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چکیده

یکی از مهمترین و حیاتیترین بافتهای فرسوده در کشور مجموعه پیرامون حرم مطهر حضرت رضا7
میباشد که عالوه بر مجاوران ساالنه پذیرای بیش از بیست میلیون زائر است .با توجه به اهمیت موضوع

طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت رضا 7از سال  2731آغاز شد که
متأسفانه پس از گذشت بیش از  12سال از پیشرفت قابل توجهی برخوردار نبوده است .یکی از مهمترین
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دالیل عدم موفقیت این طرح ،مشکل تأمین مالی بهویژه تأمین وجوه الزم جهت احداث فضاهای عمومی
رضا 7از طریق خرید اوراق وقف با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط برآورد شد .به همین منظور با
 142زائر و مجاور مصاحبه شد .به منظور تمایز عوامل مؤثر بر تصمیم به مشارکت و میزان مشارکت ،از
الگوی توبیت و روش دومرحلهای هکمن استفاده شد .با حذف پاسخهای ناقص 73 ،درصد از افراد حاضر
به خرید اوراق وقف بودهاند .نتایج الگوی هکیت نشان داد ،متغیرهای اعتماد به نهادهای محلی و آگاهی
اجتماعی ،فقط بر تصمیم پاسخگویان برای خرید اوراق اثر معنیدار دارد و احساس تعلق نسبت به شهر و
محله فقط بر میزان تمایل به مشارکت تأثیر دارد؛ درحالیکه اعتقاد به وقف و وضعیت اقتصادی خانواده،
هم در مرحله اول (تصمیم به پرداخت) و هم در مرحله دوم (میزان تمایل به پرداخت) ،اثر معنیدار دارد؛
همچنین میانگین تمایل به مشارکت هر نفر  2،،،2،222ریال برآورد شد.
واژگان کلیدی :اوراق وقفی ،تأمین مالی ،نوسازی و بهسازی ،بافت پیرامون حرم مطهر ،فضاهای عمومی.
طبقهبندی .R51, G23, D69, G23 :JEL
* .دانشجوی دکتری اقتصاد ،د.ع.ا.ا ،دانشگاه فردوسی مشهد.

Email: mjeconomist@gmail.com.

** .استاد اقتصاد ،د.ع.ا.ا ،دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول).
*** .استاد اقتصاد ،د.ع.ا.ا ،دانشگاه فردوسی مشهد.
**** .استادیار اقتصاد ،د.ع.ا.ا ،دانشگاه فردوسی مشهد.

Email: m-hoshmand@um.ac.ir.
Email: lotfalipour @um.ac.ir.

Email: mehdi_behname @um.ac.ir.
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میباشد .در تحقیق حاضر ،تمایل افراد به مشارکت در بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام

 .1مقدمه
مراکز قدیمی شهرها در سراسر جهان از اهميت اقتصادی ویژهای برخوردار بودهاند؛ اما
گسترش این شهرها ناشی از رشد جمعيت و رشد شهرنشينی به کاهش اهميت اقتصادی
این مراکز انجاميده است .با توجه به اینكه حفظ و بازسازی مراکز قدیمی شهر با هدف
احيای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،تاریخی و حتی سياسی در سطح جهان جایگاه ویژهای
به خود اختصاص داده است ،امروزه صاحبنظران و کارشناسان برنامهریزی شهری در
صدد هستند در این جهت راهكارهای علمی و عملی بيابند و به کار گيرند .در این ميان
میتوان گفت فرسودگی و وجود بافتهای فرسوده شهری ،در اشكال گوناگون از جمله
کاهش و یا فقدان شرایط زیستپذیری و ایمنی و نيز نابسامانیهای کالبدی ،اجتماعی،
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اقتصادی و تأسيساتی قابل دریافت میباشند .ضرورت اساسی نوسازی و بهسازی بافتهای
قدیمی و فرسوده شهرها ،توسعه محيط زندگی برای انسانهاست .این ضرورتها در قالب
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ضرورتهای اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی جای میگيرند (جعفرزاده نجار و جنتی،0935 ،

ص .)05اولين مسئلهای که درباره نوسازی بافتهای فرسوده مطرح میشود چگونگی تأمين
مالی این امر است .منابع مالی موتور محرکه فعاليتهای اقتصادی است؛ بنابراین قبل از
شروع هرگونه فعاليت ،باید منابع مالی مورد نياز برای اجرای فعاليت یا پروژه ،برآورد و در
مورد روشهای تأمين آن ،مطالعه و بررسی الزم انجام گيرد (همان).

یكی از مهمترین و حياتیترین بافتهای فرسوده در کشور مجموعه پيرامون حرم مطهر
حضرت رضا 7میباشد که عالوه بر مجاوران ،ساالنه پذیرای بيش از بيست ميليون زائر
است که متأسفانه پس از گذشت بيش از  51سال از شروع پروژه بهسازی و نوسازی بافت
پيرامونی آن در خوشبينانهترین حالت تنها در حدود  02درصد پيشرفت داشته و بهرغم
تالش مسئولين و متخصصين سازمان مجری طرح برای تحقق هر چه بيشتر برنامه و
طرحهای تدوینشده ،به دليل برخی عوامل مانند همچون کمبود منابع مالی ،دستاوردهای
قابل توجهی نصيب مردم و مدیریت شهری نگشته است.
تاکنون روشهای تأمين مالی متفاوت مانند مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح،
اوراق مشارکت ،منابع حاصل از صدور پروانه ساختمانی ،استفاده محدود از منابع دولتی،
سهامدار پروژه ،فروش متری و غيره برای تأمين منابع مالی در بافت محدوده حرم مطهر

مورد استفاده قرار گرفته است که اکثر این روشها برای فضاهای انتفاعی (پروژههای
تجاری ،اقامتی) کاربرد داشته است؛ لذا مهمترین معضل تأمين مالی این بافت ،عدم تأمين
وجوه الزم جهت احداث فضاهای عمومی همچون خيابانها ،معابر ،پارکينگ ،رهباغها و
فضاهای سبز و غيره میباشد .یكی از روشهای مناسب تأمين مالی در این خصوص،
بهرهگيری از سرمایههای خرد مردمی بهویژه کمکهای خيرخواهانه افراد همچون وقف
اموال و پول و انتشار اوراقی مانند اوراق وقف و قرضالحسنه میباشد.
در چنين شرایطی نوسازی و بهسازی بافت رشد شتابانتر یافته و از طرف دیگر
شهروندان (مجاوران و زائران) نيز این مشارکت مالی را با ميل و بهصورت داوطلبانه انجام
میدهند که در پایداری رفتارها تأثير ویژهای خواهد داشت .این مطالعه تالش دارد با
پيمایش ميدانی بر شهروندان و زائرین ،ضمن بررسی تمایل به مشارکت آنان در روش
تأمين مالی اوراق وقفی ،ميزان تمایل به پرداخت آنها برای تأمين فضاهای عمومی در
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چارچوب روش مذکور تعيين و عوامل تأثيرگذار بر ميزان تمایل به پرداختها مورد
در تأمين مالی فضاهای عمومی بافت فرسوده پيرامون حرم وجود دارد؟

 .2چارچوب نظری موضوع
 .1-2تأمین مالی مطلوب در فضاهای شهری
در دهههای اخير به همراه گسترش جمعيت شهری در جهان تقاضا برای خدمات و
کاالهای مورد نياز در شهرها اضافه شده است؛ هرچندکه نظام توليدی در شهرها و حواشی
آنها بهشدت رشد کردهاند؛ اما توليد کاالهای عمومی و خدمات شهری که باید توسط
متوليان و نهادهای عمومی شهری مهيا و ارائه شود ،نتوانست از سرعت و رشد مناسبی
برخوردار شود .این ناکارایی نهتنها ریشه در مسائل محيطی از جمله نبود ظرفيتهای الزم
برای توليد کاالهای عمومی و شهری دارد بلكه کمبود منابع مالی شهرداریها و ناتوانی آنها
برای دستيابی به یک نظم مالی قدرتمند نيز از عوامل اصلی این ناکارآمدی تلقی میشود .از
سوی دیگر تأمين مالی شهرداریها دارای پيچيدگیهای خاص خود است .از یک طرف
متوليان شهری باید درآمد مورد نياز خود را از نظام شهر و شهروندان تأمين کنند ،از سوی
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بررسی قرار گيرد؛ لذا سؤال تحقيق عبارت است از اینكه ،آیا امكان استفاده از اوراق وقف

دیگر منبع درآمدی باید بهگونهای باشد که فرآیند حرکت شهر به سمت توسعه پایدار
شهری را با خطر روبهرو نسازد و فرصت زندگی برای نسلهای حال و آینده را نيز حفظ
کند (شرزهای ،0931 ،ص.)55
موضوع تأمين مالی در شهرها در راستای نيل به توسعه پایدار و یا راهبرد توسعه شهری
در اغلب موارد در ذیل مفهوم درآمد پایدار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است در
حقيقت مباحث مطرح در تأمين مالی مطلوب در فضاهای عمومی شهری بيشتر در ذیل
موضوع درآمد پایدار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
بر مبنای تعریف هيكس درآمد پایدار ،عبارت است از :حداکثر درآمد قابل دسترس در یک
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دوره زمانی با تضمين ایجاد همان سطح درآمد در دوره آینده در شرایطی که نظام اقتصادی
با محدودیتهای منابع ،نيروی کار ،سرمایههای توليدی توسط بشر و سرمایههای طبيعی
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مواجه است .از دیدگاه اقتصاددانان نئوکالسيک ،درآمد پایدار عبارت است از :حداکثر ميزان
مخارج مصرفی در یک دوره بدون اینكه سبب کاهش در مخارج مصرفی واقعی در
دورههای بعد گردد .الزم است ذکر شود که در متون اقتصادی مقوله درآمدهای پایدار،
مستقل از توسعه پایدار نيست و شرط توسعه پایدار ،در اقتصاد شهری تابعی است از ميزان
و چگونگی استفاده از منابع طبيعی شهر ،حفاظت از اکوسيستمهای شهری و حفاظت از
منابعی از قبيل آب ،هوا و فضای سبز شهری؛ به عبارت دیگر میتوان اینگونه گفت که
استمرار در افزایش درآمدها و توليد کاالها و خدمات در آینده ،باید بهگونهای باشد که
کيفيت محيط زیست شهری حفظ گردد و رفاه مردم و شهروندان کاهش نيابد؛ در واقع
درآمدهای شهرداریها در صورتی پایدار تلقی خواهند شد که حداقل از دو خصيصه
«تداومپذیری و حفظ کيفيت محيط زیست و فضای شهری» برخوردار باشد .تداومپذیری
بدین مفهوم است که اقالم درآمدی باید بهگونهای باشند که در زمانهای مختلف قابل اتكا
بوده و بتوان برای دستيابی به آن برنامهریزی الزم را صورت داد .آن دسته از اقالم درآمدی
شهرداریها که تحت تأثير شرایط اقتصادی شهر از قبيل بحرانهای مالی ،نوسانات شدید
اقتصادی و تغيير قوانين و مقررات قرار گرفته و اطمينانی در جهت وصول آن در آینده
وجود ندارد را میتوان اقالم فاقد خصيصه پایداری دانست.

ویژگی دوم تأمين مالی پایدار یا درآمدهای پایدار در ارتباط با حفظ کيفيت محيط
زیست شهر به عنوان یک پدیده زنده میباشد .درآمدهای پایدار آن دسته اقالم درآمدی
میباشند که کسب آنها شرایط کيفی و زیستی شهر را دچار نقصان یا تخریب ننماید و یا به
عبارتی مطلوببودن و سالمبودن درآمد حائز اهميت است .چنين نگرشی به درآمدهای
شهری در واقع همان نگرش اساسی است که محققين در طی قرن بيستم سعی در تأکيد بر
آن در اقتصادهای ملی داشتهاند .بدیهی است حفظ کيفيت فضای زیستی شهر از قبيل هوا،
آب در واقع همان خميرمایه نظریه اقتصاددان برجسته سولو ( )Solow, 1974میباشد که
حالت پایدار را شرایطی میداند که در آن معيار مناسبی برای عدالت بين نسلی وجود
داشته باشد .بدیهی است حفظ فضاهای کالبدی شهر و تالش در جهت نگهداری محيط
زیست شهر شرایط مناسبی برای رفاه و زندگی بهتر برای آیندگان را فراهم میآورد.

 .2-2تأمین مالی اسالمی
سرمایه و در نهایت جذب کمکهای مردمی تقسيم نمود که استفاده از لفظ تأمين مالی
برای آن چندان مناسب نيست و بهتر است از لفظ کسب درآمد یا درآمد پایدار استفاده
نمود.
در تقسيمبندی موسویان ( )0911ابزارهای تأمين مالی اسالمی به دو بخش انتفاعی و غير
انتفاعی تقسيم میشوند و بر این اساس اوراق وقف و قرضالحسنه را در ذیل ابزارهای غير
انتفاعی قرار میدهند؛ همچنين قراردادهای انتفاعی اسالمی را به دو دسته کلی عقود
معامالتی و مشارکتی تقسيم مینمایند :عقود معامالتی دارای سود مشخص و ثابتی مانند
اوراق مرابحه ،اجاره ،سلم و استصناعاند و عقود مشارکتی سود قطعی ندارند و مشتملاند
بر اوراق مشارکت ،مضاربه ،مزارعه و مساقات.
وقف در لغت به معنی متوقفکردن و در اصطالح فقهی به مفهوم حبسکردن اصل مال
و آزادگذاردن منافع آن میباشد .به نظر میرسد میتوان تعریفی اقتصادی نيز برای وقف در
نظر گرفت .تعریف اقتصادی وقف را میتوان تغيير در کاربرد منابع ،از مصرف نسل حاضر،
به یک سرمایهگذاری مولد که خدمات و یا درآمدی برای مصرف نسلهای آینده ایجاد
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بهطورکلی تأمين مالی اسالمی را میتوان در ذیل سه دسته فروش کاال و خدمات ،جذب
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مینماید ،در نظر گرفت؛ ازاینرو توسعه وقف ،به عنوان نهادی خصوصی (غير دولتی) در
اقتصاد اسالمی ،از یک طرف موجب افزایش پسانداز و کاهش مصرف بوده و از طرف
دیگر این پساندازها میتواند در نهایت به سرمایه تبدیل شود .سرمایهای که خود میتواند
مولد کاالهای خصوصی و یا خدمات اجتماعی در حال و آینده بوده و در نتيجه زمينه
افزایش توليد ناخالص داخلی را فراهم آورد؛ همچنين نهاد وقف به دليل ماهيت خيرانهای
که دارد ،موجب تقویت بنيادهای اجتماعی و روحيه تعاون در جامعه شده که خود منجر به
ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش کارایی کل اقتصاد خواهد شد (بختياری.)0910 ،
برای تبيين بعد اقتصادی وقف میتوان آن را به شكل دیگری بازتعریف نمود :انتقال نقد
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ـ یا دیگر منابع ـ از بخش مصرف و سرمایهگذاری آنها در داراییهای توليدی که منفعت یا
درآمد جهت مصرف آینده برای افراد یا گروهها در پی خواهد داشت .با این تعریف،
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سرمایه یا دارایی وقفشده به صورتهای مختلف به منظور اهداف گوناگون مثل مذهبی،
درمانی ،فعاليتهای توليدی و دیگر موارد مورد استفاده قرار میگيرد .سرمایه یا دارایی
وقفشده به دو صورت میتواند مورد استفاده قرار گيرد :اول؛ برای ارائه خدمات جهت
استفاده گروهی از افراد ـ مثالً ساخت بيمارستان ،مسجد و غيره ـ ،دوم؛ به عنوان سرمایه
توليدی برای توليد کاالهایی که در آن بازار به فروش میرسد .با این مبانی اساس ویژگیها
و منافع اقتصادی یک نهاد وقف نمایان میشوند .از یک سو توسعه وقف به معنای افزایش
ذخایر و کاهش مصرف است ـ پدیدهای که در جوامع اسالمی توسعهنيافته تا حد زیادی
مورد تأکيد است ـ ؛ به عبارت دیگر میتوان این ذخایر را به سرمایهای تبدیل کرد که هم
میتواند خدمات اجتماعی و هم کاال توليد کند؛ همچنين توسعه وقف که همراه با ترویج
فرهنگ نوعدوستی و امت واحده است منجر به تقویت پایههای جامعه و احساس جمعی
به رشد سرمایه اجتماعی و تأثير گسترده بر توليد کل اقتصاد میشود (پيراسته و عبدالملكی،

 ،5111ص.)021
برخی از محققان بر نقش بااهميت وقف در شهرآفرینی و شكلدهی ساختار فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی شهرهای ایران به عنوان یكی از نيروهای فضاآفرین و چهرهپرداز سيما
و فضای کالبدی شهرها تأکيد دارند (مؤمنی ،0912 ،ص .)9ریمون ( )0911معتقد است وقف
موضوعی قابل توجه در شكلدهی به سازمان فضایی شهر است .وقف که بر اساس نيتی

زاهدانه برای تخصيص سرمایههای مردمی جهت هدفهای مذهبی ،خيریه یا کارهای
اجتماعی است ،سرمایهای است دائمی ،غير قابل خرید و فروش که فقط جهت انجام
کارهای نيک از آنها استفاده میشود .وی در سرزمينهای عربی ـ اسالمی دو نوع وقف را
مشخص کرد :نخست وقف عام که همه درآمد موقوفات کامالً برای خيریه با کارهای مفيد
عمومی صرف میشود .دوم وقف خاص که در آن ابتدا مقداری از درآمد موقوفه بين واقف
و پس از او به جانشينهایی که او در سند معين کرده است و سپس در آخرین مرحله برای
خيریه به مصرف میرسد.
اگرچه وقف در گذر زمان بيشتر سمتوسوی خاصی را هدفگيری کرده و واقفان نيز
در همين مسير هدایت شدهاند؛ اما بررسی تجربيات موجود در حوزه وقف نشان میدهد
در موارد معدودی سمتگيری وقف به حوزه شهر بوده است و تأسيسات و نيازهای جامعه
شهری را مورد هدف قرار داده است؛ بهنحویکه خارجکردن این موقوفات از شهرها،
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هویتی دیگر به او میدهد .با نگاهی گذرا به سيما و بافت کالبدی شهرهای ایران بسياری از
میتوان مشاهده نمود که عنصر وقف در آنها نقش به سزایی داشته است .بسياری از
تأسيسات زیربنایی و روبنایی در مجتمعهای زیستی بدون اینكه حكومتها وظيفهای در
ایجاد آنها احساس کنند توسط مردم ساخته میشدند.
بنابراین وقف عالوه بر اینكه از نظر اجتماعی و اقتصادی دارای کارکردهای فراوان و
مهمی در زندگی روزانه و فعاليتهای شهری بوده ،از نظر کالبدی در شكلگيری و توليد
فضاهای عمومی شهری اهميت برجستهای داشته است؛ بهطوریکه شهرها را نهتنها از نظر
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی انسجام میبخشيده بلكه از نظر کالبدی نوعی پيوستگی و
وحدت فضایی بين مناطق و محالت مختلف شهر به وجود میآورده است .اگر فضاهای
عمومی و عامالمنفعه که در ساختار شهرهای ایران تقریباً بسياری از آنها از طریق وقف
شكل گرفتهاند حذف شوند ،چيزی که میماند مجموعهای از خانهها ،مراکز تجاری و در
کل فضاهای خصوصی هستند که از نظر مدنی بهصورت پراکنده ،گسسته و بیربط خواهند
بود .فضاهای عمومی شيرازه و عامل پيونددهنده مجموعه عناصر تشكيلدهنده شهر به
یكدیگرند.
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عناصر و اجزای شهری را که نقش عمدهای در عملكرد و حيات زندگی شهری دارند،

 .3پیشینه تحقیق
به دليل گستردگی و اهميت مسئله بافتهای فرسوده و نحوه تأمين مالی آنها ،مطالعات
فراوانی درباره تأمين مالی بافت فرسوده و اولویتبندی روشهای آن انجام گرفته است که
از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
شهابی ( )0919در مقاله «مبانی و چارچوب نظری تأثير وقف در شكلگيری فضاهای
شهری» به بررسی اصلیترین و مهمترین اجزا و عناصر کالبدی یک شهر پرداخت و به این
نتيجه رسيد که رابطه نزدیكی بين ماندگاری و موقوفهبودن وجود دارد؛ همچنين جدای از
ارزشهای بسيار واالی مذهبی ،اجتماعی و اقتصادی نهفته در فرهنگ غنی وقف ،تأثير آن
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در تشكيل و توليد فضاهای عمومی و کالبد شهری ،یكی از موضوعات مهم در پژوهش
شهرسازی میباشد .هدف اصلی در این تحقيق ایجاد یک چارچوب نظری به منظور
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فراهمساختن یک روش تحقيق مناسب جهت بررسی نقش وقف در شكلگيری فضاهای
عمومی شهری از طریق مطالعات نظری و تعميقبخشيدن به آن با انجام مطالعه
مجموعههای وقفی بوده است.
سعادتفر ( )0912در مقاله «امكانسنجی وقف پول» بحث میکند که آیا میتوان پول را
در قالب فعاليتهای وقفی مورد استفاده قرار داد؟ این مقاله با شيوه تحليلی ـ توصيفی از
ترکيب روشهای کتابخانهای اسنادی و استداللهای اقتصادی و شرعی استفاده کرده است.
ابتدا به مباحث اوليه و طرح موضوع پرداخته و سپس استدالل موافقان و مخالفان وقف پول
بررسی شده است.
احمدی ( )0913در پایاننامه خود به بررسی شيوههای مناسب تأمين مالی طرح بهسازی
و نوسازی بافت پيرامون حرم مطهر رضوی (مطالعه موردی پروژه تجاری ـ اقامتی سارا)
پرداخته است .این تحقيق ضمن بررسی روشهای مختلف تأمين مالی و بيان اهميت و
نقش هر کدام در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده پيرامون حرم مطهر رضوی ،سعی
دارد الگوی مناسب تأمين مالی با استفاده از تكنيک برنامهریزی آرمانی برای یكی از
پروژههای منتخب این محدوده ارائه نماید .نتایج نشان میدهد برای تأمين مالی طرح
نوسازی بافتهای فرسوده پيرامون حرم مطهر باید سبدی از منابع مختلف مالی استفاده
شود؛ سبدی که شامل منابع مالی خارجی ،مشارکت مردم و کمکهای دولتی باشد.

همچنين در پژوهشی دیگر با عنوان «ارزیابی شيوههای تأمين مالی در طرحهای نوسازی
بافتهای فرسوده شهری ،نمونه موردی :محله حمزهآباد واقع در منطقه  51شهر تهران» که
توسط حسينآبادی و تقوایی ( )0930نگارش یافته است ،شش شيوه تأمين مالی مناسب
برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری با استفاده از سه شاخص مشارکت ،سهولت اجرایی
و بازدهی اقتصادی طرح مورد ارزیابی قرار گرفته است .جهت اولویتبندی روشها بر
اساس هر یک از این شاخصها از آزمون فریدمن و نرخ بازدهی داخلی ( )IRRاستفاده
شده .با توجه به نتایج بهدستآمده از تحقيق سطح مشارکت ساکنين محله حمزهآباد از
مقبوليت نسبی برخوردار است .روش مشارکت مدنی در بين روشهای تأمين مالی مورد
نظر از بيشترین سطح مشارکت ساکنين برخوردار است و روش انتشار اوراق مشارکت با
بيشترین نرخ بازدهی داخلی ،بهترین روش تأمين مالی است.
مصباحی مقدم و همكاران ( )0930در مقاله «وقف به مثابه منبع تأمين مالی خرد اسالمی»
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الگویی بومی برای مؤسسات تأمين خرد مالی ارائه کرده و آن را مورد تجزیه و تحليل قرار
مؤسسه ،امكانسنجی فقهی و ضرورت اقتصادی تشكيل چنين مؤسساتی در کشور را مورد
بحث قرار داده و تالش کردند با استفاده از ادبيات تأمين مالی خرد ،راهكارهایی به منظور
به حداقلرساندن این مشكالت ارائه نمایند.
بابایی اقدم و همكاران ( )0930در پژوهش خود به ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت
مردمی در ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با تأکيد بر سرمایه اجتماعی در محله ججين
اردبيل پرداختهاند .ایشان با استفاده از ابزار پرسشنامه که دربرگيرنده متغيرهای سرمایه
اجتماعی و متغيرهای اقتصادی بوده با استفاده از روش نمونهگيری کوکران و نرمافزار
 SPSSبه این نتيجه رسيدهاند که رابطه معناداری بين متغيرهای اقتصادی ،متغيرهای
اجتماعی و آگاهی با ميزان مشارکت مردم وجود دارد.
نقدی و کوليوند ( )0932با استفاده از تكنيک مصاحبه و مشاهده عينی به بررسی
مشارکت اجتماعی شهروندان در نوسازی بافتهای فرسوده خيابان مدرس کرمانشاه
پرداختند .نتایج مطالعه نشان میدهد هم انگيزههای مردمی برای مشارکت اجتماعی کم
است و هم سازمان مربوطه در مورد انجام این طرحها نظراتی مغایر با هم دارند.
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دادند .وی ضمن طرح الگوی پيشنهادی و تبيين روشهای تجهيز و تخصيص منابع برای

حبيب ( )5111در تحقيق خود مباحث و چالشهای اقتصادی ،حسابداری و مدیریت
ریسک مؤسسات تأمين مالی خرد متعارف را مورد بحث قرار داده و نشان داد اگر مؤسسه
تأمين مالی خرد وقفی از طریق وقف پول و قرضالحسنه تأمين مالی گردد ،با مشكالتی که
مؤسسات تأمين مالی خرد متعارف با آن مواجه هستند ـ از جمله ریسک اعتباری (Credit

) ، Riskمخاطرات اخالقی) (Moral Hazardو پایداری اقتصادی) (Economic Viabilityـ
مواجه نخواهد شد.
حسن و اشرف ( )Hassan & Ashraf, 2010در پژوهشی الگویی ارائه دادند که در آن از
زکات و اوقاف به عنوان منبعی برای مؤسسه تأمين مالی خرد استفاده شده است .در این
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پژوهش پس از بيان ویژگیهای زکات و اوقاف نشان دادهاند استفاده از الگوی پيشنهادی
چالشهایی که مؤسسات تأمين مالی خرد بهره ـ محور با آن مواجه هستند (مشكل
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پایداری) را کاهش میدهد.
احسن لهساسنا ( )Ahsene Lahsasna, 2010نقش پول وقفی به عنوان یک مدل مالی
جدید را در سيستم مالی اسالمی تحليل کرد .وی تفسير کرد که وقف پول پتانسيل باالیی
در بهبود رشد اقتصادی داخلی دارد و از طریق تأمين مالی سرمایهگذاریهای خرد و
متوسط ،نقش حياتی در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی خواهد داشت .مدلی که در این مطالعه
ارائه شده است ،تابع کارآفرینی را با استفاده از گزینههایی مثل تأمين مالی مضاربه و
مشارکت و همچنين چگونگی اجرای آنها را بهبود بخشيده است.
احمد توهيرین ( )Achmad Tohiri, 2011در مطالعه خود به بررسی مدل پول وقفی در
جهت تقویت تجارتهای خرد پرداخت .بر اساس این مطالعه ،پول وقفی دارای پتانسيل
بسيار باالیی در تقویت کسبوکارهای کوچک میباشد؛ چراکه بسياری از صاحبان مشاغل
کوچک به وثيقهها و موارد مورد نياز بانکها در جهت دریافت وام و سرمایه دسترسی
ندارند.
سان آونگ و همكاران ( )San Onget, 2012در مقاله «صندوق امالک و مستغالت
مالزی؛ عملكرد و تجزیه وتحليل مقایسهای» به بررسی تطبيقی عملكرد صندوقهای
سرمایهگذاری امالک و مستغالت متعارف و اسالمی پرداخته است .دادهها در این مطالعه از
منابع مختلفی همچون بانک مالزی و کميسيون اوراق بهادار و از مجموعهای جامع از

اندازهگيری عملكرد مانند شاخص شارپ و آلفا بهره گرفته است .تجزیه وتحليلهای وی
نشان میدهد صندوقهای امالک و مستغالت چه بهصورت اسالمی و چه بهصورت
متعارف باعث پوشش ریسک ناشی از بحران مالی شده و گزینه مناسبی برای سرمایهگذاران
خواهد بود.
موساری ( )Musari, 2016در مطالعه خود به بررسی استفاده از اوراق وقف ـ صكوک
در مالزی پرداختهاند .نتایج مطالعه وی نشان میدهد اوراق صكوک و وقف ابزارهای
اسالمی مناسبی برای بسيج منابع خرد جامعه هستند ،ضمن اینكه از طریق کاهش هزینههای
صندوق در تأمين مالی جوامع خيلی کوچک مناسب هستند.
موساری و سيمانجونتاک ( )Musari & Simanjuntak, 2016اذعان میدارند بسياری از
نهادهای تأمين مالی خرد اسالمی ،اکنون در کانون توجه بسياری از جوامع بوده و
فرصتهایی را جهت دسترسی به خدمات مالی برای افراد کمدرآمد و پروژههای خرد
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فراهم میآورند.

وقف برای کاالهای عمومی و کاالهای ترکيبی در مالزی پرداختهاند .با استفاده از تكنيک
تلفيق دادهها ،نتایج مطالعه ایشان نشان میدهد بازدهی صندوق وقف میتواند در  00مورد
از هزینههای دولت فدرال استفاده شود.
بهطورکلی تاکنون پژوهشهای بسياری برای معرفی روشهای تأمين مالی برای
بافتهای فرسوده انجام شده است؛ اما این پژوهش بر آن است الگوهای تأمين مالی
مناسبی برای فضاهای عمومی در بافت فرسوده ارائه نماید که با بررسی ميزان تمایل به
پرداخت و مشارکت مردم ،استقبال مردم از الگوی ارائهشده را با اطمينان بيشتری همراه
سازد؛ بنابراین این مطالعه با ایجاد رویكردی نوین به مدلهای تأمين مالی بافت فرسوده در
داخل کشور امكان برنامهریزی برای استفاده از پتانسيل روش وقف جهت تأمين مالی
فضاهای عمومی به منظور نوسازی و بهسازی بافت فرسوده برای مسئولين و متوليان امر
ایجاد خواهد کرد.
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آمبروس و دیگران ( )Ambrose et al, 2018در مطالعه خود به ارائه مدل تأمين مالی

 .4روششناسی تحقیق
 .1-4نمونهگیری و تعیین حجم نمونه
همانگونه که پيشتر نيز گفته شد این مطالعه در دو جامعه شهروندان مشهد ،ساکنين و
مالكين بافت پيرامون حرم مطهر و زائران و گردشگران این شهر انجام میشود .در این
پژوهش به منظور انتخاب نمونهها از روش نمونهگيری تصادفی ساده در جوامع مختلف
تحت مطالعه استفاده میشود  .برای حجم تعداد نمونه از قانون کوکران استفاده خواهد شد.
در این فرمول  nحجم نمونه N ،حجم کل جامعه آماری   2 ،ضریب اطمينان مورد
استفاده جهت تعيين حجم نمونه  Pنسبت موفقيت (درستی فرضيه)  qنسبت شكست و e
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خطای برآورد نمونه است .در این پژوهش حجم نمونه  501نفر است.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /جعفرزاده نجار ،هوشمند ،لطفعلیپور و بهنامه

 .2-4روشهای تجزيه و تحلیل دادهها
سؤال تحقيق این است که آیا امكان استفاده از انتشار اوراق وقف در تأمين مالی فضاهای
عمومی در حوزه دخالت مستقيم و غير مستقيم بافت وجود دارد؟ این سؤال در قالب سه
سؤال فرعی بررسی شده است که عبارتاند از:
 .0آیا تمایلی در شهروندان و زائران برای مشارکت در این روشها وجود دارد؟
 .5ميزان تمایل به پرداخت شهروندان و زائران برای تأمين فضاهای عمومی در
چارچوب روشهای اسالمی بيانشده ،چقدر است؟
 .9عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر تمایلهای به پرداخت شهروندان و زائران
کدامند؟
به منظور تعيين ميزان تمایل به پرداخت شهروندان و زائران در قالب برخی روشهای
تأمين مالی اوراق وقفی برای فضاهای عمومی بافت پيرامون حرم مطهر از روش
ارزشگذاری مشروط استفاده خواهد شد .رویكرد مستقيم برای برآورد ميزان تمایل به
پرداخت ،روش ارزشگذاری مشروط ناميده میشود که معموالً با استفاده از پرسشنامه
انجام میپذیرد .برای تحليل دادههای حاصل از پيمایش ميدانی مبتنی بر پرسشنامههای

تكميلشده از آمارههای توصيفی بهره گرفته شد .روش « »CVMمبتنی بر این ایده ساده
است که اگر شما میخواهيد بدانيد تمایل به پرداخت مردم برای برخی از کاالهای عمومی
اطرافشان چقدر است میتوانيد به سادگی از مردم بپرسيد .لفظ «مشروط» به این خاطر
استفاده میشود که فرد باید خود را در موقعيت بازار فرضی قرار دهد.
مراحلی که در این پژوهش برای اندازهگيری تمایل به مشارکت مردم در تأمين مالی
بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر انجام شده است به شرح زیر میباشند:
 .0تعيين متغيرهایی که امكان دارد بر مشارکت یا عدم مشارکت افراد مؤثر باشند.
 .5تعيين مبالغ پيشنهادی برای اوراق وقف در پرسشنامه ارزشگذاری مشروط بر
اساس نظرات افراد خبره.
 .9تعيين و تشخيص پاسخگویانی که باید مورد توجه قرار گيرند ،شامل فرآیند
نمونهگيری که برای انتخاب پاسخگویان استفاده میشود.
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 .0طراحی و بهکارگيری پرسشنامه از طریق مصاحبههای شخصی.
از تغييرات محيط زیستی تأثير گرفتهاند.
روش متداول آن است که یک پيشنهاد را مطرح کنيم و آنقدر این پيشنهاد را افزایش
دهيم تا به پاسخ منفی برسيم .در برخی از مطالعات ،تعدادی از مشاهدات به دليل عدم
مشارکت ـ به عنوان مثال مشاهدات بدون تمایل به پرداخت ـ حذف و این امر به اریبی
نتایج منجر میشود؛ درحالیکه این مشاهدات دارای شرایط مشابهی برای برخورداری از
مشارکت میباشند .از دیدگاه اقتصادسنجی چنين مدلهایی دو نوع خطا به همراه دارند.
اول خطای ناشی از غير تصادفیبودن نمونه ) (Sample Selection Biasو دوم خطای
یكسان فرضکردن متغيرهایی که تعيينکننده تصميم فرد برای مشارکت میباشند و آنهایی
که بر ميزان مشارکت پس از تصميمگيری اوليه مؤثرند.
به عبارت دیگر تصميمگيری برای مشارکت در بهسازی بافت فرسوده در دو مرحله
صورت میگيرد؛ مرحله اول ،تصميمگيری برای مشارکت یا عدم مشارکت و مرحله دوم
ميزان مشارکت .عوامل مؤثر بر تصميمگيری اوليه میتوانند با عوامل مؤثر بر مرحله دوم
متفاوت باشند .یکمرحلهایدانسن تصميمگيری سبب عدم شناسایی عواملی میشود که

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /تعیین مدل مناسب استفاده از اوراق وقفی ...

 .2تحليل نتایج پاسخهای فردی جمعآوریشده برای برآورد ارزشهای گروههایی که

منجر به عدم تمایل به پرداخت میشوند .به همين دليل توبيت هر دو مجموعه مشاهدات
را لحاظ کرد و از این طریق از یکسو عوامل مؤثر بر مشارکت و از سوی دیگر عوامل
مؤثر بر سطوح مشارکت را مورد مطالعه قرار داد .هكمن برای مرتفعکردن مشكل خطای
دوم روش دومرحلهای برآورد مدل توبيت را پيشنهاد نمود.
با فرض اینكه * Yمتغير وابسته محدود شده و * Yiميزان تمایل به پرداخت توسط فرد

 iام با امكانات و مشخصات  Xiباشد ،که در آن  βبردار K  1از پارامترها که بایستی
برآورد شوند Xi ،بردار متغيرهای مستقل (  ،) N  Kشامل متغيرهای اقتصادی -اجتماعی

و محيطی میباشند N .تعداد کل مشاهدات که شامل  N0مشاهده کمتر از  Lو N1
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مشاهده بيشتر از صفر است Ui .جمله اخالل (ui~N(0,σ2و Lآستانه سانسور است که
متغير وابسته در باالی آن قابل مشاهده و در مقادیر کمتر از آن غير قابل مشاهده است .با

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /جعفرزاده نجار ،هوشمند ،لطفعلیپور و بهنامه

سطح محدودیت پایين نظير  Lکه  Lمیتواند برای هر یک از مشاهدات مقادیر متفاوتی
داشته باشد ،در صورتی که مقادیر بيشتر از  Lبا  Yنشان داده شود ساختار الگوی
اقتصادسنجی توبيت به شكل زیر بيان میشود:
i  1,..., N

Yi  L
*

Yi   X i  U i
*

Yi   X i  U i

Yi  L
*

() 1

Yi  L

متغير وابسته  Yiکه یک متغير تصادفی است دارای توزیع احتمال زیر میباشد:

() 2

) P(Yi  L)  P(U i   X i )  1  F ( X i

() 3

) P(Yi  L)  1  P(Yi  L)  F ( X i

که در آن  Pنشاندهنده توزیع احتمال و ) F(.تابع چگالی جمله اخالل است.
در این بررسی ميزان تمایل به پرداخت برای فضاهای عمومی به عنوان متغير وابسته در
نظر گرفته خواهد شد .در این حالت تمایل به پرداخت صفر برابر صفر و تمایل به پرداخت
باالتر از صفر برابر مقدار مشاهدهشده لحاظ خواهد شد .سپس یک آستانه سانسور صفر
برای متغير وابسته منظور و الگو با استفاده از روش توبيت برآورد خواهد شد .با توجه به

اینكه متغير  Yیک متغير تصادفی بریده شده است؛ ازاینرو جزء اخالل نيز یک متغير
تصادفی بریدهشده خواهد بود .تابع توزیع احتمال برای متغير تصادفی بریدهشده بهصورت
زیر محاسبه میشود:

)F (Yi   X i )  F (U i )  P(Yi  L)  F (Yi Yi  L

() 4

با فرض نرمالبودن  uiرابطه ( )0به فرم ذیل خواهد بود:
 (Y   X i ) 2 
Exp  i

2 2



()5

2

1

) F (Yi   X i )  F (U i )  (2 2

که  2σواریانس جمله خطا و  πمقدار ثابت میباشد .بر اساس تعریف ،تابع درستنمایی
از حاصلضرب توابع توزیع احتمال هر دو مجموعه از مشاهدات حاصل میشود:
 (Y   X i ) 2 
Exp  i

2 2



()6

2

1

) L  0 (1  F (.))1 (2 2

بزرگتر از حد پایين  Lاست .شكل لگاریتمی رابطه فوق که برآورد سازگاری از الگوی
توبيت میدهد به شكل زیر است:

((Yi  X i ) 2 )7
که در آن

1
2

2



2

1

) log L   log(1  F (.)) log( 2 2 2

i

0

1

  , به ترتيب جمع روی  N0مشاهده کمتر از  Lو  N1مشاهده
0

1

بيشتر از  Lمیباشد .در روش حداکثر درستنمایی پارامترهای  βو  σاز طریق
بيشينهسازی رابطه  1نسبت به هر یک از آنها برآورد میشود .با مشتقگيری رابطه  1نسبت
به  βرابطه ذیل حاصل میشود.
()8
()9

 ML  ( Z1Z1 ) Z1Y1   ( Z1Z1 ) Z 0  0
1

1

 ML   ols   (Z1Z1 ) 1 Z 0 0
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در رابطه فوق به ترتيب حاصلضرب مشاهداتی است که برای آنها  Yiکوچکتر و
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که در آن  Z1ماتریس  K×N1از  Xiبرای Yهای بزرگتر از  Z0،Lماتریس K×N0
از  Xiبرای Yهای کوچکتر از  Y1 ،Lبردار  1×N1از Yها برای مشاهدات بزرگتر از
صفر و  0γاز رابطه مقابل و برای مشاهدات  Yiکمتر از  Lبه دست میآید ،میباشد؛
همانگونه که توبين نشان داده است مقادیر مورد انتظار  Yدر الگوی توبيت از رابطه زیر به
دست میآید:
()10

E(Yi )  X i ( I )   ( I ).....I  1,2,..., N

این رابطه برای مشاهدات بيشتر از  Lنيز بهصورت زیر تعریف میشود:
)  (I
E (Yi Yi  L)  X i   
()11
) ( I
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مک دونالد ) (Mcdonaldو موفيت ) (Mofitنشان دادهاند اثر تغيير در یک متغير مثالً Xj
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بر مقدار مورد انتظار متغير وابسته از رابطه زیر به دست میآید:
()12

) E (Yi
)   j ( I
X j

که در آن  jβضریب متغير  Xjو  (I)Φاحتمال حضور مشاهدات کمتر از  Lدر جمع
مشاهدات بيشتر از  Lمیباشد .اثرات کل منعكسشده در رابطه ( )05به شكل زیر قابل
تفكيک میباشد:
()13

)E (Yi Yi  L
) E (Yi
) ( I
()  ( I
()  E ((Yi Yi  L).
)
X j
X j
X j

مک دونالد و موفيت معتقدند جزء اول سمت راست اثر تغيير در  Xjرا بر سطح متغير
 Yبرای مشاهدات باالتر از  Lضرب در احتمال قرارگرفتن این دسته از مشاهدات در جمع
مشاهدات باالتر از  Lبيان میکند و جزء دوم سمت راست تأثير تغيير در  Xjرا بر احتمال
پيوستن مشاهدات کمتر از  Lبه جمع مشاهدات باالتر از  Lدر ميانگين مشاهدات باالتر از
 Lبيان میکند .در رابطه  09مشتقات جزئی بهصورت زیر تعریف میشوند:

j
) ( I
)  ( I
X j

()14
()15





)   j 1  ( I . ( I ) / ( I ))  ( ( I ) 2 / ( I ) 2

)E (Yi Yi  L

X j
رابطه ( )00نشان می دهد با استفاده از پارامترهای برآوردشده الگوی توبيت ( βو )σ

این امكان فراهم میشود که اثر تغيير در هر یک از متغيرها بر تغيير در احتمال اینكه یک
مشاهده کمتر از  Lمقداری بيشتر از  Lرا داشته باشد ،بررسی شود .رابطه ( )02نيز نشان
میدهد با تعدیل پارامترهای برآوردشده الگوی توبيت میتوان تأثير تغيير در هر یک از
متغيرهای مستقل را بر سطح متغير وابسته برای مشاهداتی که باالتر از سطح سانسور قرار
دارند محاسبه کرد.
الگوی توبيت با بهرهگيری از هر دو گروه شهروندان و زائران ـ شهروندان و زائران
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دارای تمایل به پرداخت و گروه مقابل آن ـ خطای نوع اول (غير تصادفیبودن نمونه) را
تمایل به پرداخت و عوامل مؤثر بر ميزان تمایل به پرداخت) همچنان به قوت خود باقی
است؛ زیرا تمایزی بين دو گروه عوامل مؤثر بر اقدام به تمایل به پرداخت و عوامل مؤثر بر
ميزان تمایل به پرداخت صورت نمیگيرد.
روش برآورد دومرحلهای هکمن :هكمن یک روش دومرحلهای را برای برآورد الگوی
توبيت و به منظور رفع مشكل دوم پيشنهاد نموده است .روش دومرحلهای هكمن بر این
فرض استوار است که یک مجموعه از متغيرها میتوانند بر تصميم به شرکت در فعاليت
مورد نظر تأثير بگذارند و مجموعه دیگری از متغيرها میتوانند ميزان انجام فعاليت مورد
نظر را پس از اتخاذ تصميم اوليه تحت تأثير قرار دهند؛ بنابراین دو مجموعه مختلف از
متغيرها می توانند در الگوی توبيت وارد شوند که البته این متغيرها لزوماً مانعةالجمع نيستند.
در روش هكمن برای تعيين عوامل مؤثر بر هر یک از دو مجموعه متغيرهای فوقالذکر،
الگوی توبيت به دو الگوی پروبيت و الگوی رگرسيون خطی شكسته میشود .عواملی که
میتوانند بر تصميم شهروندان به اقدام (پرداخت) برای فضاهای عمومی منطقه ثامن تأثير
بگذارند ،بهصورت متغيرهای مستقل در الگوی پروبيت وارد میشوند و عواملی که

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /تعیین مدل مناسب استفاده از اوراق وقفی ...

برطرف مینماید؛ اما احتمال بروز خطای نوع دوم (عدم تمایز عوامل مؤثر بر اقدام به

می توانند بر ميزان تمایل به پرداخت شهروندان و زائران برای فضاهای عمومی منطقه ثامن
مؤثر باشند در مجموعه متغيرهای مستقل رگرسيون خطی قرار میگيرند .الگوی دوم با
اضافهشدن متغير جدیدی به نام عكس نسبت ميلز ) (Inverse Mills Ratioکه با استفاده از
پارامترهای برآوردشده الگوی اول ساخته میشود ،به مجموعه متغيرهای مستقل آن به
مرحله اول مرتبط میگردد .متغير وابسته در الگوی پروبيت شامل یک متغير دوجملهای با
مقادیر یک و صفر می باشد .یعنی متغير وابسته برداری از صفر و یک است که در آن عدد
یک به منزله تصميم به انجام فعاليت و صفر به مفهوم تصميم به عدم انجام آن فعاليت
است .این متغير از روی متغير وابسته در الگوی توبيت ساخته میشود .برای این منظور
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برای Yiهایی که مقدار آنها بزرگتر از صفر است عدد یک گذاشته میشود و برای
Yiهایی که مقدار آنها صفر است همان صفر باقی میماند؛ بدین ترتيب متغير مستقل
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الگوی پروبيت برای تمام مشاهدات ساخته می شود .با توجه به توضيحات فوق دو الگوی
حاصل از تفكيک الگوی توبيت بهصورت زیر نشان داده میشوند:
( )01الگوی پروبيت

: i= 1,2,3,…,N

Yi*  0
Yi*  0

Zi  BX i  Vi
اگر
اگر

Zi  1
Zi  0

( )01الگوی رگرسيون خطی

ei

در الگوهای فوق  Bو
و

Vi



: i= 1,2,3,…,N

Yi  BX i   i  ei

پارامترهای الگو میباشند i .نيز معكوس نسبت ميلز است.

جمالت خطا در الگوهای فوقالذکر میباشند .در مرحله اول از روش

دومرحلهای هكمن ،الگوی پروبيت با استفاده از روش حداکثر درستنمایی برآورد
میگردد .در این مرحله نقش عوامل مؤثر بر تصميم شهروندان به پرداخت برای فضاهای
عمومی منطقه ثامن و ميزان تأثيرگذاری هرکدام با محاسبه تغيير در احتمال ورود به فعاليت
پرداخت برای فضاهای عمومی منطقه ثامن مشخص میشود .عالوه بر این متغير عكس

)  (  xi / 
نسبت ميلز که بهصورت
) (  x / 

 i تعریف میشود با استفاده از پارامترهای

برآوردشده الگوی پروبيت برای کليه مشاهدات  Yi  0ساخته میشود.
در مرحله دوم از روش دومرحلهای هكمن الگوی رگرسيون خطی (الگوی شماره )01
برای مشاهداتی که  Yiبرای آنها بزرگتر از صفر است برآورد میگردد .همانگونه که

رابطه ( )01نشان میدهد در این مرحله متغير معكوس نسبت ميلز به مجموعه متغيرهای
مستقل در الگوی رگرسيونی اضافه می شود .ضریب این متغير خطای ناشی از انتخاب
نمونه را بازگو میکند .چنانچه ضریب این متغير از لحاظ آماری بزرگتر از صفر باشد
حذف مشاهدات صفر از مجموعه مشاهدات باعث اریبی پارامترهای برآوردشده الگو
خواهد شد و اگر ضریب این متغير از لحاظ آماری برابر صفر باشد حذف مشاهدات صفر
اگرچه منجر به اریبشدن پارامترهای برآوردشده نمیگردد؛ اما منجر به از بينرفتن کارایی
برآوردکننده خواهد گردید؛ عالوه بر این بهطوریکه گرین نشان داده است ،حضور متغير
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عكس نسبت ميلز در الگوی رگرسيون خطی مذکور ،وجود واریانس ناهمسانی الگو اوليه t
دومرحلهاینمودن برآورد پارامترهای الگوی توبيت ،میتوان عوامل مؤثر بر تصميم به
پرداخت برای فضاهای عمومی را از عوامل مؤثر بر ميزان پرداخت برای فضاهای عمومی
منطقه ثامن تفكيک کرد و در نتيجه نقش و ميزان اثرگذاری هر یک از این عوامل در
گروههای دوگانه بهتر مشخص میشود .در برآورد الگوی توبيت  5Rنمیتواند معيار قابل
اعتمادی برای نيكویی برازش باشد؛ بنابراین آماره مورد استفاده در این الگو  5rیعنی توان
دوم ضریب همبستگی بين مقادیر واقعی و مقادیر پيشبينیشده  Yiاست .هرچه  5rبه
سمت یک نزدیکتر شود نيكویی برازش بيشتر خواهد بود.
برخی متغيرها در مدل هكمن دومرحلهای شامل عوامل شخصی مثل سن ،درآمد،
تحصيالت ،اقامت و  ...عوامل اقتصادی و عوامل اعتقادی همچون اعتقاد به وقف و
کمکهای خيرخواهانه ،عوامل اجتماعی مثل اعتماد اجتماعی ،آگاهی اجتماعی و اطالعات
و سؤاالت مربوط به دیدگاه واقفين و خيرین به مدیریت شهری و  ...میباشد که از طریق
جمعآوری پرسشنامه و مصاحبه با افراد حاصل میگردد.
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را رفع میکند و استفاده از برآوردکننده  OLSرا بالمانع مینماید؛ بنابراین با

تعریف متغیرها
متغير وابسته در الگوی اول مشارکت یا عدم مشارکت است که بهصورت صفر و یک
میباشد .در الگوی دوم متغير وابسته مبلغی است که پاسخدهنده حاضر است اوراق وقف
خریداری کند .متغيرهای توضيحی در هر دو مدل عبارتاند از:
 .0ویژگیهای فردی :سن ،جنسيت ،تحصيالت ،تأهل؛
 .5ویژگیهای اقتصادی :درآمد ،مخارج ،مالكيت منزل مسكونی؛
 .9ویژگیهای اجتماعی :بعد خانوار ،متغير آگاهی اجتماعی با استفاده از پرسشنامه
ترومسو ( ،)TSISمتغير اعتماد اجتماعی (اعتماد به نهادهای شهری و محلی)؛
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 .0ویژگیهای نگرشی :متغير احساس تعلق با استفاده از پرسشنامه بری ( ،)Brewبتی

( ،)Beattyوات ( ،)5110( )Wattمتغير اعتقاد با استفاده از پرسشنامه اعتقاد به
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وقف و پاداش اخروی.

 .5يافتههای تحقیق
برای برآورد ميزان تمایل به خرید اوراق وقفی برای بهسازی بافت فرسوده پيرامون حرم
مطهر ،با دو گروه افراد زائر و مجاور مصاحبه شد .از مجموع  521پرسشنامه 01 ،پرسشنامه
به دليل عدم درک صحيح سؤاالت و ناقصبودن حذف شد و تجزیهوتحليلهای آماری
متغيرهای مورد مطالعه با  501پرسشنامه انجام شد .با توجه به بررسیهای توصيفی91 ،
درصد افراد پاسخگو زن و  19درصد مرد بودند .ميانگين سن پاسخگویان  ،01ميانگين
تحصيالت آنها کارشناسی و ميانگين تعداد افراد خانوار  0نفر بود.
 09درصد از پاسخدهندگان ( 019نفر) تمایلی به مشارکت در خرید اوراق وقفی
نداشتند (جدول ())0؛ به عبارتی  19درصد از افرادی که تمایل به مشارکت نداشتند،
پاسخهای اعتراضآميز داشتهاند و حدود  93درصد از آنان معتقدند بهسازی وظيفه آستان
قدس و شهرداری است که منابع درآمدی کافی در اختيار دارند و  51درصد دیگر از
شهروندان به شهرداری و سایر نهادهای دیگر برای امر وقف اعتماد نداشتند .حدود 91
درصد نيز برای عدم مشارکت خود ،دو مورد محدودیت درآمدی ـ  01/0درصد ـ و
اولویتبندی خرید این اوراق ـ  00/1درصد ـ را ابراز کردند.

جدول ( :)0دالیل عدم تمایل به خرید اوراق وقفی برای بهسازی بافت فرسوده حرم مطهر
وضعیت پاسخ

دلیل عدم تمایل به پرداخت

تعداد

درصد

پاسخ صفر

بهسازی بافت فرسوده وظيفه دولت ،شهرداری یا آستان قدس است.

00

93

اعتراضآمیز

به شهرداری و سایر نهادهای شهری اعتماد ندارند.

53

51

اولویتهای دیگری برای بخشش و انفاق دارند.

05

00/1

به دليل درآمد پایين قادر به مشارکت نيستند.

03

01/0

دليلی برای عدم پاسخگویی خود به مبالغ پيشنهادی را بيان نكردند.

5

0/3

019

011

پاسخ صفر حقیقی
پاسخ صفر بدون دلیل
جمع

مأخذ :یافتههای تحقيق.

بيشتر دليل تمایل افراد به خرید اوراق وقف ـ  21درصد ـ اعتقاد به وقف به عنوان
وسيلهای برای اجر اخروی است؛ به عبارتی شهروندان و زائران مشهد از اجر و ثواب
اخروی وقف آگاهی و اطالع دارند .این امر نشان از این دارد که ارکان مختلف دخيل در
این موضوع بهخوبی توانستهاند حداقلهای الزم را در زمينه ایجاد آگاهی و به تبع آن اعتقاد
به نقش وقف در کسب اجر و ثواب اخروی ایفا نمایند .بر این اساس میتوان گفت
چنانچه تمهيدات حداقلی در زمينه انگيزش مشارکت در زمينه وقف فراهم گردد با
برخورداری از این پتانسيل اعتقادی موفقيت چشمگيری را در پی خواهد داشت .دليل دیگر
خدمت به زائرین امام رضا  51( 7درصد) و نهایتاً کمک به بهبود شرایط محيط پيرامونی
حرم مطهر ( 59درصد) میباشد.
آشكار است که این اعتقاد میتواند از دو منبع عمده ناشی شده باشد :اول اینكه اعتقاد
به وقف (به عنوان یک روش تأمين مالی در مدیریت شهری) ریشه در اعتقادات مذهبی و
دینی افراد دارد و رواج آن باعث بسط فرهنگ مذهبی در جامعه میشود و به تبع آن
میتواند از بسياری از آسيبهای اجتماعی جلوگيری کند ،دوم اینكه بسياری از هزینههای
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از ميان پاسخهای معتبر 091 ،پاسخگو ( 21درصد) تمایل به خرید اوراق وقف داشتند.
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اجتماعی که بر بدنه مدیریت شهری تحميل میشود ،چنانچه پسزمينه مذهبی و دینی را با
خود به همراه داشته باشد ،میتواند به مراتب کمتر از این مقدار باشد؛ به عبارت دیگر افراد
معموالً تالش میکنند در هر شرایطی حرمت مقدسات مذهبی و اعتقادی خود را حفظ
نمایند؛ بنابراین اگر در مدیریت شهری نيز از این نمادها و مؤلفههای مذهبی بهره گرفته
شود ،تأثير مثبتی بر بهبود محيط خواهد داشت.
جدول ( :)5دالیل تمایل به خرید اوراق وقفی برای بهسازی بافت فرسوده حرم مطهر
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انگیزههای مختلف برای تمایل به پرداخت

تعداد

درصد

رضایت خدا و اجر اخروی

13

21

خدمت به زائرین امام رضا 7

91

51

کمک برای بهبود شرایط محيط پيرامون حرم و سهولت تردد

95

59

جمع

091

011

مأخذ :یافتههای تحقيق.

چنانچه در بخشهای پيشين شرح داده شد ،در این بررسی به منظور تبيين عوامل مؤثر
بر مشارکت مردم در تأمين مالی مبتنی بر وقف در بافت فرسوده از روش دومرحلهای
هكمن استفاده شده است که یكی از بهترین روشهای الگوسازی دادههای سانسورشده
است و در عين حال تورش ناشی از عدم تمایز عوامل مؤثر بر اقدام به تمایل به پرداخت و
عوامل مؤثر بر ميزان تمایل به پرداخت را که در توبيت یک مرحلهای ایجاد میشود در
برندارد ،به منظور الگوسازی رفتار تمایل به پرداخت برای وقف ،مورد استفاده قرار
میگيرد؛ به عبارت دیگر الگوی توبيت دومرحلهای امكان تشخيص پارامترهایی که باعث
میشوند شهروندان برای وقف تمایل به پرداخت داشته باشند و همچنين عوامل مؤثر بر
ميزان این تمایل به پرداخت را فراهم مینماید.

جدول ( :)9نتایج برآورد الگوی پروبيت برای تمایل به خرید اوراق وقف

 X1اعتقاد به وقف

1/00

2/1

1/111

 X2اعتماد به نهادهای محلی و اجتماعی

1/09

0/1

1/111

 X3اطالعات

1/10

0/33

1/101

 X4وضعيت اقتصادی

1/90

1/59

1/111

 X5احساس تعلق

1/120

5/51

1/150

 X8آگاهی اجتماعی

1/09

9/93

1/110

 X10سن

1/105

0/01

1/002

 X12تحصيالت

1/012

0/10

1/115

ضریب ثابت

5/11

9/25

1/111

R 2 = 1/01

Log=Liklihhod
-31/11
P-value
=1/111

مأخذ :یافتههای تحقيق.

در جدول ( ،)9تأثير برآوردشده در الگوی پروبيت برای متغيرهای مورد بررسی نشان
داده شده است .نتایج برآورد الگو نشان میدهد وضعيت اقتصادی خانوارها ،اعتقاد به
وقف ،آگاهی اجتماعی ،اعتماد به نهادهای محلی و اجتماعی و سطح تحصيالت شهروندان،
تأثير مثبت و قابل توجهی در احتمال ایجاد تمایل به پرداخت شهروندان برای وقف در امر
بهسازی و نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا  7دارد .از طرف دیگر
بر اساس نتایج این جدول ،احساس تعلق ،سن و اطالعات اثر قابل توجهی بر ایجاد تمایل
به پرداخت شهروندان ندارد.
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متغیر

ضریب

آماره z

p-value

جدول ( :)0مرحله دوم ،نتایج برآورد الگوی رگرسيون خطی برای ميزان تمایل به خرید اوراق وقف
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متغير

ضریب

آماره t

prob

 X1اعتقاد به وقف

1/01

5/1

1/10

 X2اعتماد به نهادهای محلی و اجتماعی

1/13

0/91

1/011

 X3اطالعات

1/10

1/31

1/991

 X4وضعيت اقتصادی

1/92

-5/01

1/102

 X5احساس تعلق

1/01

5/13

1/111

 X8آگاهی اجتماعی

1/00

-0/11

1/010

 X10سن

1/19

0/21

1/003

( Imrعكس نسبت ميلز)

-0/19

0/11

1/131

ضریب ثابت

1/910

1/51

1/131

R2  0/ 325
Prob= 1/1111
مأخذ :یافتههای تحقيق.

نتایج حاصل از برآورد مرحله دوم روش دومرحلهای هكمن به روش حداقل مربعات
معمولی در جدول شماره ( ،)0ارائه شده است .معنیدارشدن عكس نسبت ميل مبين آن
است که عاملهای اثرگذار بر تصميم به تمایل به پرداخت با عوامل تعيينکننده ميزان تمایل
به پرداخت یكسان نيست و در واقع تأیيدی برای استفاده از روش دومرحلهای هكمن در
این پژوهش است؛ همچنين حضور عكس نسبت ميل در الگوی رگرسيون خطی ،وجود
ناهمسانی واریانس مدل اوليه را رفع میکند و استفاده از الگوی خطی را امكانپذیر
میسازد .متغيرهای اعتقاد به وقف و احساس تعلق نسبت به شهر در سطح  1/10و اطمينان
 1/33و وضعيت اقتصادی با اطمينان  1/32و در سطح  1/12دارای اثر معنیدار بر مقدار
تمایل به پرداخت بيانشده (مرحله عمل بعد از تصميم) هستند .متغيرهایی مثل اعتماد

اجتماعی ،اطالعات ،سن ،جنسيت و تحصيالت تأثير معناداری بر ميزان تمایل به پرداخت
ندارند.
با استفاده از مشخصههای برآوردشده الگوی رگرسيون خطی و ميانگين متغيرهای
مستقل معنیدار در الگوی مذکور ،ميانگين تمایل به خرید اوراق وقف برای بهسازی محيط
پيرامون حرم برای هر پاسخدهنده برابر 0،111،111ریال به دست آمد.

 .6بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد از  501پاسخگوی معتبر 09 ،درصد از پاسخدهندگان تمایلی به مشارکت در
خرید اوراق وقفی نداشتند و  21درصد از پاسخدهندگان تمایل به خرید اوراق وقف
داشتند 11 .درصد از افرادی که تمایل به مشارکت نداشتند ،معتقد بودند بهسازی وظيفه
آستان قدس و شهرداری است که منابع درآمدی کافی در اختيار دارند 00/1 .درصد از آنها
اولویتهای دیگری نظير کمک به مستمندان را برای وقف در نظر داشتند 01/0 .درصد
بررسی دالیل افرادی که تمایل به خرید اوراق وقف نشان دادند حكایت از آن دارد که
انگيزه بيشترین تعداد پاسخگویان برای وقف ،اعتقاد به وقف به عنوان وسيلهای برای اجر
اخروی ،خشنودی امام رضا  7و خدمت به زائرین از طریق بهبود محيط اطراف حرم
است .معنیدارشدن عكس نسبت ميل در الگوی رگرسيون خطی نشان داد عاملهای
اثرگذار بر تصميم به تمایل به پرداخت با عوامل تعيينکننده ميزان تمایل به پرداخت یكسان
نيست.
نتایج برآورد الگو نشان میدهد؛ متغير اعتقاد به وقف ،با اطمينان  33درصد هم بر
تصميم برای مشارکت و هم بر ميزان مشارکت تأثير داشته است .وضعيت اقتصادی با
اطمينان  33درصد بر تصميم مشارکت و با اطمينان  32درصد بر ميزان مشارکت مؤثر
است؛ اما احساس تعلق نسبت به شهر مشهد با اطمينان  33درصد بر ميزان مشارکت و با
اطمينان  32درصد بر تصميم برای مشارکت تأثير داشته است.
اعتماد به نهادها و آگاهی اجتماعی با اطمينان  33درصد و اطالعات با اطمينان 32
درصد اثر مثبت و معنیداری بر تمایل به خرید اوراق وقف دارد؛ درحالیکه هيچ کدام بر
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محدودیت درآمدی را دليل عدم مشارکت خود اعالم کردند.
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ميزان خرید اوراق وقف تأثير معنیداری نداشتهاند .سطح تحصيالت با اطمينان  31درصد
در تصميم برای مشارکت مؤثر بوده؛ اما اثر آن بر ميزان مشارکت معنادار نيست .متغيرهای
سن ،جنسيت ،وضعيت تأهل و بعد خانوار تأثير معناداری بر تمایل به خرید اوراق وقف و
بر ميزان تمایل به پرداخت نداشتهاند .ميانگين تمایل به خرید اوراق وقف برای بهسازی
محيط پيرامون حرم برای هر پاسخدهنده برابر  111،11،0ریال به دست آمد.
با توجه به نتایج این پژوهش ظرفيت استفاده از اوراق وقفی برای تأمين مالی بافت
فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا 7وجود دارد .بيش از نيمی از زائرین و مجاورین حرم
مطهر برای خرید این اوراق تمایل نشان دادهاند .اکثریت افرادی که پاسخ مثبت دادهاند
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کسانی بودهاند که با وقف و همچنين مشكالت بافت فرسوده آشنایی داشته و نسبت به
خدمت به زائرین حرم امام رضا  7عالقه نشان دادهاند؛ همچنين هر چه اعتقاد به وقف و
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باور به تأثير آن بيشتر بوده ميزان تمایل به پرداخت افراد نيز افزایش یافته است؛ لذا میتوان
با آشناکردن افراد با موضوع وقف و آثار آن در محيط شهری و اجتماعی و همچنين آثار
اخروی آن تمایل به مشارکت را بيشتر نمود؛ همچنين عدم اعتماد به نهادهای شهری و
محلی عامل مؤثری در عدم مشارکت افراد بوده است .ایجاد اعتماد نسبت به مدیریت
شهری بين مردم در مشارکت آنها برای بهبود محيط شهری گامی اساسی به شمار میرود.
وضعيت اقتصادی و سطح درآمدی افراد تأثير مثبت معناداری بر مشارکت آنها دارد؛
بنابراین در استفاده از ظرفيتهای تأمين مالی با کمک اوراق وقفی بهتر است بيشترین
توجه به سمت گروههای با درآمد متوسط به باال باشد .احساس تعلق نسبت به شهر و
محيط زندگی متغير دیگری است که اثر معناداری را بر مشارکت مردم نشان داده است.
برانگيختن حس تعلق به محيط زندگی برای ساکنين و حس تعلق معنوی برای زائرین
میتواند ميزان مشارکت آنها را افزایش دهد.
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