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 چکیده

در حوزه کسب و کارها  یاز موضوعات اساس یکیبه  حارضپژوهش 

 یو فرهنگ یهای اجتامعدر حل بحران یتواند نقش مهمپردازد که میمی

ترین اشتغال همواره از بزرگ عکند. موضو  فایا یاسیس یو حت

کشور بوده است.  یتیریهای مختلف مددر رده نیهای مسئولدغدغه

حل مشکل  یهای مختلف براکارگروه لیگوناگون و تشک نیقوان بیتصو

از موضوعات  یکیموضوع است.  تیدهنده اهماشتغال نشان

های گذاری است. محدودیتاشتغال بحث رسمایه جادیدر ا تیبااهم

 یهای اساساز چالش یکی شهیحل بحران اشتغال هم یبرا یدولت ابعنم

دولتی که های نیمهها و سازماناز ارگان یبرخ ،نیب نیبوده است. در ا

توانند هستند، می یمنابع مال یخود دارا تیو مسئول فیواسطه وظابه

ازجمله  هیریکه سازمان اوقاف و امور خ ندیمشکل کمک منا این در حل

از نظر هدف از نوع  انجام این پژوهش، روش. تسا هاسازمان نیا

همچنین با توجه به روش انجام پژوهش،  است. یکاربردهای پژوهش

شود. جامعه تحقیق حارض از نوع آمیخته )کمی و کیفی(، محسوب می

نظران در خربگان، متخصصین و صاحب آماری در بخش کیفی پژوهش

فقه و اقتصاد اسالمی و کارشناسان های مختلف علوم مدیریت، حوزه

در کشور  ش1399ش و 1398های در سال هیریسازمان اوقاف و امور خ

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

گیری منونه به شیوهها جهت انتخاب آزمودنی آماری در بخش کمی

بود. تعداد خربگان برای نظرخواهی در خواهد  ایای چندمرحلهخوشه

گیری هدفمند خربه خواهد بود که به شیوه منونه 20روش دلفی حداقل 

ی و اکتابخانه به شیوه هادادهانجام خواهد پذیرفت. روش گردآوری 

میدانی با استفاده از ابزارهایی چون پرسشنامه و مصاحبه با تأکید بر روش 

اطالعات و مدلسازی در این پژوهش دلفی خواهد بود. تکنیک تحلیل 

 نیماب یمعلول یروابط عل دیمیتل خواهد بود که برای شناسایی

های کسب و کارهای گذاری وقفی در حوزهموضوع رسمایهها در شاخص

کار گرفته شده است. به ملموس یمدل ساختار  كی بنیان و تولیددانش

د تأثیر عوامل دهدر بخش آزمون مدل نشان میهای این پژوهش یافته

 ریآورده غ زانیسهم و مویژه بهبنیان دانش یکسب و کارها یاقتصاد

کسب و  ازیموردن یآورده نقد زانیو م سهم، کسب و کار ازیموردن ینقد

طرح بر عوامل  تیموفق سکیر زانیم، طرح یاقتصاد پذیریتوجیه، کار

 .تأثیر را دارد نیشرتیبنیان بدانش یکسب و کارها یسازمان

بنیان، اشتغال ، اقتصاد دانشموقوفات گذاری،هیرسما واژگان کلیدی:

 پایدار

 

Abstract 

The current study entitled "Study of Entrepreneurship and 
Employment in the Field of Knowledge-Based Businesses 
Based on Endowment Capacity" addresses one of the key 
issues in the field of business that can play an important role in 
resolving social, cultural and even political crises. The issue of 
employment has always been one of the biggest concerns of 
officials in various management levels of the country. The 
passage of various laws, and the formation of various working 
groups to solve the employment problem show the importance 
of the issue. One of the most important issues in job creation is 
the issue of investment. Limitations of government resources 
have always been a major challenge to resolving the 
employment crisis. In the meantime, some semi-governmental 
organizations and institutions, which have financial resources 
due to their duties and responsibilities, can help solve the 
problem. The Endowment and Charity Organization is one of 
these organizations. The research method in terms of purpose 
is of the type of applied research. Also, 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 with emphasis 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 show that in the test section of the 
model, the results show the effect of economic factors on 
knowledge-based businesses, especially the share and amount 
of non-cash income required by the business, the share and 
amount of cash income required by the business, the economic 
justification of the project, the amount of risk. The success of 
the project has the greatest impact on the organizational 
factors of knowledge-based businesses. 

Keywords: Investment, endowments, knowledge-based 

economy, sustainable employment 
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 مقدمه

طورکلی در سه کشورها به یهای اقتصادامروزه فعالیت

 هیریو امور خ یهای وقفو سازمان یدولت ،یبخش خصوص

بخش سوم اقتصاد در جهان  انیم نی. در ارندیگیمشکل م

 یشرت یب تیدر حال گسرتش است و روز به روز از اهم

 یبخش به نسبت نهادها نیا نکهیو جالب ا شودیبرخوردار م

که  کندیبرخوردار م یشرت یب ییرا از کارا صاداقت ،یخصوص

داشته باشد  ییتأثیر بسزا زین داریدر اشتغال پا تواندیخود م

باعث  یکمرت آن به نسبت بخش دولت یهانهیهز نینو همچ

دمنه، یبخش شده است )طاهر  نیتوجه روزافزون جوامع به ا

مانند افق  یهای خاصویژگی یدارا موقوفات .(11: 1397

 ،گذاریهیرسما هاینهیگز نییهستند که در تع یطوالن یزمان

نسبت به  تیمز کی یر پذیانعطاف نیا کنند؛یم ینوآور 

و  یبازنشستگ هایمانند صندوق ینهاد گذارانهیرسما ریسا

را برطرف  شدهفیتعر تیمسئول کیفقط  دیدارد که با رهیغ

که اگر نرخ بازده از نرخ تورم فراتر رود، موقوفه طوریکند. به

خود به  تیاز مأمور تیحام یرا برا یبازده اضاف تواندیم

سبد  کیمؤثر  تیریمد یبرا ن،یکند. بنابرا عیمؤسسه توز

به افراد معتمد و  دیبا کم،یو  ستیموقوفات در قرن ب

 گذاریهیروند رسما یجامع برا کردیرو کیها از مشاوران آن

 صیمانند تخص یگذار هیعوامل رسما یستیاستفاده شود و با

 ت،یمانند ساختار حاکم گذاریهیررسمایو عوامل غ ییدارا

 .رندیرا در نظر بگ یفناور  یهارساختیو ز ییاجرا یراهربدها

فناورانه  یهارساختیبنیان با زهای دانشرشکت ،رونیاز ا

قلمداد  یگذار هیمناسب جهت رسما یهانهیگز توانندیم

 .(134: 1396 ،یو واعظ یامنیشوند )نر

 یتوافق ،انیبنهای دانشرشکت فیدر تعر رسدینظر م به

نامشهود را دارا  یهاییاز دارا یینسبت باال نکهیبر ا یمبن

 یمتک یمنبع رقابت کیعنوان به یشدت به نوآور بوده و به

بر  یکار مبتنوکسب فیهستند، وجود دارد. اگرچه در تعر

 یارتکوجود دارد اما بر اساس نظر مک یدانش توافق کم

اند که توافق منوده یهای دولتها و سازمانبانک شرتیب

را دارا  ریهای زویژگیاز  یبرخ انیبندانش یکارهاوکسب

 یکار، سطح باال  یرو ین یعال التیهستند: مهارت باال، تحص

 یبه صادرات، درصد باال  ادیز شیو توسعه، گرا قیتحق

 عمر ینامشهود، محصوالت و خدمات با منحن یهاییدارا

های سود ناخالص باال. رشکت یهاهیکوتاه و حاش

هستند که با  یها و مؤسسات حقوقرشکت ان،یبندانش

دانش به  داریپا لیمنظور تبدمحور بهکار دانشوکسب جادیا

های و فعالیت شدهلیتشک داریاشتغال پا دیثروت و تول

و  قیهای تحقو همراه با فعالیت یها مبتنآن یاقتصاد

است و به توسعه  رشفتهینو و پ یفناور  یهانهیتوسعه در زم

)اکربزاده و  کنندیمحور در جامعه کمک ماقتصاد دانش

نهاد مانند وقف مردم هایسازمان .(76: 1391زاده، شفیع

و  یای در وقف علم و فناور کنندهنقش تعیین توانندیم

 نیکنند. ا فایا یساز یتجار  نیو همچن یاز نوآور  تیحام

و تجارب  ینوآور  کیها با استفاده از مفهوم رشسازمان

نوظهور  یبازارها توانندیخود م یو تخصص یمختلف فرهنگ

 یهاوهیبه ش ای. ندیمنا یمعرف یآور و نو  دهیرا به صاحبان ا

نهاد با به اشرتاک گذاشنت های مردمسازمان گر،ید

کمک کنند تا به  یو نوآور  دهیخود به صاحبان ا یهاییدارا

داشته  یباالتر  ییتوسعه وارد شوند، کارادرحال یبازارها

 .دهند شیخود را افزا یدو اقتصا یباشند و تأثیر اجتامع

 یکسب وکارها ۀتوسع یمحورها نیتریاز اصل یکی 

 ینوآور  ۀمرتبط با توسع یتخصص یبنیان خدمات مالدانش

صندوق پژوهش و  18، ش1396ها است. تا بنگاه نیدر ا

تا مشارکت بخش  شدهسیدر کشور تأس یردولتیغ یفناور 

 نیمحصول در ا دیتوسعه و تول یرا برا یو عموم یخصوص

بخشد.  لیتسه ر،یگذاری خطرپذرسمایه قیطرها، از رشکت

ها صندوق نیکدام از اهیچ با  یدر حال حارض تقر ن،یباوجودا

گذاری بنیان و رسمایههای دانشاز رشکت تیحام قیاز طر

اند. را ارائه نداده یمدل کسب درآمد مناسب ر،یخطرپذ

 ادیز یهار وام با بهرهب یمبتن یمال تیحام یهامدل نیهمچن

مشکالت  سک،یر رشیها در پذمشارکت بانک مو عد

(. از 9: 1396 ،یو واعظ یامنی. )نرآوردیرا به وجود م یفراوان

 داریاشتغال پا جادیها ااز اهداف مهم حکومت یکی یطرف

که  شودیگفته م یهابه شغل داریاست. اشتغال پا

 یدیداشته و دچار نوسانات شد تیصورت مستمر فعالبه

. کمک خواهد کرد داریبه توسعه پا زین دارینشود. اشتغال پا

 یهااز جلوه یکیمنود که  یر یگجهینت توانیم بنابراین، چنین

موقوفات با  یگذار هیاهداف رسما انیتناسب م یبرقرار 
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 توانیرا م داریاشتغال پا نیروز و همچن یعلم یهارشفتیپ

از  یدانش و فناور  یساز یدر استفاده از وقف در جهت تجار 

 یمنود و برا یبنیان بازخوانهای دانشرشکت قیطر

دانش برش و  یموقوفات در جهت ارتقا یهاگذاریرسمایه

بر این  منود. جیو ترو فینو تعر یگام داریاشتغال پا نیهمچن

اصلی پژوهش بر این پرسش استوار است که  سؤالاساس، 

بر  یمبن انیبندانش یدر حوزه کسب و کارها توانونه میچگ

 سؤاالتگذاری منود؟ و کارآفرینی و رسمایه موقوفات تیظرف

 موقوفات گذاریهیرسمابر  مؤثرعوامل . 1اند از: ویژه عبارت

عوام مؤثر بر . 2 کدام است؟ بنیاندر کسب و کارهای دانش

 پایدار کدام است؟گذاری موقوفات در زمینه اشتغال رسمایه

 درگذاری موقوفات رسمایه برعوامل مؤثر  نیروابط ب. 3

 است؟ چگونه داریو اشتغال پا انیبندانش یکارها و کسب

 درموقوفات  گذاریبر رسمایه مؤثرعوامل  تأثیرگذاریمدل . 4

. 5 چگونه است؟ داریو اشتغال پا انیبندانش یکارهاوکسب

ی کمی هاروشبا استفاده از  شدهارائهدرجه تناسب مدل 

 چگونه است؟

 اقتصاد وقف و کارآفرینی

 هیرینهاد و خهای مردموجودی سازمان هفلسفدر حقیقت، 

 یمردم یهامشارکت تیاستفاده از ظرف ،مانند موقوفات

و  یاعتقاد یهاو انگیزه دوستینوعی هااست که با انگیزه

ی هادر حوزه یهدف حل مسائل اجتامع با و یمذهب

کند كه شواهد تجربی تأیید می. کنندیم تیفعال مختلف

ها و اقدامات خیرخواهانه تا حدود زیادی ریشه در فعاليت

باورها و اعتقادات شهروندان دارد و باورهای فرهنگی و 

ها در شخصیت جوامع و ملت هعنوان خمیرمایاجتامعی به

انه دوستی و رفتارهای داوطلبانه و نیکوکار نوع یهاشیگرا

: 1389ساالرزهی و امیری، شهروندان بسیار مؤثر است )

14.) 

های تاریخ نی در فرهنگ ملل و متدنال وقف، سابقه طو 

می در بها دادن به وقف تأثیر ال متدن اس، اما برشی دارد

ای داشته است و در بسیاری از کشورهای غیر مالحظهقابل

بلندی  هایگام اسالم، به تبعیت از فرهنگ وقف در اسالمی

ای ها برای اهداف برشدوستانه و توسعهوقف دارایی هدر زمین

برداشته شده است. خدمات شهری، آموزش و پرورش، 

های توسعه هستند و گسرتش بهداشت و درمان از شاخص

ها تأثیر بسزایی در ارتقای توسعه زمینه این فرهنگ وقف در

افزایش ظرفیت (. sami, 2006است )داشته اجتامعی 

لید همواره موردتوجه اقتصاددانان بوده و یکی از معیارهای تو 

طور عمده اقتصادی است. مطالعات اولیه به کالنعملکرد 

بر نقش اساسی عوامل فیزیکی تولید مانند رسمایه فیزیکی و 

نیروی کار در فرایند تولید تأکید دارند، اما با مفهوم رسمایه 

عوامل مؤثر دیگری  ،(شامل رسمایه فیزیکی و رسمایه انسانی)

نیز در جریان رشد اقتصادی شناسایی شدند. یکی از این 

وری منابع تولید است که تحت تأثیر عوامل عوامل، بهره

توان از گیرد. درنتیجه میمتعددی ازجمله دانش قرار می

عنوان عامل مهمی در افزایش بنیان بهکارهای دانشوکسب

دهد مطالعات نشان میوری و رشد اقتصادی نام برد. بهره

آموزش و منابع انسانی، نظام ابداعات و اخرتاعات، 

های اقتصادی و نهادی و نظام اطالعاتهای ساختزیر

محورهای اثرگذار بر رشد اقتصادی از منظر اقتصاد 

از دیدگاه (. 34: 1389بنیان هستند )بهبودی و امیری، دانش

رآمد و اشتغال بنیان منابع مهم دهای دانشها، رشکتدولت

و درنهایت نیروی مهم تأثیرگذار بر توسعة اقتصادی شناخته 

. با پذیرش اهمیت روزافزون علم و فناوری در شوندیم

توسعة اقتصادی، پیامد منطقی آن یعنی اهمیت اشتغال و 

بر علم در جامعه  چشمگیر ایجاد ظرفیت تولید نوآوری مبتنی

  (.Etzkowitz, 2016: 98) سازد نیز خود را منایان می

پایدارترین اقتصادها در دهد گذشته نشان می مطالعات

محور است و در این میان جهان مربوط به اقتصادهای دانش

بنیان موتور محرک و توسعه این کارهای کوچک دانشوکسب

شده های انجاماقتصادها هستند. بر اساس بررسی

ر در های اخیهای صنعتی طی دههها و پیرشفتنوآوری

کارهای وهای نوآورانه کسبسطح جهان حاصل فعالیت

بر این محققین،  عالوهمحور بوده است. کوچک نوآور و دانش

های فناور را در ویژه رشکتهای کوچک بهاشتغال در بنگاه

دانند دوران رکود و التهاب اقتصادی، پایدارتر از اشتغالی می

و  )فخاریهای بزرگ ایجاد شده است که توسط بنگاه

بنیان های دانشکی از اثرات رشکتی (.77: 1392، همکاران

باشد. در بر اقتصاد، ایجاد تحول در عوامل متعارف تولید می

عنوان عامل به اطالعاتبنیان دانش و های دانشرشکت

شود که در گذشته جایگاهی تولید و افزایش ثروت مطرح می



 

 ۴۲شماره   ۱۴۰۰ بهار 

 88 

 

فر
ارآ

ک
نی

 ی
ال

تغ
ش

و ا
زا

...
در 

ی 
ی

 

این جابجایی این  در عوامل ایجاد ثروت نداشته است. نتیجه

تری در تولید و رشد است که نیروی انسانی نقش مهم

اقتصادی خواهد داشت. این تحول، فرصتی برای کشورهای 

توسعه است که با داشنت نیروی انسانی جوان و پویا درحال

اناری و دهقانیبه بهبود وضع اقتصادی خود بپردازند )

 (.16: 1392 همکاران،

نشان داده  ش1398یروی کار در پاییز نتايج طرح آمارگريي ن

ش 1397است که شاخص بیکاری نسبت به فصل مشابه در 

نرخ بيكاري جوانان  درصد کاهش داشته است. 2/1به میزان 

درصد از فعاالن  25,8ساله حايك از آن است كه  24تا  15

اند. برريس تغيريات بيكار بوده 1398 زییاين گروه سني در پا

دهد، اين نرخ نسبت اين افراد نشان مي فصيل نرخ بيكاري

درصد  1.2( ش1397 زییبه فصل مشابه در سال قبل )پا

ساله  35تا  18برريس نرخ بيكاري جوانان  .كاهش يافته است

درصد از  17,9، ش1398كه در پاییز  دهدینشان م زین

 یدر حال نیاند. اجمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده

دهد افراد نشان مي نی نرخ بيكاري ااست که تغيريات فصيل

درصد كاهش  1.4، به ميزان ش1397 زییاين نرخ نسبت به پا

ساله و  15برريس سهم اشتغال ناقص جمعيت  يافته است.

درصد  10,6، 1398 زییدهد كه در پاتر نشان ميبيش

به داليل اقتصادي )فصل غريكاري، ركود  جمعيت شاغل،

 44تر از كم( و غیره ترساعت بيشكاري، پيدا نكردن كار با 

ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضايف 

 15درصد از شاغلني  36.5حايل است كه  راند. اين دبوده

 اندتر در هفته كار كردهساعت و بيش 49تر، ساله و بيش

 .(1398)سایت آمار ایران، 

های الیتزایی و کارآفرینی مبتنی بر فعتوجه به اشتغال

کند که با شناسایی می تالشبنیان و فناورانه دانش

های ایجاد شده ناشی از حرکت به سمت اقتصاد فرصت

های دانشی بنیان، از ایجاد و پایداری شغلدانش

های تولید، شتاب و با تزریق دانش به زنجیره شدهتیحام

محور افزایش های دانشآفرینی اقتصادی از فعالیتارزش

همچنین فعالیت . (11: 1393و همکاران،  نوری)قاضییابد 

عنوان موتور محرکه توسعه بنیان بههای دانشرشکت

عنوان توسعه مطرح بوده و بهاقتصادی کشورهای درحال

زایی و تسهیل محیط کارآفرینی برشمرده منشأ اصلی اشتغال

ها دارای پتانسیل ترسیع در شده است. فعالیت این رشکت

سازی نوین های تجاریوآوری و گشایش فرصت، نخالقیت

های روند و توجه به مزیت شبکه رشکتبه شامر می

بر خودباوری، به  عالوهها بنیان برای کاهش وابستگیدانش

کند و در محیط نوآور و خودکفایی در کشور نیز کمک می

تواند برای اهداف اقتصاد مقاومتی مؤثر پذیر، میریسک

بنیان از دانش یاقتصادهر اندازه  الرکبه اعتقاد ک .باشد

استفاده کند بر ارزش آن  شرتیدانش در ساختار خود ب

به وجود  یتری از بالندگیافتهشده و چرخه تکاملافزوده

و  جادیدر ا یدیبنیان نقش کلدانش یکارهاو. کسبآوردیم

منظور به(.  12)هامن، دارندمحور توسعه اقتصاد دانش

ای ، مطالعهپایدار یریت وقف بر اشتغالبررسی تأثیر مد

ها نشان داد که وقف و مدیریت انجام شد. بررسیمبسوط 

مختلف حائز اهمیت و این  هایامور مربوط به آن از جنبه

ویژه آیات قرآن در حوزه های مختلف بهاهمیت از جنبه

تحقیقات رضایی  مدیریت اموال مسلامنان منایان است.

تواند بهبود اوراق وقف میست که ( حاکی از آن ا1394)

تورم،  ،یکار یب ی،رشد اقتصاد یرهایرا در متغ یاقتصاد

تحقیقات  جیداشته باشد. نتا یدر پی نگیگذاری و نقدرسمایه

در  تواندیوقف م( نیز نشان داده است 1397) یخلج

وقف در  ازجمله ینیمتعدد در اشتغال و کارآفر یهانهیزم

 ،یآموز در مهارت ،یگذار هیاز رسما تیدر حام ه،یتأمین رسما

زا، منودن امور اشتغال لیکار، در تسه یتأمین مکان و فضا در

مؤثری داشته باشد. زا نقش اشتغال یهادر ایجاد روش

( نیز در تحقیقات خود 1397) یدارانطاهری دمنه و حیدری 

 و به سمت توسعه علم ریسوق دادن امور خنشان دادند که 

به  انیبنهای دانشخصوص در حوزه رشد رشکتبه ،یفناور 

بر . شودیکل جامعه منجر م یبرا یبرابر  نیافزوده چندارزش

مدیریت صحیح بر احیا و نگهداری توان گفت این اساس می

 هایترین راهاز موقوفات و تأثیر آن بر اشتغال یکی از اصلی

که رونق و طوریآید. بهگسرتش فرهنگ وقف به شامر می

وقف نسبت به گذشته درخششش در رفع مشکالت  نقش

و  مثرین)جامعتی است اقتصادی اجتامعی کمرت شده

 . (54: ۱۳۹۴، همکاران
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 پژوهش نهیشیپ

توسعه  یالگو با عنوان  یپژوهش درو همکاران  یبوانیقربان

 به این نتیجه رسیدند که رانیدر ا ریپذسکیر یگذار هیرسما

اثر  ی،نیکارآفر یفیو ک یدر رشد کم ریپذسکیر یگذار هیرسما

می نشان  ی این پژوهشهاداده لیتحل و هیدارد. تجز میمستق

 یگذار هیتوسعه صنعت رسما یعموم یکه الگو  دهد

 یهااستیشش مؤلفه: س یدارا رانیدر ا ریپذسکیر

 یانسان یرو یکارآمد، ن یمال و نظام یاقتصاد یدولت، نوساز 

 ،یاطالعات یهارساختیز ،یمتخصص و عوامل رفتار 

توسعه صنعت است.  نیو همچن یحقوق-یقانون ،یفرهنگ

در  یارائه مدل نوآور با عنوان  یپژوهش به و همکاران یشناب

با استفاده  انیبنهای اقتصاد دانشبر مؤلفه یمحصول مبتن

: رشکت یمطالعه مورد یفاز  یاز روش نگاشت شناخت

پژوهش ارائه  نیپرداختند. هدف ا انیرا کیالکرت انیبندانش

اقتصاد  یهابر مؤلفه یدر محصول مبتن یمدل نوآور 

 یفاز  یتبا استفاده از روش نگاشت شناخ انیبندانش

 انیبنهای دانشاز رشکت یکیدر  یصورت مطالعه موردبه

 .باشدیم کیالکرت انیبنام رشکت را یرشق جانیاستان آذربا

مصاحبه با  قیاز طر فوق قیتحق یهادادهتوسط محققان 

با استفاده از روش نگاشت  ییآوری و مدل نهاخربگان جمع

اساس،  نیشد. بر ا لیتحل و هیو تجز میترس یشناخت فاز 

دانش  یبر رو  یگذار هیو توسعه و رسما قیکرد در تحق نهیهز

گیری از خطرپذیر و بهره یگذار هیرسما ده،یکشف ا ،یو فناور 

 یهاوام ،یاتیمال یهاتیمعاف رینظ یهای دولتحامیت

سازی و تجاری یدر توسعه نوآور  یدیکل یهانهیبالعوض، گز

 یبرا هانهیگز نیاست که با مترکز بر ا انیبندانش هایرشکت

و  یطاهرخان . دیو ارائه گرد نیتدو ییهرکدام راهربدها

گذاری ارزش یبرا یارائه مدلبا عنوان  یهمکاران به پژوهش

به ارائه  قیتحق نیپرداختند. در ا رانیتک در ا نیهای فرشکت

شده پرداخته تکنیهای فرشکت یگذار ارزش یبرا یمدل

توجه به ) اریمع 7منظور با استفاده از  نیا یاست. برا

نامشهود، در  یهاییمشهود، توجه به دارا یهاییدارا

 تیکم ،یدگیچیپ ،یدسرتس بودن اطالعات، قضاوت، نوآور 

 یگذار متیها که در انتخاب روش مناسب قداده تیفیو ک

و  یگذار هیهای رسمارشکت رانیمد ،یاز برخ (مؤثر هستند

 یار صورت گرفته است. روش آم یحوزه، نظرسنج نیا دیاسات

است که به  AHP روش پژوهش نیاستفاده در ا مورد

محور، درآمد محور، بازار  نهیهز)مدل  4 یو وزن ده ییشناسا

 یگذار روش ارزش نیانتخاب بهرت یبرا ی(واقع نهیمحور و گز

نشان  قیتحق نیا جیپرداخته است. نتا تک،نیهای فرشکت

مدل بازار محور با  ،یشنهادیمدل پ 4 انیداده است که از م

 .شده استروش انتخاب نیعنوان بهرتبه 0/330وزن 

ارائه با عنوان  یو همکاران به پژوهش یسورشجان یدر یح

 یگذار هیدر رسما یکاهش مسئله کارگزار  یبرا ییالگو

پرداختند.  انیبنهای دانشبا توجه به رشد رشکت ریخطرپذ

به علت  یهای مختلفچالش ر،یخطرپذ یگذار هیدر رسما

که  دهدیمنافع رخ م ییو عدم همسو یعدم تقارن اطالعات

 یو ابزارها شودیم یبررس یکارگزار  هیدر چارچوب نظر

استفاده ، اما دیمنایم شنهادیرا پ یزشینگو ا یگوناگون کنرتل

در مراحل مختلف  انیبنهای دانشرشکت یابزارها برا نیاز ا

و  ازهایمراحل، ن نیاز ا کیدر هر رایرشد متفاوت است، ز

های و درنتیجه چالش ابدییم رییهای رشکت تغویژگی

مطالعه پاسخ  نیمتفاوت خواهد بود. هدف از ا زین یکارگزار 

 کردیاتخاذ رو قیاز طر توانیسؤال است که چگونه م نیبه ا

قرارداد،  میوکار در تنظرشد کسب اتیمتناسب با مقتض

و  ریخطرپذ گذارهیرسما انیهای مو چالش یمسائل کارگزار 

ن منظور با استفاده از یرا کاهش داد. به ا انیبنرشکت دانش

 ذارانگهیمورد استفاده رسما یراهکارها ه،ینظر شیراهربد رو

 هیکه اقدام به جذب رسما ینانیاز کارآفر یو برخ رانیا ریخطرپذ

 نیاند، موردبررسی قرار گرفت. به امنوده گذارانهیرسما نیاز ا

 یدانیم یهاداده ،مصاحبه نیمه ساختاریافته قیمنظور از طر

نهاد  17شده در انجام یهایگذار هیبه رسما وطمرب

و  یها با کدگذار داده لیشد و تحل یگردآور  یگذار هیرسما

 ی. بررسدیمقوالت مختلف انجام گرد انیارتباط م ییشناسا

پژوهش نشان  نیدر ا شدهییشناسا یهامقوله انیروابط م

 یوکار نقش اساسسه مؤلفه در رشد و تحول کسب دهدیم

اند از: توسعه سه مؤلفه عبارت نی. اندیمنایم فایا

ها مؤلفه نی. اسکیو نوع ر نیکارآفر یهاوکار، مهارتکسب

به خود  یخاص یهاوکار شکلدر مراحل مختلف رشد کسب

 گذارهیرسما نیمابیهای فکه بر اساس آن چالش رندیگیم

 زمال  نیو بنابرا افتهیرییتغ زین انیبنو رشکت دانش ریخطرپذ

 زین ریخطرپذ گذارهیو تعامل رسما یگذار هیرسما کردیاست رو
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 در پژوهش خود با عنوان  پورلی. اسامعابدی رییبر اساس آن تغ

های کار رشکت عوامل مؤثر بر عملکرد کسب و یبررس

 یبا استفاده از روش مدلساز  نانیکارآفر دگاهیاز د انیبندانش

 ،یزشیعوامل انگ رینشان داد که متغ یمعادالت ساختار 

عوامل  ریمتغ نیو همچن یاقتصاد-یعوامل اجتامع ریمتغ

کار رابطه دارد. بر اساس وکسب ییکارا عواملبا  یکار  طیمح

 یگذار استیعوامل س ریادعا منود که متغ توانیم جینتا

و  یکوهکار رابطه ندارد. وکسب ییبا عوامل کارا یعموم

با عنوان  یخود به پژوهش یهمکاران در مطالعه مورد

و  سکیر لیبا استفاده از تحل ریپذسکیر یگذار هیرسما

پرداختند.  انیبندانش یهاها در رشکتداده یپوشش لیتحل

 کیبه  یهای ارسالعملکرد طرح یابیارز ینامه براپایان نیدر ا

ها کمک داده یپوشش لیاز مدل تحل انیبنرشکت دانش

صورت که ابتدا با استفاده از مدل  نیبه ا شده است.گرفته 

 نیا ییکارا یابیبه ارز شدهیمعرف یهاداده یپوشش لیتحل

. شدپرداخته  یپذیر ریسک یهاها با توجه به شاخصطرح

 یپوشش لیحاصل از مدل تحل ییدرنهایت با توجه به منره کارا

 .گردیدها انجام طرح نیا یبندها به رتبهطرح یها براداده

در  یتأملتحت عنوان  یپژوهش یدارانیدر یدمنه و حیطاهر 

انجام  ،یفناور  و در علم یکوکار یوقف و ن گاهینقش و جا

نشان داد که سوق دادن  های پژوهش فوقافتهیند. اهداد

خصوص در حوزه به ،یفناور  و به سمت توسعه علم ریامور خ

نوپا )استارت  یکارها و کسب و انیبنهای دانشرشد رشکت

کل جامعه منجر  یبرا یبرابر  نچندی افزودهارزش به ،(هاآپ

نقش و تأثیر وقف با عنوان  یبه مطالعه مورد یخلج .شودیم

قرآن و  کردیبا رو ینیاشتغال و کارآفر یهانهیزم جادیدر ا

وقف یافته های این پژوهش نشان داد که پرداخت.  اتیروا

در  ،یگذار هیاز رسما تیدر حام ه،یدر تأمین رسما

منودن  لیکار، در تسه یتأمین مکان و فضا در ،یآموز مهارت

زا نقش دارد و در اشتغال یهادر ایجاد روش زا،الامور اشتغ

کار و  یفرهنگ متعال یساز نهیکارآفرینی و اشتغال، در نهاد

و مرصف، در  عیدر کمک به حل مشکالت توز ،ینیکارآفر

ثروت،  یعادالنه عیدر توز ،یمل دیدر تول ،یعلم و فناور  دیتول

                                                           

1. DEMATEL 

 تأثیر یساز و حوزه عمران و ساختامن یکشاورز  یهادر بخش

 .دارد ییبسزا

 روش پژوهش و جامعه آماری

خربگان، متخصصین و  در بخش کیفی پژوهشجامعه آماری 

های مختلف علوم مدیریت، فقه و نظران در حوزهصاحب

در  هیریسازمان اوقاف و امور خاقتصاد اسالمی و کارشناسان 

است. در این در کشور  ش1399ش و 1398های سال

شود و در ابتدا مشخص منیمرحله، تعداد منونه خاصی 

قدر ادامه پیدا صورت هدفمند و در دسرتس آنگیری بهمنونه

بخش جامعه آماری در  کند تا اشباع نظری حاصل گردد.می

 هیریسازمان اوقاف و امور خمدیران پژوهش شامل كليه کمی 

خواهد بود.  ش1399ش و 1398های در سال کشوردر 

ای خوشهگیری روش منونهها نیز از جهت انتخاب آزمودنی

بندی کشور به )تقسیم استفاده خواهد شد ایچندمرحله

حداقل پنج منطقه مرکز، شامل، جنوب، غرب و رشق، 

بر . ها، شهرها و غیره(ها، شهرستانانتخاب تصادفی استان

ی مختلف انتخاب شدند. هااستاناین اساس پنج منطقه از 

 20دلفی حداقل تعداد خربگان برای نظرخواهی در روش 

. بر این اساس حجم منونه آماری شودیمخربه، در نظر گرفته 

خربه و  20این پژوهش در بخش کیفی، نظرسنجی از حداقل 

گیری هدفمند انجام نظر خواهد بود که به شیوه منونهصاحب

خواهد پذیرفت. در بخش کمی تعیین حجم منونه بر اساس 

منونه آماری  5حداقل به ازای هر گویه پرسشنامه هومن نظر 

(. با توجه به 36: 1396در نظر گرفته شده است )هومن، 

های پرسشنامه حداقل حجم منونه آماری در این تعداد گویه

طول تحقیق محقق موفق  در منونه تعیین شد. 215تحقیق 

 پرسشنامه صحیح گردید. 218آوری تعداد به جمع

 1تکنیک دیمتل

 توسط موسسه م1976تا  م1972 یهادر سال متلیروش د

از  یار یو امروزه در بسشد در جنوا ارائه  2باتل مموریال

ها از و مقاله یارشد و دکرت یکارشناس یهانامهها، پایانپروژه

 نیماب یمعلول یروش روابط عل نی. ارندیگیروش بهره م نیا

 یمدل ساختار  كیگیری به ها را در مسائل تصمیمشاخص

و  هیو تجز هیته یبرا یروش جامع و كندیم لیملموس تبد

2. Battle Memorial 
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 نیب یمعلول-یکه شامل روابط عل یمدل ساختار  کی لیتحل

 یهابر اساس گراف دیمتل. باشدیاست، م دهیچیعوامل پ

روابط  شیها قادر به مناگراف نیو ا کندیدار عمل مجهت

، دیمتلروش  جهیهستند. نت هاستمیرسیز انیدار مجهت

در  عوامل موجود به دو گروه علت و معلول است. میتقس

 دایعوامل و پ نیروابط به هم وابسته ب یابیکار با ارز نیا واقع

رسوکار  یبرص  یمدل ساختار  کی قیکردن موارد مهم از طر

یا  گیریتصمیم یابیو ارز شیروش آزمااستفاده از دارد. 

عوامل  نیمتقابل ب یوابستگ تواندیم اختصار روش دیمتلبه

ها تأیید کند و درون آن یروابط نسب بررسی یبرا الگو هیو ته

تنیده و درهم دهیچیو حل مشکالت پ یبررس یبرا تواندیم

 قیرا از طر یابستگتنها روابط و روش نه نیاستفاده شود. ا

 كیبلكه با  کندیم لیبه گروه علت و معلول تبد سیماتر

 دایپ زیرا ن دهیچیسازه پ ستمیمنودار رابطه تأثیر، عوامل مهم س

 .کندیم

 مدلیابی معادالت ساختاری

افزارهای توسط نرم شدهیآور جمع یهاداده لیو تحل هیتجز

در دو بخش  هالیو تحل هیتجز نی. اردیپذیمناسب صورت م

شده و در فصل چهار انجام یو آمار استنباط یفیآمار توص

 یبر اساس سؤاالت بخش عموم یفی. آمار توصردیگیقرار م

موردمطالعه را نشان  یهای منونه آمار پرسشنامه بوده و ویژگی

مربوط به  یهابر اساس داده ی. آمار استنباطدهدیم

نرمال بودن  یمانند بررس یپژوهش است و موارد یرهایمتغ

را  رهایمتغ نیروابط ب یها، برازش مناسب مدل و بررسداده

معادالت  یابیدر مدل هاهیفرض یبررس یبرا. شودیشامل م

مورد  یصورت دفعدر کنار هم و به رهایمتغ یمتام ،یساختار 

اغلب  ونیاست که در رگرس یدر حال نیا ردیگیآزمون قرار م

در  لیدل نی. به همشودیصورت جدا آزمون متأثیر عوامل به

معادالت  یابیاغلب از مدل یتیریو مد یمطالعات اجتامع

قرار گرفنت  یواقع یایدر دن رایز شودیستفاده ما یر ساختا

از  یبرخ شودیموجب م گریکدیعوامل مختلف در کنار 

موضوع در معادالت  نیداشته باشند و ا یشرت یعوامل سهم ب

 نیحاکم بر ا یآمار  نیاما قوان شودیمشاهده م یساختار 

 است. ونیروش هامنند رگرس

 اجرای تکنیک دیمتل

صورت دو به دو با استفاده به عواملتأثیرگذاری  ،در گام اول

و  ردیگیخربگان انجام منفر از  7و نظرات  متلیاز پرسشنامه د

شده از داده ازاتیامت یحساب نیانگیدرنهایت با گرفنت م

.شودمی میتنظ M سیخربگان، ماتر یسو 

 پژوهش( هاییافته)یمتل د کیتکن یعوامل در اجرا یمعرف -1جدول 

  متغیرها

 C1 بنیانعوامل اقتصادی مربوط به کسب و کار دانش

 C2 بنیانعوامل اجتامعی مربوط به کسب و کار دانش

 C3 بنیانعوامل قانونی در خصوص کسب و کار دانش

 C4 عواملی مدیریتی سازمان اوقاف

 C5 بنیانهای دانشطرحعوامل سازمانی در خصوص 

 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
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 Mسیماتر لیتشک

 ساتینظرات خربگان در خصوص مقا نیانگیم ریجدول ز در

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

به دست آوردن  یبرا طیمنوده تا رشا سیماتر نینرمال کردن ا

شود. ایمه T یارتباط کل سیماتر

 

 بزرگ برای عوامل پژوهش Mتشکیل ماتریس  -2جدول

 

ها فوق جمع سطرها و ستون سیماتر سازینرمال یبرا

ترین حاصل جمع به بزرگ سیماتر یهاهیشده و درامحاسبه

نشان داده شده  ریز سیحاصل در ماتر جیشود. نتامی میتقس

است.

 Mماتریس نرمال شده  -3جدول 

 

 

 

 

 

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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 (Tارتباطات کل ) سیماتر

با استفاده از فرمول  Tکل 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 

 (I – Mماتریس )

 (I – M) یسماتر -4ج

 

 (I – M) سیماترمعکوس 

 (I – M) سیمعکوس ماتر -5دول ج

 
 

 

 

 

 

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
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 (Tماتریس روابط کل )

 (T) روابط کل سیماتر -6جدول 

 

 ی و معلولیمنودار عل لیتشک

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

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

 جادی( اD+R,D-R) ریمحور مختصات با مقاد و محاسبه منوده

شود.می

 های تکنیک دیمتلهر عامل بر اساس یافته مشخصات -7جدول 

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

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

D-R D+R R D

-0/049 0/478 0/263 0/215 C 1

0/150 0/245 0/047 0/197 C 2

0/410 0/467 0/029 0/439 C 3

0/111 0/284 0/087 0/197 C 4

0/148 0/148 0/000 0/148 C 5

-0/939 1/210 1/074 0/135 C 6

0/469 0/469 0/000 0/469 C 7

0/107 0/194 0/043 0/150 C 8

0/135 0/135 0/000 0/135 C 9

0/410 0/410 0/000 0/410 C 10

-0/953 1/029 0/991 0/038 C 11
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 پژوهش( هاییافته)تأثیرپذیری و  تأثیرگذاریمختصات عوامل بر اساس روابط  -1شکل 

هامنگونه که مختصات فوق نشان داده شده است دو عامل 

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

وجود رابطه  توانیشود مارتباطات کامل محاسبه می سیماتر

 یسماتر ریرا نشان داد. بر اساس مقاد رهایمتغ نیمعنادار ب

 نیبوده و بر ا 0342/0کامل مقدار آستانه برابر با  اطاتارتب

داشته را  0342/0کمرت از  یکه مقدار  ییهاهیاساس متام درا

 از مقدار آستانه تربزرگ ریبا مقاد یهاهیو درا قرار داده صفر

مانند.در ماتریس باقی می

 عوامل پژوهش نیروابط ب یمعنادار  سیماتر -8جدول 

 

 کیحاصل از تکن جیآمده بر اساس نتادستمدل به ریز الگوی

روابط بین متغیرهای اثرگذار بر در خصوص  متلید

بنیان و گذاری اوقاف در کسب و کارهای دانشرسمایه

.دهدیرا نشان م اشتغال پایدار

 

 

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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 پژوهش( هاییافته)بنیان و اشتغال پایدار ی اوقاف در کسب و کارهای دانشگذار الگوی روابط بین عوامل مؤثر بر رسمایه -2شکل

 

 تنظیم پرسشنامه

بر اساس تکنیک  شدهارائهمنظور آزمودن مدل در این بخش به

دیمتل با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری، پرسشنامه 

 شدهییشناساهای محقق ساخته بر اساس عوامل و شاخص

در اختیار اساتید و خربگان قرار گرفت تا سؤاالت را از حیث 

 محتوا موردبررسی قرار دهند. روایی

 CVIو  CVRشاخص 

سؤال در اختیار  43این گام پرسشنامه تحقیق متشکل از در 

نفر از خربگان قرار گرفت تا در خصوص روایی سؤاالت  11

امتیازات مدنظر خود را ارائه منایند. نتایج بررسی روایی 

محتوایی در جدول زیر نشان داده شده است.

 CVIو  CVR نتایج روایی  -9 لجدو 

 <5۹/0CVR> 7۹/0CVI گویه <5۹/0CVR> 7۹/0CVI گویه

q1 6۳6/0 ۹0۹/0 q23 ۱ 8۱8/0 

q2 6۳6/0 ۹0۹/0 q24 ۱ ۱ 

q3 8۱8/0 8۱8/0 q25 ۱ 8۱8/0 

q4 ۱ ۹0۹/0 q26 8۱8/0 8۱8/0 

q5 ۱ ۹0۹/0 q27 8۱8/0 ۹0۹/0 

q6 6۳6/0 ۹0۹/0 q28 6۳6/0 ۹0۹/0 

q7 6۳6/0 8۱8/0 q29 6۳6/0 8۱8/0 

q8 6۳6/0 ۱ q30 8۱8/0 8۱8/0 

q9 8۱8/0 ۱ q31 8۱8/0 ۱ 

q10 8۱8/0 ۱ q32 8۱8/0 ۱ 

q11 8۱8/0 ۱ q33 ۱ ۱ 

q12 6۳6/0 ۱ q34 ۱ ۱ 

q13 ۱ ۱ q35 8۱8/0 8۱8/0 

q14 ۱ 8۱8/0 q36 8۱8/0 8۱8/0 

q15 ۱ ۹0۹/0 q37 8۱8/0 ۹0۹/0 

q16 6۳6/0 ۹0۹/0 q38 6۳6/0 ۹0۹/0 
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 <5۹/0CVR> 7۹/0CVI گویه <5۹/0CVR> 7۹/0CVI گویه

q17 6۳6/0 ۹0۹/0 q39 ۱ ۹0۹/0 

q18 8۱8/0 ۹0۹/0 q40 6۳6/0 ۹0۹/0 

q19 8۱8/0 ۹0۹/0 q41 6۳6/0 ۱ 

q20 8۱8/0 8۱8/0 q42 8۱8/0 ۹0۹/0 

q21 6۳6/0 8۱8/0 q43 8۱8/0 ۹0۹/0 

q22 6۳6/0 8۱8/0    

 

کلیه سؤاالت از  9آمده در جدول دستبا توجه به مقادیر به 

اساس نظر محتوا دارای اعتبار و روایی بوده است. بر این 

 پرسشنامه تحقیق در اختیار اعضای جامعه آماری قرار گرفت.

 مدلیابی معادالت ساختاری

آمده از جامعه آماری در دستهای بهپاسخ فیبعد از توص

شده و آزمون آماری مطرح یهاهیفرض یبخش به بررس نیا

در  ،گریدانیبمورد استفاده در تحقیق پرداخته شده است. به

 قاتیآمده از تحقدستبه یهاافتهی لیبخش به تحل نیا

 تبتوان صح زیتا از نظر آماری ن شودیپرداخته م یدانیم

آزمون  یبخش برا نیرا موردبررسی قرار داد. در ا اتیفرض

 Smart PLSافزار و نرم یاز روش معادالت ساختار  هاهیفرض

افزار و ها به نرماز واردکردن داده پس استفاده شده است.

مدل تحقیق، ابتدا مدل از لحاظ برازش مناسب  یطراح

 یعامل یرا به کمک بارها یعامل لی. در ادامه تحلشد یبررس

با توجه به  انیو در پا میکنیم یافزار بررسنرم یخروج

معنا بی اینسبت به معنادار بودن و  ریمس لیتحل یهابیرض

 کرد. میمدل اظهارنظر خواه تباطاتبودن ار 

 

 

 

 عامل تأییدی )روایی سازه( تحلیل روایی

شود به این روایی سازه که به آن روایی پرسشنامه نیز گفته می

درستی برای های هر متغیر بهپردازد که آیا گویهموضوع می

یا خیر. سهم هر گویه در  اندشدهانتخابسنجش آن متغیر 

تا یک مشخص  0شناسایی متغیر معموال  با عددی بین 

گویند. نظر محققان در شود که به آن بارهای عاملی میمی

مقدار بارهای عاملی باید چه میزان باشد تا نقش  کهنیامورد 

 نیکالگیری متغیر تأیید شود متفاوت است. ها در اندازهآن

به نقل از هومن معتقد است چنانچه مقدار بارعاملی باالتر 

: 1396را نادیده گرفت )هومن،  آناثر توان باشد منی 3/0از 

گردد. به این (. لذا در این صورت روایی آن گویه تأیید می78

روش بررسی روایی سازه، روش بارهای عاملی تأییدی 

های هر متغیر از پیش گویند. در این روش گویهمی

و محقق با استناد به نظر خربگان و تحقیقات  شدهمشخص

ها به هر متغیر منوده یهگذشتگان اقدام به اختصاص گو

است. اشکال زیر مقادیر بارهای عاملی را برای مدل مفهومی 

دهنده دهد. مقادیر اماره تی نشانپژوهش جاری نشان می

معنادار بودن گویه در متغیر است و مقدار بارعاملی میزان 

دهد برای تأیید تأثیر باید هردو رشط این تأثیر را نشان می

صورت همزمان رگ بودن تأثیر گویه بهو بز  معنادار بودن

.ردیقرار گموردتوجه 
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 های تحقیقمقادیر آماره تی گویه -3شکل 
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 های تحقیقیر بارعاملی گویهمقاد -.Error! No text of specified style in documentشکل 

 دهد:نشان می شده و روایی پرسشنامه رایلتکمبر اساس دو تصویر فوق  -10جدول 

 هاهیگو یعامل یو بارها یآماره ت ریمقاد -Error! No text of specified style in document.10جدول 

 نتیجه بارعاملی مقدار آماره تی گویه

q1 85۴/۳2 7۹۱/0 تأیید 
q2 757/۴0 82۴/0 تأیید 
q3 ۹56/2۳ 68۳/0 تأیید 
q4 860/۱7 6۳۴/0 تأیید 
q5 72۹/۴6 82۹/0 تأیید 

q6 ۹۹۳/22 7۱7/0 تأیید 
q7 ۴۹6/۱8 7۳۳/0 تأیید 
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 نتیجه بارعاملی مقدار آماره تی گویه

q8 ۳۳5/۹۹ 8۹۳/0 تأیید 
q9 ۱22/۴۳ 885/0 تأیید 

q10 7۱6/۱5 685/0 تأیید 

q11 8۹0/۳ ۳7۳/0 تأیید 
q12 2۳6/۱8 67۳/0 تأیید 
q13 678/20 705/0 تأیید 
q14 ۴56/52 856/0 تأیید 

q15 ۳07/25 72۹/0 تأیید 
q16 805/۱۹ 7۱0/0 تأیید 
q17 ۹۱۱/۱2 65۳/0 تأیید 
q18 876/55 808/0 تأیید 
q19 ۳۴6/۱۳ 605/0 تأیید 

q20 7۹۴/۴۳ 820/0 تأیید 
q21 ۴25/۴ ۴58/0 تأیید 
q22 88۳/5۳ 856/0 تأیید 
q23 7۹۴/7 ۴76/0 تأیید 
q24 26۹/۳5 820/0 تأیید 

q25 ۴60/۱8 6۹2/0 تأیید 
q26 ۹۳۱/22 7۱5/0 تأیید 
q27 26۴/۳۱ 76۴/0 تأیید 
q28 20۹/76 875/0 تأیید 

q29 658/6۱ 8۹0/0 تأیید 
q30 2۴0/25 76۳/0 تأیید 
q31 ۱۴۴/۹ 55۱/0 تأیید 

q32 8۳2/۳8 8۴۹/0 تأیید 
q33 ۱۴۳/6 ۴87/0 تأیید 
q34 2۳۳/20 7۴۹/0 تأیید 
q35 ۴67/5 ۳56/0 تأیید 

q36 06۹/۱8 670/0 تأیید 
q37 607/۱6 66۱/0 تأیید 

q38 20۳/۳۱ 7۴8/0 تأیید 
q39 ۱55/58 860/0 تأیید 
q40 ۳5۳/۳۳ 78۹/0 تأیید 
q41 ۱50/25 7۴8/0 تأیید 
q42 ۳۴6/۳۱ 772/0 تأیید 

q43 ۴76/22 75۹/0 تأیید 

مدل  یدرون یهمسان یبررس ی: برایبیترک ییایپا بیرض

 ییایبه نام پا یتر مدرن اریاز مع PLSگیری در روش اندازه

 م1978در  ینونال دهیشود. به عقاستفاده می CR یبیترک

شود،  7/0از  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

پذیر آن مشاهده یرهایپنهان توسط متغ ریمتغ نییتب زانیم

توسط  AVEشده استخراج انسیمتوسط وار اریاست. مع

سنجش اعتبار  یبرا یعنوان شاخص( به1981فورنل و الرکر )

 نیتر اساده انیشد. به ب هادنشیگیری پمدل اندازه یدرون

های سازه را با شاخص کی یهمبستگ زانیم اخصش

را  5/0دهد. اگرچه اغلب مقدار می دهنده خود نشاننشان

اما فورنل و الرکر  ،اندکرده شنهادیهمگرا پ ییتأیید روا یبرا

 بیکه رض یبه رشط 5/0کمرت از  AVE( معتقدند 1981)

قبول است و باشد قابل 6/0باالتر از  یبیترک ییایپا

 .دهنده اعتبار پرسشنامه استنشان
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مدل  تیفیک :Cv Comگیری مدل اندازه تیفیک

متقاطع محاسبه  ییروا ایگیری توسط شاخص اشرتاک اندازه

مدل را در  ییتوانا قتیشاخص در حق نیشود. امی

پنهان  ریمتغ ریمقاد قیپذیر از طرمشاهده ینیبشیپ

شاخص عدد مثبت را  نیسنجد. چنانچه ایمتناظرشان م

:الزم برخوردار است تیفیگیری از کنشان دهد، مدل اندازه

 گیریمقادیر معیارهای برازش مدل اندازه -۱۱جدول 

 7/0 <یبیترک یاییپا متغیر
 روایی همگرا

(AVE) 
CVCOM>0 

 363/0 572/0 869/0 بنیانعوامل اقتصادی مربوط به کسب و کارهای دانش

 267/0 616/0 827/0 بنیاناجتامعی مربوط به کسب و کارهای دانش -عوامل فرهنگی 

 064/0 464/0 701/0 بنیانعوامل قانونی مربوط به کسب و کارهای دانش

 279/0 553/0 831/0 عوامل مدیریتی سازمان اوقاف

 186/0 487/0 790/0 بنیانعوامل سازمانی مربوط به کسب و کارهای دانش

 139/0 511/0 738/0 بنیانگذاری در کسب و کارهای دانشرسمایه

 268/0 494/0 826/0 اقتصادی در جهت اشتغال پایدارعوامل 

 372/0 611/0 859/0 عوامل قانونی در جهت اشتغال پایدار

 111/0 506/0 746/0 عوامل سیاسی در جهت اشتغال پایدار

 311/0 489/0 845/0 عوامل مدیریتی در جهت اشتغال پایدار

 190/0 578/0 804/0 توسعه اشتغال پایدار

: دومین معیار بررسی مدل 2Rشاخص رضیب تعیین 

مربوط به متغیرهای پنهان  R2ساختاری، رضیب تعیین 

دهنده تأثیر یک متغیر وابسته( در مدل است و نشان) زادرون

، 19/0باشد که سه مقدار زا میبر یک متغیر درون زابرون

عنوان مالک مقادیر ضعیف، متوسط و قوی به 67/0و  33/0

شوند. هرچه این شاخص برای این شاخص در نظر گرفته می

بیشرت باشد، نشان از برازش مدل بهرت دارد. وجود متغیرهای 

 شود.مستقل بیشرت موجب افزایش این شاخص می

سومین معیار بررسی مدل : 2Qبین شاخص ارتباط پیش

بینی مدل در است. این معیار قدرت پیش Q2ساختاری، 

کند. بدین معنی که اگر در متغیرهای وابسته را مشخص می

درستی تعریف شده باشند، ها بهیک مدل روابط بین سازه

های دیگر ها قادر خواهند بود تأثیر کافی بر شاخصسازه

درستی تأیید شوند. مقدار ها بهو از این راه فرضیهگذاشته 

Q2 02/0زا، سه مقدار های دروندر مورد متامی سازه ،

بینی کم، متوسط و قوی عنوان قدرت پیشرا به 35/0و  15/0

 (.Dekoulou & Trivellas, 2014: 44) کندتعیین می

هایی که برای مدل ساختاری نتایج متامی معیارها و شاخص

 رود در جدول زیر داده شده است.ار میبه ک

 یمدل ساختار  یارهایها و معشاخص یجنتا -۱2جدول 

 2Qبین پیش 2Rرضیب تعیین  زامتغیر درون ردیف

 ۴۱2/0 85۴/0 بنیانگذاری در کسب و کارهای دانشرسمایه ۱

 2۹۹/0 6۹2/0 بنیاندانشعوامل سازمانی در خصوص کسب و کارهای  2

 ۴2۳/0 7۹6/0 بنیانعوامل اقتصادی در خصوص کسب و کارهای دانش ۳

 ۳52/0 670/0 عوامل مدیریتی سازمان اوقاف ۴

 ۴87/0 8۹6/0 اشتغال پایدار 5



 

 ۴۲شماره   ۱۴۰۰ بهار 

 ۱۰۲ 

 

فر
ارآ

ک
نی

 ی
ال

تغ
ش

و ا
زا

...
در 

ی 
ی

 

های توان گفت که شاخصمی -12با توجه به مقادیر جدول  

در حد  Q2بین و شاخص ارتباط پیش R2رضیب تعیین 

های ساختاری را قبول بوده و مناسبت مدلمناسب و قابل

 به منایش گذاشته است.

 روابط بین متغیرها

 ییمناسب بودن برازش مدل و تأیید روا یپس از بررس

 ایپنهان و  یرهایمتغ نیمعنادار بودن روابط ب دیها، باعامل

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

را در مورد هر رابطه به دست آورده و سپس نسبت به معنادار 

 یهنگام ه. رابطردیعدم آن اظهارنظر صورت گ ایبودن و 

 تر باشد.بزرگ 96/1از  یمعنادار است که قدر مطلق آماره ت

نسبت به  توانیم رهایمتغ ریمس بیرضا یبا بررس نیهمچن

وابسته اظهارنظر کرد. ریمستقل بر متغ ریاثر هر متغ زانیم

 روابط بین متغیرها در مدل مفهومی تحقیقمربوط به  جینتا -13جدول 

 نتیجه رضیب مسیر tمقدار آماره  فرضیه ردیف

 تأیید 2۴5/0 ۹۴0/5 < توسعه اشتغال پایدار---بنیان گذاری در کسب و کارهای دانشرسمایه ۱

 تأیید 22۳/0 0۴5/5 گذاری< رسمایه-بنیانفرهنگی مربوط به کسب و کارهای دانش –عوامل اجتامعی  2

 تأیید 06۱/0 2۳۱/2 < اشتغال پایدار--عوامل اقتصادی اشتغال پایدار ۳

 تأیید ۱66/0 ۴25/۳ گذاری< رسمایه--عوامل اقتصادی اشتغال پایدار ۴

 تأیید ۱۱۳/0 750/2 بنیان< عوامل اقتصادی کسب و کارهای دانش--پایدارعوامل اقتصادی اشتغال  5

 تأیید 2۳۹/0 ۴66/۴ گذاری< رسمایه--بنیان عوامل اقتصادی کسب و کارهای دانش 6

 تأیید 8۳2/0 505/8۳ بنیان<عوامل سازمانی کارهای دانش--بنیان های دانشعوامل اقتصادی کسب 7

 تأیید ۱۴6/0 07۳/۴ گذاری< رسمایه--بنیانکارهای دانشعوامل سازمانی کسب و  8

 تأیید 25۴/0 60۴/8 < اشتغال پایدار--عوامل سیاسی  ۹

 تأیید 20۱/0 0۱۳/6 < اشتغال پایدار--عوامل قانونی اشتغال پایدار  ۱0

 تأیید ۱۴5/0 856/۳ گذاری< رسمایه--بنیانعوامل قانونی کسب و کارهای دانش ۱۱

 تأیید ۳20/0 707/7 بنیان< عوامل اقتصادی کارهای دانش--بنیانقانونی کسب و کارهای دانشعوامل  ۱2

 تأیید ۳28/0 0۱5/7 < اشتغال پایدار--عوامل مدیریتی اشتغال پایدار  ۱۳

 تأیید 5۴2/0 ۳0۹/۱۳ بنیان<عوامل اقتصادی کسب و کار دانش--عوامل مدیریتی اشتغال پایدار  ۱۴

 تأیید 8۱۹/0 ۱28/۴7 <عوامل مدیریتی سازمان اوقاف--مدیریتی اشتغال پایدار عوامل  ۱5

 تأیید ۱06/0 ۹8۱/۱ گذاری< رسمایه--عوامل مدیریتی سازمان اوقاف ۱6

 گیرینتیجه

شاخص مؤثر در  19پس از انجام سه دور دلفی تعداد 

بنیان و تعداد کسب و کارهای دانش گذاری اوقاف بررسمایه

شاخص مؤثر در توسعه اشتغال پایدار با اجامع نظرات  18

ها که حاصل خربگان شناسایی شدند. این شاخص

اند، با استفاده از منودار نفر از خربگان بوده 17نظرسنجی از 

خویشاوندی و با کمک اساتید راهنام و مشاور، عوامل مؤثر 

بنیان در ف در کسب و کارهای دانشگذاری اوقابر رسمایه

بندی گردیدند که شامل عوامل قالب پنج عامل کلی دسته

بنیان، عوامل اجتامعی کسب اقتصادی کسب و کار دانش

بنیان، بنیان، عوامل قانونی کسب و کار دانشو کار دانش

عوامل مدیریتی سازمان اوقاف، عوامل سازمانی کسب و 

های مؤثر بر همچنین شاخصبنیان بودند. کارهای دانش

عامل کلی، عوامل  4توسعه اشتغال پایدار، در قالب 

اقتصادی در جهت توسعه اشتغال پایدار، عوامل قانونی 

اشتغال پایدار، عوامل سیاسی اشتغال پایدار، عوامل 

بندی گردیدند. در بخش کمی مدیریتی اشتغال پایدار دسته

در بخش کیفی در شده بندیابتدا روابط بین عوامل دسته

قالب یک مدل بیان شده است. برای این دستیابی به مدل 

مطابق الگوی نهایی  مذکور از تکنیک دیمتل استفاده شد.

عوامل اقتصادی در جهت اشتغال پایدار، تأثیرگذارترین 

گذاری بر کسب و آید. همچنین رسمایهحساب میعامل به
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دو عامل با بنیان و توسعه اشتغال پایدار کارهای دانش

بیشرتین تأثیرپذیری از سایر عوامل هستند که مطابق انتظار 

موضوع تحقیق بوده است. همچنین به غیر از این دو عامل، 

بنیان بیشرتین عوامل اقتصادی مربوط به کسب و کار دانش

تعامل را با سایر عوامل داشته است. این موضوع نشان 

ین تأثیر را بر عوامل دهند در عمل باید به عواملی که بیشرتمی

بنیان دارند بیشرت توجه اقتصادی مربوط به کسب و کار دانش

توانند تأثیر بیشرتی بر الگوی منود، زیرا چنین عواملی می

نهایی داشته باشند. در بخش آزمون مدل نتایج نشان 

بنیان دهد تأثیر عوامل اقتصادی کسب و کارهای دانشمی

بنیان بیشرتین تأثیر های دانشبر عوامل سازمانی کسب و کار 

های تحقیق عوامل اقتصادی کسب و را دارد. مطابق یافته

بنیان شامل موارد زیر است: سهم و میزان آورده کارهای دانش

غیر نقدی موردنیاز کسب و کار. سهم و میزان آورده نقدی 

پذیری اقتصادی طرح. میزان موردنیاز کسب و کار. توجیه

های پذیری نسبت به طرحرقابتریسک موفقیت طرح. 

جایگزین است و عوامل سازمانی کسب و کارهای 

های ها از طرحهای سایر سازمانبنیان شامل حامیتدانش

بنیان، تعامل اوقاف با مراکز علمی جهت شناسایی دانش

بنیان، اختیارات مدیران اوقاف در حامیت از های دانشطرح

 مانی است.بنیان و ساختار ساز های دانشطرح
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