
 

 

 

 

 

مالی فضاهای عمومی در الحسنه برای تأمین بررسی امکان استفاده از اوراق وقف و قرض
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 10/11/1397 پذیرش: 25/07/1397 دریافت:

. ون حرم مطهرر حرررر ر را  اس اسرتهای فرسوده در کشور، مجموعه پیرامترین بافتحیاتیترین و یکی از مهم: چکيده

باشرد. در تقییرح حا رر، جهت احردا  فرراهای عمرومی می کافیتأمین وجوه ترین معرل تأمین مالی این بافت، عدممهم

القسنه و قرضاز طریح خرید اوراق وقف  تمایل افراد به مشارکت در بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام ر ا  اس

منظور تمایز عوامل مؤثر بر تصمیم به مشارکت  برآورد شد. به نفر، 240 گذاری مشروط و مصاحبه بابا استفاده از روش ارزش

درصرد از افرراد  57های نراق،، ای هکمن استفاده شد. برا حرذپ پاسر و میزان مشارکت، از الگوی توبیت و روش دومرحله

اند. نترای  الگروی هکیرت نشران داد، القسنه بودهدرصد از افراد حا ر به مشارکت در قرض 48 ر به خرید اوراق وقف و حا

دار دارد و احسرا  متغیرهای اعتماد به نهادهای مقلی و آگاهی اجتماعی، بر تصمیم پاسخگویان برای خرید اوراق، اثر معنی

القسنه متغیر آگاهی اجتماعی، بر تصرمیم به مشارکت تأثیر دارد. در مورد قرضتعلح نسبت به شهر و مقله بر میزان تمایل 

دار دارد. احسا  تعلح نسربت بره شرهر و مقلره و و رعیت اقتصرادی القسنه، اثر معنیپاسخگویان برای مشارکت در قرض

یرهای اعتماد به نهادهای مقلی، هم القسنه و متغکه اعتیاد به قرضخانواده، بر میزان تمایل به مشارکت تأثیر دارد. در حالی

دار دارد. میانگین در مرحله اول  تصمیم به پرداختس و هم در مرحله دوم  میزان تمایل به پرداختس بر پاسخگویان، اثر معنی

 ریال برآورد شد.   1،660،000ریال و اوراق وقف  7،450،000القسنه هر نفر تمایل به مشارکت در قرض

 ، فراهای عمومیالقسنه، تأمین مالی، نوسازی و بهسازی، بافت پیرامون حرم مطهراق وقفی، قرضاورواژگان کليدی: 

 JEL :H81, G21, N65, L74بندی طبقه
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 .23-39سس، 25 پیاپی 1 7پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری،  -فصلنامه علمی
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Ensani ،RICeST ،Civilica 
 2345-2870شاپا: 

 پژوهشی  -فصلنامه علمی
 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه -1

مراکز قدیمی شهرها در سراسرر جهران، از اهمیرت 

انرد. امرا گسرترش ایرن ای برخروردار بودهاقتصادی ویرژه

بره کراه   ،شهرها ناشی از رشد جمعیت و شهرنشرینی

اهمیت اقتصادی این مراکز انجامیده اسرت. برا توجره بره 

که حفظ و بازسازی مراکز قدیمی شهر با هدپ احیای این

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و حتی سیاسری در 

ای به خود اختصاص داده است، سطح جهان، جایگاه ویژه

ریزی شرهری در نظران و کارشناسان برنامهامروزه صاحب

ی یرافتن راهکارهرای علمری و عملری در ایرن زمینره و پ

هرای س. بافت1383استفاده از آنهرا هسرتند  خاکسراری، 

فرسوده شهری با مشکالتی؛ از جملره کراه  یرا فیردان 

های پذیری و ایمنرری و نیررز نابسررامانیشرررایز زیسررت

رو هسرتند. کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و تأسیساتی روبه

هرای قردیمی و بهسرازی بافت رورر اساسی نوسازی و 

هاسرت. فرسوده شهرها، توسعه مقیز زندگی برای انسان

فرهنگی و  -های اجتماعیها در قالب  رورراین  رورر

ای کره در امرا اولرین مسرئله .گیرنرداقتصادی جرای می

شررود هررای فرسرروده مطررر  میراسررتای نوسررازی بافت

ع چگونگی تأمین منابع مالی بررای ایرن امرر اسرت. منراب

؛ هسررتندهررای اقتصررادی مررالی، موتررور مقرکرره فعالیت

بنابراین پی  از شروا هرگونه فعالیت، باید منرابع مرالی 

مورد نیاز برای اجرای فعالیت یا پروژه، برآورد و در مرورد 

های تأمین مالی آن، مطالعره و بررسری مزم انجرام روش

 س.1390گیرد  جعفرزاده نجار و جنتی، 

هرای فرسروده ترین بافتترین و حیاتییکی از مهم

در کشور، مجموعه پیرامون حرم مطهر حررر ر را  اس 

باشد که عالوه بر مجراوران، سرامنه پرذیرای بری  از می

بیست میلیون زائر اسرت کره متأسرفانه پرس از گذشرت 

سال از شرروا پرروژه بهسرازی و نوسرازی  بیستبی  از 

ترین حالرت، تنهرا در ینانرهببافت پیرامونی آن در خروش

درصد پیشرفت داشته است  نهاد مجری طر ،  45حدود 

س و به رغم تالش مسئولین و متخصصرین سرازمان 1396

هرای مجری طر  برای تقیح هرچه بیشتر برنامه و طر 

تدوین شده، به دلیل برخی عوامل از قبیل کمبود منرابع 

 توجهی نداشته است.مالی، دستاوردهای قابل

هررای تررأمین مررالی متفرراوتی ماننررد: نون روشترراک

مشررارکت بخرر  خصوصرری در اجرررای طررر ، اوراق 

مشررارکت، منررابع حاصررل از صرردور پروانرره سرراختمانی، 

دار پررروژه، اسررتفاده مقرردود از منررابع دولترری، سررهام

فررروش متررری و غیررره برررای تررأمین منررابع مررالی در 

بافت مقردوده حررم مطهرر مرورد اسرتفاده قررار گرفتره 

هررا برررای فررراهای انتفرراعی کرره اک ررر ایررن روشاسررت 

های تجراری، اقرامتیس کراربرد داشرته اسرت؛ لرذا  پروژه

تأمین ترررین معرررل تررأمین مررالی ایررن بافررت، عرردممهم

همچررون  ؛برررای احرردا  فررراهای عمررومی کررافیوجرروه 

هررا و فررراهای سرربز باغهررا، معررابر، پارکینرر ، رهخیابان

اسررب تررأمین هررای منباشررد. یکرری از روشو غیررره می

های گیرررری از سررررمایهمرررالی در ایرررن خصررروص، بهره

هررای خیرخواهانرره افررراد؛ کمک یژهوبررهخرررد مردمرری 

همچررون وقررف امرروال و پررول و انتشررار اوراقرری ماننررد 

در چنررررین باشررررد. القسررررنه میاوراق وقررررف و قرض

ترری شرایطی، نوسرازی و بهسرازی بافرت، رشرد شرتابان

 مجررراوران و یافتررره و از طررررپ دیگرررر، شرررهروندان 

زائرانس نیز این مشرارکت مرالی را برا میرل و بره صرورر 

دهنررد کرره در پایررداری رفتارهررا داوطلبانرره انجررام مرری

ای خواهرد داشرت. برا توجره بره ایرن مهرم در تأثیر ویژه

این مطالعره ترالش شرده اسرت ترا برا پیمرای  میردانی 

بر روی شرهروندان و زائررین،  رمن بررسری تمایرل بره 

روش تررأمین مررالی اوراق وقفرری و  مشررارکت آنرران در

هررا برررای القسررنه، میررزان تمایررل برره پرداخررت آنقرض

تررأمین فررراهای عمررومی در چررارچوک روش مررذکور، 

تعیررین و عوامررل تأثیرگررذار بررر میررزان تمایررل برره 

بررا ارائرره الگرروی  .هررا مررورد بررسرری قرررار گیررردپرداخت

تررروان  رررمن کررراه  ترررأمین مرررالی مناسرررب می

راسررتای کمررک برره سرراخت و  های موجررود، درهزینرره

 .گسترش فراهای عمومی، گام برداشت
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 پيشينه تحقيق  -2

 خارجی هایپژوهش الف(

ای، بررره بررسررری س در میالررره2015  1حسرررنین

و  امرال  گذاریسررمایه هایصندوق ای عملکردمیایسه

 در ایرن هراداده .پرداخرت اسرالمی و متعارپ مستغالر

و  مرالزی بانرک همچرون؛ مختلفری منرابع از مطالعره،

از  جررامع ایمجموعرره از و بهرراداراوراق کمیسرریون

بهرره  آلفرا و شرار  شراخ، ماننرد عملکرد؛ گیریاندازه

کرره  هررای تقییررح نشرران دادنرردیافترره .اسررت گرفترره

 اسالمی و صورر به چه مستغالر، و امال  هایصندوق

 ناشری از ریسرک پوشر  باعر  متعارپ، صورر به چه

 گذارانبررای سررمایه مناسبی گزینه و شده مالی بقران

 است.

ای برره ایررن نتیجرره در مطالعررهس 2016  2موسرراری

که بسریاری از نهادهرای ترأمین مرالی خررد  دست یافت

اسالمی، اکنون در کانون توجه بسیاری از جوامع هسرتند 

هایی را جهت دسترسی به خردمار مرالی بررای و فرصت

 آورند.های خرد فراهم میدرآمد و پروژهافراد کم

س، در تقیییی، مدل 2018و همکاران    3آمبرو 

و کامهررای تررأمین مررالی وقررف برررای کامهررای عمررومی 

اند. با اسرتفاده از تکنیرک ترکیبی در مالزی را ارائه کرده

ها، نترای  مطالعره نشران دادنرد کره برازدهی تلفیح داده

های دولرت تواند در یازده مورد از هزینهصندوق وقف می

 فدرال استفاده شود.

 داخلی یهاپژوهشب( 

مبرانی و »ای برا عنروان س، در میالره1383شهابی  

گیری فررراهای چررارچوک نظررری تررأثیر وقررف در شررکل

ترین اجرزا و عناصرر ترین و مهم، به بررسی اصلی«شهری

کالبدی یک شهر پرداخت و به این نتیجه دست یافت که 

رابطه نزدیکی بین ماندگاری و موقوفه برودن وجرود دارد. 

ی بسرریار وامی مررذهبی، هرراهمچنررین جرردای از ارزش

اجتماعی و اقتصادی نهفته در فرهن  غنی وقرف، ترأثیر 

                                                           
1- Hassanain 

2- Musari  

3- Ambrose 

آن در تشکل و تولید فراهای عمرومی و کالبرد شرهری، 

 باشد. یکی از مو وعار مهم در پژوه  شهرسازی می
س در پژوهشرری بررا 1391آبادی و تیرروایی  حسررین

هررای های تررأمین مررالی در طر ارزیررابی شرریوه»عنرروان 

های فرسوده شهری، نمونره مروردی: مقلره فتنوسازی با

، شر  شریوه «شهر تهرران 20آباد واقع در منطیه حمزه

هرای فرسروده تأمین مرالی مناسرب بررای نوسرازی بافت

شرهری بررا اسررتفاده از سره شرراخ، مشررارکت، سررهولت 

. برره کردنرداجرایری و برازدهی اقتصرادی طررر ، ارزیرابی 

از ایرن هرر یرک براسرا  هرا بنردی روشمنظرور اولویت

ها، از آزمررون فریرردمن و نررره بررازدهی داخلرری شرراخ،

و  SPSSافزارهرررای هرررا برررا نرماسرررتفاده شرررد و داده

CAMFAR  تقلیل شدند. با توجه بره نترای  بره دسرت

روش مشارکت مدنی در  ،های تقییحآمده از تقلیل داده

های تأمین مالی مورد نظر، از بیشرترین سرطح بین روش

های بعدی بره مشارکت ساکنین برخوردار است و در رتبه

دار پرروژه، روش ترتیب دریافت تسرهیالر برانکی، سرهام

فروش مترری و اوراق مشرارکت قررار دارد. روش انتشرار 

تررین اوراق مشارکت با بیشترین نره بازدهی داخلری، به

، BOTروش تررأمین مررالی اسررت. روش فررروش متررری، 

هررای مشررارکت مرردنی، دریافررت وام از مؤسسررار و بانک

های بعرردی از نظررر دار پررروژه، در رتبررهداخلرری و سررهام

 اند.بازدهی اقتصادی طر  قرار گرفته

بنرردی س برره اولویت1392مؤیرردفر و همکرراران   

در هرای فرسروده شرهری های تأمین مرالی در بافتروش

روش تقلیرررل براسرررا  شرررهر اصرررفهان پرداختنرررد. 

هرررای نسررربی معیارهرررای ، وزن(AHP)مراتبی سلسررله

های تأمین مالی نسربت های نسبی روشتأثیرگذار و وزن

های تأمین مرالی به هر کدام از معیارها و در نهایت، روش

براسرا  بندی شردند. به کار رفته در تقییح حا ر، رتبه

ترین معیارها از دیرد کارشناسران نتای  تقییح، با اهمیت

گذاری، معیارهررای نررره بررازده بیشررتر، مررالی و سرررمایه

مشارکت بیشتر بخ  خصوصری و سریف ترأمین وجروه 

  بوده است. 223/0و  259/0، 289/0های نسبی بیشتر با وزن
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ای برره س در مطالعرره1393عسررگری و همکرراران  

های مرسوم تأمین مالی سراخت مسرکن در بررسی روش

های فرسوده تهران و کراوش بررای یرافتن روش یرا بافت

های مناسب تأمین مالی در و رع موجرود و آینرده روش

هرای درگیرر  سرازندگان، نزدیک، با مشارکت کلیره گروه

ریزان گذاران و برنامررهکننرردگان اعتبررار، سیاسررتتأمین

های فرسودهس پرداختند. نتای  مطالعره نشران دادنرد بافت

 جع، در خصوص مناسب برودن شر  روشهای مرکه گروه

تأمین مالی در و ع موجود و آینده نزدیک بررای ترأمین 

 .های فرسوده، توافح دارندمالی نوسازی مسکن در بافت

ای بره س در میالره1390و جنتری  نجرار جعفرزاده 

 15بررسی تجربیار انتشار نه مرحله اوراق مشارکت طی 

حرم مطهر امرام  سال گذشته در مقدوده پیرامونپانزده 

ها و تهدیدها به همرراه مزایرای ر ا  اس و به بیان چال 

هررای آن پرداختنررد. نتررای  نشرران دادنررد از میرران روش

هرایی مختلف، روش اوراق مشارکت با ماهیت چنین طر 

هرا سرازگاری بیشرتری به خصوص در بق  تملک پروژه

در  گذارانها به سرمایهدارد و زمینه را برای معرفی پروژه

دار پرروژه و مشرارکت . روش سرهامکنردطر  فرراهم می

تواند در طر  به کار هایی است که میمالکین نیز از روش

های مختلف ارائه شده، استفاده گرفته شود. از میان روش

از اعتبارار دولتی و منابع مالی خارجی به دلیرل مراحرل 

 هرای فرسروده،اداری و قوانین مربوطه، عمرال  بررای بافت

 .باشدغیرممکن می

س در پژوهشری، بره 1394اقدم و همکراران   بابایی

ارزیابی عوامل مؤثر برر مشرارکت مردمری در سراماندهی 

های فرسوده شهری با تأکید بر سرمایه اجتماعی در بافت

اند. این تقییح با استفاده از مقله ججین اردبیل پرداخته

بره ایرن  SPSS افزارگیری از نرمابزار پرسشنامه و با بهره

که رابطره معنراداری برین اقتصرادی،  یجه دست یافتنت

متغیرهای اجتماعی و آگاهی برا میرزان مشرارکت مرردم 

 .وجود دارد

 

 

 مبانی نظری  -3

 تأمين مالی مطلوب در فضاهای شهری

های خاص خرود ها پیچیدگیتأمین مالی شهرداری

را دارد. از یک طرپ، متولیان شرهری بایرد درآمرد مرورد 

نیاز خود را از نظام شرهر و شرهروندان ترأمین کننرد و از 

ای باشد که فرایند گونهسوی دیگر، منبع درآمدی باید به

حرکت شهر به سمت توسرعه پایردار شرهری را برا خطرر 

های حرال و رو نسازد و فرصرت زنردگی بررای نسرلروبه

 .س1393آینده را نیز حفظ کند  قربانی و عظیمی، 

در شهرها در راسرتای نیرل بره مو وا تأمین مالی 

توسعه پایدار یا راهبرد توسعه شهری در اغلرب مروارد در 

. در شرودمیذیل مفهوم درآمرد پایردار، بقر  و بررسری 

واقع، مباح  مطر  در تأمین مالی مطلروک در فرراهای 

عمومی شهری، بیشتر در ذیل مو وا درآمد پایدار، مورد 

 .اندنید و بررسی شده

، درآمد پایدار، عبرارر 1«هیکس» بر مبنای تعریف

است از: حداک ر درآمد قابل دستر  در یک دوره زمرانی 

با ترمین ایجاد همران سرطح درآمرد در دوره آینرده در 

های منرابع، شرایطی کره نظرام اقتصرادی برا مقردودیت

های های تولیدی توسز بشر و سرمایهنیروی کار، سرمایه

انان نئوکالسریک، طبیعی مواجه است. از دیدگاه اقتصادد

درآمرد پایرردار عبررارر اسرت از: حررداک ر میررزان مخررار  

مصرفی در یک دوره بدون اینکه سبب کاه  در مخرار  

افررلی و هرای بعرد گرردد  ملرکمصرفی واقعی در دوره

س. مزم به ذکر است که در متون اقتصادی، 1395مؤذنی، 

میوله درآمدهای پایدار، مستیل از توسعه پایدار نیسرت و 

شرط توسعه پایردار در اقتصراد شرهری، ترابعی اسرت از 

میزان و چگونگی استفاده از منابع طبیعی شهر، حفاظرت 

از قبیرل  ؛های شهری و حفاظرت از منرابعیاز اکوسیستم

تروان آک، هوا و فرای سبز شهری. بره عبرارر دیگرر می

گونه گفت که استمرار در افرزای  درآمردها و تولیرد این

ای باشرد کره ر آینرده، بایرد بره گونرهکامها و خردمار د

زیست شهری حفظ گرردد و رفراه مرردم و کیفیت مقیز

                                                           
1- Hicks 
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 27 رررررررررررررر بهنامه مهدی پور،لطفعلی مقمدر ا هوشمند، مقمود نجار، جعفرزاده مرتری .../وقف اوراق از استفاده امکان بررسی

 
 

شهروندان کراه  نیابرد. بره عبرارر دیگرر، درآمردهای 

ها در صرورتی پایردار تلیری خواهنرد شرد کره شهرداری

پررذیری و حفررظ کیفیررت حررداقل از دو خصیصرره تداوم

ی پذیرزیست و فرای شهری برخوردار باشد. تداوممقیز

ای باشند بدین مفهوم است که اقالم درآمدی باید به گونه

اتکرا بروده و بتروان بررای های مختلرف قابرلکه در زمان

ریزی مزم را انجام داد. آن دسته از دستیابی به آن، برنامه

تأثیر شرایز اقتصادی ها که تقتاقالم درآمدی شهرداری

تصادی و های مالی، نوسانار شدید اقاز قبیل بقران ؛شهر

تغییر قوانین و میررار قرار گرفته و اطمینرانی در جهرت 

تروان اقرالم فاقرد وصول آن در آینده وجرود نردارد را می

ویژگی دوم تأمین مرالی پایردار  .خصیصه پایداری دانست

یررا درآمرردهای پایرردار در ارتبرراط بررا حفررظ کیفیررت 

باشرد. زیست شهر به عنوان یرک پدیرده زنرده میمقیز

درآمدهای پایدار، آن دسته از اقالم درآمدی هسرتند کره 

کسب آنها شرایز کیفی و زیستی شهر را دچار نیصان یرا 

سرالم برودن تخریب ننماید یا به عبارتی، مطلوک بودن و 

اهمیت است. چنین نگرشری بره درآمردهای  درآمد حائز

شهری در واقع همان نگرش اساسی است که پژوهشگران 

طی قرن بیستم سعی در تأکید بر آن در اقتصادهای ملی 

اند. بدیهی است که حفظ کیفیرت فررای زیسرتی داشته

 1شهر همان خمیرمایه نظریه اقتصراددان برجسرته سرولو

داند کره که حالت پایدار را شرایطی می باشدس می1974 

در آن معیار مناسبی برای عدالت بین نسلی وجود داشته 

باشد. بدیهی است کره حفرظ فرراهای کالبردی شرهر و 

زیسرت شرهر شررایز نگهرداری مقیز راستایتالش در 

رفاه و زنردگی بهترر بررای آینردگان  منظوررا بهمناسبی 

 س.1390ای و ماجد،  شرزه آوردفراهم می

  تأمين مالی اسالمی

توان در ذیل به طور کلی تأمین مالی اسالمی را می

سه دسرته فرروش کرام و خردمار، جرذک سررمایه و در 

تیسیم نمرود کره شراید  ،های مردمینهایت جذک کمک

استفاده از لفظ ترأمین مرالی بررای آن، چنردان مناسرب 

                                                           
1- Solow 

نباشد و بهتر است از لفظ کسب درآمد یرا درآمرد پایردار 

. ابزارهای تأمین مالی اسرالمی بره دو بخر  کرداستفاده 

شروند و برر ایرن اسرا  انتفاعی و غیرانتفاعی تیسیم می

القسنه را در ذیل ابزارهای غیرانتفاعی اوراق وقف و قرض

دهند. همچنین قراردادهای انتفراعی اسرالمی بره قرار می

سررته کلرری عیررود معررامالتی و مشررارکتی تیسرریم دو د

شوند. عیود معامالتی، سود مشرخ، و ثرابتی ماننرد: می

اوراق مرابقرره، اجرراره، سررلم و استصررناا دارنررد و عیررود 

 مشارکتی، سود قطعی ندارنرد و مشرتمل برر اوراق مشرارکت،

 س.1395باشد  مقمودی، مراربه، مزارعه و مساقار می

های ، بخشی از سپردهدر سیستم بانکداری اسالمی

القسنه در انداز قرضهای پسانداز را با عنوان سپردهپس

ها؛ شرامل مبرالغی هسرتند کره اند. این سپردهنظر گرفته

پردازند و در واقع برای خود اندازکنندگان به بانک میپس

کننرد و حرح دارنرد در هرر زمران، میرزان حساک باز می

 س.1382کبریان، معینی از حساک خود برداشت کنند  ا

 را مالی و است کردن قطع و بریدن معنای به قرض،

 قررض بازگردانردن، شررط به شودمی داده دیگری به که

 در اسرالمی عیرود از یکری عنروان بره قررض. خوانندمی

 تعاریف که است مطر  فیهی کتب معامالر ابواک قسمت

 چنین آنها مجموا از که شده است بیان آن مختلفی برای

 را مالی یعنی قرض؛ اصطالحی معنای که شودمی استناد

 مال. آن عوض شدن  امن یا آوردن در دیگری ملک به

القسنه برای تأمین مرالی، چره در استفاده از قرض

سیستم بانکداری اسالمی و چه به صورر شخصی توسز 

گیرنرده، گیررد کره فررد وامخود افراد، زمانی صرورر می

توانررایی بازپرداخررت سررود را نرردارد؛ بنررابراین چنانچرره 

گیرنرده در برر القسنه، عوایدی را برای شرخ، وامقرض

گیرنرده ملرزم بره ن کره قرضداشته باشرد بره دلیرل ایر

باشد تمام عوایرد حاصرل از قررض پرداخت نره سود نمی

ماند و در کرل و رعیت درآمردی ایرن برای وی باقی می

القسرنه بره یابرد. بنرابراین قرضگروه از جامعه بهبود می

منظور تقیرح روش عنوان یکی از ابزارهای مناسبی که به

نی  مؤثری تواند مطر  شده است می« حرمت ربا»کلی 
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های در توزیع درآمد در نظام اقتصادی در کاه  نابرابری

 س.1382غیرربوی داشته باشد  اکبریان، 

 اصطال  در و کردن متوقف معنی به لغت در وقف،

 آزاد گرذاردن و مرال اصرل کردن حبس مفهوم به فیهی

 تعریفری تروانمری رسردمری نظرر به .باشدمی آن منافع

 اقتصرادی تعریرف. گرفت نظر در وقف برای نیز اقتصادی

 نسرل مصررپ از منرابع، کاربرد در تغییر توانرا می وقف

 یا درآمدی خدمار که مولد گذاریسرمایه یک به حا ر،

 نظرر در نمایرد،مری ایجراد آینرده هاینسل مصرپ برای

خصوصری  عنوان نهرادی به وقف، توسعه رو این از. گرفت

 موجرب طررپ یرک از اسرالمی، اقتصراد درس غیردولتی 

 ،دیگرر طررپ از و بوده کاه  مصرپ و اندازپس افزای 

. شرود تبدیل سرمایه به نهایت در تواندمی اندازهاپس این

 یرا خصوصری کامهرای مولد تواندمی که خود ایسرمایه

 ،نتیجره در و باشرد آینرده و حرال در اجتمراعی خدمار

. آورد فرراهم را داخلری ناخرال، تولیرد زمینره افرزای 

آن،  خیرخواهانره ماهیرت دلیرل بره وقرف نهاد همچنین

 در تعراون روحیره و اجتمراعی بنیادهرای تیویت موجب

 و سرمایه اجتمراعی ارتیای به منجر خود که شده جامعه

 س.1381 شد  بختیاری، خواهد اقتصاد کل کارایی افزای 

 بره را آن تروانمری وقف اقتصادی بعد تبیین برای

 از سدیگر منابع یا  نید انتیال :نمود بازتعریف دیگری شکل

 تولیردی هایدارایی در آن گذاریسرمایه مصرپ و بخ 

 یرا افرراد برای آینده جهت مصرپ یدرآمد یا منفعت که

 یرا سرمایه تعریف، این با. داشت خواهد پی دررا  هاگروه

 اهرداپ بررای یمختلفر هرایصورر شده به وقف دارایی

 و تولیدی هایفعالیت درمانی، مذهبی، ی از قبیل:گوناگون

 دارایی یا سرمایه .گیردمی قرار استفاده مورد دیگر موارد،

 بررای اول :شود استفاده تواندمی صورر دو به شده وقف

 سراخت م ل  افراد از گروهی استفاده برای خدمار ارائه

 سررمایه عنروان بره و دوم سغیرره و مسرجد بیمارسرتان،

 که کامهایی تولید برای ستولیدی طر  یک م ل تولیدی 

 اسرا  ،مبرانی ایرن برا .رسردفرروش می بره بازار آن در

 .شوندمی نمایان وقف نهاد یک اقتصادی منافع و هاویژگی

 کاه  و ذخائر افزای  معنای به ؛وقف وسعهت سو یک از

 نیافتهتوسعه اسالمی جوامع در که ایاست  پدیده مصرپ

 تروانمی دیگر عبارر . بهساست تأکید مورد زیادی حد تا

 توانردمری هرم کرد که تبدیل ایسرمایه به را ریذخا این

 توسرعه همچنین. کند تولید کام هم و اجتماعی خدمار

 واحده امت و دوستینوا تروی  فرهن  با همراه که وقف

 باعر  جمعری احسا  و جامعه هایپایه تیویت با ،است

 کرل تولیرد برر گسرترده ترأثیر و اجتمراعی سرمایه رشد

 س.1387 فا لیان و همکاران،  شودمی اقتصاد

 در وقرف اهمیرت برا نیر  برر مقییرین، از برخی

 و اجتمراعی سراختار فرهنگری، دهیشکل و شهرآفرینی

 نیروهرای از یکری عنروان بره ایرران شرهرهای اقتصادی

 شرهرها کالبردی و فررای سریما پردازچهره و فراآفرین

 مو روعی وقرف، اسرت معتیرد 1دارنرد. ریمرون تأکیرد

 اسرت. شهر فرایی سازمان به دهیشکل در توجهیقابل

 هایسرمایه تخصی، برای زاهدانه نیتی که براسا  وقف

کارهرای  یرا خیریره مرذهبی، هرایهردپ جهرت مردمی

 و خریرد غیرقابرل و دائمری ایسررمایه اسرت، اجتماعی

 از آنهرا نیرک کارهرای انجرام برای فیز که است فروش

 دو اسالمی، -عربی هایسرزمین در وی. شودمی استفاده

 همره کره وقرف عرام ،نخسرت: کرد مشخ، را وقف نوا

 مفیرد کارهرای یرا خیریره بررای کرامال  موقوفار درآمد

 میداری ابتدا آن که در خاص ،دوم. شودمی صرپ عمومی

ه ک هاییجانشین به او از پس و واقف بین موقوفه درآمد از

 ،مرحلره آخررین در سپس و کرده است معین سند در او

 .س1383رسد  شهابی، می مصرپ به خیریه برای

 سروی و سرمت، بیشرتر زمان، گذر در وقف اگرچه

مسریر  همرین در نیز واقفان و کرده گیریهدپ را خاصی

 وقف حوزه در موجود تجربیار بررسی اما اندشده هدایت

 به وقف گیریمعدودی، سمت موارد در که دهدمی نشان

 را شرهری جامعره نیازهای و تأسیسار و بوده شهر حوزه

 این کردن خار  که به نقوی داده است؛ قرار هدپ مورد

 نگاهی با .دهدمی به آنها دیگر هویتی شهرها، از موقوفار

                                                           
1- Reimon 
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 از بسریاری ایران، کالبدی شهرهای بافت و سیما به گذرا

 و عملکرد در ایعمده نی  که را شهری اجزای و عناصر

 کره نمرود مشراهده توانمی دارند، شهریزندگی  حیار

 از است. بسریاری داشته بسزایی نی  آنها در وقف عنصر

 زیسرتی هرایمجتمرع در روبنرایی و زیربنایی تأسیسار

 احسرا  آنهرا در ایجاد ایوظیفه هاحکومت اینکه بدون

 بر عالوه بنابراین وقف .شدندمی ساخته مردم توسز کنند

 و فرراوان کارکردهرای اقتصادی و اجتماعی نظر از اینکه

 نظر از دارد، شهری هایفعالیت روزانه و زندگی در مهمی

 ،شرهری عمومی فراهای ایجاد و گیریشکل در کالبدی

نرژاد و مییمری، اسرت  مهردی داشته ایاهمیت برجسته

 اجتمراعی، نظر از تنها نه را شهرها که طوری به؛ س1396

 نظرر از بلکره بخشریده،می انسرجام ،اقتصادی و فرهنگی

 و منراطح بین فرایی وحدر و پیوستگی نوعی ،کالبدی

 فراهای اگر .است آوردهمی به وجود شهر مختلف مقالر

 ایرران شرهرهای سراختار در که ایالمنفعهعام و عمومی

 آنچره شروند، حذپ اندگرفته شکل وقف طریح ازً  اک را

 کرل در و مراکرز تجراری مساکن، از ایمجموعه ماندمی

 صرورر بره مردنی نظرر از که هستند خصوصی فراهای

 ،عمومی فراهای بود. ربز خواهندبی و گسسته پراکنده،

 دهندهتشکیل عناصر مجموعه پیونددهنده عامل و شیرازه

 .به یکدیگرند شهر

 مشارکت

کار گررفتن منرابع شخصری معنی برهبره مشارکت؛

منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی است  مقسنی به

س. مشارکت عملری جمعری، آگاهانره و 1391و جاراللهی، 

داوطلبانه است که دربردارنده دخالت شهروندان در امرور 

های اداری و گیریعمومی و در سرطو  مختلرف تصرمیم

عدر مسرتییم سیاسی و انداختن رأی به صندوق تا مسرا

برآورده کردن نیازهای اجتماعی و همچنین دخالت  برای

هایی است که حیار کاریشان به مردم در کارکرد سازمان

بر این مفهروم مشرارکت درگیرری آن بستگی دارد. عالوه

هرا و های مرذهبی و غیرمرذهبی، انجمنمردم در سازمان

هایی از همه نوا که حیار اجتماعی را تقت تأثیر جنب 

دهنرد، امرا مسرتییما  بره توزیرع قردرر مربروط قرار می

هایی کره زنردگی خصوصری را مترأثر شوند و جنب نمی

طور مستییم با اهرداپ اقتصرادی مررتبز سازد ولی بهمی

 س.1396گیرد  شول و همکاران، نیستند را دربر می

 

 روش تحقيق  -4

این مطالعه در دو جامعه شهروندان مشهد، ساکنین 

بافت پیرامون حرم مطهر و زائران و گردشگران و مالکین 

این شهر انجام شده اسرت. در ایرن پرژوه  بره منظرور 

گیری تصادفی ساده بهرره ها، از روش نمونهانتخاک نمونه

گرفته شده اسرت. بررای تعیرین حجرم نمونره از فرمرول 

  :کوکران استفاده شده است

q.p.)Z(e)1N(

q.p.)Z.(N

n
2

2

2

2

2






  

حجم کل جامعره  Nحجم نمونه،  n ،در این فرمول

∝Zآماری، 
2⁄

 ریب اطمینان مورد استفاده جهت تعیین  

نسبت  qنسبت موفییت  درستی فر یهس،  Pحجم نمونه،

 خطای برآورد نمونه است. eشکست و 

برآورد گردید  نفر 240در این پژوه ، حجم نمونه 

که از جامعه شهروندان مشهد، سراکنین و مرالکین بافرت 

مطهرر و زائرران و گردشرگران ایرن شرهر  پیرامون حررم

 شده است.انتخاک 

سؤال اصلی تقییح این است که آیا امکان استفاده 

القسررنه در تررأمین مررالی از انتشررار اوراق وقررف و قرض

فراهای عمومی در حوزه دخالت مستییم و غیرمسرتییم 

بافت وجود دارد؟ این سؤال در قالرب سره سرؤال فرعری 

 :ند ازبررسی شده است که عبارت

آیا تمایلی در شهروندان و زائران برای مشارکت  .1

 ها وجود دارد؟در این روش

میزان تمایل بره پرداخرت شرهروندان و زائرران  .2

هررای برررای تررأمین فررراهای عمررومی در چررارچوک روش

 اسالمی بیان شده، چیدر است؟
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هرای اجتماعی مؤثر بر تمایرل -عوامل اقتصادی .3

 کدامند؟به پرداخت شهروندان و زائران 

برره منظررور تعیررین میررزان تمایررل برره پرداخررت 

های تأمین مرالی شهروندان و زائران در قالب برخی روش

اوراق وقفی برای فراهای عمرومی بافرت پیرامرون حررم 

شرود. گذاری مشرروط اسرتفاده مریارزش مطهر، از روش

تمایرل بره پرداخرت،  رویکرد مستییم برای برآورد میزان

که معمروم  برا  شودط نامیده میگذاری مشروروش ارزش

. برررای تقلیررل دشررواسررتفاده از پرسشررنامه انجررام می

میررردانی مبتنررری برررر  هرررای حاصرررل از پیمرررای داده

هرای توصریفی بهرره های تکمیل شده، از آمارهپرسشنامه

مبتنی بر این ایرده سراده اسرت  CVMروش گرفته شد. 

خواهید بدانید که تمایل به پرداخت مردم که اگر شما می

برای برخی از کامهای عمرومی اطرافشران چیردر اسرت، 

توانید به سادگی از مردم بپرسید. لفظ مشروط به این می

شود که فررد بایرد خرود را در موقعیرت دلیل استفاده می

 بازار فر ی قرار دهد. 

گیری تمایل که در این پژوه  برای اندازهمراحلی 

به مشارکت مردم در تأمین مالی بافت فرسروده پیرامرون 

 باشند:حرم مطهر انجام شده است، به شر  زیر می

متغیرهایی که امکان دارد بر مشارکت یا  تعیین -1

 مشارکت افراد مؤثر باشند.عدم

تعیررین مبررالش پیشررنهادی برررای اوراق وقررف و  -2

گرررذاری مشرررروط نامه ارزشالقسرررنه در پرسررر قرض

 نظرار افراد خبرهبراسا  

تعیین و تشخی، پاسخگویانی کره بایرد مرورد  -3

گیری کره بررای توجه قرار گیرنرد، شرامل فراینرد نمونره

 شود. انتخاک پاسخگویان استفاده می

یررح کارگیری پرسشررنامه از طرطراحرری و برره -4

 از پرسشنامه رواییدر این مطالعه  های شخصی.مصاحبه

 متخصصان و کارشناسران حروزه اقتصراد شرهری طریح

 تأیید انجام اصالحار پیشنهاد شده، و پس از بررسی شد

مورد  هآلفای کرونبا آزمون انجام با پرسشنامه . پایاییشد

 ابرزار درونری همراهنگی سنج  قرار گرفت. این روش،

ای که به صورر طیرف لیکررر در پرسشنامهگیری اندازه

باشرد را ای میهرای آن چندگزینرهطراحی شده و جواک

 برا آلفرای کرونبراه در ایرن مطالعره برابرر .دهدنشان می

 کند.است که پایایی پرسشنامه را تأیید می 76/0

آوری شرده های فردی جمعتقلیل نتای  پاس  -5

ییرررار هررایی کرره از تغهررای گروهبرررای برررآورد ارزش

 اند. زیستی تأثیر گرفتهمقیز

متداول آن است که یک پیشرنهاد را مطرر   روش

قدر این پیشنهاد را افزای  دهیم تا بره پاسر  کنیم و آن

در برخی از مطالعار، تعدادی از مشراهدار  منفی برسیم.

مشارکت  برای م ال مشاهدار بدون تمایرل به دلیل عدم

حرذپ و ایرن امرر بره اریبری نترای  منجرر  ،به پرداختس

شررود؛ در حررالی کرره ایررن مشرراهدار دارای شرررایز مرری

باشند. از دیدگاه مشابهی برای برخورداری از مشارکت می

دو نوا خطرا بره همرراه  ،هاییچنین مدل ،اقتصادسنجی

خطرای ناشری از غیرتصرادفی برودن نمونره و  ،اول :دارند

ایی کرره خطررای یکسرران فرررض کررردن متغیرهرر ،دوم

باشررند و کننررده تصررمیم فرررد برررای مشررارکت میتعیین

گیری اولیره هایی که بر میزان مشارکت پس از تصمیمآن

 مؤثرند. 

گیری بررای مشرارکت در به عبارر دیگرر، تصرمیم

گیررد؛ بهسازی بافرت فرسروده در دو مرحلره صرورر می

مشارکت و گیری برای مشارکت یا عدممرحله اول تصمیم

گیری میزان مشارکت. عوامل مؤثر بر تصرمیممرحله دوم 

توانند برا عوامرل مرؤثر برر مرحلره دوم متفراور اولیه می

گیری سرربب ای دانسررتن تصررمیمباشررند. یررک مرحلرره

تمایل بره شود که منجر به عردمشناسایی عواملی میعدم

هر دو مجموعه  1شوند. به همین دلیل توبیتپرداخت می

ن طریح از یک سو عوامرل مشاهدار را لقاظ کرد و از ای

مؤثر بر مشارکت و از سوی دیگر عوامل مؤثر برر سرطو  

 برطررپبررای  2مشارکت را مورد مطالعه قرار داد. هکمن

                                                           
1- Tobit 

2- Heckman 
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ای برآورد مردل روش دومرحله ،کردن مشکل خطای دوم

 توبیت را پیشنهاد نمود.

*، متغیر وابسته مقدود شرده و Y*با فرض اینکه 
iY، 

 ام با امکانار و مشخصارiمیزان تمایل به پرداخت توسز فرد 

X  باشد که در آنβ 1: بردارK  پارامترها کره بایرد  از

س، KN: بردار متغیرهرای مسرتیل  iXبرآورد شوند، 

اجتمرراعی و مقیطرری  -شررامل متغیرهررای اقتصررادی

 N0: تعررداد کررل مشرراهدار کرره شررامل Nباشررند. مرری

مشاهده بیشتر از صرفر اسرت.  N1و  Lمشاهده کمتر از 

Ui 0,(: جمله اخالل(N~u 2

i  وL آستانه سانسور :

است که متغیر وابسته در برامی آن قابرل مشراهده و در 

 میادیر کمتر از آن غیرقابل مشاهده است. 

توانرد می Lکره  Lبا سطح مقدودیت پایین نظیرر 

برای هر یک از مشاهدار میادیر متفراوتی داشرته باشرد، 

نشران داده شرود،  Yبا  Lدر صورتی که میادیر بیشتر از 

ساختار الگوی اقتصادسنجی توبیت بره شرکل زیرر بیران 

 شود:می

 س1 

N,...,1iUXY ii

*

i  

LYUXY
*

iiii  

LYLY
*

ii  

کره یرک متغیرر تصرادفی اسرت  Yiمتغیر وابسته 

 باشد:دارای توزیع احتمال زیر می

  
ترابع ، (.)Fدهنده توزیرع احتمرال و نشان، Pکه در آن  

 چگالی جمله اخالل است.

در این بررسری، میرزان تمایرل بره پرداخرت بررای 

فراهای عمومی، به عنوان متغیر وابسرته در نظرر گرفتره 

. در این حالت، تمایل بره پرداخرت صرفر برابرر شده است

صرفر و تمایررل برره پرداخررت برامتر از صررفر برابررر میرردار 

مشاهده شرده لقراظ خواهرد شرد. سرپس یرک آسرتانه 

سانسور صفر برای متغیر وابسته منظور و الگو با اسرتفاده 

از روش توبیت برآورد خواهد شد. با توجه به اینکه متغیر 

Y ،یده شده است؛ از ایرن رو جرز  یک متغیر تصادفی بر

اخالل نیز یک متغیر تصادفی بریده شده خواهد بود. تابع 

توزیع احتمال برای متغیر تصادفی بریده شده به صرورر 

 شود: زیر مقاسبه می

LYY(F)LY(P)U(F)XY(F(س4  iiiiii  

ذیرل صرورر س بره 4رابطه   iuبا فرض نرمال بودن 

 خواهد بود:








 




2

2

2
1

2

2
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)2()()(




 ii

iii

XY
ExpUFXYF

 
میرردار ثابررت  πواریررانس جملرره خطررا و  2σکرره 

 باشد.می

 ررک نمایی از حاصلبراسا  تعریف، تابع درسرت

توابع توزیع احتمال هر دو مجموعه از مشراهدار حاصرل 

 شود:می

س6 

  















0 1 2

2

ii2
1

2

2

)XY(
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 رررک برره ترتیررب حاصل 0П ،1П در رابطرره فرروق

ترر از تر و بزرگکوچرک Yiمشاهداتی است که برای آنها 

است. شکل لگاریتمی رابطه فوق که بررآورد  Lحد پایین 

 دهد به شکل زیر است:سازگاری از الگوی توبیت می

 س7 

2

2

2
1

1

22

0

)(
2

1
)2log((.))1log(log i

i

i XYFL 


  


 
که در آن

0

،
1

 0Nترتیب جمرع برر روی  به

باشرد. می Lمشاهده بیشتر از  N1و  Lمشاهده کمتر از 

از  σو  βنمایی پارامترهرررای در روش حرررداک ر درسرررت

نسبت بره هرر یرک از آنهرا  7سازی رابطه طریح بیشینه

، βنسربت بره  7گیرری رابطره شود. با مشرتحبرآورد می

 :شودحاصل می 8رابطه 

    س8 
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های Yبرای  Xiاز  1K×N: ماتریس 1Zکه در آن 

هرای Yبررای Xiاز  0K×N: ماتریس L ،0Zتر از بزرگ

هرررا بررررای Yاز  N1×1: برررردار L ،Y1از  ترکوچرررک

: از رابطره میابرل و بررای 0γاز صفر و  تربزرگمشاهدار 

 باشد. آید، میبه دست می Lکمتر از  Yiمشاهدار 

گونه که توبین نشان داده است میرادیر مرورد همان

 آید:در الگوی توبیت از رابطه زیر به دست می Yانتظار 

N,...,2,1I).....I()I(X)Y(Eس10  ii  

نیز به صورر  Lاین رابطه برای مشاهدار بیشتر از 

 شود:زیر تعریف می

)I(

)I(
X)LYY(E iii




    11س            

اند که اثر تغییر در دونالد و موفیت نشان دادهمک

بر میدار مورد انتظار متغیر وابسته از  Xjیک متغیر م ال  

 آید:رابطه زیر به دست می

)I(
X

)Y(E
j

j

i 



 

احتمرال ، Φ(I)و  Xj رریب متغیرر ، jβکه در آن 

در جمع مشاهدار بیشرتر از  Lحرور مشاهدار کمتر از 

L بره  12باشد. اثرار کرل مرنعکس شرده در رابطره می

 باشد:می کیتفکقابلزیر  صورر

 س13 

)
X

)I(
).(LYY((E)

X

)LYY(E
)(I(

X

)Y(E

j

ii

j

ii

j
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اول سررمت  مررک دونالررد و موفیررت معتیدنررد بخرر 

بررای مشراهدار  Yبر سطح متغیر  jXراست، اثر تغییر در 

 رررک در احتمرال قرررار گررفتن ایررن دسررته از  Lبرامتر از 

کنرد و بیان مریرا  Lمشاهدار در جمع مشاهدار بامتر از 

برر احتمرال  Xjترأثیر تغییرر در  ،دوم سمت راست قسمت

 Lبه جمع مشاهدار بامتر از  Lپیوستن مشاهدار کمتر از 

کنرد. در رابطره میبیان را  Lدر میانگین مشاهدار بامتر از 

 شوند:تعریف میمشتیار جزئی، این گونه  13








 j

j

)I(
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)I(
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  15س

دهررد کرره بررا اسررتفاده از نشرران مرری 14رابطرره 

س این امکران σو  βپارامترهای برآورد شده الگوی توبیت  

شود تا اثر تغییر در هر یک از متغیرها برر روی فراهم می

میرداری  Lتغییر در احتمال اینکه یک مشاهده کمترر از 

نیرز  15را داشته باشد، بررسی شرود. رابطره  Lبیشتر از 

دهد که با تعدیل پارامترهای برآورد شده الگوی نشان می

تروان ترأثیر تغییرر در هرر یرک از متغیرهرای توبیت می

مستیل را بر سطح متغیرر وابسرته بررای مشراهداتی کره 

 بامتر از سطح سانسور قرار دارند مقاسبه کرد. 

ز هر دو گروه شهروندان گیری االگوی توبیت با بهره

 شهروندان و زائران دارای تمایل بره پرداخرت و  و زائران

گررروه میابررل آنس، خطررای نرروا اول  غیرتصررادفی بررودن 

نماید. اما احتمال برروز خطرای نروا نمونهس را برطرپ می

تمایز عوامل مؤثر بر اقدام به تمایل به پرداخرت دوم  عدم

رداخرتس همچنران بره و عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پ

قور خود باقی است؛ زیرا تمایزی برین دو گرروه عوامرل 

ثر بر اقدام به تمایل به پرداخت و عوامل مؤثر بر میزان ؤم

 گیرد. تمایل به پرداخت صورر نمی

هکمن، یک روش  ای هکمن:روش برآورد دومرحله

ای را برای برآورد الگوی توبیت و به منظور رفرع دومرحله

ای یشررنهاد نمرروده اسررت. روش دومرحلررهمشررکل دوم پ

هکمن، بر این فرض اسرتوار اسرت کره یرک مجموعره از 

توانند بر تصمیم به شرکت در فعالیرت مرورد ها میمتغیر

توانند ها میبگذارند و مجموعه دیگری از متغیر تأثیرنظر 

میزان انجام فعالیت مورد نظرر را پرس از اتخراذ تصرمیم 

د. بنابراین دو مجموعه مختلرف قرار دهن تأثیراولیه تقت 

ه البته توانند در الگوی توبیت وارد شوند کها میاز متغیر

الجمرع نیسرتند. در روش هکمرن این متغیرها لزوما  مانع

 بررر هررر یررک از دو مجموعرره مررؤثربرررای تعیررین عوامررل 

، الگوی توبیت به دو الگوی پروبیت و بیان شدهمتغیرهای 

شرود. عرواملی کره مریشکسرته  ،الگوی رگرسیون خطی

توانند بر تصمیم شهروندان به پرداخت برای فرراهای می
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س14   
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بگذارند، به صرورر متغیرهرای  تأثیرعمومی منطیه ثامن 

شروند و عرواملی کره مستیل در الگوی پروبیت وارد مری

توانند بر میزان تمایل به پرداخت شهروندان و زائرران می

باشررند در  مررؤثر ،برررای فررراهای عمررومی منطیرره ثررامن

مجموعرره متغیرهررای مسررتیل رگرسرریون خطرری قرررار 

با ا افه شدن متغیرر جدیردی بره  ،گیرند. الگوی دوممی

هرای کره برا اسرتفاده از پرارامتر 1نام عکس نسبت میلرز

بره مجموعره  .شرودبرآورد شده الگروی اول سراخته مری

گرردد. متغیرهای مستیل آن به مرحلره اول مررتبز مری

شرامل یرک متغیرر دو  ؛گروی پروبیرتمتغیر وابسته در ال

یعنری متغیرر  ؛باشردای با میادیر یرک و صرفر مریجمله

برداری از صفر و یک است که در آن عدد یک به  ،وابسته

منزله تصمیم به انجام فعالیت و صفر به مفهوم تصمیم به 

باشد. ایرن متغیرر از روی متغیرر انجام آن فعالیت میعدم

شود. برای این منظور ه میوابسته در الگوی توبیت ساخت

تر از صرفر اسرت عردد هایی که میدار آنها بزرگYiبرای 

میدار آنهرا صرفر هایی که Yiشود و برای یک گذاشته می

متغیرر مسرتیل  ماند. بدین ترتیباست همان صفر باقی می

شرود. برا الگوی پروبیت برای تمام مشاهدار ساخته مری

توجه به تو ریقار فروق، دو الگروی حاصرل از تفکیرک 

 شوند: الگوی توبیت به صورر زیر نشان داده می

 لگوی پروبیت   س ا16 

i=1,2,3,…,N 

iii VXBZ   

0Y*

i  1Zi                   اگر      

0Y*

i  0Zi                   اگر     

 س  الگوی رگرسیون خطی 17 

i=1,2,3,…,N 

iiii eXBY   

پارامترهرررای الگرررو ، و  Bدر الگوهرررای فررروق 

، iVو  ieنیز معکو  نسبت میلرز اسرت. iباشند. می

باشند. در مرحلره می بیان شدهجمالر خطا در الگوهای 

ای هکمن، الگوی پروبیت با استفاده مرحلهواول از روش د

                                                           
1- Inverse Mills Ratio 

گرردد. در ایرن از روش حداک ر درسرتنمایی بررآورد مری

نیرر  عوامررل مررؤثر بررر تصررمیم شررهروندان برره  ،مرحلرره

پرداخت برای فرراهای عمرومی منطیره ثرامن و میرزان 

گذاری هر کدام با مقاسبه تغییر در احتمال ورود به تأثیر

فعالیت پرداخرت بررای فرراهای عمرومی منطیره ثرامن 

براین متغیر عکس نسبت میلز که شود. عالوهمشخ، می

به صورر 
)/(

)/x(

x

i
i




شود با استفاده تعریف می

های بررآورد شرده الگروی پروبیرت بررای کلیره از پارامتر

0Yiمشاهدار   شود. ساخته می 

الگروی  ،ای هکمندر مرحله دوم، از روش دو مرحله

برای  Yiس برای مشاهداتی که 17 رابطه  طیرگرسیون خ

کره  گونههمانگردد. از صفر است برآورد می تربزرگآنها 

دهد در ایرن مرحلره متغیرر معکرو  نشان می 17رابطه 

به مجموعه متغیرهای مستیل در الگروی  iنسبت میلز 

شود.  ریب این متغیر خطای ناشی رگرسیونی ا افه می

کنرد. چنانچره  رریب ایرن از انتخاک نمونه را بازگو مری

ر باشررد حررذپ از صررف تررربزرگمتغیررر از لقرراظ آمرراری 

مشرراهدار صررفر از مجموعرره مشرراهدار باعرر  اریبرری 

های برآورد شده الگو خواهد شد و اگر  ریب ایرن پارامتر

متغیر از لقاظ آماری برابر صفر باشرد، حرذپ مشراهدار 

هرای برآوردشرده صفر اگرچه منجر به اریب شدن پارامتر

گردد؛ اما منجر به از بین رفتن کرارایی برآوردکننرده نمی

بر این حررور متغیرر عکرس نسربت اهد گردید. عالوهخو

میلز در الگوی رگرسیون خطی مرذکور، وجرود واریرانس 

د و اسررتفاده از کنرررا رفررع مرری tناهمسررانی الگررو اولیرره 

نمایررد. بنررابراین بررا المررانع مرریرا ب OLSکننررده برآورد

ای نمرودن بررآورد پارامترهرای الگروی توبیرت، مرحلهدو

بر تصمیم به پرداخت برای فرراهای  مؤثرتوان عوامل می

بر میزان پرداخت برای فرراهای  مؤثرعمومی را از عوامل 

عمومی منطیه ثامن تفکیرک کررد و در نتیجره، نیر  و 

گانه های دویک از این عوامل در گروه گذاری هرمیزان اثر

 2R ،شرود. در بررآورد الگروی توبیرتبهتر مشرخ، مری

اعتمادی برای نیکویی بررازش باشرد. تواند معیار قابلنمی
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یعنری تروان ؛ 2rبنابراین آماره مورد استفاده در این الگرو 

دوم  ررریب همبسررتگی بررین میررادیر واقعرری و میررادیر 

برره سررمت یررک  2rچرره اسررت. هر Yiبینرری شررده پرری 

 شود نیکویی برازش بیشتر خواهد بود.  ترکینزد

ای شرامل مرحلرهبرخی متغیرها در مدل هکمرن دو

مل شخصری  سرن، درآمرد، تقصریالر، اقامرت و ...س، عوا

عوامل اقتصرادی و عوامرل اعتیرادی  اعتیراد بره وقرف و 

م رل اعتمراد  ؛های خیرخواهانهس، عوامل اجتمراعیکمک

اجتماعی، آگاهی اجتماعی و اطالعار و سرؤامر مربروط 

برره دیرردگاه واقفررین و خیرررین برره مرردیریت شررهری و ... 

ری پرسشنامه و مصراحبه برا آوباشد که از طریح جمعمی

 گردد.افراد حاصل می

مشرررارکت یرررا  ،متغیرررر وابسرررته در الگررروی اول

باشرد. در مشارکت است که به صورر صفر و یک میعدم

دهنده الگوی دوم متغیر وابسته، مبلغی اسرت کره پاسر 

حا ررر اسررت اوراق وقررف خریررداری کنررد. متغیرهررای 

 تو یقی در هر دو مدل عبارتند از:

 های فردی: سن، جنسیت، تقصیالر، تأهلویژگی

های اقتصادی: درآمد، مخار ، مالکیت منزل ویژگی

 مسکونی

متغیرر آگراهی ، بعرد خرانوار های اجتمراعی:ویژگی

متغیر  ،(TSIS)اجتماعی با استفاده از پرسشنامه ترومسو 

 اعتماد اجتماعی  اعتماد به نهادهای شهری و مقلیس

با استفاده  ر احسا  تعلحهای نگرشی: متغیویژگی

، متغیر اعتیراد برا س2004 و همکاران  1از پرسشنامه بری

 استفاده از پرسشنامه اعتیاد به وقف و پاداش اخروی.

 

 های تحقيقیافته -5

برای برآورد میرزان تمایرل بره خریرد اوراق وقفری 

جهت بهسازی بافت فرسوده پیرامون حررم مطهرر، برا دو 

 257مجراور مصراحبه شرد. از مجمروا گروه افراد زائر و 

در  صرقیح پرسشرنامه بره دلیرل عردم 17پرسشنامه، 

هرای وتقلیلسؤامر و ناق، بودن حرذپ شرد و تجزیره

 پرسشنامه انجام شد. 240آماری متغیرهای مورد مطالعه با 

درصرد افرراد  37 های توصریفی،با توجه به بررسی

میرانگین سرن درصد افراد مرد بودنرد.  63پاسخگو زن و 

هرررا میرررانگین تقصررریالر آن سرررال، 40پاسرررخگویان 

  .بودنفر  چهار میانگین تعداد افراد خانوار و کارشناسی

نفرس تمرایلی بره  103دهندگان  درصد از پاس  43

درصرد از  67مشرارکت در خریرد اوراق وقفری نداشرتند. 

های افرررادی کرره تمایررل برره مشررارکت نداشررتند، پاسرر 

اند و معتیرد بودنرد بهسرازی، وظیفره آمیز داشتهاعتراض

آستان قد  و شهرداری است که منابع درآمردی کرافی 

های صرفر حیییری نیرز مترأثر از در اختیار دارنرد. پاسر 

درصدس از دیردگاه  6/11اولویت نداشتن خرید این اوراق  

 4/18مقرردودیت درآمرردی   ،پاسررخگو و انگیررزه غالررب

گان برره دهندتمایل پاسرر درصرردس اسررت. دمیررل عرردم

 ، ارائه شده است.1مشارکت در جدول 
 

 تمایل به خرید اوراق وقفی برای بهسازی بافت فرسوده پيرامون حرمدالیل عدم -1جدول 

 درصد تعداد تمایل به پرداختدليل عدم وضعيت پاسخ

 آمیزپاس  صفر اعتراض
 39 41 یا آستان قد  است.بهسازی بافت فرسوده وظیفه دولت، شهرداری 

 28 29 به شهرداری و سایر نهادهای شهری اعتماد ندارند.

 پاس  صفر حیییی
 12 12 های دیگری برای بخش  و انفاق دارند.اولویت

 18 19 به دلیل و عیت اقتصادی نامناسب و درآمد پایین قادر به مشارکت نیستند.

 2 2 پاسخگویی خود به مبالش پیشنهادی را بیان نکردند.عدمدلیلی برای  پاس  صفر بدون دلیل

 100 103 جمع

 

1- Brew 
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 57پاسررخگو   137های معتبررر، از میرران پاسرر 

درصدس تمایل به خرید اوراق وقف داشتند. دمیرل تمایرل 

افراد به خریرد اوراق وقرف نشران داد، انگیرزه بیشرترین 

تعداد پاسخگویان برای وقف، اعتیاد بره وقرف بره عنروان 

ای برای اجر اخروی و خدمت به زائررین از طریرح وسیله

 س. 2بهبود مقیز اطراپ حرم است  جدول 

 

 دالیل تمایل به خرید اوراق وقفی برای بهسازی بافت فرسوده پيرامون حرم -2جدول 

 

 

 

 

 

 

های پیشرین شرر  داده شرد، در چنانچه در بخ 

برر مشرارکت  مرؤثراین بررسی به منظور تبیرین عوامرل 

ای مین مالی بافت فرسروده از روش دومرحلرهأمردم در ت

هکمن استفاده شرده اسرت. در ایرن بخر  ابتردا نترای  

دهرد چره مربوط به مرحله اول بررسی شده که نشان می

ن افراد تأثیرگذار اسرت عواملی بر مشارکت کردن یا نکرد

به بررسی عواملی کره برر  ،و سپس در مرحله دوم هکمن

میزان مشارکت افراد  میزان تمایرل بره پرداخرتس ترأثیر 

 کنیم.دارند را بررسی می

، تأثیر برآورد شرده در الگروی پروبیرت 3در جدول 

برای متغیرهای مورد بررسی نشان داده شده است. نتای  

دهرد متغیرهرای اعتیراد بره وقرف، میبرآورد الگو نشران 

اعتماد به نهادها، و عیت اقتصادی و آگاهی اجتماعی در 

احسرا  تعلرح و  ،درصرد 99و با اطمینران  01/0سطح 

ر ترأثی ،درصرد 95و با اطمینران  05/0اطالعار در سطح 

 داری بر تمایل به خرید اوراق وقف دارد.م بت و معنی

 

 نتایج برآورد الگوی پروبيت برای تمایل به خرید اوراق وقف -3جدول 

 Pآماره  zآماره  ضریب متغير
 40/0 ریب تعیین = 

X1 000/0 80/5 11/0 اعتیاد به وقف 

X2  اعتماد به نهادهای

 مقلی و اجتماعی
نمایی= آماره حداک ر راست 000/0 70/4 13/0

80/97- 
X3 047/0 99/1 04/0 اطالعار 

X4 000/0 23/6 31/0 و عیت اقتصادی 

 p  =000/0 آماره

X5 024/0 26/2 05/0 احسا  تعلح 

X8 001/0 39/3 13/0 آگاهی اجتماعی 

X10 015/0 46/1 01/0 سن 

X12 082/0 74/1 17/0 تقصیالر 

 

ترأثیر نبروده و بی ،10/0سطح تقصیالر در سطح 

 ،و بعرد خرانوار تأهرلمتغیرهای سن، جنسیت، و رعیت 

 اند.تأثیر معناداری بر تمایل به خرید اوراق وقف نداشته

حاصرررل از بررررآورد مرحلررره دوم روش نترررای  

ای هکمن به روش حداقل مربعرار معمرولی در مرحلهدو

دار شردن عکرس نسربت ، ارائه شده است. معنی4جدول 

های اثرگذار بر تصرمیم بره است که عامل مبین آن ز،میل

کننده میزان تمایل بره تمایل به پرداخت با عوامل تعیین

پرداخت یکسان نیست و در واقع تأییدی برای استفاده از 

ای هکمن در این پژوه  است. همچنرین روش دومرحله

 درصد تعداد برای تمایل به پرداختهای مختلف انگيزه

 50 69 ر ایت خدا و اجر اخروی

 27 36 خدمت به زائرین امام ر ا

 23 32 کمک برای بهبود شرایز مقیز پیرامون حرم و سهولت تردد

 100 137 جمع

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
97

.7
.2

5.
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1397.7.25.2.4
https://iueam.ir/article-1-1073-fa.html


 1397 زمستان م،وپنجبیست شماره /شهری مدیریت و ررررررررررر اقتصادرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 36

 

در الگروی رگرسریون خطری،  زحرور عکس نسربت میلر

کنرد و ه را رفرع میوجود ناهمسانی واریرانس مردل اولیر

 سازد.پذیر میاستفاده از الگوی خطی را امکان

متغیرهای اعتیاد به وقف و احسا  تعلح نسبت به 

و و رررعیت  99/0و اطمینررران  01/0شرررهر در سرررطح 

دارای اثرر  05/0و در سرطح  95/0اقتصادی با اطمینران 

دار بر میدار تمایل به پرداخت بیران شرده  مرحلره معنی

تصرمیمس هسرتند. متغیرهرایی م رل اعتمراد عمل بعد از 

ترأثیر  ،اجتماعی، اطالعار، سرن، جنسریت و تقصریالر

 معناداری بر میزان تمایل به پرداخت ندارند. 

 

 مرحله دوم، نتایج برآورد الگوی رگرسيون خطی برای ميزان تمایل به خرید اوراق وقف -4جدول 

 t probآماره  ضریب متغير

X1 01/0 60/2 17/0 اعتیاد به وقف 

X2 18/0 36/1 09/0 اعتماد به نهادهای مقلی و اجتماعی 

X3 33/0 98/0 04/0 اطالعار 

X4 02/0 -47/2 35/0 و عیت اقتصادی 

X5 01/0 79/2 10/0 احسا  تعلح 

X8 10 -66/1 11/0 آگاهی اجتماعی/- 

X10 12/0 57/1 03/0 سن 

Imr 09/0 67/1 -73/1 عکس نسبت میلز 

R2= 325/0  Prob= 000/0  

 

های برررآورد شررده الگرروی بررا اسررتفاده از مشخصرره

دار رگرسیون خطی و میانگین متغیرهای مسرتیل معنری

در الگوی مذکور، میانگین تمایرل بره خریرد اوراق وقرف 

دهنده برای بهسازی مقیز پیرامون حرم برای هرر پاسر 

 ریال به دست آمد. 1،660،000برابر 

شوندگان بره نتای  حاصل از بررسی تمایل مصاحبه

درصرد  52قسنه بیانگر این است که المشارکت در قرض

 القسنه نداشتند. تمایلی به مشارکت در قرض

القسنه، اعتماد به نهادها متغیرهای اعتیاد به قرض

 99اطمینرران و بررا  01/0و آگرراهی اجتمرراعی در سررطح 

بره خریرد اوراق  داری برر تمایرلدرصد اثر م بت و معنی

متغیرهای سطح تقصریالر، و رعیت  القسنه دارد.قرض

اقتصادی، سن، جنسیت، و عیت تأهل، احسا  تعلرح و 

تأثیر معناداری بر تمایل به خریرد  ،اطالعار و بعد خانوار

 س.5اند  جدول القسنه نداشتهقرض

 

 الحسنهنتایج برآورد الگوی پروبيت برای تمایل به مشارکت در قرض -5جدول 

 Pآماره  zآماره  ضریب متغير

X11 000/0 64/5 61/0 القسنهدیدگاه نسبت به قرض 

X2 000/0 3/7 66/0 اعتماد به نهادهای مقلی و اجتماعی 

X3 715/0 37/0 07/0 اطالعار 

X4 154/0 43/1 05/0 و عیت اقتصادی 

X5 43/0 78/0 01/0 احسا  تعلح 

X8 001/0 39/3 13/0 آگاهی اجتماعی 

X10 704/0 38/1 03/0 سن 

X12 120/0 55/1 145/0 تقصیالر 

 000/0 83/0 19/3  ریب ثابت
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نترررای  حاصرررل از بررررآورد مرحلررره دوم روش دو 

ای هکمرن بره روش حرداقل مربعرار معمرولی در مرحله

 ، ارائه شده است. 6جدول 

مبرین آن اسرت  زدار شدن عکس نسبت میلرمعنی

های اثرگذار بر تصمیم به تمایل بره پرداخرت برا که عامل

کننده میرزان تمایرل بره پرداخرت یکسران عوامل تعیین

تأییررردی بررررای اسرررتفاده از روش  عنیسرررت و در واقررر

ای هکمن در این پژوه  است. همچنین حرور مرحلهدو

در الگروی رگرسریون خطری، وجرود  زعکس نسبت میلر

کند و استفاده از ناهمسانی واریانس مدل اولیه را رفع می

سازد. متغیرهرای و رعیت پذیر میالگوی خطی را امکان

بت به شهر اقتصادی، اعتماد اجتماعی و احسا  تعلح نس

و دیرردگاه نسرربت برره  99/0و اطمینرران  01/0در سررطح 

دارای  05/0و در سرطح  95/0القسنه با اطمینران قرض

دار بر میدار تمایل به پرداخت بیان شده  مرحله اثر معنی

عمل بعد از تصمیمس هستند. متغیرهایی م رل اطالعرار، 

میرزان  ترأثیر معنراداری برر ،سن، جنسیت و تقصریالر

  پرداخت ندارند.  تمایل به

 

 الحسنهقرضمرحله دوم ، نتایج برآورد الگوی رگرسيون خطی برای ميزان تمایل به خرید اوراق  -6جدول 

 t probآماره  ضریب متغير

X11 06/0 78/1 19/0 القسنهدیدگاه نسبت به قرض 

X2 02/0 36/1 26/0 اعتماد به نهادهای مقلی و اجتماعی 

X3 22/0 23/1 04/0 اطالعار 

X4 00/0 -47/3 13/0 و عیت اقتصادی 

X5 00/0 79/2 67/0 احسا  تعلح 

X8 10/0 -66/1 11/0 آگاهی اجتماعی 

X10 24/0 57/1 03/0 سن 

Imr 041/0 67/1 -73/1 عکس نسبت میلز 

R2= 325/0  Prob= 000/0  

 

برررآورد شررده الگرروی های بررا اسررتفاده از مشخصرره

دار رگرسیون خطی و میانگین متغیرهای مسرتیل معنری

در الگوی مذکور، میانگین تمایل به مشارکت بره صرورر 

القسنه برای بهسازی مقیز پیرامون حرم برای هر قرض

 ریال به دست آمد.  7،450،000دهنده برابر پاس 

 

 گيری و پيشنهادنتيجه -6

 240نشررران داد از   ینترررا ،حا رررردر تقییرررح 

دهندگان تمایلی بره درصد از پاس  43پاسخگوی معتبر، 

درصرد از  57 مشارکت در خرید اوراق وقفری نداشرتند و

 دهندگان تمایل به خرید اوراق وقف داشتند. پاس 

دهرد متغیرر اعتیراد بره نتای  برآورد الگو نشان می

درصد هم بر تصمیم برای مشرارکت  99وقف، با اطمینان 

و هم بر میرزان مشرارکت ترأثیر داشرته اسرت. و رعیت 

درصد بر تصمیم مشرارکت و برا  99اقتصادی با اطمینان 

درصررد بررر میررزان مشررارکت مررؤثر اسررت.  95اطمینرران 

درصد  99با اطمینان احسا  تعلح نسبت به شهر مشهد 

درصرد برر تصرمیم  95بر میزان مشارکت و با اطمینران 

برای مشارکت تأثیر داشته است. میانگین تمایل به خرید 

اوراق وقف برای بهسازی مقیز پیرامون حررم بررای هرر 

 ریال به دست آمد. 1،660،00برابر  دهندهپاس 

پاسخگوی معتبر،  240همچنین نتای  نشان داد از 

دهندگان تمایلی به مشارکت در خرید د از پاس درص 52

درصرررررد از  48القسرررررنه نداشرررررتند و اوراق قرض

 القسنه داشتند. دهندگان تمایل به خرید قرضپاس 

دهرد متغیرر اعتیراد بره نتای  برآورد الگو نشان می

درصد هم بر تصرمیم بررای  99القسنه، با اطمینان قرض

داشرته اسرت. مشارکت و هم بر میرزان مشرارکت ترأثیر 

درصررد بررر تصررمیم  99و ررعیت اقتصررادی بررا اطمینرران 

درصد بر میزان مشارکت مؤثر  95مشارکت و با اطمینان 
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 99است. احسا  تعلح نسبت به شهر مشهد با اطمینان 

درصرد برر  95درصد بر میرزان مشرارکت و برا اطمینران 

 تصمیم برای مشارکت تأثیر داشته است. 

اد به نهادهرا و آگراهی القسنه، اعتماعتیاد به قرض

داری بر درصد اثر م بت و معنی 99اجتماعی با اطمینان 

هرا اعتمراد القسنه دارند. از بین اینتمایل به خرید قرض

القسنه بر میزان خرید به نهادها و دیدگاه نسبت به قرض

است. همچنرین  داری داشتهالقسنه نیز تأثیر معنیقرض

  تعلرح نسربت بره متغیرهای و عیت اقتصادی و احسا

دار دارای اثر معنی 99/0و اطمینان  01/0شهر در سطح 

بر میدار تمایل به پرداخت بیان شده  مرحله عمل بعد از 

تصررمیمس هسررتند. متغیرهررای سررطح تقصرریالر، سررن، 

تأثیر معنراداری برر  ،جنسیت، و عیت تأهل و بعد خانوار

القسررنه و بررر میررزان تمایررل برره تمایررل برره خریررد قرض

القسنه اند. میانگین تمایل به خرید قرضخت نداشتهپردا

دهنده برای بهسازی مقیز پیرامون حرم برای هرر پاسر 

 ریال به دست آمد. 7،450،000برابر 

ظرفیرت اسرتفاده از  ،با توجه به نتای  این پرژوه 

القسررنه و اوراق وقفرری برررای تررأمین مررالی بافررت قرض

ود دارد. فرسوده اطرراپ حررم مطهرر امرام ر را  اس وجر

نزدیک به نیمی از زائرین و مجاورین حررم مطهرر بررای 

خرید اوراق وقفی و بی  از نیمری از زائررین و مجراورین 

انرد. القسرنه، تمایرل نشران دادهحرم مطهرر بررای قرض

اند که اند کسانی بودهاک ریت افرادی که پاس  م بت داده

القسررنه و همچنررین مشررکالر بافررت فرسرروده بررا قرض

داشته و نسبت به خدمت بره زائررین حررم امرام  آشنایی

اند. همچنین هرچره اعتیراد بره ر ا  اس عالقه نشان داده

القسنه و وقف و باور به تأثیر آنها بیشرتر بروده هرم قرض

احتمال مشارکت و هم میزان تمایل به پرداخت افراد نیز 

توان برا آشرنا کرردن افرراد برا افزای  یافته است؛ لذا می

القسنه و وقف و آثار آن در مقیز شهری و مو وا قرض

تمایل به مشرارکت  ،اجتماعی و همچنین آثار اخروی آن

به نهادهای شهری و  یاعتمادبیرا بیشتر نمود. همچنین 

مشرارکت افرراد بروده اسرت. عامل مؤثری در عدم ،مقلی

ایجاد اعتماد نسبت بره مردیریت شرهری برین مرردم در 

مقیز شهری گامی اساسی به ها برای بهبود مشارکت آن

رود. و عیت اقتصادی و سرطح درآمردی افرراد شمار می

ها دارد. بنرابراین در تأثیر م بت معناداری بر مشارکت آن

القسنه های تأمین مالی با کمک قرضاستفاده از ظرفیت

هرای برا بهتر است بیشترین توجه به سمت گروه ،و وقف

لح نسبت به شرهر درآمد متوسز به بام باشد. احسا  تع

متغیر دیگری است که اثرر معنراداری را  ،و مقیز زندگی

بر مشارکت مردم نشان داده است. برانگیختن حس تعلح 

به مقیز زندگی برای ساکنین و حس تعلح معنوی برای 

 ها را افزای  دهد.تواند میزان مشارکت آنزائرین می

ده این میاله برگرفته از رساله دکتری مرتری جعفرزا *

تعیین و ارائه الگروی مناسرب ترأمین مرالی در »نجار با عنوان 

بافت پیرامون حرم مطهر امام ر ا  اس با تأکید بر تأمین مالی 

 باشد.می« فراهای عمومی و کاربری مسکونی

 

 منابع -7

زاده، یعیوک. پور، شمسی؛ اسماعیلزاده، حسن؛ صالحاسماعیل

سرراماندهی س. عوامررل مررؤثر بررر مشررارکت در 1393 

های فرسروده شرهری  مطالعره مروردی: مقردوده بافت

 .127-141س، 43 12فصلنامه جغرافیا، دولتخواه جنوبیس. 

گذاری س. تقلیلی از مفاهیم بهره و سپرده1382اکبریان، ر ا.  

سرومین همرای  در اقتصاد و نظریه اقتصراد اسرالمی. 

 دوسامنه اقتصاد اسالمی. 

حصرار، ارسرطو؛ اهلل؛ یراریراد، فرتحاقدم، فریدون؛ ویسیبابایی

س. ارزیابی عوامل مؤثر بر 1394حیدری ساربان، وکیل.  

های فرسوده شهری مشارکت مردمی در ساماندهی بافت

با تأکید بر سررمایه اجتمراعی  مطالعره مروردی مقلره 

فصرلنامه مطالعرار سراختار و کرارکرد ججین اردبیلس. 

 . 65-90س، 9 3شهری، 

 اقتصادی توسعه در آن نی  و وقف س.1381  بختیاری، صادق.

 س.40-39 10،جاویدان میرا  نشریه. اجتماعی و

س. تأمین مرالی از 1390جعفرزاده نجار، مرتری؛ جنتی، مینا.  

ها و تهدیدها نمونه طریح انتشار اوراق مشارکت؛ فرصت

موردی طر  نوسازی و بهسازی بافرت فرسروده اطرراپ 
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اولرین کنفررانس اقتصراد حرم مطهر حررر ر را  اس. 

 شهری ایران.

س. ارزیرابی 1391اکبرر.  آبادی، مصطفی؛ تیروایی، علریحسین

هرای های نوسازی بافرتهای تأمین مالی در طر شیوه

آباد واقرع در فرسوده شهری، نمونه موردی: مقله حمزه

فصررلنامه مرردیریت شررهری، شررهر تهررران.  20منطیرره 

 .235-246س، 29 10

س. احیرای اقتصرادی مراکرز شرهرها و 1383خاکساری، علی.  

 .125-133س، 15 5نشریه هفت شهر، های قدیمی. بافت

س. تأمین مرالی پایردار 1390ای، غالمعلی؛ ماجد، وحید.  شرزه

شهر؛ چگونگی تأمین مرالی بره منظرور توسرعه پایردار 

نامرهس،  شماره ویرژه9فصلنامه مدیریت شهری، شهری. 

316-299. 

س. مبرانی و چرارچوک نظرری ترأثیر 1383شهابی، مقمدر ا.  

فصلنامه تقیییار گیری فراهای شهری. وقف در شکل

 .135-150س، 1 19جغرافیایی، 

س. 1396شول، عبا ؛ منتظری، مقمد؛ ژالره باغبرادرانی، معصرومه.  

بررسی رابطه برین انگیرزه خردمت عمرومی مردیران و 

 نیر  میرانجی ارزیابی آنان از مشرارکت شرهروندی برا

فصرلنامه علروم اجتمراعی اهمیت مشارکت شرهروندی. 

 .135-158س، 11 4دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر، 

س. 1393زاده، سرهراک؛ چاوشری، کراظم.  عسگری، نیی، زمان

هرای های ترأمین مرالی نوسرازی مسرکن در بافتروش

نشرریه فرسوده شهری  مطالعه موردی: شرهر تهررانس. 

 .87-103س، 9 3یت شهری، اقتصاد و مدیر

 فا لیان، سید مقسن؛ کاوند، مجتبی؛ اسمعیلی گیروی، حمیدر را.

ارائه الگوی تأمین مرالی وقرف برا اسرتفاده از س. 1387 

 . راسخون.قر ه اسالمی صکو  انتفااانتشار اوراق

س. بررسی تأثیر سراختار 1393قربانی، رسول؛ عظیمی، میترا.  

ه شهری برا اسرتفاده از درآمدی شهرداری بر روند توسع

عرراملی، مطالعرره تکنیررک  ررریب همبسررتگی و تقلیررل

ریرزی شرهری، فصلنامه پژوه  و برنامهموردی مشهد. 

 .125-132س، 18 5

مشررارکت س. 1391مقسررنی، منرروچهر؛ جرراراللهی، عررذرا.  

 . تهران: آرون.اجتماعی در ایران

هرای س. بررسری ترأمین مرالی پرروژه1395مقمودی، شکوه.  

اولرین  ز طریح صکو  اجاره و تجارک مررتبز.شهری ا

المللی اقتصاد شرهری  برا رویکررد اقتصراد همای  بین

 تهران.میاومتی، اقدام و عملس، 

بنردی س. رتبره1395اصغر؛ مرؤذنی، کیمیرا.  ملک افرلی، علی

اولرین مراجع وصول درآمدهای پایدار شهرداری تهران. 

المللی اقتصاد شرهری  برا رویکررد اقتصراد همای  بین

 تهرانمیاومتی، اقدام و عملس، 

س. بررسی تأثیر 1396الدین؛ مییمی، مهین.  نژاد، جمالمهدی

گیری مردار  در ایرران دوره اسرالمی. وقف برر شرکل

 .49-57س، 1 7فصلنامه نی  جهان، 

 یبنردس. اولویرت1392  .علومی، سرارا ؛مؤیدفر، رزیتا؛ صامتی، مجید

هرای فرسروده شرهری: های تأمین مرالی در بافتروش

فصرلنامه مطالعرار و  مطالعه موردی: شرهر اصرفهانس. 

 .69-84س، 17 5ای، های شهری و منطیهپژوه 
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