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 چکیده

 و کسبگذاری در زمینه از طریق رسمایه وقف هایتوسعه ظرفیتامروزه 

و نوآور به راهربدی جدید و مؤثر در حوزه کارآفرینی، بنیان دانش یکارها

رو، هدف از اینموقوفات بدل شده است. وری افزایش بهرهزایی و اشتغال

گذاری موقوفات در کسب و کارهای پژوهش حارض بررسی نقش رسمایه

 منظور ارائه مدل خواهد بود. روشغال پایدار بهآن بر اشت تأثیربنیان و دانش

 همچنین با توجه به است. یکاربردهای پژوهشهدف از نوع  مبنی بر قیتحق

روش انجام پژوهش، این بررسی از نوع آمیخته )کمی و کیفی(، محسوب 

خربگان، متخصصین و  شود. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهشمی

علوم مدیریت، فقه و اقتصاد اسالمی و  های مختلفنظران در حوزهصاحب

 ش8933ش و 8931های در سال هیریسازمان اوقاف و امور خکارشناسان 

است. صورت هدفمند و در دسرتس گیری بهمنونه شیوهاست. در ایران 

گیری منونه به شیوهها جهت انتخاب آزمودنی جامعه آماری در بخش کمی

اد خربگان برای نظرخواهی در روش بود. تعدخواهد  ایای چندمرحلهخوشه

گیری هدفمند انجام خربه خواهد بود که به شیوه منونه 02دلفی حداقل 

ی و میدانی با اکتابخانه به شیوه هادادهخواهد پذیرفت. روش گردآوری 

استفاده از ابزارهایی چون پرسشنامه و مصاحبه با تأکید بر روش دلفی خواهد 

سازی در این پژوهش دیمیتل است که و مدلبود. تکنیک تحلیل اطالعات 

موضوع ها در شاخص نیماب یمعلول یروابط عل برای شناسایی

 كی بنیان و تولیدهای کسب و کارهای دانشگذاری وقفی در حوزهرسمایه

های این پژوهش نشان بکار گرفته شده است. یافته ملموس یمدل ساختار 

گذاری و اشتغال پایدار، عوامل رسمایهاز میان عوامل مؤثر بر دهد که می

-مدیریتی در درجه اهمیت بیشرتی قرار دارد. پس از آن عوامل سیاسی 

 گذاری در کسبمؤثرتر است و به دنبال آن رسمایه -مربوطه به عوامل زمینه

 .بنیان اثری نسبی در توسعه اشتغال پایدار داردوکارهای دانش

 داربنیان، اشتغال پای، اقتصاد دانشاتموقوف گذاریهیرسما واژگان کلیدی:

 

Abstract 

Today, the development of endowment capacities through 

investment in knowledge-based and innovative businesses 

has become a new, and effective strategy entrepreneurship, 

job creation and increasing the productivity of 

endowments. Therefore, the purpose of this study is to 

investigate the role of endowment investment in 

knowledge-based businesses and its impact on sustainable 

employment to provide a model. The research method in 

terms of purpose is of the type of applied research. 

According to the research method, the present study is a 

mixed type (quantitative and qualitative). The statistical 

population in the qualitative section of the research is 

experts, specialists and pundits in various fields of 

management sciences, jurisprudence and Islamic 

economics and experts of the Endowment and Charity 

Organization in 1398 and 1399 in the country. The 

sampling method is purposeful and accessible. The 

statistical population will be in a small part to select the 

subjects by multi-stage cluster sampling method. The 

number of experts for polling in the Delphi method will be 

at least 20 experts, which will be done by purposeful 

sampling. The data collection method will be library and 

field using tools such as questionnaires and interviews 

emphasizing on the Delphi method. The technique of 

information analysis and modeling in this study will be 

Demitel, which has been used to identify the causal 

relationships between indicators in the subject of 

endowment investment in the fields of knowledge-based 

businesses and the production of a tangible structural 

model. The Findings of this study showed that among the 

factors affecting investment and sustainable employment, 

managerial factors are more important. Then there are the 

political factors relevant to the underlying factors; It is more 

effective, and consequently investing in knowledge-based 

businesses has a relative effect on the development of 

sustainable employment. 

Keywords: Endowment investment, knowledge-based 

economy, sustainable employment 
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 مقدمه

 رشد ترویج و وریبهره ارتقاء ارزش، ایجاد در دانش اهمیت

 شدهشناختهاصلی  که به است طوالنی هایمدت اقتصادی

جمشیدی و همکاران، ) است در علم اقتصاد بدل شده

 نقش شناخنت رسمیت به این، بر عالوه (.93: 8931

 به بیشرت توجه نتیجه امروز، در اقتصادهای بدیل دانشبی

 علمی و پیرشفت فنی رسعت و یادگیری اطالعات، فناوری

 اساس توافقنامه (. برCarayannis, 2018: 1) است

یک  عنوانبه را دانش بر مبتنی اقتصاد اروپا اتحادیه لیسبون،

 رقابتی موقعیت به دستیابی منظوراسرتاتژیک به هدف

 و در دستور کار اقتصادی خود قرار داده است. اگرچه تعیین

 از کشورها بسیاری برای ملی هدف یک به تبدیل امر این

وجود، برخی هدف اصلی این نوع اقتصاد را بااین شده،

؛ (، jansson, 2010« )رشد اقتصادی و ثروت دتولی»

 L Etzkowitz andنوآوری ) تولید و علمی گروهی دانش

Leydesdorff, 2006; Leydesdorff, 2000برخی نیز ( و 

( Van Oort, 2009) «اشتغال رشد و انسانی توسعه»

به اساسی  بنیاندانش کنند. به هر حال، اقتصادمی تلقی

کشورها  از در بسیاری اقتصادی توسعه و رشد اتکا برایقابل

 جذب و افزایش اشتغال بدل شده است و به دنبال آن،

را فراهم آورده است. با  اقتصادی مختلف هایبخش به افراد

 طبق اقتصادي، مختلف هاینظام در دانش اهميت وجود

 ايران رتبه جهاين، بانك توسط شدهاعالم رسمي آمار آخرين

کشور  041 بني در بنیاندانش اقتصاد شاخص لحاظ از

به نقل از: پاداش و  Noyma, 20155است ) 44 جهان

بخش  موسوم به وقفدر این میان،  (.071: 0941همکاران، 

 به)در ايران اغلب با نام وقف و امور خیریه  که -اقتصاد سوم

-نرصالهی و عبدلی)شود می شناخته (میال معنای اس

 ار، اما مغفول است کهای اثرگذ( حوزه67: 8939سبحانی، 

دو نوع پیوند دارد. پیوند ( دهشبخش سوم )با اقتصاد 

های کنونی این نهاد و پیوند دوم نخست مربوط به ظرفیت

ر د. این نهاد است نگرانهندهیآهای آتی و مربوط به ظرفیت

وضعیت کنونی، با وجود ثروت فراوان نهادهای وقفی به 

 این ثروت از ناشی درآمدهای کشور، مولد رسمایۀ نسبت

حدی اندک است که حتی به یک درصد تولید  به نهادها

این در حالی است که سهم اقتصاد دهش . رسدملی هم منی

در تولید ملی کشورهای پیرشفته حدود دو درصد است. 

 ای در نظاممالحظهنگرانه اثر قابلهای آتی یا آیندهظرفیت

خواهد داشت؛ نظامی که از ابتدا متام  اقتصادی سامل

باشند و  قرارگرفتههای اول، دوم و سوم در جای خود بخش

د منها نیز رشد نظامتناسب پیرشفت جامعه این بخشبه

داشته باشند. در این حالت اقتصاد وقف که شامل 

موقوفات عام دینی و دنیوی، بنیادهای وقفی کوچک و 

زله منهای تجاری است، بهتها و رشکمتوسط و بزرگ، بنگاه

دهش، در خدمت امور  اقتصاد از ایعمده بخش

رو، از این (.822: 8931املنفعه خواهد بود )جهانیان، عام

پژوهش حارض به دنبال آن است تا از طریق بررسی و پیوند 

های موجود در نهاد وقف با تأکید بر سازمان اوقاف ظرفیت

اری در زمینه اقتصاد گذو امور خیریه با حوزه رسمایه

 بنیان، یک مدل نهادی کارا و مؤثر ارائه دهد.دانش

 پیشینه پژوهش

گذاری موقوفات در زمینه کسب و کارهای رسمایه

بنیان، موضوع نوظهوری در ادبیات اقتصادی ایران و دانش

برداری از موقوفات است و همچنین مدیریت و بهره

ص انجام یافته و ها و مطالعات اندکی در این خصو پژوهش

صورت مجزا به مقوله وقف و یا اقتصاد در مواردی به

های مرتبط بنیان پرداخته شده است. ازجمله پژوهشدانش

وری اقتصادی موقوفات که نقش علم و فناوری را در ارتقا بهره

و  توان به پژوهش طاهری دمنهموردبررسی قرار داده می

وقف و  گاهیدر نقش و جا یتأملتحت عنوان  حیدری دارانی

 ی این پژوهشهایافته اشاره کرد. فناوری و در علم یکوکار ین

ه سمت توسع به ریدادن امور خ که سوق می دهدنشان 

های رشد رشکت حوزهدر  خصوصبه ،فناوری و علم

، به (هاآپ استارت)نوپا  یکارها و بنیان و کسبدانش

 شود.منجر می جامعه کل یبرا یبرابر  نیافزوده چندارزش

نقش و تأثیر وقف در ایجاد نیز در پژوهشی با عنوان  یخلج

ز منظر ا اشتغال و کارآفرینی با رویکرد قرآن و روایات یهانهیزم

رت زایی در بساسناد و مدارک نقلی و فقهی به موضوع اشتغال

گونه موقوفات پرداخته است. محقق در پژوهش خود این

ژه وقف در کالم الهی نیست، اما واکند که استنباط می

 های متعددی در ارتباط با وقف یافت شدهعبارات و واژه

الصالحات، زکات، ، مانند خیرات، صدقات، باقیاتاست



 

 ۰۴شماره   ۹۹۱۱ پاییز

۳7 

س
رر

ب
 ی

ما
سر

ش 
نق

هی
ذار

گ
ی

… 

بِّر، انفاق و غیره. لزوم کار و اشتغال و کارآفرینی در قرآن کریم، 

 است و در روایات نیز برداشتقابلبر آیات متعدد با تکیه

های شغلی فراوان دیده زایی و ایجاد فرصتتغالفرایند اش

تواند در وقف میگیرد که گونه نتیجه می. او اینشودمی

وقف در تأمین رسمایه، حامیت از همچون های متعدد زمینه

کسب و آموزی، تأمین مکان و فضای گذاری، مهارترسمایه

زا و های اشتغالزا، ایجاد روشکار، تسهیل امور اشتغال

سازی فرهنگ متعالی کار، کمک به حل نهادینه ،آفرینیکار 

مشکالت توزیع و مرصف، تولید علم و فناوری، تولید ملی، 

های کشاورزی و حوزه عمران در بخش و ی ثروتتوزیع عادالنه

شته باشد. از دیگر سازی تأثیر بسزایی داو ساختامن

 گذاری موقوفات در بسرتهای مرتبط با حوزه رسمایهپژوهش

یی با عنوان رضاتوان به پژوهش کسب و کارهای نوین می

تبیین ارتباط اوراق وقف جمعی با اقتصاد ایران )اولویت 

اشاره کرد. اگرچه  (پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه

بنیان و محقق در این پژوهش به موضوع اقتصاد دانش

هدف اصلی استفاده از ظرفیت وقف اشاره نکرده است، اما 

های بررسی ارتباط اوراق وقف جمعی با شاخصرا ش پژوه

برای دستیابی به این دهد. قرار میکالن اقتصادی ایران 

ر متغی پنجای در رابطه با گویه شانزده یاهدف پرسشنامه

 ،تورم ،بیکاریی، اقتصاد رشدکالن اقتصادی شامل 

توسط پژوهشگر طراحی و توسط نقدینگی و  گذاریرسمایه

 دهد کهنتیجه این پژوهش نشان می گردد.می خربگان تکمیل

تواند بهبود اقتصادی را در متغیرهای رشد اوراق وقف می

گذاری و نقدینگی در پی رسمایه تورم، بیکاری، اقتصادی،

 بررسیی نیز در پژوهشی با عنوان نیدحسیس .داشته باشد

شان ن وقف پول و آثار اقتصادی آن با تأکید بر فقر و اشتغال

است و با موازین رشعی  اجراقابلد که وقف پول دهمی

اقتصاد اسالمی، وقف پول  ۀمنافات ندارد و اگر در حوز 

 تواندعنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، میبه

گذاری در قالب انواع عنوان منبعی برای افزایش رسمایهبه

عقود اسالمی و قانونی تلقی و موجب گسرتش اشتغال در 

گذاری در همچنین رصف سود حاصل از رسمایه .عه شودجام

                                                             

1 .Yang & Xu 

تواند نقش مؤثری در کاهش فقر های کاهش فقر میبرنامه

هایی که موضوع از معدود پژوهش .در جامعه داشته باشد

بنیان را های دانشاقتصاد وقف در بسرت فعالیت

و  توان به پژوهش میرهاشمیموردمطالعه قرار داده است می

مکان استفاده از نهاد وقف در ات عنوان تح رسهنگیان

اشاره  و الگوی پیشنهادی آنسازی دانش و فناوری تجاری

کی از یکه  دهدمینشان ی این تحقیق هایافته داشت.

برقراری تناسب میان اهداف وقف با  یهاجلوه

توان در استفاده از وقف در های علمی روز را میپیرشفت

. اقتصاد ری معرفی منودسازی دانش و فناو جهت تجاری

های گذاری در این حوزه، ازجمله حوزهبنیان و رسمایهدانش

های مطالعاتی است که با وجود جدید بودن، پژوهش

 و یشنابتوجهی بر روی آن انجام شده است. پژوهش قابل

بر  یدر محصول مبتن یارائه مدل نوآور همکاران با عنوان 

با استفاده از روش نگاشت  انیبنهای اقتصاد دانشمؤلفه

 انیرا کیالکرت انیبنرشکت دانش که بر روی یفاز  یشناخت

 که درو همکاران  یطاهرخانصورت گرفته است و یا پژوهش 

های گذاری رشکتارزش یبرا یارائه مدلبا عنوان  یپژوهش

های گذاری رشکتالگویی برای ارزش رانیتک در ا نیف

و یا  اندفین تک پیشنهاد کرده بنیان از نوعی دانشآپاستارت

 ییارائه الگوو همکاران با عنوان  یسورشجان یدر یحپژوهش 

با  ریخطرپذ یگذار هیدر رسما یکاهش مسئله کارگزار  یبرا

و نیز پژوهش کوهی و  انیبنهای دانشتوجه به رشد رشکت

پذیر با استفاده از گذاری ریسکرسمایهبا عنوان همکاران 

های در رشکتها تحلیل ریسک و تحلیل پوششی داده

گذاری خطرپذیری در به مسئله رسمایه بنیاندانش

 اند.بنیان پرداختههای دانشرشکت

های وقف و های غیر ایرانی توجه به ظرفیتدر پژوهش

وردار ای برخگیری از آن در توسعه اقتصادی، از جایگاه ویژهبهره

توان به است. ازجمله تحقیقات متأخر در این زمینه می

موقوفات و اراضی تحت عنوان ( 0283) 8پژوهش یانگ و ژو

 یدر امر آموزش و پرورش خانوارها یگذار هیرسما یرفتارها

ها نشان داد که یافتهاشاره کرد.  0نیاستان چ 98در  ییروستا

2 . Land endowment and education investment 

behavior of rural households: a field survey based on 

887 administrative villages in 31 provinces of China 
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بر  ینیگزیدرآمد و جا ایجاد قیطردو از  یموقوفات اراض

تأثیر  ییروستا یآموزش و پرورش خانوارها امتیتصم

أثیر ، تییروستا یخانوارها شرتیب در کهطوری، بهدنگذار یم

ز احاکم است.  یگذاری آموزشموقوفه بر رسمایه ینیگزیجا

کار  یرو ین التیو سطح تحص یخانگ نی، تأثیر اندازه زمسویی

فقط  ی،عنی. دار استیمعن ییبر درآمد خانوار روستا

قطه متوسط )نباالتر از  یخانگ نیاندازه زم تمیکه لگاروقتی

شود و  نیتواند وقف زممی ،باشد، 283/0 برش(

و درآمد  ابدیطور مؤثر اختصاص به یگذاری آموزشرسمایه

 8. همچنین اراگون و همکاراندهد شیرا افزا ییخانوار روستا

 یهایگذار هیرسماپژوهشی تحت عنوان (در 0283)

های صندوق یایها و مزانهی: هزیاجتامع یر یپذیتمسئول

 یگذار هیرسما یهااستیسنشان دادند  0موقوفات دانشگاه

 رخواهانهیخ یهابا کمک یاجتامع یر یپذتیبا مسئول

ویژه از طرف اهداکنندگان خارج از دانشگاه به یبرا یشرت یب

، همچنینهمراه است.  و غیره، اتی، دخانیانرژ  عیصنا

، با یاجتامع یر یپذتیگذاری با مسئولرسمایه یهااستیس

های موقوفات صندوق تیریمد یهانهیهز احتامل باالتری

 ن،بنابرایکند. می ینیبشیدانشگاه و نوسانات بازده را پ

 یاجتامع پذیریتیبا مسئول یگذار هیرسما یهااستیس

اما عملکرد  ،کندجذب می ی بیشرتیمال یهاکمک

دهد. بررسی کاهش میهای موقوفات دانشگاه را صندوق

دهد در ایران با وجود اجاملی پیشینه پژوهش نشان می

توجه حوزه موقوفات و گردش مالی هنگفت در ظرفیت قابل

بنیان، جایگاه مناسبی ندارد و این حوزه، هنوز اقتصاد دانش

موقوفات در  گذاریهای رسمایهها و شیوهاستفاده از روش

ز تکها هنو بنیان، استارتاپی و فینکسب و کارهای دانش

و، ر موردتوجه مدیران این دو بخش قرار نگرفته است. از این

پژوهش حارض در نظر دارد تا از طریق برقراری ارتباط میان دو 

گذاری موقوفات و اقتصاد و کسب و کارهای حوزه رسمایه

ضوی، به ارائه یک مدل بنیان با تأکید بر خراسان ر دانش

 گذاری اقدام کند.رسمایه
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 روش پژوهش

ات در موقوف گذاریهیتأثیر نقش رسما یبه بررس پژوهش نیا

 اردیبنیان و تأثیر آن بر اشتغال پادانش یکسب و کارها

 پژوهش حارضتوان رو میاز این .پردازدمنظور ارائه مدل میبه

همچنین با توجه به دانست.  یاز نوع کاربرد ،را از نظر هدف

کمی و کیفی(، ) تهیآمخروش انجام، این پژوهش از نوع 

 پژوهشجامعه آماری در بخش کیفی  شود.محسوب می

های مختلف نظران در حوزهخربگان، متخصصین و صاحب

ان سازمعلوم مدیریت، فقه و اقتصاد اسالمی و کارشناسان 

در  ش8933ش و 8931های در سال هیریاوقاف و امور خ

است. در این مرحله، تعداد منونه خاصی در ابتدا کشور 

صورت هدفمند و در گیری بهشود و منونهمشخص منی

کند تا اشباع نظری حاصل قدر ادامه پیدا میدسرتس آن

ها جهت انتخاب آزمودنی جامعه آماری در بخش کمی گردد.

استفاده  ایای چندمرحلهخوشهگیری نیز از روش منونه

بندی کشور به حداقل پنج منطقه مرکز، )تقسیم خواهد شد

ها، شامل، جنوب، غرب و رشق و انتخاب تصادفی استان

بر این اساس پنج منطقه از . ها، شهرها و غیره(شهرستان

و ی مختلف انتخاب شدند.هااستان  9مطابق نظر تورونت

( تعداد خربگان برای نظرخواهی در روش دلفی 0286)

که در این پژوهش به  شودمیخربه، در نظر گرفته  02حداقل 

گیری هدفمند انجام خواهد پذیرفت. روش شیوه منونه

ی و میدانی با استفاده از اکتابخانه به شیوه هادادهگردآوری 

 یابزارهایی چون پرسشنامه و مصاحبه با تأکید بر روش دلف

 (.8خواهد بود )تصویر 

تکنیک مورد استفاده در این پژوهش برای تحلیل اطالعات، 

خواهد بود که برای تعیین   3تکنیک طیف پنج درجه دیمتل

عنوان ورودی، نیاز به ماتریس روابط متقابل متغیرها به

مقایسات زوجی وجود دارد. این مقایسات زوجی از طریق 

مر، تفاده از نظرات خربگان اتدوین و تنظیم پرسشنامه و با اس

پرسشنامه موردنظر باید متام متغیرهای  در .دیآیمبه دست 

مستقل، وابسته و کنرتلی با هم مقایسه شده و روابط متقابل 

 صورت دو به دو توسط خربه تعیین گردد.ها بهمتامی آن

3 . Toronto 

4 .Dematel 



 

 ۰۴شماره   ۹۹۱۱ پاییز

۳۳ 

س
رر

ب
 ی

ما
سر

ش 
نق

هی
ذار

گ
ی

… 

 )مأخذ: نگارندگان(شناسی پژوهش : فرایند روش8تصویر 

 
 

 بنیانوقف و اقتصاد دانش

 جایگاه امر خیر در اقتصاد

 داوطلبانه هایفعالیتبخش سوم اقتصاد یا  اصطالح

و بخش غیرانتفاعی رایج  بعد به م8962 ههاز د اقتصادی

بخش غیرانتفاعی (. Lyons, 2001: 12) اجتامعی شد

های بدون پرداخت سود به صاحبان یا هطورکلی به حوز به

کند. خیرخواهی منبع مهمی برای گذاران اشاره میرسمایه

 :Cheek te al, 2015) حامیت از بخش غیرانتفاعی است

های اقتصاد بخش اقتصاد دهش یکی از زیرمجموعه .(364

سوم است که تبیین آن و تعیین نسبت آن با نهاد وقف به 

. (39: 8931جهانیان، )کند شناخت این اقتصاد کمک می

ترین بعدهای اقتصاد اعطای فزونی ثروت و وقت یکی از مهم

بخش سوم است که در ادبیات اقتصادی بخش سوم از آن با 

سه مجموعه از افراد در . کنندیاد می «صاد دهشاقت»عنوان 

دارند و درک  حضور و فعالیتبازار برای دهش خیرخواهانه 

ها با یکدیگر برای درک اقتصاد ها و روابط آنهریک از آن

دهش رضوری است. گروه اول اهداکنندگان یا 

کنندگان پول و وقت هستند که پول و وقت خود را عرضه

کنند. گروه دوم ت خیریه عرضه میداوطلبانه به مؤسسا

 (اهداکنندگان)کنندگان های خیریه هستند که عرضهسازمان

ها و خدمات خیریه آوری کاال را با راهربدهای جمع

ها هستند. کنند و عامل سوم دولتسازماندهی می

 مالیاتی مشارکتهای خیریه سازمان باروش  ها به چنددولت

متحده، مؤدیان مانند ایاالتدارند. در بسیاری از کشورها، 

های خیرخواهانه را از درآمد مشمول توانند بخششفردی می

یم عوض مستقها نیز کمک بال مالیاتشان کرس کنند. دولت

 .(Andreoni, 2007: 1) کنندمی

 تنگاتنگی پیوند و است دهش اقتصاد عهعام زیرمجمووقف 

وم ش سیافته بخدر اکرث کشورهای توسعه. با اقتصاد دارد

ی هایشود و اغلب به فعالیتبخشی بسیار مهم تلقی می

 ها ندارند وها متایل و توانی برای انجام آنپردازد که دولتمی

 ونهگاین یطهم برای ورود به حالز  ە  بخش خصوصی نیز انگیز 

 هایسازیاین کشورها، با زمینه در امروزه. ندارد را هافعالیت

ساختارهای اقتصادی، بخش عظیمی از  و اصالحبلندمدت 

وسیله اجتامعی به خدمات ئههای اقتصادی و ارافعالیت

که هامن بخش وقف و امور خیریه  شودمی انجام سوم بخش

، در برای مثال. تر بخش غیرانتفاعی استیا به عبارت کلی

درصد کل تولید  7/7بیش از  م1117کشور آمریکا در 

در  .ش سوم اقتصاد بوده استناخالص داخلی متعلق به بخ

 هامن سال، تولید ناخالص داخلی آمریکا بر اساس گزارش

املللی پول سهم مربوط به بخش سوم اقتصاد صندوق بین

ر برآورد شده است. بر اساس هامن ال میلیارد د  414حدود 

میلیارد  917ایران لص منبع، در هامن سال، كل تولید ناخا

ان از آن داخلی دارد که بخش دالر بوده است. این اعداد نش
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ند کسوم اقتصاد تا چه حد امکان گسرتش دارد و اثبات می

 تاس پذیرامکان نیز سوم بخش راه از اقتصادیکه توسعه 

 تعداد م0289در  (.71: 8939درخشان و نرصاللهی، )

سازمان غیرانتفاعی در رسویس درآمد داخلی  ونیلیم 38/8

درصد  1/0م، 0229به نسبت  کهآمریکا ثبت شده است 

حدود م 0289افزایش یافته است. بخش غیرانتفاعی در 

اند متحده کمک کردهمیلیارد دالر به اقتصاد ایاالت 3/321

درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل  3/1که 

 خیریه و غیرانتفاعی هایسازمان فعالیت ۀدهد. حوز می

 وزش، خدمات انسانی ومتنوعی از هرن، سالمت، آم دامنه

در (. McKeever, 2015: 1) است بر داشته در رهیغ

درصد  3/88نیروی کار شاغل در بخش سوم اقتصاد  م0281

 حدود میان در) رتبه سومآمریکا بوده که در  لیناز کل شاغ

 و خرد تجارت در شاغالن از شغلی( پس زهچهارده عنوان حو 

های داده .(Salamon, 2018: 23) تولید قرار گرفته است

مربوط به بخش سوم اقتصاد فقط توسط تعداد محدودی از 

صورت متمرکز کشورها ارائه شده است. در ایران، این آمار به

ها در دسرتس آن اطالعاتوجود ندارد. در سیزده کشوری که 

درصد از کل نیروی کار سهم  6/3طور متوسط است، به

اشتغال در بخش سوم است. این میزان بیش از سهم اشتغال 

و امور مالی است  نقل و حملهای مهمی همچون در بخش

(Ibid: 45). 

ها در آن اطالعاتدر پانزده کشوری که  م0289همچنین در 

درصد از تولید ناخالص داخلی به  1/3دسرتس است، 

ا معادل باص دارد. این تقریباً مؤسسات غیرانتفاعی اختص

ساز در  و سهم تولید ناخالص داخلی بخش صنعت ساخت

این کشورها است. بخش سوم اقتصاد در کشورهای کانادا، 

و حتی دولت  موزامبیک، آمریکا، بلژیک، نیوزلند و ژاپن

 ترتیب بیشرتین سهم تولید ناخالص داخلی )بیش به ارسائیل

به خود اختصاص پانزده کشور را در میان این  (درصد 1از 

بنابراین، اهمیت  (.Salamon et al, 2013: 3داده است )

که اثر آن بر  شودمی روشن زمانی اقتصاد سوم بخش ژهیو

های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و شاخص

 یناتحلیل شود. اثر مستقیم توسعه شاخص توسعه انسانی 

یش و نیز اثر افزا بر رشد تولید انسانیشاخص توسعه  بخش

انی انسسهم این بخش در اقتصاد بر ارتقای شاخص توسعه 

راتب مبهتر سطح پایین اتوسعه بدرحال کشورهای در ویژهبه

(. 13: 8939درخشان و نرصاللهی، تر است )بیشرت و منایان

هایی که برای سنجش حجم بخش سوم یکی از شاخص

نیروی کار این شود، سهم اقتصاد در کشورها استفاده می

بخش از کل نیروی کار شاغل در اقتصاد ملی است. طبق 

در هلند م 0223 از پس هاپکینز مدنی معهگزارش مرکز جا

 82درصد از کل نیروی کار، در بلژیک و ایرلند حدود  3/83

 1/1درصد و  1/3ترتیب  درصد و در آمریکا و انگلیس به

ل به درصد از جمعیت فعال در بخش سوم اقتصاد مشغو 

کار هستند و به نسبت جمعیت خود بار بزرگی را از دوش دو 

 :Salamon et al, 2004اند )بخش دیگر اقتصاد برداشته

 رسمایهفعالیت بخش سوم اقتصاد، از طریق توسعه  (.6

 (اعتامد، مشارکت و همدلی ی همچونعنارص  با) اجتامعی

های این بخش، غیرمستقیم به محور بودن فعالیت و مردم

انجام  در. شده است منجر تولید و اشتغالوسعه ت

ترین و های اقتصادی، یکی از اصلیفعالیت

ها تأمین مالی است و صاحبان ایده برانگیزترین بخشچالش

گذاری و نوآوری در تجارب ابتدایی خود متایل به رسمایه

 بها و کسبرای این رشکت الزم هخطر دارند. تأمین رسمایکم

و کارآفرینی که مستعد جهش و رشد ارزش و کارهای نوپا  و

 شود.گذاری پرخطر نامیده میریسک فراوان است، رسمایه

، های نوها و ایدهورود بخش سوم اقتصاد به تأمین مالی طرح

صورت خطرپذیر، در بسیاری از کشورهای دنیا به این علل به

 کارآفرینی و اشتغالتوجه به توسعه . 8آغاز شده است: 

های ورود به بخش. 0. سود اقتصادی رصفجای به

های ال روزرسانی کاگذاری خطرپذیر در توسعه و بهرسمایه

 مههای بیکاری و رکود و لزوم همکاری هبحران. 9. عمومی

توسعه نیافنت بخش . 3 بحران. از خروج برای هابخش

 حال درگذاری خطرپذیر. های رسمایهخصوصی و رشکت

حارض، متامی موارد مذکور در وضعیت موجود اقتصاد ایران 

کند؛ لذا فعالیت بخش سوم و نهادهای وقف و صدق می

 توسعه .رسدنظر می ناپذیر بهخیریه رضوری و اجتناب

 .تاس اقتصاد سوم بخش آثار دیگر از اجتامعی کارآفرینی

ت ال اجتامعی افرادی هستند که با تشخیص مشک نانیکارآفر

ع، از دانش کارآفرینی برای سازماندهی، ایجاد و اجتام 

کنند، مدیریت رسمایه در رفع نیاز مربوط استفاده می
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به بررسی بازدهی و سود  ،که کارآفرینان تجاریدرحالی

های ها و سازمانپردازند. کارآفرینان معموالً گروهبازگشتی می

غیرانتفاعی بخش سومی اجتامعی معمول هستند. همچنین 

ر کارب هایفناوریتواند با حامیت از توسعه سوم میبخش 

وسعه به ت (هایی که بیشرت به نیروی کار نیاز دارند)فناوری

 (.1-7: 8931اشتغال کمک کند )حیدری و درخشان، 

 جایگاه وقف در اقتصاد

مراد از امور خیریه، کارهایی است که طی آن نفعی به غیر 

مانند هبه، وصیت، در ابواب فقهی موضوعاتی . رسدمی

اند. در وقف، از این دسته غیره صدقه، نذر، حبس، سکنی و

دارند که برای همیشه مستقل  خیرین امکان تأسیس نهادی را

دهد؛ از مالک به حیات اقتصادی و انتفاعی خود ادامه می

شود و ولی در سایر امور خیریه، مالی به غیر منتقل می

 :و دیگران به نقل ازرسد )لطیفی درنهایت به مرصف می

خیرخواهی در معنای (. 1: 8938شاطری و آرزومندان، 

هایی در بخش سوم است که خود تر نیز شامل فعالیتوسیع

 Salamon et) است اجتامعی یهای برای ایجاد رسماوسیله

al, 2010: 6.) علت که هنگام انجام ایناهداکنندگان به

ین تصمیم در رفتار خیرخواهانه، قائل به گرفنت بهرت

 کنندترین زمان هستند، احساس رضایت درونی میمناسب

(Andreoni, 2015: 358 .) احساس رضایت درونی

یف اقتصادی است. تعر اجتامعی رسمایهبخشی از توسعه 

ه برداری فردی بتوان تغییر کاربرد منابع، از بهرهوقف را می

ن ه بیاهای آیندمندی اجتامعی، برای نسل حارض و نسلبهره

گیرند. کرد که از خدمات یا منافع آن افراد زیادی بهره می

 و اندازپس افزایش موجب طرفکاز ی وقف،رو توسعه ازاین

اندازها طرف دیگر این پس شود و ازمی مرصف کاهش

ای که مولد درنهایت به رسمایه تبدیل خواهد شد؛ رسمایه

ده های خصوصی یا خدمات اجتامعی در حال و آینال کا

 ناخالص داخلی را تولید افزایش زمینهخواهد بود و درنتیجه 

سبب ماهیت  فراهم خواهد آورد. همچنین نهاد وقف، به

ه حیاش، موجب تقویت بنیادهای اجتامعی و رو نیکوکارانه

شود که درنهایت به ارتقای رسمایه تعاون در جامعه می

و افزایش کارایی کل اقتصاد منجر خواهد شد  اجتامعی

در اسالم یکی از (. 33: 8932مقدم و همکاران، مصباحی)

بخشیدن به اهداف خیرخواهانه وقف است.  های تحققراه

سو سبب تعدیل و توزیع ثروت و نهادی که گسرتش آن از یک

شدن نیازهای فرهنگی و  سوی دیگر موجب برطرف از

توان ادعا کرد سنت شود. میاجتامعی موجود در جامعه می

 که است انسانی بلند اهداف اقتصادی نهوقف پشتوا نهحس

با توجه به سطح زندگی مردم، در رشد فرهنگ  تاریخ، طول در

 قهبو دانش برشی تأثیر بسیاری داشته است؛ زیرا وقف سا

 و فقط به اسالم و فقه و حقوق دارد برش متدن تاریخ در دیرینه

ه مشاب کشورهای اسالمی و ایران تعلق ندارد، بلکه نهادهای

آن در متام ادیان و حقوق سایر کشورها وجود دارد 

های یکی از ویژگی(. 73: 8939)میرهاشمی و رسهنگیان، 

 ادارهوقف خودگردانی و خوداتکایی آن است؛ چراکه 

 پذیرای به دولت امکانموقوفات بدون تحمیل هیچ هزینه

وری موقوفات از طریق خودشان )با است و احیا و بهره

حفظ و نگهداری مساجد  و کاروانرساها و هاپل ها،اهر توسعه 

(. 61 :8938شدنی است )کائینی، انجام (و مدارس علمی

قرون و اعصار شکوفایی متدن اسالمی، همواره  اللدر خ

 است کردهوقف بسیاری از نیازهای خاص جامعه را تأمین می

 کاالهای مدرن اقتصاد در که خدمات و کاالها برخیو ارائه 

واقفان و از طریق  عهدهها بر شوند تا مدتنامیده می عمومی

 بر عهده هادولت را هاآنقبل از اینکه ارائه  ؛موقوفات بود

انبارها، مانند کاروانرساها، آب هاییمنونه. گیرند

شواهدی بر این  غیره و های علوم دینیها، حوزهبیامرستان

ه از طریق آن دیگر، وقف نهادی است کعبارتست. بها مدعا

ای از مشکالت و تنگناهای جامعه را توان بخش عمدهمی

های افراد نیکوکار را داوطلبانه در شناخت و اموال و دارایی

جهت رفع آن به کار بست. امروزه این نهاد، با وجود قدمت 

 است شایسته که طورآن فراوان، خدماتبسیار زیاد و ارائه 

 و نقش آن در ابعاد گوناگون حیاتنگرفته  قرار برداریبهره مورد

اقتصادی و فرهنگی جامعه تا حدودی کمرنگ شده است. 

لذا بسیاری از وظایفی که روزگاری بدون دخالت دولت و از 

داوطلبانه انجام  م(طریق نهاد وقف و امور خیریه )بخش سو 

 دۀعه بر کاملصورت ناچار و البته بهگرفت، امروزه بهمی

های عمومی ثروت فروش از حاصل منابع از تا ها استدولت

طور که اشاره شد، در دیگر تأمین مالی و انجام شوند. هامن

کشورهای دنیا بخش سوم اقتصاد یکی از سه موتور  اغلب

 بر هادولت و است اشتغال و تولیدمحرکه برای توسعه 
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های نیکوکارانه در دوران و فعالیت سوم بخش هایظرفیت

کنند. اهمیت این بخش ای باز میرکود و بیکاری حساب ویژه

برای ترمیم اقتصادی در رشایط رکود حتی بیشرت از دو بخش 

 (زیرا زمانی که بخش خصوصی )انتفاعی ،دیگر خواهد شد

 شود و دولت بهسبب فضای اقتصادی دچار رکود می به

م درآمدهای نفتی و هم درآمدهای علت کاهش درآمدها )ه

شود، تنها امید برای حل دچار کرسی مالی می( مالیاتی

مشکالت بیکاری و رکود بخش سوم خواهد بود )حیدری و 

وقتی دولت توان حامیت مالی از (. 8-0: 8931درخشان، 

ند آگاه شو  را نداشته باشد و خیرینبنیان های دانشرشکت

گوناگون ازجمله وقف، موجب های ها، در قالبکه کمک آن

جوانان  اشتغال بنیان و ایجادشکوفایی اقتصاد دانش

شود، بخش سوم به بهرتین کرده و بااستعداد میتحصیل

 دشآور تبدیل خواهد  شکل ممکن به اقتصاد درونزا و تاب

 (.41: 0947دمنه و حیدری، طاهری)

 ایرانمعارص قف در اقتصاد جایگاه و 

، ش094۱ان اوقاف و امور خیریه در بر اساس گزارش سازم

وضعیت موقوفات و رقبات موجود در کشور بدین رشح 

ترتیب  است که به هزار 862مجموع موقوفات حدود : است

 درصد ۱ کشاورزی، درصد 41 مسکونی، صهدرصد عر  4۴

 رۀو یک درصد باقیامنده نیز متفرقه و در اجا تجاری

مستأجران، برابر نظر کارشناس، سالیانه  و است مستأجران

کنند. همچنین بر اساس بهای آن را پرداخت میاجاره

های مالی سازمان، مجموع درآمد موقوفات در گزارش

 910مبلغ  ش09۴9ریال بوده و در  اردیلیم 1حدود  ش0919

میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین متوسط رشد درآمد 

بر مبنای گزارش . درصد بوده است ارهز  0۴در دو دهه حدود 

 دیگر، درآمد بقاع متربکه )اعم از امالک، نذورات، هدایا و

که با اوقاف مرتبط بودند حدود یک  ش0911در  غیره(

میلیارد ریال بوده که  111حدود  ش09۴1میلیارد ریال و در 

 استآوری شده بیشرتین مبلغ از نذورات و هدایا جمع

 (.94هامن، )

درآمد، بیشرتین مقدار رصف عمران و آبادانی از این 

ها و بخشی نیز رصف امور فرهنگی و پرسنلی شده امامزاده

است. وضعیت موقوفات و رقبات موجود در کشور تا 

بر اساس گزارش سازمان اوقاف و امور خیریه، در  ،ش8931

 امور و های علمیآمده است )دفرت همکاری 8جدول 

وقف علم و  رشق شامل منطقه دهیفهم دیشه نخبگان

و با توجه  االبا وجود این ظرفیت ب(. 78-70: 8931، فناوری

حارض وقف در کشور دیگر  حال دربه واقعیت اقتصاد ایران، 

آن کارایی و جایگاه فعال و مؤثری را ندارد که در تاریخ اسالم 

برای حل مشکالت  (هادورهخصوص در برخی و ایران )به

 رۀادا ،مهم این واقعیتاز علل سلامً اقتصادی داشت. م

 نکردن از و استفاده شدهوقف هایدارایی غیرعلمی و سنتی

تأمین اهداف  در جهت تاریخی نهاد این وۀهای بالقظرفیت

 هایرسد از ویژگینظر می رو رضوری بهاجتامعی است. ازاین

کارگیری تجارب مناسب نهاد وقف استفاده شود و با به

الگویی کارا برای بازسازی نقش نهاد وقف در املللی، بین

قدم و همکاران، ارائه شود )مصباحی اسالمی معهاقتصاد جا

رسد ساحت علم و فناوری نظر می به(. 820-828: 8932

 .های جدید و رضوری برای ورود واقفان استیکی از عرصه

گونه بوده که نیکوکاران بخشی در طول تاریخ اسالم اغلب این

ت خود را با اهداف خیرخواهانه، متناسب ال ل و مستغاز اموا

دارس ها، ماند. تأسیس بیامرستانکردهبا نیاز زمانه، وقف می

علمی، مراکز فرهنگی و مساجد بر اساس وقف بیانگر این 

های اقتصادی، ادعاست. با گذشت زمان و پیرشفت

 هافرهنگی و اجتامعی، نیازهای جامعه نیز تغییر کرده و رفع آن

های سنتی گذشته دشوار یا غیرممکن است و در با روش

 گاهی تنهانه و نیست امروزی عهشأن و متناسب با جام

حس خیرخواهی واقف را نیز ارضا  بلکه ندارد، را الزم کارایی

 (.61-39: 8939کند )میرهاشمی و رسهنگیان، منی

های برقراری تناسب میان اهداف وقف و کی از جلوهی

علمی روز این است که بتوان استفاده از وقف های پیرشفت

 هو ال سازی دانش و فناوری قرار داد، یعنی عرا در مسیر تجاری

کالس ک برای ال های سنتی وقف، همچون وقف امبر شیوه

 و طالب یهدرس، مدرسه و دانشگاه یا برای پرداخت شهر

ها از منافع امالک و وقف، تحصیل آن مخارج و دانشجویان

ا هدف ارتقای دانش برش و جامعه تعریف و ترویج گامی نو ب

فناوری با کمک وقف تکمیل  و دانش تولید چرخهشود تا 

میرهاشمی و رسهنگیان، )شود و به ظهور و بروز کامل برسد 

معنای تبدیل نتایج پژوهش به  سازی بهتجاری(. 71 :8939

ت مال ها، خدمات و فرایندهایی است که موضوع معافراورده
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قرار خواهند گرفت و بر کاربردی کردن نتایج پژوهش و تجاری 

ها تأكید دارد. به عبارت ساده، آفرینی اقتصادی آنارزش

ت ال های جدید به محصو سازی فرایند تبدیل فناوریتجاری

(. 9 :0940موفق تجاری است )محمودپور و همکاران، 

ست ا هاای از فعالیتسازی شامل مجموعهدرواقع، تجاری

تواند به این اهداف منجر شود: کسب و متلک که می

 هاآن رساندن رشد لهسازی فناوری، به مرحهای تجاریایده

 یهاول، ساخت منونه های نوینتوسعه فناوری مکمل، دانش با

 و ساخت فرایندتوسعه  جدید، هایفناوری از استفاده با

محصول به بازار و عرضه  جدید، فروشقابل کاالهای تولید

های جدید کردن موقعیت فروش و زیرساخت فراهم

ت ال محصو  (. عرضه06 :8938، کالتهاییفارسی و )یداللهی

ترین عامل سازی آن مهمبنیان و تجاریفناورانه و دانش

سازی فناوری، وکار است. تجاری موفقیت در دنیای کسب

های تصال فناوری و بازار است و مترکز آن بر حلقها حلقه

 (.87: 8937ارزش است )ثقفی و افتخاری،  رۀانتهایی زنجی

با  که دهدمی نشان گذشته ههنگاه به عملکرد کشور در دو د 

های موردنیاز برای ساخنت برخی زیرساخت فراهم وجود

بنیان، همچون نیروی انسانی متخصص دانش اقتصادتوسعه 

های آزمایشگاهی و کرده، ارتقا و تجهیز زیرساختو تحصیل

 کسب و کارهای زۀای چشمگیر علمی در حو هنیز پیرشفت

های دانشی ثروت از طریق فعالیت کسب در بنیان،دانش

: 8937)نریامنی،  استموفقیتی درخور توجه کسب نشده 

تواند در سازی دانش و فناوری میوقف با هدف تجاری(. 89

چارچوب و ضوابط رشعی و قانونی وقف در اسالم و حقوق 

ها و رشایط صحت و منطبق با مالکمدنی ایران قرار گیرد 

عقد وقف در رشع و قانون منعقد شود. درواقع، عقد وقفی 

سازی دانش و فناوری منعقد شده باشد، منظور تجاریکه به

در صورت عدم نقض مسائلی که رعایت آن در رشع و قانون 

یک از رشایط اساسی الزامی است، هیچ منافاتی با هیچ

میرهاشمی و رسهنگیان، )ارد. صحت وقف در فقه شیعه ند

8939 :12.) 

 یشنهادیهای پگزینه نییاستخراج و تب

ظر کسب ن یبرا یوبچچار  ،یمرحله بر اساس اصول کل نیا در

از خربگان خواسته  راند دلفی نیاول در شد. یخربگان طراح

گذاری اوقاف رسمایهتواند در خصوص که می ییهاگزاره شد

 های مؤثر برو همچنین گزاره بنیاندانشدر کسب و کارهای 

د. پس کنن انیرا ب باشدداشته  تیاهم توسعه اشتغال پایدار

 یهاشنهادیخربگان، پ یهادگاهید یپاسخ و بررس افتیاز در

 ومدو پرسشنامه دور  ادغام یکدیگربه هم در  کینزد ایمشابه 

در  تاییصورت ساختارمند و با طیف لیکرت پنجی بهدلف

 خربگان قرار گرفت. اریاخت

 

 )مأخذ: نگارندگان(بنیان بر اساس نظر خربگان گذاری اوقاف در کسب و کارهای دانشهای اولیه مؤثر بر رسمایه: شاخص8جدول 

گذاری در کسب و کارهای های مؤثر بر رسمایهشاخص

 بنیاندانش
 کدمولفه

گذاری در کسب و کارهای های مؤثر بر رسمایهشاخص

 بنیاندانش
 کد مؤلفه

 q2 سهم و میزان آورده نقدی موردنیاز کسب و کار q1 کسب و کار ازیموردن ینقد ریآورده غ زانیسهم و م

 q3 نیانبنظرسنجی از مشاورین باتجربه در کسب و کار دانش
ربط در اکوسیستم ذی هایسازمانکمک سایر 

 بنیاندانش
q4 

 q6 گذاریگیری بازده رسمایهاندازه q5 بنیاندانش شناسایی سطح ریسک کسب و کارهای

 q7 بنیاندانش هایطرحشناخت کافی از اکوسیستم 
 هایطرحهای ورود و خروج به تعیین اسرتاتژی

 بنیاندانش
q8 

 q10 گذاریبرای رسمایه سازیفرهنگ q9 هاطرحپذیری اقتصادی توجیه

 q12 یافتهبازدید و الگوبرداری از کشورهای توسعه q11 انجام مطالعات تطبیقی در کشورهای پیرشفته

 q14 سهیم شدن در اشتغال پایدار و ارتباط با نیروی خالق q13 ی غیرمنقول از رسمایه سازمانگذار هیرسما سبدایجاد 

 q16 نبنیاحل مشکالت کالن مالی و توسعه اقتصاد دانش q15 به سازمانتزریق روحیه نشاط و جوانی و امید 

 q18 کشور درحفظ نیروهای نخبه و مستعد  q17 بنیاندانش صادرات وتولید 

 q19 فرهنگی و غیره( -و کار )صنایع خالق ماهیت کسب
نام و برند کسب و کار )استفاده از نام و افراد مذهبی، 

 متدین(
q20 
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کار وها در مدیریت کسبواقفین و ورثه آنمشارکت 

 جهت نظارت
q21 

در تغییر کاربری  نظرانصاحباخذ نظر مراجع دینی و 

 موقوفات
q22 

ی دینی در هدایت افکار واقفان جهت هامشاورهارائه 

 زاییاشتغال
q23 ( بین هایرشکتایجاد رقابت)املللی q24 

 q26 گذاریشکل رسمایه شیوه و q25 گذاریاندازه و مقیاس رسمایه

 q28 اقتضائات زمان و مکان q27 میزان شناخت عام نسبت به کسب و کار

 q30 قوانین صادرات و واردات q29 نیگزیجا هایطرحنسبت به  یر یپذرقابت

 q32 تحلیل حساسیت کسب و کار مربوطه q31 قوانین داخلی سازمان اوقاف

 هایظرفیتآگاهی مدیران سازمان اوقاف از 

 گذاریرسمایه
q33 

منافع وقف  تیحام دراختیارات سازمان مدیران 

 ی رسمایهسو به
q34 

 q35 کسب و کار مربوطه حوزه درقوانین مالیاتی 
معارصسازی قوانین وقف جهت رشد کسب و کارهای 

 بنیاندانش
q36 

 q37 گذاری غیرمستقیم(رسمایه) یتیحام هایصندوقوجود 
 خلق دربنیان اف از نقش حوزه دانشنگرش مدیران اوق

 ثروت
q38 

ی جهت کاهش دولتمهیندولتی و  اعتامدقابلرشکای 

 ریسک
q39 

گذاری اصالح ساختار سازمانی در حامیت از رسمایه

 بنیاندانش
q40 

 q41 یی در بخش مدیران سازمان اوقافگرانخبهیی و گراجوان
های یاستساوقاف با  رانیمد تفکرهامهنگی بین 

 نظامابالغی 
q42 

 q43 ی اجتامعی مدیران اوقافر یپذتیمسئول
در سطح جامعه در خصوص اشکال  سازیفرهنگ

 وقف دیجد
q44 

ی هایگذار هیرسمابرای بالقوه  نیواقف یآشناساز 

 بنیاندانش
q45 

 حوزه هایبا دستگاه هادانشگاهارتباط و تعامل کارآمد 

 وقف
q46 

 )مأخذ: نگارندگان( بر اساس نظر خربگان توسعه اشتغال پایدارمؤثر بر  هیهای اولشاخص :1 جدول

 های مؤثر در توسعه اشتغال پایدارشاخص
کد 

 مؤلفه
 های مؤثر در توسعه اشتغال پایدارشاخص

کد 

 مؤلفه

 c2 گذاری خارجیتقویت رسمایه c1 گذاری داخلیتقویت رسمایه

کننده هامهنگی بین نهادهای ترسیعکننده و قوانین تسهیل

 مرتبط
c3 ثبات اقتصادی c4 

 c5 های اقتصادیپرهیز از شوک
های ( تسهیم مناسب مجموعهseedبذرپاشی )

 نوپا
c6 

 c8 های نوپاگذاری در مجموعهرسمایه c7 های نوپاهای تکمیلی به مجموعهحامیت: ارائه حامیت

 c10 گذاری داخلیقوانین مرتبط با رسمایه c9 بورسمشارکت و خرید سهام قبل از عرضه در 

 c12 آزادسازی: فروش سهام در بورس c11 گذاری خارجیقوانین مرتبط با رسمایه

 c14 قوانین تأمین اجتامعی و کار c13 های مادی و معنوی کارکنان در متامی مشاغلتوجه به انگیزه

 c16 اقتصادی-ثبات سیاسی c15 دولت تضمین خرید محصول یا خدمات در بازه طوالنی توسط

 c18 های زودبازدهاندازی کارگاهراه c17 الزام دولت به جربان تبعات سیاسی، اقتصادی

 c20 گذاریگری در پاسخ به تقاضای رسمایهتسهیل c19 ربطهای ذیتعامل مناسب با سازمان

 c22 نرخ بهره بانکی c21 نرخ تورم )تورم افسارگسیخته(

 c24 نرخ زادوولد و ترکیب جمعیت c23 های فرهنگی دولتکار و برنامهفرهنگ 

 c26 رشد صنعت c25 آموزش
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 c28 قوانین مالیاتی بلندمدت c27 عملیاتی در حوزه کارآفرینی-های راهربدیتدوین برنامه

 c30 توجه به کرامت کارکنان c29 حامیت از تولیدات داخلی برایتغییر قوانین گمرکی 

 c32 و کارتنوع تولید در هر کسب  c31 پذیر و مشاوران باتجربهاز مدیران جوان و ریسک استفاده

 c34 کنندگانوجود روابط مناسب با تأمین c33 ایجاد زنجیره فعالیت )از تولید تا فروش(

 c36 وری رسمایه انسانیارتقاء بعد کیفی و بهره c35 حرکت به سمت صنایع فناورانه

 c38 گذاری خارجیارتقاء آزادی تجارت و رسمایه c37 نوپا حامیت از صنایع

 c40 جلوگیری از قاچاق کاال و حذف اقتصاد زیرزمینی c39 استقرار رویکرد صادرات محور در تولید کاالها و ارائه خدمات

 c42 های حامیت از جامعه کارگریایجاد صندوق c41 اِی رو به کاهش و هدفمند از صنایعحامیت پله

   c43 ارتباط اقتصادی با رشکای اسرتاتژیک

 نتایج بررسی راند دوم دلفی

 رانهیصورت سختگو به یحساب نیانگیم قیمرحله از طر نیدر ا

 دوم راندحذف شدند. در  9کمرت از  نیانگیبا م یهاهیگو

گذاری اوقاف های مؤثر بر رسمایهاز شاخص هیگو 11تعداد 

داشته و  9کمرت از  نیانگیم بنیان،در کسب و کارهای دانش

های مؤثر بر د و همچنین در خصوص شاخصدنیحذف گرد

گویه با در نظر گرفنت امتیاز  01توسعه اشتغال پایدار تعداد 

با توجه به نظر خربگان، پرسشنامه حذف گردیدند.  9 ازکمرت 

 سوم راندو به خربگان ارسال شد )انجام  یطراح دیجد

ها و آوری پرسشنامهمطابق مرحله قبل، با جمع (.یدلف

ها ، میانگین امتیازات متامی گویهشدهدادهبررسی امتیازات 

تا چنانچه شاخصی موفق به کسب امتیاز الزم  محاسبه شد

ها حذف گردد. در این مرحله در نشده باشد از لیست گویه

گذاری اوقاف در کسب های مؤثر بر رسمایهشاخص خصوص

گویه و در خصوص  ۱بنیان تعداد و کارهای دانش

گویه با  4های مؤثر بر توسعه اشتغال پایدار تعداد شاخص

، حذف گردیدند. پس از 9کسب میانگین امتیاز کمرت از 

 04انجام سه مرحله از تکنیک دلفی در این گام تعداد 

گذاری اوقاف بر کسب و کارهای هشاخص مؤثر در رسمای

شاخص مؤثر در توسعه اشتغال  0۴بنیان و تعداد دانش

 پایدار با اجامع نظرات خربگان شناسایی شدند.

 های نهاییاستخراج شاخص

خربگان در از  نفر 07از  یو نظرسنج یبا استفاده از روش دلف

گذاری اوقاف رسمایه بر مؤثر هایشاخص ییخصوص شناسا

 داریتوسعه اشتغال پاو  بنیاندانش یدر کسب و کارها

منودار  کردیمرحله با استفاده از رو نیدر ا .شد ییشناسا

و با استفاده از  (0941توکلی و همکاران، ) یشاوندیخو

بندی ها دستهشاخص نیا، نظرات اساتید راهنام و مشاور

.شدند

 نگارندگان( مأخذ: نتایج تکنیک دلفی،) بنیانگذاری اوقاف در کسب و کارهای دانشرسمایه: عوامل مؤثر بر 9 جدول

 بنیانگذاری اوقاف در کسب و کارهای دانشعوامل مؤثر بر رسمایه

 های کلیدی آنو مؤلفه

 عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال پایدار

 ی آندیهای کلمؤلفهو 

عوامل اقتصادی 

کسب و کار 

 بنیاندانش

عوامل  ورده غیر نقدی موردنیاز کسب و کارآ سهم و میزان 

در  یاقتصاد

جهت 

توسعه 

اشتغال 

 داریپا

 

 یثبات اقتصاد

 تورم نرخ ورده نقدی موردنیاز کسب و کارآ سهم و میزان 

 یبهره بانک نرخ پذیری اقتصادی طرحتوجیه

 های نوپادر مجموعه گذاریرسمایه میزان ریسک موفقیت طرح

 در هر کسب و کار دیتول تنوع های جایگزیننسبت به طرحپذیری رقابت

 عوامل اجتامعی

کسب و کار 

 بنیاندانش

 میزان شناخت عام نسبت به کسب و کار
 عوامل

 یقانون

 یگذاری داخلمرتبط با رسمایه نیقوان

 یهای خارججذب رسمایه نیقوان های فرهنگی و اجتامعیو ویژگی اقتضائات

 ینیرزمیاز قاچاق کاال و اقتصاد ز یر یجلوگ های جدید وقفیمورد مدلسازی در فرهنگ
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اشتغال 

 داریپا

 

 یتیحام نیقوان

 عوامل قانونی

کسب و کار 

 بنیاندانش

 عوامل قوانین مالیاتی

 یاسیس

اشتغال 

 داریپا

 یاسیثبات س

 یتجار  یهااستیدولت به جربان تبعات س الزام قوانین صادرات و واردات

 سازمانی اوقافهای قانونی درونمحدودیت
 عاننفیدولت با ذ یاسیس-یاقتصاد یپلامسید

 یدیکل

 عوامل مدیریتی

 سازمان اوقاف

 بنیانهای دانشآگاهی مدیران از خلق ارزش رشکت

عوامل 

مدیریتی 

اشتغال 

 پایدار

 آموزش

 کسب و کار یامشاوران حرفه مدیران اوقافگرایی در ساختار جوان

 با تجربه رانیمد کارگیریبه پذیری اجتامعی مدیران اوقافمسئولیت

 کار ماهر یرو ین پذیری مدیران اوقافریسک

 عوامل سازمانی

کسب و کارهای 

 بنیاندانش

 در کارآفرینی و صادرات یراهربد یهایز یربرنامه بنیانهای دانشها از طرحهای سایر سازمانحامیت

 تعامل اوقاف با مراکز علمی

 بنیانهای دانشمدیران اوقاف از طرححامیتی اختیارات  مختلف ینهادها نیب یهامهنگ

 ساختار سازمانی

 اجرای تکنیک دیمتل

صورت دو به دو با استفاده از به عواملدر گام اول تأثیرگذاری 

و  ردیگیخربگان انجام منفر از  7و نظرات  متلیپرسشنامه د

از  هشدداده ازاتیامت یحساب نیانگیدرنهایت با گرفنت م

.شودمی میتنظ M سیخربگان، ماتر یسو 

 پژوهش( هایمأخذ: یافته) یمتلد کیتکن یعوامل در اجرا یمعرف :4 جدول

  متغیرها

 C1 یانبنعوامل اقتصادی مربوط به کسب و کار دانش

 C2 نبنیاعوامل اجتامعی مربوط به کسب و کار دانش

 C3 بنیانعوامل قانونی در خصوص کسب و کار دانش

 C4 عواملی مدیریتی سازمان اوقاف

 C5 بنیانهای دانشعوامل سازمانی در خصوص طرح

 C6 بنیاندانش یگذاری بر کسب و کارهارسمایه

 C7 عوامل اقتصادی در جهت اشتغال پایدار

 C8 عوامل قانونی در جهت اشتغال پایدار

 C9 عوامل سیاسی در جهت اشتغال پایدار

 C10 عوامل مدیریتی در جهت اشتغال پایدار

 C11 توسعه اشتغال پایدار

 M سیماتر لیتشک

 ساتینظرات خربگان در خصوص مقا نیانگیم ریجدول ز در

نشان داده شده است. در گام بعد اقدام به  هاعامل یزوج

دن به دست آور  یبرا طیمنوده تا رشا سیماتر نینرمال کردن ا

شود. ایمه T یارتباط کل سیماتر
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 )مأخذ: نگارندگان(بزرگ برای عوامل پژوهش  M: تشکیل ماتریس ۱ جدول

 
 

ها فوق جمع سطرها و ستون سینرمال کردن ماتر یبرا

ترین حاصل جمع به بزرگ سیماتر یهاهیو درا شدهمحاسبه

ده نشان داده ش ریز سیحاصل در ماتر جیشود. نتامی میتقس

است.

 های پژوهش()مأخذ: یافته M: ماتریس نرمال شده 7جدول 

 
 

 (Tارتباطات کل ) سیماتر

با استفاده از فرمول  T کل سیمحاسبه ماتر یبرا حال

T=M*(I-M)-1 روابط کل را به دست  سیعمل کرده و ماتر

یک ماتریس یکانی است که متام  Iدر این فرمول  .میآوریم

ها صفر هستند و های قطر اصلی آن یک و بقیه درایهدرایه

های های آن برابر با تعداد سطر و ستونتعداد سطر و ستون

 است. Mماتریس نرمال شده 

 

 

 

c1c2c3c4c5c6c7c8c9c10c11

c10/000/330/000/000/004/000/000/000/000/000/00

c20/000/000/000/000/004/000/000/000/000/000/00

c32/000/000/000/000/004/000/000/000/000/000/00

c40/000/000/000/000/004/000/000/000/000/000/00

c50/000/000/000/000/003/000/000/000/000/000/00

c60/000/000/000/000/000/000/000/000/000/003/00

c72/000/000/000/000/003/000/001/000/000/003/67

c80/000/000/000/000/000/000/000/000/000/003/33

c90/000/000/000/000/000/000/000/000/000/003/00

c102/000/000/002/000/000/000/000/000/000/003/33

c110/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/00

c1c2c3c4c5c6c7c8c9c10c11

c10/000/020/000/000/000/180/000/000/000/000/00

c20/000/000/000/000/000/180/000/000/000/000/00

c30/090/000/000/000/000/180/000/000/000/000/00

c40/000/000/000/000/000/180/000/000/000/000/00

c50/000/000/000/000/000/140/000/000/000/000/00

c60/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/14

c70/090/000/000/000/000/140/000/050/000/000/17

c80/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/15

c90/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/14

c100/090/000/000/090/000/000/000/000/000/000/15

c110/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/00
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 (I – Mماتریس )

 (I – M) یسماتر :6جدول 

 
 (I – M) سیماترمعکوس 

 (I – M) سیمعکوس ماتر: 1جدول 

 
 (Tماتریس روابط کل )

 (T) روابط کل سیماتر: 3جدول 

 
 

 ی و معلولیمنودار عل لیتشک

 سی( ماترR( و مجموع ستون )Dگام مجموع سطر ) نیا در

 D-Rو  D+R ریارتباطات کل را محاسبه کرده و سپس مقاد

( D+R,D-R) ریمحور مختصات با مقاد و محاسبه منودهرا 

 شود.می جادیا

c1c2c3c4c5c6c7c8c9c10c11

c11/0000-0/01520/00000/00000/0000-0/18180/00000/00000/00000/00000/0000

c20/00001/00000/00000/00000/0000-0/18180/00000/00000/00000/00000/0000

c3-0/09090/00001/00000/00000/0000-0/18180/00000/00000/00000/00000/0000

c40/00000/00000/00001/00000/0000-0/18180/00000/00000/00000/00000/0000

c50/00000/00000/00000/00001/0000-0/13640/00000/00000/00000/00000/0000

c60/00000/00000/00000/00000/00001/00000/00000/00000/00000/0000-0/1364

c7-0/09090/00000/00000/00000/0000-0/13641/0000-0/04550/00000/0000-0/1667

c80/00000/00000/00000/00000/00000/00000/00001/00000/00000/0000-0/1515

c90/00000/00000/00000/00000/00000/00000/00000/00001/00000/0000-0/1364

c10-0/09090/00000/0000-0/09090/00000/00000/00000/00000/00001/0000-0/1515

c110/00000/00000/00000/00000/00000/00000/00000/00000/00000/00001/0000

c1c2c3c4c5c6c7c8c9c10c11

c11/00000/01520/00000/00000/00000/18460/00000/00000/00000/00000/0252

c20/00001/00000/00000/00000/00000/18180/00000/00000/00000/00000/0248

c30/09090/00141/00000/00000/00000/19860/00000/00000/00000/00000/0271

c40/00000/00000/00001/00000/00000/18180/00000/00000/00000/00000/0248

c50/00000/00000/00000/00001/00000/13640/00000/00000/00000/00000/0186

c60/00000/00000/00000/00000/00001/00000/00000/00000/00000/00000/1364

c70/09090/00140/00000/00000/00000/15311/00000/04550/00000/00000/1944

c80/00000/00000/00000/00000/00000/00000/00001/00000/00000/00000/1515

c90/00000/00000/00000/00000/00000/00000/00000/00001/00000/00000/1364

c100/09090/00140/00000/09090/00000/03330/00000/00000/00001/00000/1561

c110/00000/00000/00000/00000/00000/00000/00000/00000/00000/00001/0000

c1c2c3c4c5c6c7c8c9c10c11

c10/000/010/000/000/000/180/000/000/000/000/02

c20/000/000/000/000/000/170/000/000/000/000/02

c30/090/000/000/000/000/190/000/000/000/000/16

c40/000/000/000/000/000/170/000/000/000/000/02

c50/000/000/000/000/000/130/000/000/000/000/02

c60/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/13

c70/090/000/000/000/000/150/000/040/000/000/19

c80/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/15

c90/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/13

c100/090/000/000/090/000/070/000/000/000/000/15

c110/000/010/010/000/000/010/000/000/000/000/00
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 )مأخذ: نگارندگان(های تکنیک دیمتل مشخصات هر عامل بر اساس یافته: 82جدول 

 
 را شناسایی منود. ( عوامل علت و بر اساس مقادیر منفی نیز عوامل معلولD-Rتوان بر اساس مقادیر مثبت )حال می

 )مأخذ: نگارندگان( مختصات عوامل بر اساس روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری :1تصویر 

 
 

گونه که مختصات فوق نشان داده شده است دو عامل هامن

C6 بنیان( و گذاری در کسب و کارهای دانش)رسمایهC11 

عنوان عوامل معلول و بقیه )توسعه اشتغال پایدار( به

 شوند.عنوان عوامل علت معرفی میها بهعامل

 رهایمتغ نیروابط ب یمعنادار  یبررس

 ریمقاد نیانگیبا محاسبه مقدار آستانه که بر اساس م حال

ه توان وجود رابطشود میارتباطات کامل محاسبه می سیماتر

 سیماتر رینشان داد. بر اساس مقادرا  رهایمتغ نیمعنادار ب

 نیبوده و بر ا 1941/1کامل مقدار آستانه برابر با  اطاتارتب

داشته را  1941/1کمرت از  یکه مقدار  ییهاهیاساس متام درا

 از مقدار آستانه تربزرگ ریبا مقاد یهاهیو درا قرار داده صفر

 مانند.در ماتریس باقی می

 

 

 

 

D-R D+R R D

-0/049 0/478 0/263 0/215 C1

0/150 0/245 0/047 0/197 C2

0/410 0/467 0/029 0/439 C3

0/111 0/284 0/087 0/197 C4

0/148 0/148 0/000 0/148 C5

-0/939 1/210 1/074 0/135 C6

0/469 0/469 0/000 0/469 C7

0/107 0/194 0/043 0/150 C8

0/135 0/135 0/000 0/135 C9

0/410 0/410 0/000 0/410 C10

-0/953 1/029 0/991 0/038 C11



 

 ۰۴شماره   ۹۹۱۱ پاییز

۰۰ 

 

س
رر

ب
 ی

ما
سر

ش 
نق

هی
ذار

گ
ی

… 

 

 

 عوامل پژوهش نیروابط ب یمعنادار  سیماتر: 88جدول 

 
 

 کیحاصل از تکن جیبر اساس نتا آمدهدستبهمدل  ریز الگوی

روابط بین متغیرهای اثرگذار بر در خصوص  متلید

بنیان و گذاری اوقاف در کسب و کارهای دانشرسمایه

.دهدرا نشان می اشتغال پایدار

 )مأخذ: نگارندگان(بنیان و اشتغال پایدار گذاری اوقاف در کسب و کارهای دانشالگوی روابط بین عوامل مؤثر بر رسمایه: 9تصویر 

 

 نگارندگان()مأخذ:  هاهیگو یعامل یو بارها یآماره ت ریمقاد :80جدول 

 نتیجه بارعاملی مقدار آماره تی گویه نتیجه بارعاملی مقدار آماره تی گویه

q1 ۴۱4/91 740/1 تأیید q2 7۱7/41 ۴14/1 تأیید 

q3 4۱1/19 1۴9/1 تأیید q4 ۴11/07 194/1 تأیید 

q5 714/41 ۴14/1 تأیید q6 449/11 707/1 تأیید 

c1c2c3c4c5c6c7c8c9c10c11

c10/0000/0000/0000/0000/0000/1850/0000/0000/0000/0000/000

c20/0000/0000/0000/0000/0000/1820/0000/0000/0000/0000/000

c30/0910/0000/0000/0000/0000/1990/0000/0000/0000/0000/000

c40/0000/0000/0000/0000/0000/1820/0000/0000/0000/0000/000

c50/0000/0000/0000/0000/0000/1360/0000/0000/0000/0000/000

c60/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/136

c70/0910/0000/0000/0000/0000/1530/0000/0450/0000/0000/194

c80/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/152

c90/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/136

c100/0910/0000/0000/0910/0000/0000/0000/0000/0000/0000/156

c110/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/000
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 نتیجه بارعاملی مقدار آماره تی گویه نتیجه بارعاملی مقدار آماره تی گویه

q7 441/0۴ 799/1 تأیید q8 99۱/44 ۴49/1 تأیید 

q9 011/49 ۴۴۱/1 تأیید q10 701/0۱ 1۴۱/1 تأیید 

q11 ۴41/9 979/1 تأیید q12 191/0۴ 179/1 تأیید 

q13 17۴/11 71۱/1 تأیید q14 4۱1/۱1 ۴۱1/1 تأیید 

q15 917/1۱ 714/1 تأیید q16 ۴1۱/04 701/1 تأیید 

q17 400/01 1۱9/1 تأیید q18 ۴71/۱۱ ۴1۴/1 تأیید 

q19 941/09 11۱/1 تأیید q20 744/49 ۴11/1 تأیید 

q21 41۱/4 4۱۴/1 تأیید q22 ۴۴9/۱9 ۴۱1/1 تأیید 

q23 744/7 471/1 تأیید q24 114/9۱ ۴11/1 تأیید 

q25 411/0۴ 141/1 تأیید q26 490/11 70۱/1 تأیید 

q27 114/90 714/1 تأیید q28 114/71 ۴7۱/1 تأیید 

q29 1۱۴/10 ۴41/1 تأیید q30 141/1۱ 719/1 تأیید 

q31 044/4 ۱۱0/1 تأیید q32 ۴91/9۴ ۴44/1 تأیید 

q33 049/1 4۴7/1 تأیید q34 199/11 744/1 تأیید 

q35 417/۱ 9۱1/1 تأیید q36 114/0۴ 171/1 تأیید 

q37 117/01 110/1 تأیید q38 119/90 74۴/1 تأیید 

q39 0۱۱/۱۴ ۴11/1 تأیید q40 9۱9/99 7۴4/1 تأیید 

q41 0۱1/1۱ 74۴/1 تأیید q42 941/90 771/1 تأیید 

q43 471/11 7۱4/1 تأیید     

دهد پرسشنامه از روایی مقادیر اشکال و جدول نشان می

بوده است لذا از این نظر مدل تحقیق  برخوردارمناسبی 

 دارای برازش مناسبی است.

مدل  یدرون یهمسان یبررس یبرا :یبیترک ییایپا بیرض

 ییایبه نام پا یتر مدرن اریاز مع PLSگیری در روش اندازه

 047۴در  ینونال دهیشود. به عقاستفاده می CR یبیترک

شود،  7/1از  شرتیهر سازه ب یبرا ییایکه مقدار پادرصورتی

 گیری دارد.مدل اندازه یمناسب برا یدرون ییاینشان از پا

همگرا، سنجش  ییمنظور از شاخص روا :AVEهمگرا  ییروا

آن  ریپذمشاهده یرهایپنهان توسط متغ ریمتغ نییتب زانیم

توسط  AVE شدهاستخراج انسیمتوسط وار اریاست. مع

سنجش اعتبار  یبرا یعنوان شاخص( به04۴0فورنل و الرکر )

 نیا ترساده انیشد. به ب هادنشیگیری پمدل اندازه یدرون

های سازه را با شاخص کی یهمبستگ زانیم اخصش

را  ۱/1دهد. اگرچه اغلب مقدار خود نشان می دهندهنشان

 رکرال اما فورنل و  ،اندکرده شنهادیهمگرا پ ییتأیید روا یبرا

 بیکه رض یبه رشط ۱/1کمرت از  AVE( معتقدند 04۴0)

است و  قبولقابلباشد  1/1باالتر از  یبیترک ییایپا

 .اعتبار پرسشنامه است دهندهنشان

مدل  تیفیک :Cv Comگیری مدل اندازه تیفیک

ه متقاطع محاسب ییروا ایگیری توسط شاخص اشرتاک اندازه

مدل را در  ییتوانا قتیشاخص در حق نیشود. امی

پنهان  ریمتغ ریمقاد قیاز طر ریپذمشاهده ینیبشیپ

شاخص عدد مثبت را  نیسنجد. چنانچه ایمتناظرشان م

 :الزم برخوردار است تیفیگیری از کنشان دهد، مدل اندازه
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 گیری )مأخذ: نگارندگان(: مقادیر معیارهای برازش مدل اندازه89جدول 

 6/2 <یبیترک یاییپا متغیر
 روایی همگرا

(AVE) 
CVCOM>0 

 979/2 160/2 173/2 بنیانکارهای دانشعوامل اقتصادی مربوط به کسب و 

اجتامعی مربوط به کسب و کارهای -عوامل فرهنگی

 106/2 بنیاندانش
787/2 076/2 

 273/2 373/2 628/2 بنیانعوامل قانونی مربوط به کسب و کارهای دانش

 063/2 119/2 198/2 عوامل مدیریتی سازمان اوقاف

 817/2 316/2 632/2 بنیاندانش عوامل سازمانی مربوط به کسب و کارهای

 893/2 188/2 691/2 بنیانگذاری در کسب و کارهای دانشرسمایه

 071/2 333/2 107/2 عوامل اقتصادی در جهت اشتغال پایدار

 960/2 788/2 113/2 عوامل قانونی در جهت اشتغال پایدار

 888/2 127/2 637/2 عوامل سیاسی در جهت اشتغال پایدار

 988/2 313/2 131/2 مدیریتی در جهت اشتغال پایدارعوامل 

 832/2 161/2 123/2 توسعه اشتغال پایدار

 

: دومین معیار بررسی مدل 2Rشاخص رضیب تعیین 

مربوط به متغیرهای پنهان  R2ساختاری، رضیب تعیین 

 تأثیر یک متغیر دهندهنشانوابسته( در مدل است و ) زادرون

 99/1، 04/1که سه مقدار  استزا بر یک متغیر درون زابرون

عنوان مالک مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای به 17/1و 

شوند. هرچه این شاخص بیشرت گرفته می نظر دراین شاخص 

باشد، نشان از برازش مدل بهرت دارد. وجود متغیرهای 

 شود.یمستقل بیشرت موجب افزایش این شاخص م

سومین معیار بررسی مدل : 2Qشاخص ارتباط پیش بین 

بینی مدل در است. این معیار قدرت پیش Q2ساختاری، 

( و 0474) 8کند. استونمتغیرهای وابسته را مشخص می

هایی که دارای برازش بخش ( معتقدند مدل047۱) 0گیرس

ی بینقبول هستند باید قابلیت پیشساختاری قابل

زا مدل را داشته های درونط به سازههای مربو شاخص

ها باشند. بدین معنی که اگر در یک مدل روابط بین سازه

 ها قادر خواهند بود تأثیرباشند، سازه شدهفیتعردرستی به

 هاهای دیگر گذاشته و از این راه فرضیهکافی بر شاخص

های در مورد متامی سازه Q2درستی تأیید شوند. مقدار به

عنوان قدرت را به 9۱/1و  0۱/1، 11/1سه مقدار زا، درون

تری  دکولو و) کندبینی کم، متوسط و قوی تعیین میپیش

 (.9،1104والس

هایی که برای مدل ساختاری نتایج متامی معیارها و شاخص

:رود در جدول زیر داده شده استبه کار می

 )مأخذ: نگارندگان(ی مدل ساختار  یارهایها و معشاخص جیا: نت04جدول 

 2Qپیش بین  2Rرضیب تعیین  زامتغیر درون ردیف

 401/1 ۴۱4/1 بنیانگذاری در کسب و کارهای دانشرسمایه 0

 144/1 141/1 بنیانعوامل سازمانی در خصوص کسب و کارهای دانش 1

 419/1 741/1 بنیاندانشعوامل اقتصادی در خصوص کسب و کارهای  9

 9۱1/1 171/1 عوامل مدیریتی سازمان اوقاف 4

                                                             

1  . Stone 

2 . Geiser 

3  . Dekoulou & Trivellas, 
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 4۴7/1 ۴41/1 اشتغال پایدار ۱

توان گفت که می 4-01های با توجه به مقادیر جدول 

و شاخص ارتباط پیش بین  R2های رضیب تعیین شاخص

Q2 های قبول بوده و مناسبت مدلدر حد مناسب و قابل

 ساختاری را به منایش گذاشته است.

 برازش کلی مدل

اند شاخصی را برای بررسی برازش برخی محققان تالش کرده

ها شاخص تکتکمدل ارائه دهند که محقق را از سنجش 

شود نشان داده می gofنیاز گرداند. این شاخص که با بی

دل نام دارد. در همین راستا تنن هاوس و برازش کلی م

( فرمولی را برای محاسبه این شاخص معرفی 111۱) همکاران

منودند. فرمول ایشان از آن جهت که مقادیر رضیب تعیین و 

روایی همگرا را با هم در خود جای داده است مورد استقبال 

محققان زیادی قرار گرفته است. فرمول تنن هاوس و 

 اند از:( عبارت111۱) همکاران

𝐺𝑂𝐹 = √Average(Cummunity ∗ R2) 

مقدار این شاخص عددی بین صفر و یک بوده و هرچه این 

دهنده برازش بهرت و اعتبار تر باشد نشانعدد به یک نزدیک

در نظر  9۱/1بیشرت مدل است. معموالً حداقل آن را 

دل را برای مدل مفهومی گیرند. جدول زیر برازش کلی ممی

دهد:تحقیق جاری نشان می

 )مأخذ: نگارندگان( مدل یبرازش کل :81جدول 

 نتیجه مقدار مناد نام شاخص ردیف

 لقبو قابل R square 7۴0/1 میانگین رضیب تعیین 0

 لقبو قابل Cummunity ۱94/1 یهای افزونگشاخصمیانگین  1

 لقبو قابل gof 14۱/1 برازش کلی مدل 9

در جدول، برازش کلی مدل نیز  شدهدرجمطابق اعداد 

 شود.قبول میقابل

 روابط بین متغیرها

 ییمناسب بودن برازش مدل و تأیید روا یپس از بررس

 ایپنهان و  یرهایمتغ نیروابط ب بودن معنادار دیها، باعامل

( t) یآماره ت ستیبایامر م نیا یگردد. برا یعدم آن را بررس

 ارمعنادرا در مورد هر رابطه به دست آورده و سپس نسبت به 

 یهنگام ه. رابطردیصورت گ اظهارنظرعدم آن  ایو  بودن

 تر باشد.بزرگ 41/0از  یمعنادار است که قدر مطلق آماره ت

به  توان نسبتمی رهایمتغ ریمس بیرضا یبا بررس نیهمچن

 .وابسته اظهارنظر کرد ریبر متغ مستقل ریمتغاثر هر  زانیم

 

 )مأخذ: نگارندگان( قیتحق یدر مدل مفهوم رهایمتغ نیمربوط به روابط ب جی: نتا87جدول 

 نتیجه رضیب مسیر tمقدار آماره  فرضیه ردیف

 تأیید 14۱/1 441/۱ < توسعه اشتغال پایدار--بنیان گذاری در کسب و کارهای دانشرسمایه 0

 تأیید 119/1 14۱/۱ گذاری< رسمایه--بنیان فرهنگی مربوط به کسب و کارهای دانش –عوامل اجتامعی  1

 تأیید 110/1 190/1 < اشتغال پایدار--عوامل اقتصادی اشتغال پایدار 9

 تأیید 011/1 41۱/9 گذاری< رسمایه--عوامل اقتصادی اشتغال پایدار 4

 تأیید 009/1 7۱1/1 بنیان< عوامل اقتصادی کسب و کارهای دانش--اشتغال پایدارعوامل اقتصادی  ۱

 تأیید 194/1 411/4 گذاری< رسمایه--بنیان عوامل اقتصادی کسب و کارهای دانش 1

7 
< عوامل سازمانی کسب و کارهای --بنیان عوامل اقتصادی کسب و کارهای دانش

 بنیاندانش
 تأیید ۴91/1 ۱1۱/۴9

 تأیید 041/1 179/4 گذاری< رسمایه--بنیانعوامل سازمانی کسب و کارهای دانش ۴

 تأیید 1۱4/1 114/۴ < اشتغال پایدار--عوامل سیاسی  4
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 نتیجه رضیب مسیر tمقدار آماره  فرضیه ردیف

 تأیید 110/1 109/1 < اشتغال پایدار--عوامل قانونی اشتغال پایدار  01

 تأیید 04۱/1 ۴۱1/9 گذاری< رسمایه--بنیانعوامل قانونی کسب و کارهای دانش 00

 تأیید 911/1 717/7 نبنیا< عوامل اقتصادی کسب و کارهای دانش--بنیانعوامل قانونی کسب و کارهای دانش 01

 تأیید 91۴/1 10۱/7 < اشتغال پایدار--عوامل مدیریتی اشتغال پایدار  09

 تأیید ۱41/1 914/09 بنیان< عوامل اقتصادی کسب و کار دانش--عوامل مدیریتی اشتغال پایدار  04

 تأیید ۴04/1 01۴/47 < عوامل مدیریتی سازمان اوقاف--عوامل مدیریتی اشتغال پایدار  0۱

 تأیید 011/1 4۴0/0 گذاری< رسمایه--عوامل مدیریتی سازمان اوقاف 01

 

 گیرینتیجه

تواند به اشتغال پایدار ازجمله مواردی که در حوزه وقف می

بنیان گذاری در کسب و کارهای دانشمنجر شود، رسمایه

است. بر این اساس، سازمان اوقاف برای ایجاد اشتغال 

موقوفات را در کسب و  درآمد ازبایست بخشی پایدار می

ر غیرو، دو متگذاری کند. از اینبنیان رسمایهکارهای دانش

گذاری موقوفات در کسب و کارهای اشتغال پایدار و رسمایه

عنوان دو متغیر وابسته و نهایی مطرح شده بنیان، بهدانش

گذاری در کسب و کارهای است. عواملی که بر رسمایه

بنیان اثرگذار است، اغلب به درون سازمان و یا مرتبط دانش

ر مل مؤثبا کسب و کار است که به فضای خرد مربوط و عوا

بر اشتغال پایدار بیشرت معطوف به فضای کالن اقتصاد 

و کارهای  کسب درگذاری عنوان منونه در رسمایهاست. به

بنیان، عوامل قانونی مؤثر است که به کسب و کار دانش

که عوامل قانونی اثرگذار بر اشتغال مربوط است، درحالی

ن انند قوانیاقتصاد م تریعمومهای پایدار به قوانین و جنبه

 حامیتی با صادرات و واردات اشاره دارد.

، ارائه الگو بر شدهیآور جمعهای پس از تجزیه و تحلیل داده

 یواقعاساس نظر خربگان و سپس آزمودن مدل در دنیای 

از میان عوامل مؤثر بر اشتغال سازمان اوقاف( مشخص شد )

پایدار، عوامل مدیریتی در جهت اشتغال پایدار از همه 

است. پس از آن عوامل سیاسی که مربوطه به  ترتیبااهم

عوامل زمینه است تأثیر زیادی دارد و به دنبال آن 

بنیان اثری نسبی در گذاری در کسب و کارهای دانشرسمایه

ز میان عوامل مذکور، عوامل توسعه اشتغال پایدار دارد. ا

مدیریتی در جهت اشتغال پایدار، اثر غیرمستقیمی بر 

 بنیان نیزگذاری موقوفات در کسب و کارهای دانشرسمایه

دارد. عوامل مدیریتی کالن با تحت تأثیر قرار دادن عوامل 

مدیریتی سازمان اوقاف و عوامل اقتصادی مرتبط با کسب و 

ی در تخصیص موقوفات به بنیان نقش بسزایکار دانش

بنیان دارد. درواقع گذاری در کسب و کارهای دانشرسمایه

کدیگر ی برها ی آناثرگذار بیشرت بحث پیرامون این چند عامل و 

های عوامل مدیریتی در جهت اشتغال است. مطابق یافته

 کارگیریی بهاحرفهپایدار که مواردی مانند آموزش، مشاوران 

شود، در هامهنگی بین نهادها را شامل میمدیران باتجربه و 

، سکیر پرتوان بر نصب مدیران جوان و سطح باال می

های اقتصادی و آگاهی بخشی به مدیران پذیری طرحتوجیه

عنوان چند منونه، آموزش مدیران بسیار اثرگذار باشد. به

و حدود اختیارات آنان و بیان  هانامهنییآکنونی سازمان درباره 

نده بنیان که بازگوکندرستی از کسب و کارهای دانشتصویر 

اهمیت، رضورت و جایگاه این کسب و کارها در اقتصاد 

تواند سطح آگاهی مدیران را بهبود جهانی و کشور باشد، می

بخشدو متعاقباً این موضوع قدرت ریسک مدیران را افزایش 

خواهد داد، زیرا ریسک ارتباط معکوسی با دانش دارد. 

ین، هرچه دانش و آگاهی مدیران افزایش یابد، به همین بنابرا

، در ابدییمگذاری کاهش ها ریسک رسمایهمیزان از نظر آن

تغییر  یاگونهبهتوانند ساختار سازمانی را این بین مدیران می

بنیان دهند که نتیجه آن حامیت از کسب و کارهای دانش

توانند می ی مناسبهایز یربرنامهباشد. از طرف دیگر با 

ی نسبت به وقف را با آگاهی از رشایط عموم دیدفرهنگ و 

ی تغییر دهند که واقفین متایل بیشرتی داشته نوعبهجدید 

صورت کلی انجام داده و از بیان تخصیص باشند تا وقف را به

 یی منایند. در این بینجورصفهمنابع موقوفات به موارد خاص 

 (هانامهنییآ) یداخلنین کالن( و قوا) یعمومبرخی قوانین 
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تواند بسیار در پیشربد اهداف مؤثر باشد. بدین ترتیب می

تواند بخش زیادی از موقوفات را به کسب سازمان اوقاف می

بنیان اختصاص دهد که در ادامه به اشتغال و کارهای دانش

گونه که در این فرایند مشاهده گردد. هامنپایدار منجر می

تواند بر کل عوامل و چگونه می شد، یک شاخص آموزش

 توانروندها و قوانین اثرگذار باشد، به همین ترتیب می

مسیرهایی را تصور منود که با مدیران باتجربه و ارائه 

گذاری در کسب و راهربدهای اساسی آغاز و به رسمایه

بنیان و نهایت اشتغال پایدار ختم شود. در کارهای دانش

ی از اهمیت انهیزمامل محیطی و کنار این موارد، برخی عو 

ی فرهنگی هایژگیوای برخوردارند و عوامل اجتامعی به ویژه

و اجتامعی و شناخت عام مربوط است. بهبود این عامل 

اری گذی در خصوص رسمایهر یگمیتصمتواند مدیران را در می

ترغیب مناید و متعاقباً عدم مهیا بودن رشایط فرهنگی ممکن 

به دلیل رصف انرژی برای توجیه افکار عمومی است مدیران را 

 ی مواجه سازد.ر یگمیتصمبا تردید 

ی مؤثر و بااهمیت انهیزمعوامل سیاسی یکی دیگر از عوامل 

بر اشتغال پایدار است. مواردی مانند ثبات سیاسی، 

ی تجاری و هااستیسدولت به جربان تبعات  الزامات

تواند رشایط اشتغال سیاسی می-ی اقتصادیهایپلامسید

ی یکی از ملزومات پایداری طورکلبهپایدار را تغییر دهد. 

اشتغال، ثبات است. ثبات چه از جنبه سیاسی و چه از منظر 

رسمایه »ی مصطلح که اجملهاقتصادی امر مهمی است. 

ناظر به این امر است. هرگونه عدم ثبات و تغییر « ترسو است

چه در بخش دولتی و چه  گذارهیرسماطی رشایط محی

ی مردد خواهد منود، زیرا عدم ر یگمیتصمخصوصی را در 

گذاری را افزایش خواهد طور ذاتی ریسک رسمایهثبات به

در  فاً رص داد، در چنین رشایطی شاید مدیران تصمیم بگیرند 

گذاری کنند که نیازمند آورده کسب و کارهایی رسمایه

. را نیز داشته باشند هاارگانحامیت سایر  غیرنقدی بوده و یا

، مدیران برای مشکالت احتاملی، تنها نخواهند بیترتنیابه

بود. همچنین عدم ثبات بخصوص در سطح کالن اقتصادی، 

خرد خواهد شد که عامل  سطح درمنجر به قوانین اقتصادی 

بنیان یکی از عوامل اقتصادی مرتبط به کسب و کار دانش

گذاری موقوفات در این حوزه است. یکی مایهاصلی در رس 

شود راجع به آن بحث منود، تأثیر دیگر از موضوعاتی که می

ان بنیگذاری کسب و کارهای دانشعوامل اثرگذار بر رسمایه

ن های پژوهش، تأثیر ایبر اشتغال پایدار است. مطابق یافته

 بنیانگذاری در کسب و کارهای دانشعوامل از طریق رسمایه

تواند بر اشتغال است، بدین معنی که این عوامل زمانی می

ب و گذاری در کسباشند که منجر به رسمایه داشته اثرپایدار 

صورت مستقیم بنیان شوند، در غیر آن بهکارهای دانش

گر عنوان منونه ای بر اشتغال پایدار نخواهند داشت. بهر یتأث

مدیریتی عوامل ) ییجوانگراساختار سازمانی اوقاف و 

عوامل ) وارداتسازمان اوقاف( یا قوانین مالیاتی و صادرات 

ییر یابند ی تغنوعبهبنیان( قانونی مرتبط با کسب و کار دانش

بنیان را افزایش گذاری در کسب و کارهای دانشکه رسمایه

توان گفت در اشتغال پایدار نیز مؤثر هستند، در دهند، می

ه مواردی غیر از اشتغال ممکن است منتج ب صورت نیاغیر 

یر در تغی هرگونهپایدار باشند. بدین ترتیب رضوری است 

ها بر ترغیب به گرفنت اثرات آن نظر درگونه عوامل با این

بنیان باشد. گذاری اوقاف در کسب و کارهای دانشرسمایه

بایست پیش از انجام، منطبق بر دیگر این موارد میعبارتبه

 .ی مشخص باشدگذار هدف

 منابعفهرست 
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