود؛ به عبارت
دیگر ،ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تكرارپذیری و
سنجش یكسان برخوردار باشد (حافظنیا.)9912 ،

1. Convergent Validity
)2. Composite Reliability (CR

یكی از روشهای محاسبه قابلیت اعتماد استفاده از فرمول کرونباخ
است .این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از
جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازه-
گیری میکند به کار میرود.
باعنایت به اینكه معیار آلفای کرونباخ یك معیار سنتی برای تعیین
پایایی سازهها میباشد ،روش  PLSمعیار مدرنتری نسبت به آلفا به
نام پایایی ترکیبی ( )CRبه کار میبرد .برتری آن نسبت به آلفای
کرونباخ در این است که پایایی سازهها نه بهصورت مطلق بلكه به
همبستگی سازههایشان با یكدیگر محاسبه میگردد .درصورتی که
مقدار  CRبرای هر سازه باالی  ./7شود ،نشان از پایداری درونی
مناسب برای مدلهای اندازهگیری دارد.
در جدول زیر مقادیر روایی همگرا ( )AVEو آلفبای کرونباخ و پایایی
ترکیبی ( )CRهر کدام از سازهها آورده شدهاست.
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جدول  .1مقادیر  AVEو  CRحاصل از فرمان PLS Algorithm
سازه
نگرش شناختی
نگرش عاطفی
نگرش رفتاری
نگرش کل
هنجار ذهنی
کنترل رفتاری ادراکشده
تمایل رفتاری

AVE
./000
./000
./099
./098
./099
./010
./700

ضریب  AVEبرای تمامی متغیرها در جدول ( )9باالی  ./0است ،که
این مقادیر همگرایی قابلقبولی را نشان میدهند .سازهی تمایل-
رفتاری با مقدار  ./700 =AVEباالترین میزان روایی همگرا را به خود
اختصاص داده و حاکی از این مطلب است که مناسبترین سؤاالت
برای این متغیر در پرسشنامه در نظر گرفته شدهاست .به همین نحو
برای سایر سازهها این مطلب صادق است .با توجه به اینكه معیار CR
به مراتب بهتر از آلفای کرونباخ است؛
یافتهها در جدول فوق نیز نشان میدهد که تمامی مقادیر  CRبرای
همهی سازهها باالی  ./7میباشد و از پایایی درونی خیلی خوبی
برخوردار هستند .هرچند مقادیر کرونباخ سازهها نیز باالی  ./7می-

باشد

اما  CRمعیار مناسبتری برای سنجش پایایی سازههای پژوهش می-
باشد.

CR
./821
./818
./809
./819
./898
./878
./120

آلفای کرونباخ
./729
./801
./787
./790
./717
./890
./812

تحلیل عاملی تأییدی

در این روش پژوهشگر سعی میکند تأییدی بر یك ساختار عاملی
مفروض به دست آورد .یعنی تعیین کند که دادهها با یك ساختار
عاملی معین که در فرضیه آمده ،هماهنگ است یا خیر .تحلیل عاملی
تأییدی برای سنجش روایی شاخصهای یك سازه در پرسشنامه نیز
به کار گرفته میشود تا معلوم شود هماهنگی و همسویی الزم بین
شاخصها
شاخصها (سؤاالت) وجود دارد .به بیان دیگر ،تحلیل عاملی تأییدی
ابزاری است برای سنجش روایی پرسشنامه .یعنی پرسشنامه چیزی را
اندازه بگیرد که برای اندازهگیری آن ساخته شدهاست.
هر چه میزان ارتباط میان شاخصها (سؤاالت) با سازههای خود در
یك پرسشنامه بیشتر باشد آن پرسشنامه از اعتبار و روایی باالیی
جهت سنجش برخوردار است .بدین منظور از آزمون تحلیل عاملی
تأییدی برای سنجش روایی سواالت پرسشنامه بهره گرفته شدهاست.
در جدول بعد ماتریس بارهای عاملی متقابل در ارتباط با سؤاالت و
سازه ها نشان داده شدهاست.
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جدول شماره  .2ماتریس بارهای عاملی متقابل در رابطهی با سازههای مدل
شاخصها
شاخص  9از سازه 9
شاخص  2از سازه 9
شاخص  9از سازه 9
شاخص  1از سازه 9
شاخص  0از سازه 2
شاخص  0از سازه 2
شاخص  7از سازه 2
شاخص  8از سازه 2
شاخص  1از سازه 2
شاخص  91از سازه 2
شاخص  99از سازه 9
شاخص  92از سازه 9
شاخص  99از سازه 9
شاخص  91از سازه 9
شاخص  90از سازه 1
شاخص  90از سازه 1
شاخص  98از سازه 1
شاخص  91از سازه 1
شاخص  21از سازه 0
شاخص  29از سازه 0
شاخص  29از سازه 0
شاخص  21از سازه 0
شاخص  20از سازه 0
شاخص  20از سازه 0
شاخص  27از سازه 0
شاخص  28از سازه 0

نگرش

نگرش

نگرش

هنجار

کنترل رفتاری

تمایل

شناختی

عاطفی

رفتاری

ذهنی

ادراکشده

رفتاری

./792
./011
./819
./820
./171
./978
./979
./001
./909
./908
./902
./998
./219
./977
./922
./221
./900
./202
./918
./202
./919
./222
./919
./200
./272
./920

./911
./908
./119
./110
./710
./710
./812
./720
./792
./789
./997
./219
./987
./211
./217
./219
./118
./201
./900
./987
./971
./212
./900
./287
./290
./999

./290
./909
./910
./191
./910
./998
./281
./987
./991
./220
./890
./811
./710
./791
./901
./117
./917
./100
./991
./999
./192
./181
./101
./118
./108
./009

./280
./101
./287
./990
./292
./910
./299
./210
./291
./908
./120
./111
./999
./178
./701
./709
./027
./711
./211
./201
./900
./971
./001
./118
./118
./011

./997
./981
./291
./910
./291
./910
./901
./228
./979
./998
./101
./919
./990
./919
./298
./911
./979
./191
./079
./719
./800
./879
./171
./009
./070
./009

./299
./212
./997
./201
./281
./217
./200
./927
./200
./221
./011
./121
./111
./907
./192
./121
./991
./029
./972
./100
./000
./081
./899
./812
./810
./870

چنانكه در جدول فوق مشاهده میشود تمامی شاخصهای شناسایی
شده ارتباط و همبستگی قویای با سازهی خود دارند .بنابراین روایی
واگرای سازهها تأیید میشود.
مدلهای ساختاری
در بخش ساختاری مقادیر مرتبط با سازههای مستقل و وابسته ارائه
میگردد.

ضرایب معنیداری z
معیار اول از بررسی برازش مدل ساختاری ضرایب معنیداری zاست.
مطابق با شكل ( )9ضرایب معنیداری در مسیرهای مختلف و میان
متغیرهای برونزا (مستقل) و درونزای (وابسته) مدل ترسیم شده
است.
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شکل  .3مدل ترسیمشده پژوهش همراه با مقادیرZ

هنگامیکه رابطهی بین سازهها از مقدار  9/10بیشتر باشد نشان از
صحت رابطهی میان سازهها دارد .در شكل ( )9تمامی مسیرهای مدل
دارای ضریب  zباال است .مقدار ضریب  zیا همان  T-valuesبرای
مسیر میان نگرش با تمایل رفتاری  9/270است که در سطح اطمینان
 11درصد معنیدار میباشد .بنابراین فرض وجود رابطه بین متغیر
مستقل و وابسته در فرضیه اول تأیید میگردد .همچنین ،این مقدار
برای مسیر میان هنجار ذهنی و کنترل رفتاری ادراکشده با تمایل
رفتاری به ترتیب برابر با  1/091و  0/071است که در سطح اطمینان
 11/1درصد معنیداری خود را نشان میدهند .به عبارتی فرض وجود
رابطه بین متغیر مستقل و وابسته در فرضیههای دوم و سوم نیز تأیید
میشود .همچنین میان مؤلفههای نگرش (شناختی ،عاطفی و رفتاری)
با خود سازهی نگرش کل نیز سطوح معنیداری بسیار

باالیی دارند و نشان میدهد که این  9مؤلفه توانستهاند رابطهی خود
را با سازهی نگرش کل به خوبی نشان دهند .بنابراین هر سه رابطهی
متغیر مستقل یعنی نگرش کل ،هنجارذهنی و کنترل رفتاری ادراک-
شده به لحاظ آماری با تمایل رفتاری تأیید میشوند.
معیار

 R Squaresیا R2

با توجه به اینكه مقدار  R2یا همان ضریب تعیین ،ضریبی است که
میزان اثرگذاری متغیر برونزا را بر متغیر درونزا بررسی میکند،
بنابراین این مقدار برای متغیرهای برونزا صفر است و تنها برای
متغیرهای درونزای مدل گزارش میشود .از این رو به بررسی میزان
اثرگذاری یا تبیین هریك از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته که
همان تمایل رفتاری است پرداخته میشود .متغیرهای برونزا در مدل
زیر نگرش کل و متغیر درونزا تمایل رفتاری است.
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شکل  .4مقدار  R2تمایل رفتاری

چنانكه در شكل ( )1مشاهده میشود میزان ضریب مسیر نگرش،
هنجارذهنی و کنترل رفتار ادراک شده به تمایل رفتاری به ترتیب
برابر با  ./921 ، ./219و  ./190است و بدین معنی است که نگرش
کلی پاسخدهندگان به میزان  21درصد و هنجار ذهنی پاسخ دهندگان
به میزان  92درصد و کنترل رفتارادراک شده آنها به میزان  19درصد
توانسته است به صورت مستقیم بر تمایل رفتاریشان اثر بگذارد و
باقیمانده برگرفته از سایر عواملی است که به صورت غیرمستقیم بر
تمایل رفتاریشان اثرمیگذارد .اما میزان این تغییرپذیری برابر با./008
(مقدار ضریب تعیین سازه تمایلرفتاری) میباشد .یعنی ،تمایل رفتاری
با توجه به معیارهای اثرگذار نگرش ،هنجارذهنی و کنترل رفتارادراک-
شده  00درصد از این تغییرپذیری را تبیین نموده است و تنها به همین
مقدار میتوان تكیه کرد .بنابراین فرضیههای تحقیق تأیید میشود.
ج

R2

با توجه به مطالب باال ،میتوان چنین عنوان نمود که مقادیر
همگی نزدیك به برازش متوسط به سوی قوی دارد .به عبارت دیگر
مقادیر ضریب تعیین نشان دادند که برازش بخش ساختاری مدل در
سطح متوسط رو به باال میباشد چرا که به هنگام بررسی تمامی
سازهها با یكدیگر این میزان با توجه به شكل ( )1برابر با  ./008می-
باشد و بدین معنی است که هر سه سازه به طور همزمان توانستهاند
بیش از  01درصد سازهی تمایل رفتاری را تبیین نمایند که بیانگر
برازش نسبتاً قوی مدل میباشد.
معیار اندازهی تأثیر ()f2
معیار اندازهی تأثیر در مدلهایی کاربرد دارد که متغیرهای درونزایی
داشته باشند که بیش از یك متغیر برونزا بر آنها تأثیرگذار باشد.
مدل پژوهش حاضر از این شرط برخوردار بوده و باید معیار اندازه تأثیر
یا  f2بررسی شود .بدینمنظور ابتدا مسیرهایی را که باید اندازهی تأثیر

محاسبه شود بر اساس مدل مشخص و به نوبت R2ها متغیر
استخراج و برحسب رابطه ذکرشده مقدار  f2محاسبه میشود.
مقادیر  R2برای متغیر تمایلرفتاری بهنوبت برای تك تك متغیرهای
برونزا محاسبه و در رابطه جایگذاری شده و در این قسمت تنها
مقدار  f2ذکر میشود .مسیرهای اندازهی تأثیر بدینترتیب مشخص
شد :نگرش به تمایلرفتاری ، ./10 :هنجار ذهنی به تمایلرفتاری:
 ،./97کنترل رفتاری ادراکشده به تمایل رفتاری ./21 :همانطور
مشخص شد ،این معیار شدت رابطهی میان سازههای مدل را تعیین
میکند .بنابراین طبق نتایجی که در باال ذکر شده ،رابطهی میان
نگرش با تمایل رفتاری با اندازهی تأثیر  ./10نشان از تأثیر نسبتاً
متوسط را دارد .هنجارذهنی به تمایل رفتاری با  ./97اندازهی تأثیر
متوسط به باال و کنترل رفتاری ادراکشده به تمایل رفتاری با اندازهی
تأثیر  ./21نشان از تأثیر نسبتاً بزرگ را بر سازهی برونزای مدل دارد
که بیشترین مقدار تأثیرگذاری است.
y

معیار Q2

این معیار قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد .هدف از انجام
این کار تعیین این مطلب است که آیا روابط بین سازههای درونزای
مدل بهخوبی تبیین شده است یا خیر که در غیر این صورت مدل نیاز
به اصالح دارد .منطق این معیار بر آن است که مدلهایی که دارای
بخش ساختاری قابلقبولی هستند ،باید قابلیت پیشبینی شاخصهای
مربوط به سازههای درونزای مدل را داشته باشند .مقادیر Q2
(ستون )1-SEE/SSOدر جدول ( )9ارائه شده است.
 :1-SEEجمع مربع مقادیر خطا در پیشبینی شاخصهای سازهی
درونزا.
 :SSOجمع مقادیر مربع مربوط به شاخصها.
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جدول  .3قدرت پیشبین مدل ،مقادیر Q2
سازه
تمایل رفتاری
نگرش شناختی
نگرش عاطفی
نگرش رفتاری

SSO
788
788
9982
788

همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود تمامی متغیرها در میزانی
باالتر از  ./90هستند و نشانگر قدرت پیشبینی قوی درقبال سازه و
مدل را دارند .به عبارت دیگر Q2،که نماد قدرت پیشبینی مدل است
با توجه به مقادیر ارائهشده در جدول فوق قوی بودن خود را در
خصوص مدل پژوهش بیان میدارد.
معیار Redundancy
این معیار نشاندهندهی مقدار تغییرپذیری شاخصهای یك سازهی
درونزاست که از یك یا چند سازهی برونزا تأثیر میپذیرد و از

1-SSE/SSO
./12
./97
./98
./90

SSE
100/91
111/22
728/98
091/80

حاصلضرب مقادیر اشتراکی یك سازهی درونزا در مقدار  R2مربوط
به آن به دست میآید .در این مدل با توجه به اینکه متغیرهای
درونزا وجود دارد تمامی مقادیر اشتراکی آنها به نوبت در مقادیر R2
مربوط به سازهی خود ضرب و محاسبه میشود .مقادیر  Redدر
جدول ( )1ارائه شده است.

جدول  .4مقادیر  Redبرای سازههای درونزا
معیار Redundancy
Redcognitive
Redeffective
Redconative
Redintention

مقادیر اشتراکی
./001
./010
./099
./700

R2
./828
./007
./070
./008

مقدار Red
./11
./91
./90
./12

داشت که نبایستی در این مدل مقادیر اشتراکی مربوط به متغیر
یك معیار مناسب برای سنجش برازش بخش ساختاری مدلهای
معادالت ساختاری ،مقدار میانگین Redundancyهای مربوط به
نمایش
سازههای برونزا در یك مدل است .این معیار که با
داده میشود ،از میانگین مقادیر Redundancyهای مربوط به سازه-
های برونزا در یك مدل حاصل میشود .بدین منظور تمامی مقادیر
 Redرا با هم جمع و بر تعداد تقسیم میشود تا مقدار

به دست

برابر است با  ./19 :که هرچه این مقدار
آید .در اینجا مقدار
بیشتر باشد نشان از برازش مناسبتر بخش ساختاری مدل در یك
از سطح قابلقبولی
پژوهش دارد و از آنجایی که مقدار
برخوردار است ،بنابراین مدل در بخش ساختاری دارای برازش مناسبی
است.
برازش مدل
معیار
برای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازهگیری و
ساختاری را کنترل میکند ،از معیار  GoFاستفاده میشود .باید توجه

مرتبهی دوم نگرش کل را در محاسبهی
دخیل نمود (بدین علت که در محاسبهی برازش مدل کلی متغیرهای
پنهان مرتبهی دوم در اینجا یعنی نگرش کلی؛ دخالت داده نمیشوند).
بایكدیگر جمع و
و
بدینمنظور ،ضرایب
بر تعداد تقسیم میشود .پس از آنکه میانگین هر دو مورد به دست
آمد با استفاده از رابطه زیر برازش کلی مدل تحت عنوان معیار GoF
محاسبه میگردد.
بنابراین مقادیر اشتراکی مربوط به نگرش شناختی (،)./001نگرش
عاطفی ( ،)./010نگرش رفتاری( ،)./099هنجار
ذهنی( ،)./099کنترلرفتاریادراکشده ( )./010و تمایلرفتاری
( )./700بایكدیگر جمع و میانگین آن ارائه میشود.
=./090

GoF

= ./000
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پس از حاصلضرب  ./090در  ./000در رادیكال ،مقدار  ./091برای
معیار  GoFمحاسبه شد و با توجه به سه مقدار  ./20 ،./19و  ./90به-
عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  ،GoFحاصلشدن ./091
نشان از برازش کلی قوی مدل دارد.
بحث و نتیجهگیری
در ابتدا درمورد فرضیههای پژوهش بر اساس یافتههای تحقیق نكاتی
بیان میشود و سپس به بحث دربارهی آنان پرداخته خواهد شد.
فرضیه اول :نگرش مردم بر تمایل رفتاریشان نسبت به
سنت وقف تأثیر معنیداری دارد.
با توجه به یافتههای پژوهش ،مقدار ضریب مسیر نگرش کلی به
تمایل رفتاری به صورت مجزا برابر با  ./099است که نشان میدهد
نگرش کلی شهروندان به مقولهی وقف معنیدار است و به صورت
مستقیم نگرش کلی به میزان  09درصد میتواند بر تمایلرفتاری
شهروندان در قبال وقف مؤثر باشد .اما این ضریب در مدل رفتار
برنامهریزیشده هنگامی که نگرش همزمان با سایر متغیرها
موردسنجش قرار میگیرد برابر با  ./219است و به میزان  99درصد
کاهش را نشان میدهد .با این وجود ،میزان تغییراتی که نگرش
توانسته به همراه هنجار ذهنی و کنترل رفتاری ادارکشده بر تمایل
رفتاری ایجاد کند برابر با میزان ضریب تعیین  ./008است .به عبارت
دیگر نگرش در مدل توانسته است به کمك سایر عوامل نزدیك به
 00درصد تغییرات ایجادشده در تمایل رفتاری شهروندان را تبیین
نماید .در حالی که این مقدار برای متغیر نگرش در حالت جداگانه برابر
با  ./281یا همان  28درصد است .از سوی دیگر میزان آمارهی t
برابر با  9/270است که نشان از صحت وجود رابطه و اثرگذاری متغیر
نگرش کلی به تمایل رفتاری شهروندان نسبت به امر وقف دارد .از
این رو و با توجه به یافتههای پژوهش این فرضیه تأیید میشود و
میتوان ادعا نمود که شهروندان منطقه ثامن به لحاظ نگرشی،
رویكرد مثبتی به سنت وقف دارند اما میزان این اثرگذاری میتواند
متفاوت باشد یا به عبارت دیگر دچار شدت و ضعف است.
با وجود اینكه شهروندان منطقهی ثامن نگرشی مثبت به سنت وقف
دارند اما میزان تمایل رفتاریشان پایین است و این مطلب از مقدار
تغییراتی که نگرش کل به عنوان متغیر مستقل (برونزا) بر تمایل
رفتاری به عنوان متغیر وابسته (درونزا) میگذارد استنباط میشود .به
عبارت دیگر ،صرف حضور نگرش مثبت به سنت وقف نتوانسته است
ثأثیری شگرف بر تمایل رفتاری شهروندان نسبت به سنت وقف
بگذارد .هرچند یافتهها نشان دادند که سه مؤلفهی نگرش به ترتیب
شناختی با ضریب تعیین  ،./080عاطفی  ./007و رفتاری با ./070
توانستهاند به میزان باالیی شاخصها و سازهی تشكیلدهندهی خود (

نگرش کلی به وقف) را به خوبی تبیین نمایند ،اما نتوانستهاند
اثرگذاری بسیار باالیی را بر مقولهی تمایل رفتاری به وقف ایجاد
کنند .یعنی مواردی از قبیل «وقف موجب کاهش فقر»« ،وقف یك
نهاد مدنی برگرفته از معارف و فرهنگ اسالمی»« ،وقف پشتوانهی
نیرومند برای تأمین زندگی مردم کمدرآمد» و همچنین «مؤثر در
توسعه اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و ساماندهی به مسایل و
مشكالت جامعه» که در ارتباط با سنجش نگرش شناختی مطرح شده
بودند ،به خوبی نگرش شناختی شهروندان به سنت حسنه وقف را
توجیه میکنند و این موارد به میزان  08درصد تغییرات ایجادشده در
نگرش شناختی شهروندان نسبت به وقف را توضیح میدهند و نشان
میدهند که شهروندان منطقهی ثامن از نگرش شناختی خوبی در
قبال وقف برخوردار هستند .همچنین ،آنان نیز به میزان  00درصد
دارای نگرش عاطفی مثبتی نسبت به وقف هستند .یعنی مواردی از
قبیل «عمل به وقف موجب برکت به زندگی»« ،وقف عملی
خداپسندانه»« ،دارای پاداش نیك دنیوی و اخروی»« ،وقف موجب
شكوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی»« ،وقف موجب نشاط روحی» و
نیز «وقف موجب رضایت خداوند میگردد» توانستهاند نگرش
احساسی یا عاطفی شهروندان به وقف را به خوبی بیان کنند و تبیین-
کنندهی نگرش عاطفی شهروندان به وقف باشند .عالوه بر این،
نگرش رفتاری شهروندان به میزان  08درصد تبیینکنندهی مواردی از
قبیل «مطالعه و یا شرکت در برنامهای با موضوع وقف»« ،بیان
مطالب مفید دربارهی وقف به دوستان و آشنایان»« ،تمایل به دریافت
آگاهیهای بیشتر درخصوص وقف» و همچنین «بیان نكات مثبت
درمورد وقف به سایرین» میباشد؛ که نسبت به دو بعد دیگر کمتر
است.
اگر نگرش ،ساماندهی بلندمدت فرآیندهای انگیزشی ،احساسی،
ادراکی ،و شناختی با توجه به برخی جنبههای محیطی که فرد در آن
قرار گرفته است تفسیر شود؛ دلیل پایین بودن تمایل رفتاری
شهروندان را میتوان عوامل غیر مستقیمی از جمله عوامل محیطی
(مانند نبود روحیهی جمعی برای شرکت در وقف ،فرآیند سازمانی
وقف ،عدم وجود اجتماعات محلی در مورد وقف ،ساختارهای درآمدی
که خود میتواند به عنوان عاملی بازدارنده برای حضور عملی در وقف
ایجاد گردد و غیره) دانست که با وجود داشتن نگرش مثبت دربارهی
وقف در هر سه بعد نگرشی ،روحیهی پایینی برای حضور و تمایل
جدی ایشان شاهد هستیم .بر همین اساس ،نگرش یك فرد بیانگر
شیوهی تفكر ،احساس و واکنشهایی است که وی نسبت به محیط
اطراف خود  -مثالً نسبت به وقف مورد عالقه خود -دارد .البته این
نكته را باید مدنظر داشت که نگرشها به افراد در پذیرش دیدگاه
مشخصی از جهانی که در آن قرار گرفتهاند ،کمك میکند و فرد،
گروه و جامعه میدانند که کجا هستند و چه میکنند .همچنین
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نگرشها ،اندیشیدن درمورد مسایل و موضوعات را به صورت یك
الگوی منسجم درونی تسهیل میکنند و به افراد اجازه میدهند که با
ارزشیابی کلیه محرکها در مقابل آنها واکنش صحیح و یا دلخواه
نشان دهند و چه بسا شكافی که در این باره وجود دارد همان عوامل
غیرمستقیمی است که بایستی شناسایی شوند تا با تبیین و دقت بیشتر
بتوان موضوعاتی نظیر مقولهی نگرش به وقف را موردبررسی قرار داد.
فرضیه دوم :هنجارهای ذهنی مردم بر تمایل رفتاریشان
نسبت به سنت وقف تأثیر معنیداری دارد.
ضریب مسیر میان هنجار ذهنی و تمایل رفتاری به صورت مجزا برابر
با  ./011است و بیانگر این مطلب است که هنجار ذهنی شهروندان به
مقولهی وقف معنیدار بوده و به صورت مستقیم به میزان  01درصد
میتواند بر تمایل رفتاری ایشان در قبال وقف اثر بگذارد .اما این
ضریب در مدل رفتار برنامهریزیشده هنگامی که هنجار ذهنی هم-
زمان با سایر متغیرها موردسنجش قرار میگیرد برابر با  ./921است و
 97درصد کاهش را نشان میدهد .با این وجود ،میزان تغییراتی که
هنجار ذهنی توانسته به همراه نگرش کلی و کنترل رفتاری ادارک-
شده بر تمایل رفتاری ایجاد کند برابر با میزان ضریب تعیین ./008
است .به عبارت دیگر در مدل ،هنجار ذهنی به کمك سایر عوامل
توانسته است نزدیك به  00درصد تغییرات ایجادشده در تمایل رفتاری
شهروندان را تبیین نماید .در حالی که این مقدار برای متغیر هنجار
ذهنی در حالت جداگانه برابر با  ./909یا همان  90درصد میباشد .از
سوی دیگر میزان آمارهی  tبرابر با  1/091است که نشان از صحت
وجود رابطه و اثرگذاری متغیر هنجار ذهنی بر تمایل رفتاری
شهروندان نسبت به سنت حسنه وقف دارد .از این رو و با توجه به
یافتههای پژوهش این فرضیه تأیید میشود و میتوان ادعا نمود که
شهروندان منطقه ثامن به لحاظ متغیر هنجار ذهنی و شاخصهای
مورد سؤال آن دارای رویكرد مثبت در مقولهی وقف هستند.
هنجارهای ذهنی به فشار اجتماعی درکشده توسط فرد برای انجام یا
عدم انجام رفتار هدف (تمایل به کنش عملی وقف) اشاره دارد .افراد
غالباً بر مبنای ادراکشان از آنچه که دیگران فكر میکنند ،عمل می-
کنند و قصد آنها جهت پذیرش رفتار به صورت بالقوه ،متأثر از
افرادی است که ارتباطات نزدیكی با آنها دارند .هنجار ذهنی فرد،
حاصل ضرب باورهای هنجاری در انگیزه پیروی برای انجام رفتار
هدف با وجود این انتظارات است؛ در این صورت اگر فرد چه درست و
چه غلط ،معتقد باشد که گروههای فشار ،عمل به سنت وقف را تأیید
میکنند ،فشار زیادی را در عمل به وقف در خود احساس میکند.
چنانکه از یافتههای پژوهش برمیآید ،شاخصهایی از قبیل «موافقت
افراد مهم در زندگی برای شرکت در وقف»« ،تشویق همسر به حضور
در وقف»« ،تأیید همكاران برای مشارکت در وقف» و «نقش مؤثر
خانواده برای داشتن برنامهی وقف» از جمله مواردی هستند که در

خصوص هنجار ذهنی دارای تناسب بیشتری بوده و توانستهاند متغیر
هنجار ذهنی نسبت به وقف را بهتر بیان کنند .با توجه به اینكه هنجار
ذهنی نوعی فشار اجتماعی از سوی منابع و گروههای فشار -که به
طور طبیعی برای هر فردی متفاوت از دیگری است -میباشد ممكن
است اثرگذاری این منابع نیز متفاوت باشد .چرا که ،هنجار ذهنی
مفهومی است که باعث انگیزش شهروندان منطقهی ثامن برای انجام
یا پذیرش رفتار و یا کنش وقف میشود .به بیان دیگر ،این احتمال
وجود دارد که علیرغم داشتن اثرگذاری این شاخصها و پذیرش آنان
از سوی شهروندان ،انگیزهی الزم برای مشارکت بیشتر و مؤثرتر در
وقف وجود نداشته باشد که موجب پایین بودن شدت آن بر تمایل
رفتاری است.
یك فرد در شبكه اجتماعی خود از اشخاص متعددی تأثیر می-
پذیرد؛گویای این مطلب است که اشخاص پیرامون یك فرد اعم از
پدر ،مادر ،رهبران مذهبی ،رهبران سیاسی و غیره همگی در نظریات و
رفتارهای او تأثیر دارند .ممكن است بعضی از مردم از شخص
بخواهند کاری را انجام دهد مانند عمل به سنت وقف و در مقابل
برخی دیگر نیز از او بخواهند که آن کار را انجام ندهد .در این حالت
شخص مجبور است فشارهای متضاد از طرف افراد مختلف را متعادل
سازد که ممكن است برخی موافق و برخی نیز مخالف خواسته او
باشند و احتماالً نوع عملكرد وی به میزان زیادی به خواستههای
افرادی که نفوذ زیادی دارند ـ یعنی برای شخص افراد مهمی هستند
ـ بستگی خواهد داشت .در این صورت ،یا دارای تمایل رفتاری درمورد
عمل به وقف میباشد یا نمیباشد و نیز این تمایل دارای شدت باالیی
است یا ضریب تأثیر متوسط یا پایینی دارد .در هر حال به لحاظ
نظری ،یافتههای پژوهش صحت رابطهای که ممكن است میان
هنجار ذهنی و تمایل رفتاری شهروندان نسبت به سنت حسنه وقف
وجود داشته باشد را تأیید میکند .اما این تأیید مالک اثرگذاری 911
درصدی نیست ،چنان که مشاهده میشود هنجار ذهنی همزمان با
نگرش و کنترل رفتاری ادارکشده تنها  92درصد بر تمایل رفتاری به
صورت مستقیم اثرگذار بوده است و  08درصد دیگر به صورت
غیرمستقیم میباشد که ضروری است سایر عواملی که میتواند هنجار
ذهنی افراد را نسبت به کنش وقف دچار تغییر و تأثیر نماید شناسایی
شوند.
فرضیه سوم :کنترل رفتاری ادراکشده توسط مردم بر
تمایل رفتاریشان نسبت به سنت وقف تأثیر معنیداری
دارد.
براساس یافتههای پژوهش ،ضریب مسیر میان کنترل رفتاری ادارک-
شده و تمایل رفتاری به صورت مجزا برابر با  ./028است و حاکی از
این است که کنترل رفتاری ادارکشده شهروندان به موضوع وقف
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معنیدار بوده و به صورت مستقیم میتواند به میزان  09درصد تمایل
رفتاری شهروندان را در قبال وقف تحت تأثیر قرار دهد .اما در مدل
رفتار برنامهریزیشده هنگامی که کنترل رفتاری ادارکشده همزمان
با سایر متغیرها موردسنجش قرار میگیرد این ضریب برابر با ./190
است و میزان  29درصد کاهش را نشان میدهد .با این وجود ،میزان
تغییراتی که کنترل رفتاری ادارکشده به همراه نگرش کلی و هنجار
ذهنی توانسته بر تمایل رفتاری ایجاد کند برابر با میزان ضریب تعیین
 ./008است .به عبارت دیگر کنترل رفتاری ادارکشده به کمك سایر
عوامل در مدل توانسته است نزدیك به  00درصد تغییرات ایجادشده
در تمایل رفتاری شهروندان را تبیین نماید .در حالی که این مقدار
برای متغیر کنترل رفتاری ادارکشده در حالت جداگانه برابر با ./910
یا به طور تقریبی  11درصد میباشد .از سوی دیگر آمارهی  tبرابر با
 0/071است که نشان از صحت وجود رابطه و اثرگذاری متغیر کنترل
رفتاری ادارکشده بر تمایل رفتاری شهروندان نسبت به سنت وقف
دارد .از این رو و با توجه به یافتههای پژوهش این فرضیه تأیید
میشود و میتوان ادعا نمود که شهروندان منطقه ثامن به لحاظ متغیر
کنترل رفتاری ادارکشده و شاخصهای مورد سؤال آن دارای اثری
مثبت بر مقولهی وقف میباشند.
کنترل رفتاری ادراکشده ،نشان میدهد که انگیزهی یك فرد به
وسیله درک او از میزان دشواری رفتارها و میزان موفقیت وی در
انجام یا عدم انجام یك رفتار ،تحت تأثیر قرار میگیرد .اگر شخص
اعتقادات قوی کنترلی درباره وجود عوامل تسهیلکننده یك رفتار
داشته باشد ،کنترل درک شده باالیی بر روی آن رفتار خواهد داشت.
برعكس اگر شخص اعتقادات کنترلی قوی نداشته باشد ،درک پایینی
از کنترل خواهد داشت که مانع بروز رفتار میشود .این درک میتواند
مربوط به تجارب گذشته ،پیشبینی وقایع آینده و نگرشهای متأثر از
هنجارهای محیط اطراف فرد باشد .با این وجود ،کنترل رفتاری
ادراکشده نشان میدهد که تا چه اندازه یك شهروند احساس میکند
انجام یا عدم انجام کنش وقف تحت کنترل ارادی وی قرار دارد.
بنابراین شاخصهایی مانند «داشتن اختیار الزم برای انجام وقف»،
«داشتن توانایی الزم برای انجام وقف»« ،در اختیار داشتن منابع الزم
برای شرکت در وقف» و نیز«مهیا بودن امكانات و فرصتهای الزم
برای عمل به وقف» مواردی هستند که در این پژوهش در سنجش
کنترل رفتاری ادراکشده شهروندان دربارهی عمل به وقف مورد
سؤال واقع شدند و از سازگاری مناسبی برای سنجش آن برخوردار
بودند .البته بایستی به این نكته توجه نمود که کنترل رفتاری
ادراکشده درمیان متغیرهای اثرگذار بر تمایل رفتاری ،باالترین میزان
اثرگذاری و ضریب تعیین جداگانه را دارا بوده است .یعنی با وجود
اینكه یافتههای پژوهش ضریب باالیی از اثرگذاری همزمان نگرش و
هنجار ذهنی شهروندان بر تمایل رفتاری نسبت به وقف نشان ندادند،

کنترل رفتاری ادراکشده توانسته است به صورت مستقیم به میزان
 12درصد تمایل رفتاری را تحت تأثیر قرار دهد .اما نكتهی حائز
اهمیت این است که تمایل رفتاری با توجه به شاخصهای مورد سؤال
خود از قبیل «داشتن قصد شرکت در برنامهی وقف در آینده»،
«تالش برای ایجاد فرصتی به منظور حضور در وقف تا سال آینده»،
«تصمیم به سامان دادن به برنامههای وقف خود» و نیز همچنین
«شرکت در وقف در آینده نزدیك» ،به واسطهی اثرگذاری هر سه
عامل یعنی نگرش کلی ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری ادراکشده
توانسته بود تبیین کنندگی باالیی را از خود به نمایش بگذارد و نقطه
عطف آن این است که شهروندان منطقهی ثامن به میزان  00درصد
برای حضور مؤثر در برنامههای وقف تمایل رفتاری خود را اعالم کرده
اند .به طورکلی ،در تئوری رفتار برنامهریزیشده قبل از ایجاد سریع
رفتار ،میبایست به قصدها یا همان تمایالت رفتاری افراد توجه نمود.
این عقیده وجود دارد که هر چه قصد یك فرد برای انجام یك عمل
خاص قو یتر باشد ،موفقیت بیشتری را در آن میتوان انتظار داشت.
قصدها ،عملكرد خاموش عقاید و یا اطالعات هستند و مشخص می-
کنند که آیا انجام یك رفتار خاص ،منجر به نتیجه خاص خواهد شد
یا خیر .البته قصدها یا تمایالت رفتاری میتوانند در طول زمان
دستخوش تغییراتی شوند .هر چه فاصله زمانی بین قصد و رفتار
طوالنیتر شود احتمال بیشتری وجود دارد که وقایع پیشبینینشده،
تغییراتی در تمایالت رفتاری افراد ایجاد نماید.
یافتههای پژوهشهای گوناگون بر تأثیر متغیرهای مدل رفتار برنامه-
ریزیشده بر تمایل رفتاری حكایت دارند اما در پژوهشهای مختلف
این اثرگذاری دارای شدت و ضعف است و گاهاً متغیری بر متغیر دیگر
اثرگذاری بیشتری را حكایت میکند .چنانكه در این پژوهش متغیر
کنترل رفتاری ادارکشده بیشترین قدرت پیشبینی را برای تمایل
رفتاری شهروندان در قبال مقولهی وقف از خود نشان داده است .پس
از آن ،هنجار ذهنی و نگرش کل بیشترین نقشآفرینی را بر تمایل
رفتاری شهروندان در خصوص وقف نشان داده اند .بنابراین با اتكاء بر
پژوهشهای پیشین میتوان چنین ادعا نمود که مدل رفتار برنامه-
ریزیشده میتواند کنشهای شهروندان منطقهی ثامن را دربارهی
عمل به وقف تبیین نماید و این میزان را نشان دهد.
پیشنهادهای تحقیق
نگرش فعلی شهروندان منطقهی ثامن مشهد نسبت به سنت حسنه
وقف چندان باال به نظر نمی رسد .هرچند به لحاظ آماری اثرگذاری
آن بر تمایل رفتاری تأیید شده است اما نیاز به تقویت دارد .به این
معنا که شایسته است مدیران و متولیان امر وقف آگاهانه به
فرهنگسازی در این زمینه پرداخته و ارزشها و باورهای دینی و
مذهبی را تقویت نمایند ،تا مردم نسبت به نمود عملی فرهنگ
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اسالمی ـ دینی خود و مشارکت فعاالنه در امور عامالمنفعه و
خداپسندانه اقدام نمایند .افزایش آگاهیبخشی درخصوص وقف و
موضوعات وابسته از طریق برگزاری برنامهها ،نشستها ،تبلیغات
رسانهای در سطح منطقه و محالت برای ساکنان منطقهی ثامن به
منظور ارتقای سطح نگرش شناختی ایشان و آگاهی دادن به آنان
دربارهی آثار و برکات این سنت حسنه در سطوح مختلف اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی برای افراد جامعه مورد تأکید است .همچنین به
منظور افزایش سطح نگرش عاطفی ساکنان منطقه نسبت به مقوله
وقف ،برنامههایی فرهنگی – تبلیغی با محوریت ترویج این سنت اجرا
شود تا عالوه بر مشارکت هر چه بیشتر ساکنان در عمل به وقف،
شاهد ارتقای سطح نگرش آنان در جهت اثرگذاری بیشتر بر
جلوههای عملی وقف باشیم .برای اینكه اثرگذاری نگرش رفتاری به
عنوان بعدی از نگرش کل بتواند جلوهی بیشتری به خود بگیرد
میبایست دو بعد قبلی نگرش به خوبی برای افراد نهادینه گردد .چرا
که بدون داشتن شناخت و احساس به رفتار و کنشی احتمال نگاه
عملی به آن امكانپذیر نبوده و یا بسیار پایین خواهد بود.
هنجار ذهنی نیز به عنوان متغیری اثرگذار بر تمایل رفتاری نیاز به
تقویت دارد .هرچند نسبت به نگرش اثرگذاری بیشتری در آن گزارش
شده است .از آنجا که هنجار ذهنی بر اساس برخی باورها که افراد
نسبت به گروههای فشار دارند شكل میگیرند و تبدیل به هنجارهای
ذهنی میگردند ،بایستی از طریق جامعهپذیری مناسب و مطلوب
بهبود یابد .باید درنظر داشت که هنجار ذهنی عاملی درونی و نیازمند
وجوه انگیزشی باالست و اگر این انگیزه که میتواند در قالب تأیید و

تشویق افراد مهم زندگی فرد اتفاق افتد (چه بسا این افراد مهم و یا
گروههای فشار میتواند در سطوح گستردهی جامعه پراکنده باشند و
برای یك فرد یك وزیر و برای فرد دیگر همكاران آن بتوانند
اثرگذاری زیادی داشته باشند) بایستی آن را در شبكهای بهم پیوسته
در نظر گرفت و مدیران ،متولیان امر و برنامهریزان در زمینهی وقف
این نكات را در طرحها و برنامههای خود لحاظ نمایند .بنابراین
پرداختن به هنجار ذهنی -به عنوان عاملی که میتواند حتی نگرش
افراد را به واسطهی بافت خاصی که دارد ،تحت تأثیر قرار دهد -بسیار
حساس و حیاتی است .اینكه افراد چگونه در جهت کنش مدنظر
تربیت شوند نیازمند آموزش صحیح در همان حیطه است .هنجار
ذهنی نیز با توجه به درگیر بودن با فضای اجتماعی و فرهنگی افراد
نیازمند همین آموزشهای صحیح میباشد که مسؤولین امر میبایست
بدان توجه نمایند.
درخصوص کنترل رفتاری ادارکشده میتوان چنین عنوان نمود:
باتوجه به این که کنترل رفتاری ادارکشده انگیزهی افراد را توسط
درک او از سختی کنشی خاص و نیز میزان موفقیت و پیروزی که از
رهگذر نمایش یا عدم نمایش آن رفتار حاصل میگردد شكل میدهد،
این امر خود میتواند به عنوان یك عامل بازدارنده و یا حتی عاملی
پیشرونده در ارتباط با وقف عمل کند .به منظور اینکه شهروندان
منطقهی ثامن از ضریب پیشروندگی باالیی در باب کنترل رفتاری
ادارکشده راجع به وقف برخوردار شوند (هرچند کنترل رفتاری
ادارکشده شهروندان منطقهی ثامن ضریب اثرگذاری بیشتری را
نسبت به سایر متغیرها دارا بود) میبایست به ابهامزدایی دربارهی
فرآیندها ،مراحل و روندهای صورتگرفته در انجام وقف پرداخته شود،
تا اینكه شهروندان بدان باور و اعتقاد درمورد توانایی و قدرت الزم
خود برای مشارکت در وقف دست یابند و شرکت در وقف را کاری
غیرممكن و مسیری صعبالعبور نپندارند.
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