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 چکيده
سازی با توجه به اهمیت نهادهای آموزشی در رشد و توسعه اقتصادی و ضرورت کوچک

و کاهش بار مالی دولت و لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایراِن امروز، سخت نیازمند احیای 

گوی نیازهای جامعه سنتی وقف دیگر پاسخهای رو که شیوهی وقف هستیم و از آنسنت حسنه

ی جدیدی برای وقف طراحی شود که نیست، در این پژوهش تالش شده است که ابتدا شیوه

تأسیس  متناسب با شرایط و مناسبات فرهنگی و اقتصادی ایرانِ امروز باشد که همانا  طراحی

ی وقف احیاء شود و حسنههای وقفی مبنی بر اوراق وقفی است. تا از این رهگذر، سنت مؤسسه

پیمایشی  -روش تحقیق توصیفی ایرانی پیشرفت باشد. -گامی در جهت تحقق الگوی اسالمی

باشد که برای گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. با یک مطالعه مقدماتی، می

چنین برای بررسی توصیفی سؤاالت روایی و اعتبار ابزار پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. هم

خش آمار استنباطی از آزمون پژوهش از جداول مربوط به فراوانی و درصد بهره گرفته شد و در ب

استفاده شد. در این پژوهش جامعه آماری شامل تمام سرپرستان SPSS افزار مجذور خی در نرم

نفر از سرپرستان  378باشد. حجم نمونه بر اساس جدول میشل وکارسون خانوار شهر اصفهان می

(، باال = 363/63chiت )دهد که باال بودن سطح تحصیالخانوار تعیین شد. نتایج پژوهش نشان می

های نوین وقف از جمله اوراق وقفی ( و آشنایی بیشتر با شیوهchi=402/79بودن درآمد )

(979/5=chi در میزان وقف آن )باشدها درآموزش و پرورش مؤثر می 
 

 .  وقف، مؤسسه وقفی ، اوراق وقفی، تأمین مالی، آموزش و پرورش :يديکل واژگان
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 مقدمه

 نمایندمیخارج  مالکیت خود از اختیار با را خود اموال از قسمتی خیرخواه، افراد آن طی که است ایخیرخواهانه اعمال زا یکی وقف

های اجتماعی و اقتصادی مهم به شمار آورد که توان از جمله نهادوقف را مینهند. و منافع آن را به طور رایگان در اختیار دیگران قرار می

رو که شرایط اقتصادی و اجتماعی حل نماید. از آنهای معنوی مردم ای از مشکالت و مسائل اقتصادی جامعه را به مدد انگیزهتواند پارهمی

ی مشارکت عصر ما تفاوت اساسی با عصر گذشته یافته است، باید با توجه به سپهر عصر ما و با استفاده از ابزارهای مالی جدید، زمینه

 حداکثری مردم را در این سنت حسنه فراهم سازیم.

موزشی به چهار شیوه قابل تصور است. نخست: وقف عقار که در آن فرد یا افرادی امروزه وقف برای عرضه و تأمین مالی نهادهای آ

خواهند آن را وقف کنند ای هستند و میکنند دوم: وقف سهام که در آن فرد یا افرادی  مالک مؤسسهیک نهاد آموزشی را تأسیس و وقف می

کنند و سود خالص آن مؤسسه یگر هستند بنابراین سهام آن را منتشر میآیند خواهان مشارکت افراد دی آن برنمیو چون به تنهایی از عهده

گذاری کنند و آن پول سرمایهشود سوم: وقف پول که در آن فرد یا افرادی پول را وقف میصرف عرضه و تأمین مالی نهادهای آموزشی می

شود و چهارم: انتشار و فروش اوراق وقفی برای میگذاری صرف عرضه و تأمین مالی نهادهای آموزشی شود و سود حاصل از سرمایهمی

آوری وجوه کنند و سپس با جمعشود و افراد اوراق وقفی را خریداری میوقفی است که در آن ابتدا اوراق وقفی منتشر می تأسیس مؤسسه

قفی صرف عرضه و تأمین مالی ی وهای مؤسسهشود و سود خالص از فعالیتای تأسیس و وقف میحاصل از فروش اوراق وقفی، مؤسسه

 شود.نهادهای آموزشی می

ی سنتی وقف است که متناسب با شرایط و مناسبات اقتصادی امروز نیست زیرا ی نخست که همان وقف عقار است شیوهشیوه 

ی وقف عقار موجب مشارکت آید و منحصر کردن وقف به شیوهوقف عقار نیاز به وجوه مالی فراوان دارد و به تنهایی از عهده یک نفر برنمی

ای که وجود ی دوم وقف سهام است که مستلزم وجود مؤسسه است زیرا سهام مؤسسهشود.  شیوهبسیار اندک مردم در این سنت حسنه می

ؤسسه ی منداشته باشد قابل انتشار و فروش نیست و لذا فروش سهام برای تأسیس مؤسسه وقفی چندان کارایی ندارد و صرفاً برای توسعه

تواند مشارکت حداکثری مردم در این سنت حسنه تواند کارساز باشد. شیوه سوم مورد مخالفت کثیری از فقیهان شیعه است و نمیوقفی می

ی وقف انتشار و فروش را تضمین کند. بنابراین بهترین شیوه برای تضمین مشارکت حداکثری مردم خیرخواه و عالقمند به سنت حسنه

های وقفی است. با انتشار و فروش اوراق وقفی مشارکت حداکثری افراد خیرخواه با هر اندازه توانایی مالی ی تأسیس مؤسسهاوراق وقفی برا

های وقفی ای که عالوه بر حفظ اصل مال موقوفه، عواید و منافع حاصل از این داراییشود به گونهدر این سنت حسنه جلب و تضمین می

دهای آموزشی جامعه شود. زیرا با توجه به شرایط اقتصاد ایران و ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی، مشارکت و صرف عرضه و تأمین مالی نها

 شود.همراهی مردم در تأمین مالی آموزش و پرورش ضروری است و همچنین مدیریت کارآمد اموال موقوفه نیز تضمین می

و  1ی عبدالعزیزاند. )مانند مطالعهی آموزش و پرورش پیشنهاد کردهمحققان در ایران و خارج از کشور وقف پول را برای تأمین مال

جا که بسیاری از فقیهان شیعه وقف پول را (( اما از آن2014و همکاران ) 3(، هانیوداین2015و همکاران ) 2(، پیتچای2013همکاران )

ی وقف حداکثری مردم خیرخواه را در سنت حسنهتواند مشارکت دانند بنابراین طراحی وقف پول هرچند موفق باشد نمینامشروع می

اند )مانند المنفعه از جمله آموزش و پرورش پیشنهاد کردههای عامتضمین کند برخی دیگر طراحی وقف سهام برای تأمین مالی طرح

منتشر کنیم که ابتدا  توانیم سهام وقف را(( چون هنگامی می1388( و مصباحی مقدم و همکاران )1394ی نوروزی و همکاران )مطالعه

تواند کمک پذیر نیست بنابراین طراحی وقف سهام نمیای که وجود خارجی ندارد امکانمؤسسه تأسیس شده باشد و انتشار سهام مؤسسه

تی چنین مطالعازیادی برای عرضه و تأمین مالی آموزش و پرورش کند. زیرا هدف ما تأمین وجوه مالی برای تأسیس مؤسسه وقفی است. هم

( وموسویان و نصرآبادی 1390المنفعه صورت گرفته است )مانند مطالعه سروش )های عامدر مورد طراحی اوراق وقفی برای تأمین مالی طرح

(( که طراحی اوراق وقفی به طور خاص برای عرضه و تأمین مالی نهادهای آموزشی نبوده است. اما پژوهش حاضر منحصر به طراحی 1388)

ای که سازگار با مبانی شریعت اسالم و فقه شیعه باشد و مشارکت حداکثری افراد در وقف برای عرضه و تأمین مالی گونهت بهاوراق وقفی اس

آوری وجوه حاصل از فروش اوراق وقفی، مؤسسه وقفی تأسیس طوری که در آن با جمعآموزش و پرورش در اقتصاد ایران را فراهم آورد به

های پژوهش های مؤسسه صرف عرضه و تأمین مالی آموزش و پرورش شود. بر این اساس در ادامه ابتدا فرضیهلیتشود و منافع حاصل از فعا

شود شود سپس به معرفی ارکان اوراق وقفی پیشنهادی در پژوهش و مزایای مؤسسه وقفی پیشنهادی پرداخته میو ادبیات تحقیق بیان می

های وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش آورده ی تمایل افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسهو بعد از آن نتایج نظرسنجی به منظور بررس

 شود.بندی نتایج ارائه میهای پژوهش و جمعشود و در پایان پایان نیز تجزیه و تحلیل دادهمی

                                                           
1.Ab.Aziz 

2. Pitchay 
3 Hanudin. 
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 هاي پژوهش. فرضيه2

 یابد.طریق مؤسسه وقفی افزایش میبا افزایش درآمد افراد جامعه میزان وقف آنان برای آموزش و پرورش از  -1

 یابد.با افزایش سطح تحصیالت افراد جامعه میزان وقف آنان برای آموزش و پرورش از طریق مؤسسه وقفی افزایش می -2

 یابد.با افزایش سن افراد جامعه میزان وقف آنان برای آموزش و پرورش از طریق مؤسسه وقفی افزایش می -3

 جامعه اثر مثبت بر میزان وقف آنان برای آموزش و پرورش از طریق مؤسسه وقفی دارد.ی وقف افراد سابقه -4

هرچقدر که افراد جامعه آشنایی بیشتری با اوراق وقفی داشته باشند میزان وقف آنان برای آموزش  و پرورش از طریق مؤسسه  -5

 یابد.وقفی افزایش می

  . ادبيات تحقيق3
نیروی انسانی  .داندی هر مسلمانی میترغیب کرده است و طلب علم را فریضه "گهواره تا گور"وزی ازاسالم آدمیان را به دانش اند

شود. نخستین مرحله رسمی تربیت نیروی انسانی متخصص در نهاد سرمایه انسانی( باعث رشد و توسعه اقتصادی میمتخصص و کارآمد )

با اهمیتی در تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد )سرمایه انسانی( دارد. هر چه گیرد بنابراین این نهاد نقش آموزش و پرورش صورت می

های بهتری یاد بگیرند، توانایی یادگیری آنان در دانشگاه بیشتر خواهد شد و دانش بیشتری در آموزان در مدرسه، آموزش و مهارتدانش

 یابد. زایش خواهد یافت و نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش میی نیروی انسانی متخصص افدانشگاه خواهند آموخت و کیفیت و عرضه

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا  "ام قانون اساسی جهوری اسالمی ایران طبق اصل سی

.قانون اساسی "دهد  پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش

 ی دولت نهاده است. جمهوری اسالمی ایران، مسولیتِ عرضه و تأمین مالی آموزش و پرورش را برعهده

ی قانونی خود نیاز به منابع مالی فراوانی دارد و فراهم کردن با توجه به جمعیت زیادِ کودکان و نوجوانان، دولت برای عمل به وظیفه

های فراوانی است و به علت مشکالت ساختاری اقتصاد، منابع مالی دولت کفایت انجام وظایف مستلزم هزینه امکانات آموزش آحاد جامعه

رو شده است. بنابراین هایی روبهی آموزش و پرورش با چالشکند و دولت برای عمل به وظایف قانونی خود در حوزهقانونی دولت را نمی

ای که قانون اساسی در حوزه آموزش بر عهده او نهاده است عمل کند. ور که باید و شاید به وظیفهطدولت در اقتصاد ایران نتوانسته است آن

رشد مدارس غیرانتفاعی، کیفیت پایین آموزش مدارس دولتی، گرایش والدین به ثبت نام فرزندان خود در مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی، 

اوم بودجه وزارت آموزش و پرورش گواهی بر این مدعاست. لذا مشارکت مردم، دولت و نارضایتی معلمان به حقوق و مزایای خود و کسری مد

توانند به ی به قدر کفایت اجتماعی آموزش و پرورش در اقتصاد ایران الزم است و بدون مشارکت مردم، دولت و بازار نمیبازار برای عرضه

 (.1393ه کنند )مالجو، قدر کفایتِ اجتماعی، آموزش و پرورش را در اقتصاد ایران عرض

توان برای مشارکت مردم در بند بودن اکثریت مردم ایران به تعالیم دین اسالم  میی ایران و پایبا توجه به دینی بودن جامعه

قانون  55ی اجتماعی آموزش و پرورش در اقتصاد ایران از ظرفیت وقف استفاده کرد. طبق ماده ی بهینهجبران شکست دولت در عرضه

 دنی ایران، وقف حبس عین مال و تسبیل منافع آن است و منظور از تسبیل قرارگرفتن در راهی است که  مد نظر واقف است. م

تواند شکست دولت را درعرضه کاالهای عمومی و های وقفی میهای  نوین وقف از جمله مؤسسهاحیای نهاد وقف و تأسیس شیوه

های دولت و جبران ی عمومی و شبه عمومی به مدد وقف ضمن کاهش هزینهکند. تأمین کاال شبه عمومی از جمله آموزش و پرورش جبران

تواند آموزش و پرورش را تأمین کند. به طور کلی وقف به دو گونه میشکست دولت درعرضه بهینه آن کاالها، سرمایه اجتماعی را تقویت می

 مالی کند:

یابد که ی آموزش و پرورش افزایش میرس، زمین و مانند آن که در آن عرضهروش اول؛ وقف به طور مستقیم است یعنی وقف مدا

 کنند. کنند و آن را وقف میاین یک شیوه سنتی است و یک و یا چندین خیرخواه ساخت مدرسه را تأمین مالی می

پیش گفته شده منحصر  به روش دوم؛ به طور غیرمستقیم است )وقف پول، وقف سهام و اوراق وقفی( که پژوهش حاضر به دالیل 

شود و آوری میی وقفی جمعکنند و از طریق وجوه مالی برای تأسیس مؤسسهاوراق وقفی است. که در آن افراد اوراق وقفی را خریداری می

صرف  های مؤسسهکنند  و سود حاصل از فعالیتپس از تأسیس مؤسسه که با خرید اوراق وقفی تامین مالی شده آن مؤسسه را وقف می

توانند در شود. این شیوه وقف، یک شیوه جدید است و افراد بیشتری با هر اندازه توانایی مالی میعرضه و تأمین مالی آموزش و پرورش می

توان با فعال کردن و استفاده از پتانسیل وقفِ غیر مستقیم بدون تحمیل بار مالی بر دولت، شکست دولت را آن مشارکت کنند. بنابراین می

ی به قدر کفایت اجتماعی آموزش و پرورش جبران کرد. در حقیقت با فعال کردن ظرفیت وقفِ غیرمستقیم، مردم خود شکست ر عرضهد

 اند.و تأمین مالی آموزش و پرورش جبران کردهدولت را در عرضه 

کل وقف بوده است؛ اما وقف اموال های واقعی بیشترین شهر چند که از نظر تاریخی، وقف اموال غیرمنقول و به عبارتی، دارایی

گذاری اقدام توان با استفاده از اموال منقول وقفی، به سرمایهمنقول ویا نقد نیز اخیراً جایگاه مناسبی در جامعه مسلمان یافته است که می
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تا به صورت رایگان در اختیار کند نمود. وقف اموال منقول معموالً به دو شکل است: شکل اول، به این صورت است که فرد پول را وقف می

شود و درآمد خالص آن به ذی گذاری مینفعان )عموماً به شکل وام قرض الحسنه( قرار گیرد. در حالت دوم، پول وقف شده، سرمایهذی

اد بیشتری شود و افر(. این روش باعث اداره علمی و کارآمد اموال موقوفه می1388مقدم و همکاران، یابد )مصباحینفعان تخصیص می

های جدید، به طوری که مردم با مبالغ اندک نیز بتوانند جزء واقفین توانند در این سنت حسنه شرکت کنند.  بنابراین لزوم تدوین روشمی

 شود.به شمار آیند و اثر ماندگاری از خود به جای گذارند، بیش از پیش نمایان می

 . انتشار اوراق وقف4
شود و به ا نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین )زمان تکمیل پروژه( منتشر میاوراق وقف، اوراق بهادار ب

 گردد.المنفعه را دارند واگذار میهای عامواقفینی که قصد مشارکت در طرح
دارنده اوراق  گردد؛به بیان دیگر، اوراق وقف، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که بر اساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر می

دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی طرح )مصالح( بخشی از اموال خود را بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی )متصالح( قرار می

 (.1388ای را احداث کند و سپس از طرف صاحبان اوراق وقف وقف، آن را وقف شرعی نمایند )موسویان و نصرآبادی ، المنفعهعام

ش از اوراق وقفی استفاده شده است. هدف از انتشار اوراق وقفی تأمین مالی مؤسسه وقفی است که هنوز تأسیس نشده در این پژوه

 است و قرار است با انتشار اوراق وقفی و خریداری آن توسط واقفان، وجوه مورد نیاز برای تأسیس مؤسسه وقفی فراهم شود.

 . تجربه کشورها در طراحی وقف جمعی5
اند های  وقف با ابزارهای نوین مالی موفق بودهها و شیوهقسمت گزارشی از عملکرد برخی از کشورها که در طراحی روشدر این 

 شود.ارائه می

 قطر5-1
های توسعه علمی و فرهنگی، اداره اوقاف قطر، اقدام به تأسیس شش سبد مالی ویژه بر اساس تنوع مصرفی از قبیل هزینه

قرآن و سنت، رسیدگی به امور خانواده و اطفال، رسیدگی به امور مساجد، امور بهداشتی و سایر امور خیریه نموده رسانی به امور خدمات

های کند تا بتواند وجوه را برای طرحهای ، دعوت میاست. اداره اوقاف قطر با تبلیغات الزم از مردم خیرخواه جهت مشارکت در  این طرح

 (.563، ص 1386بادی ، آوری کند ) عالمنفعه جمععام

 بحرین 5-2

با سرمایه اولیه  2006صندوق وقف بحرین، برای گسترش علوم و معارف دینی و نیز ارتقای سطح تحصیالت و دانش مردم در سال 

هدف گذار این صندوق بانک مرکزی بحرین به همراه خیرین مؤسسه تأمین مالی اسالمی بوده است و میلیون دالر تأسیس شد. بنیان 6/4

 (.1388کلی آن، گسترش نهادهای مالی بر اساس مبانی اسالمی است ) موسویان و نصرآبادی،

 عمان 5-3

های وقفی افزایش عایدات اموال وقفی و احیای های وقفی تأسیس شده است. هدف از تأسیس این صندوقدر عمان نیز صندوق

رفع نیازهای اقتصادی جامعه مشارکت کنند. هر صندوق وقفی هیأت امنایی سنت وقف است تا مردم در انجام وقف و تأمین وجوه الزم برای 

ها در زمینه خدمت به قرآن، مساجد، مدارس، ترویج شوند. عواید صندوقمتشکل از هفت الی نه عضو دارد که توسط وزیر اوقاف انتخاب می

 (.85، ص1386شود ) عبادی ، اسالم و امور خیریه مصرف می

 مالزي 5-4
کند تا مسلمانان از طریق وقف منقول بتوانند برای دولتی از برنامه سهام وقف، حمایت می اسالمی ر مالزی، هفت شورایدر کشو

های جدید وقف ای، ایجاد فرهنگ وقف و ارائه روشها در حمایت از چنین برنامهبهبود و اصالح جامعه خود مشارکت کنند. اهداف مهم آن

ی های وقفی موجود؛ ساخت مساجد، ساخت مدارس، ارائهرکت بیشتری داشته باشند مانند توسعه زمیناست تا مسلمانان در وقف مشا

 توسعه مالی پرورش، تأمین و آموزش هایصندوق مذهبی؛ ایجاد هایفیزیکی برای جامعه مسلمانان و حفظ و نگهداری زیرساخت امکانات

 باشد: ند برنامۀ سهام وقف در کشور مالزی به شرح زیر میطور کلی جریان روپزشکی. به انسانی و تجهیزات سرمایه

 کنند. آوری شده را مدیریت میدولتی به عنوان متولی، سهام وقف را صادر و وجوه جمع اسالمی شورای -

ند، و کنکه به ازاء هر سهم متغیر است را خریداری می RM10تا  RM1 ،RM5هایی را که از مردمِ عالقمند و خیرخواه،، سهام -

 ها را مدیریت نمایند. عنوان متولی آندهند تا بهدولتی می اسالمی عنوان وقف به شورایسپس آن را به

مقابل، مردم یک کپی از گواهی سهام،  مردم حق ندارند سود سهام یا منفعت را دریافت کنند زیرا این یک برنامه وقف است. در -

 کند. کت کرده است دریافت میای مشارعنوان مدرکی که در چنین پروژهبه
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های مشخص چون: ساخت مرکز دولتی، سرمایه جمع شده را از فروش تمامی سهام وقف، تا تأسیس پروژه اسالمی شورای -

 (.4،2012کند )عبدالمحسنآموزشی، مدرسه اسالمی و غیره مدیریت و هدایت می

 اندونزي 5-5
توسط گروهی از  1993غیرانتفاعی انجام شد. این سازمان در سال  تأسیس طرح وقف نقدی در اندونزی توسط یک سازمان

شود تا به نیازمندان از طریق زکات، صدقه و وقف کمک کنند. هدف اصلی از این سهام نگاران تأسیس شد و توسط هیأتی اداره میروزنامه

رایگان،  پزشکی خدمات های کاهش فقر، ارائهبرنامهزا است مانند ای است که برای جامعه مسلمان اندونزی منفعتآوری سرمایهوقف جمع

 جریان روند این برنامه مشابه سهام وقف در مالزی به شرح زیر  است:  .کارآفرین توسعه هایهای آموزشی و برنامهاجرای برنامه

 کند. انجمن وقف اندونزی به عنوان متولی، سهام وقف صادر می -

 دهند. عنوان یک متولی میها را به انجمن وقف اندونزی بهکنند و سپس آنی میمردم عالقمند سهام وقف را خریدار -

 دهنده میزان مشارکت آنان است. کنند که نشانمردم یک گواهی دریافت می -

ه ها را بعنوان متولی وقف، آنشوند و سپس انجمن وقف اندونزی بهها توسط انجمن وقف اندونزی دریافت و مدیریت میمشارکت -

 (.2012کند )عبدالمحسن،نفعان مشخصی منتقل میذی

 سودان 5-6
مذهبی را از اوقاف جدا  امور هنگامی که دولت وقت، وزارت 1990پیش از انجام سهام وقف در مالزی، سودان این برنامه را از سال 

مردم را تشویق  مختلف هایوقفِ سودان، فرقه دولتی مالزی، مؤسسه اسالمی کرد و آن را مؤسسه وقف نامید انجام داده بود. مشابه شورای

 زیر شرح به طرح این ارزش دارند در وقف نقد مشارکت کنند. جریان روند SP10 تا SP1 ،SP5کند تا از طریق صدور سهام وقف که از می

 است: 

 کند. عنوان متولی سهام وقف را صادر میمؤسسه وقفی به -

ها در یک پروژه مشخص دهنده مشارکت آنهای وقف را که نشانها گواهیو در مقابل آن کنندمردم سهام وقف را خریداری می -

 کنند.است دریافت می

کند و سپس سود سهام حاصل از این آوری شده را از طریق بانک اسالمی سرمایه گذاری میمؤسسه وقفی، وجوه جمع -

 (.2012شود )عبدالمحسن، کند، منتقل میگذاری به موارد خیریه که آن را مؤسسه وقفی مشخص میسرمایه

 کویت 5-7
ها، کنند. یکی از آن سازمانهای وقف نقدی ایفا میی برنامهغیردولتی نقش مهمی در ارتقاء رشد و توسعه هایدر کویت سازمان 

 و جهانی هایم کردن کمکتأسیس شد. هدف اصلی این سازمان خیریه، فراه 1986سازمان بین المللی خیریه اسالمی است که در سال 

ها کمک به ترین روش است. هدف اصلی این برنامهشان به کارآمدها در توسعه منابعرسانی به جوامع فقیر و کمک به آنانسانی برای کمک

 جریان روند باشد.هایی از جمله مساجد و مراکز آموزشی، فراهم آوردن منابع آب و غیره میجوامع فقیر برای کاهش فقر، ساخت مایملک

 است:  زیر شرح برنامه سهام وقف در کویت به

 کنند.خواهد در آن مشارکت کند انتخاب میهای وقفی را که میمردم پروژه -

 متغیر است. KD600تا  KD5 ،KD300کنند؛ از ای که  مردم انتخاب میقیمت سهام وقف، بر اساس پروژه -

تواند المللی خیریه اسالمی کویت واریز کنند یا میهای سازمان بینتوانند مشارکتِ وقفِ خود را به هر یک از حسابمردم می -

 های سازمان بین المللی خیریه اسالمی انجام بدهند. مشارکت خود را آنالین در هر کدام از بانک

گذاری آن وجوه، کند و از سود سرمایهگذاری میی تمامی مردم را سرمایهآوری شدهالمللی خیریه اسالمی وجوه جمعسازمان بین -

 (.2012کند)عبدالمحسن،های ذکر شده در باال استفاده میبرای تأمین مالی برنامه

 انگلستان 5-8

مؤسسه  ،هابستگی یک عنصر مهم در جامعه مسلمان هستند. یکی از این مؤسسههای همهای خیریه و گروهدر انگلستان سازمان

المللیِ خیریۀ امداد و عنوان یک سازمان بینتأسیس شده است و به 1984اسالمی است که یک سازمان غیردولتی است که در سال  امداد

اضطراری،  هایکمک های امداد اسالمی به ارائهجهان است. فعالیت مردم فقیرترین رنج و توسعه است و هدف آن تسکین و کاهش درد

 شود.ها تقسیم بندی میزیرساخت و حمایت از یتیم توسعه

 صورت فردی یا گروهی به شرح زیر است:  مکانیسم مشارکت در این برنامه وقفی  به

                                                           
1. Ab. Mohsin 
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 کند. عنوان متولی، سهام وقف را صادر میمؤسسه امداد اسالمی به -

 خود را انتخاب نمایند.  های مورد نظرکند تا ذینفعها را تهیه میپروژه از متولی برای مردم لیستی -

عنوان وقف به مؤسسه امداد اسالمی کنند و سپس آن را بهدالر است را خریداری می 1900هایی که قیمت هر سهم مردم سهام -

 توانند بخرند وجود ندارد.هایی که هر مردم میدهند. هیچ محدودیتی برای تعداد سهممی

کامل،  پرداخت از سود یا منفعت سهام را دریافت نمایند و فقط خریداران پس ازخریداران سهام وقف حق ندارند هیچ شکلی  -

دالر، اگر فرد تنها یک سهم خریداری  1900ی کل مشارکت آنان است. برای مثال، با دادن دهندهرسیدی دریافت خواهند کرد که نشان

های کم ریسکِ سازگارِ با شریعت سرمایه گذاری پول در پروژه ماندهدالری کسر خواهد شد و باقی 44/296کند، یک شارژ اجرایی )اداری( 

 شود.می

 (.2012گیرد )عبدالمحسن،قرار می استفاده اند، موردهایی که مردم انتخاب کردهگذاری برای تأمین مالی برنامهسود سرمایه -

 . ارکان اوراق وقف در این پژوهش6
المنفعه های عامها به سمت احداث پروژهدینگی مازاد مردم خیرخواه و هدایت آنتوانند ابزار مناسبی جهت جذب نقاوراق وقف می

باشد. عناصر متعددی در طراحی اوراق وقف های وقفی باشند؛ بنابراین ابزاری مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی نیز میهمانند مؤسسه

 ها عبارتند از:ترین آنحضور دارند که مهم

های است که اوراق بهادار وقفی برای و به منظور مشارکت افراد خیرخواه  دیگر در تأسیس و وقف طرح . بانی: شخصیت حقوقی1

ساز است که برای تأمین مالی آموزش و پرورش اقدام به انتشار اوراق وقف شود. در این اوراق بانی خیرین مدرسهالمنفعه او منتشر میعام

مور خیریه را نباید به عنوان بانی قرار دهیم . زیرا اوالً: وظیفه سازمان اوقاف وقف دارایی نیست این کند. ما معتقدیم که سازمان اوقاف و امی

ی سازمان اوقاف که یک نهاد دولتی است کنند. وظیفهعلیه آن را تعیین میکنند و متولی و موقوفمردم هستند که دارایی را وقف می

های کشور نظارت نجام دهد که فرایند وقف در جامعه تسهیل بشود و بر فرایند اوقاف و موقوفهتسهیل وقف در جامعه است و باید اموری را ا

کلی داشته باشد و فرهنگ وقف را در جامعه ترویج و گسترش دهد و مردم را با وقف آشنا کند و آنان را به وقف تشویق کند. اما خود وقف 

ز انتشار اوراق وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش، کاهش بار مالی دولت است دارایی از وظایف سازمان اوقاف نیست. دوم: هدف ما ا

قرار دادن سازمان اوقاف به عنوان بانی اوراق وقفی در حقیقت افزایش بار مالی دولت است و هدف ما کاهش بار مالی دولت است. سوم: 

کسی پوشیده نیست. وقف در حقیقت یک نهاد غیردولتیِ غیرانتفاعی  اهمیت نهادهای غیردولتیِ غیر انتفاعی در فرآیند توسعه اقتصادی بر

طور که از ابتدای اسالم تا به حال وقف یک نهاد مردمی است که بهتر است تمام فرایند آن مردمی باشد و از درون جامعه متولد بشود همان

انتفاعی است . از این رو بانی را خیرین مدرسه ساز قرار بوده است. هدف ما از انتشار اوراق وقفی گسترش این نهاد مردمی غیردولتی غیر

 دادیم.

کند. در پژوهش حاضر، مؤسسه  وقفی را به عنوان ناشر . ناشر : شخصیت حقوقی است که از طرف بانی، اوراق وقفی را منتشر می2

تواند جمهوری اسالمی ایران هر فرد یا نهادی نمیایم. اوراق وقفی یکی از اوراق بهادار است و طبق قانون سازمان امور بورس پیشنهاد کرده

ای که دارای شخصیت حقوقی باشد را تأسیس کنند و آن های اوراق وقفی باید مؤسسهدست به انتشار اوراق بهادار بزند و بانی یا بانی

 مؤسسه اوراق وقفی را منتشر کند و مردم را دعوت به خریداری آن اوراق کند.

ای است که قرار است با درآمد حاصل از فروش اوراق وقفی تأسیس و وقف شود. در المنفعهپروژه یا طرح عام. موضوع وقف: همان 3

شود و بعد از احداث و وقف  این الگو موضوع وقف ایجاد مؤسساتی است که از طریق واگذاری اوراق وقف، تأمین مالی شده و سپس وقف می

 شود.صرف تأمین مالی آموزش و پرورش می و بهره برداری ، منافع حاصل از آن مؤسسه

 های وقفی را دارند.ها و طرح. واقف: خریداران حقیقی و حقوقی هستند که قصد مشارکت در تأسیس و وقف پروژه4

تیار ای هستند که در قبال دریافت کارمزد یا به صورت رایگان اوراق وقفی را در اخهای خیریهها و مؤسسهها، سازمان. عامل: بانک5

 ها بتوانند اوراق وقفی را خریداری کنند.دهند تا آنافراد خیرخواه، قرار می

گذاری است و . هیات امنای مؤسسه وقفی: هر مؤسسه وقفی باید هیات امنایی داشته باشد. وظیفه هیات امنا در حقیقت سیاست6

ری بر طبق نظر اکثریت هیات امنا است. بنابراین تعداد هیات امنا  گذاگذارند و سیاستهای پیشنهادی را به رأی میعموماً هیات امنای طرح

ها را هفت نفر پیشنهاد دادیم دو نفر از طرف آموزش و پرورش، گیری به تساوی نینجامد. در این طرح تعداد آنباید فرد باشد نه زوج تا رأی

و لذا باید نمایندگانی از طرف آموزش و پرورش در هیات امنای  زیرا هدف ما از انتشار اوراق وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش است

های مؤسسه وقفی را در جهتی هدایت کنند که بیشترین مؤسسه وقفی باشند که آگاه با مشکالت آموزش و پرورش باشند تا بتوانند سیاست

گذاری مؤسسه وقفی باید منطبق با اصول سیاستترین مشکالت آموزش و پرورش حل کند و یک نفر امام جماعت یا امام جمعه، زیرا و مهم

ای های مؤسسه وقفی را به گونهتواند سیاستشریعت اسالم باشد و چون امام جماعت یا امام جمعه آگاه به شریعت اسالم و عادل  است می
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خود نیاز به تأمین مالی خیرین هدایت کند که با شریعت اسالم سازگار باشد و چهار نفر از خیرین شهر، چون مؤسسه وقفی برای گسترش 

توانند اطمینان خیرین دیگر برای دیگر دارد و این چهار نفر از خیرین با توجه به ارتباطات اجتماعی خود با افراد جامعه و خیرین دیگر می

 کمک به مؤسسه وقفی را جلب کنند تا مؤسسه وقفی گسترش یابد.

 شود.ی تعیین می. متولی: متولی از طرف هیات امنای مؤسسه وقف7

 مدل عملياتی اوراق وقف در پژوهش 6-1
 نماید.ی وقفی میهای آموزش و پرورش اقدام به تأسیس مؤسسه. بانی )خیرین مدرسه ساز( با شناسایی و اولویت1

نموده و از طریق  . ناشر )مؤسسه وقفی( با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به انتشار اوراق وقف در مبالغ مختلف2

پردازد. در هنگام توزیع اوراق بین مردم، قرارداد صلح بین آموزش و پرورش و ها و مؤسسات خیریه به توزیع اوراقِ وقفی میها، سازمانبانک

 یند.نمامردم منعقد می شود و مردم با پرداخت مبالغ مورد نظر، آن را به منظور احداث مؤسسه معین به آموزش و پرورش صلح می

 نمایند.آوری وجوه میها و مؤسسات خیریه با واگذاری و فروش اوراق وقفی به خیرین اقدام به جمعها، سازمان. بانک3

گذاری های با بازده اقتصادی ِسازگار با شریعت اسالم سرمایههایی در پروژهآوری شده را با ایجاد شرکت. مؤسسه وقفی، وجوه جمع4

 کند.می

ساز به نمایندگی از مردمی شود )خیرین مدرسهی وقف جاری میساز صیغهها و تحویل آن به خیرین مدرسهد شرکت. پس از ایجا5

 شود(.نامه ذکر میکند و اسامی خیرین این اوراق در وقفنامه میاند اقدام به صدور وقفکه اوراق وقفی را خریداری کرده

 شوند.برداری به متولی واگذار میها جهت بهره. بعد از اجرای صیغه وقف و تحقق وقف، شرکت6

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 . مزایاي مؤسسه وقفی پيشنهادي7
کند زیرا اوالً: ی وقفی بر بنیاد اوراق وقفی، مشارکت حداکثری افراد خیرخواهِ عالقمند به وقف را تضمین  می. تأسیس مؤسسه1

تواند با هر اندازه شوند و هر فرد میهای متفاوتی عرضه میجواز اوراق وقفی مورد اجماع فقیهان شیعه است و دوم : اوراق وقفی در قیمت

 ه تناسب عالقه و توان مالی خویش به خرید اوراق وقفی بپردازد . توان مالی و ب

یابد و موجب افزایش اطمینان . با مشارکت حداکثری مردم در وقف به مدد اوراق وقفی، مشارکت مردم در اقتصاد افزایش می2

 شود.ی اجتماعی میمردم و افزایش سرمایه

قف و با خرید اوراق وقف توسط خیرخواهان، حداکثر منابع مالی برای تأسیس ی مشارکت حداکثری مردم در و. با  ایجاد زمینه3

شود و به افزایش شود و با آن بنگاه های سود آور تأسیس میهای راکد و بال استفاده وارد اقتصاد میشود. و پولمؤسسه وقفی فراهم می

 رساند.های سودآور و افزایش  اشتغال و نرخ رشد اقتصاد مدد میتعداد بنگاه

ی دولت شود و  بار مالی دولت و اندازههای اقتصادی صرف عرضه و تأمین مالی آموزش و پرورش می.  سود خالص حاصل از بنگاه4

 شود. ی دولت چون تورم  اجتناب مییابد و از مضرات کسری بودجهی دولت کاهش مییابد و کسری بودجهکاهش می

جویی شده را صرف تأمین مالی  تأسیس لت فرصت خواهد داشت این منابع صرفهی دولت، دو.  با کاهش کسری بودجه5

 های اقتصادی کند و نرخ رشد اقتصادی و اشتغال افزایش یابد.زیرساخت

 ساز)بانی(خیرین مدرسه 

 هیئت امنای مؤسسه

 متولی

 ناشر)مؤسسه وقفی(

ها و مؤسسات بانک

 خیریه )واسط(

 واقفین
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های وقفی برای شود با انتشار اوراق وقفی برای تأسیس مؤسسهی انسانی باعث رشد و توسعه اقتصادی میرو که سرمایه.  از آن6

ی انسانی ی افزایش سرمایهشود و زمینهی آموزش و پرورش فراهم میی افزایش کمی وکیفی عرضهلی آموزش و پرورش، زمینهتأمین ما

 فراهم می شود. 
 

 
 مزایای مؤسسه وقفی پیشنهادی -1شکل

 

 . بررسی فقهی اوراق وقف با استفاده از عقد صلح8
با توجه به دیدگاه  توانند وجوه نقدی خود را وقف کنند.باشد و واقفین نمینمیبر اساس نظر مشهور فقهای امامیه وقف پول صحیح 

فقهای امامیه و استفتاء از دفتر مراجع عظام تقلید معاصر، استفاده از عقد صلح در انتشار اوراق وقف مشروع است )موسویان و 

ساز به عنوان متصالح خواهند ه عنوان مصالح و خیرین مدرسه(. در انتشار اوراق وقف بر اساس عقد صلح، مردم و خیرین ب1388نصرآبادی،

کنند پس از اتمام پروژه، آن را از طرف صاحبان وجوه وقف ساز مصالحه میبود. مردم با خرید اوراق وقفی، وجوه خود را با خیرین مدرسه

طور که گذشت عقد صلح از عقود الزم است و ماننمایند و سود حاصل از آن پروژه را برای تأمین مالی آموزش و پرورش هزینه کنند . ه

تواند فسخ کند، در صورت فوت گونه که خود مصالح )واقف( نمیتوان یک طرفه آن را فسخ کرد، بنابراین در مورد اوراق وقف، هماننمی

 طرفه عقد را فسخ کنند.توانند یکمصالح عقد صلح قابل فسخ نیست و ورثه وی نمی

 

 

 ی. نتایج نظر سنج9

ای شامل سه های وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش پرسشنامهبه منظور بررسی تمایل افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه

چون سن، تحصیالت، درآمد و ...، سؤاالت  اجتماعی و نگرشی پیرامون موضوع وقف و آموزش و دسته سؤال که شامل سؤاالت فردی هم

ی وقف آموزشی و پژوهشی در خانواده طراحی و توزیع گردید. جامعه آماری شامل در وقف و سابقه پرورش و سؤاالت نهادی مانند شرکت

نفر از سرپرستان خانوار تعیین شد. روش  378باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول میشل و کارسون تمام سرپرستان خانوار شهر اصفهان می

گونه که ابتدا کل جامعه به سه طبقه درآمدی تصادفی انجام شده است. بدینگیری با توجه به محل سکونت شهروندان به صورت نمونه

 گیری شده است.بندی شده و سپس درون هر طبقه به صورت تصادفی نمونهپایین، متوسط و باال دسته

 

 دهندگانبخش اول: اطالعات فردي پاسخ 9-1
 های توصیفی متغیرهای پیوستهآماره -1جدول

مزایای 
مؤسسه 

وقفی

افزایش اشتغال کاهش بار مالی 
دولت

ت افزایش مشارک
مردم

افزایش سرمایه
اجتماعی

افزایش بنگاه 
های اقتصادی

افزایش رشد 
اقتصادی

کاهش اندازه 
دولت

کاهش کسری 
بودجه دولت
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 های پژوهشمأخذ: یافته

ترتیب برابر  دهندگان و تعداد اعضای خانوار بهشود میانگین درآمد ماهانه خانوار، سن پاسخمالحظه می1طور که در جدولهمان

 است. 92/3و  07/42تومان،  2128650

 دهندگانتوزیع فراوانی وضعیت درآمد ماهانه پاسخ -2جدول

 میلیون ریال 20تا  10بین  میلیون ریال 10کمتر از  
میلیون  20بیش از 

 ریال

ج

 مع

تعدا

 د
80 170 128 

3

78 

در

 صد
16/21 97/44 86/33 

1

00 

 های پژوهشمأخذ: یافته

میلیون ریال )طبقه درآمدی پایین(،  10دهندگان مربوط به خانوارهای با درآمد کمتر از درصد پاسخ 16/21، 2جدولبر اساس 

درصد آنان  86/33میلیون ریال )طبقه درآمدی متوسط( و  20تا  10دهندگان مربوط به خانوارهای با درآمدی بین درصد پاسخ 97/44

 اند.میلیون ریال )طبقه درآمدی باال( بوده 20متعلق به خانوارهای با درآمد بیش از 

 های وقف برای آموزش و پرورشدهندگان به روشتمایل پاسخ -3جدول

تعدا متغیرها

 د

 درصد

 37/20 77 کردموسایل مورد نیاز آموزش و پرورش را شخصاً وقف می

 کردمدر تأسیس مؤسسه وقفی مشارکت و تعدادی از اوراق وقفی آن را خریداری می
13

6 
98/35 

 کردممبلغی پول را به آموزش و پرورش وقف می
13

7 
24/36 

 41/7 28 هیچکدام

 جمع
37

8 
100 

 های پژوهشمأخذ: یافته

ای برای اند به هیچ شیوهاعتمادی به دولت، حاضر نبودهدهندگان به دلیل بیدرصد پاسخ 41/7تنها  3بر اساس اطالعات جدول

 آموزش و پرورش وقف کنند.

 

 دهندگانتوزیع فراوانی جنسیت پاسخ -4جدول 

 جمع            زن           مرد           

 378            14           364          تعداد         

 100             70/3        30/96          درصد        

 های پژوهشمأخذ: یافته

درصد آنان دارای جنسیت   70/3دهندگان دارای جنسیت مرد و درصد از پاسخ 30/96شود مشاهده می 4طور که در جدولهمان

 اند.زن بوده

 انحراف معیار کمینه بیشینه میانگین متغیر

درآمد 

 ماهانه )ریال(
21.286.500 100.000.000 5.000.000 12.477.150 

 8/8 25 74 07/42 سن

 35/1 2 8 92/3 بعد خانوار
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 گویانتوزیع فراوانی سطح تحصیالت پاسخ -5جدول

بی 

 سواد

دیپلم یا 

 ترپایین

فوق دیپلم یا 

 لیسانس

جم لیسانس و باالترفوق

 ع

 378 59 186 116 17 تعداد

50 درصد

/4 

69/30 21/49 61/15 100 

 های پژوهشمأخذ: یافته

 21/49تر، درصد دارای مدرک دیپلم و پایین 69/30سواد، گویان بیدرصد پاسخ 50/4شود، مشاهده می 5گونه که در جدول همان

 اند.درصد دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر بوده61/15درصد دارای مدرک فوق دیپلم یا لیسانس، 

 گویاناسختوزیع فراوانی شغل پ -6جدول 

 جمع          شغل آزاد        شغل دولتی      

 378          115          263         تعداد      

 100          42/30         58/69       درصد     

 های پژوهشمأخذ: یافته

درصد آنان دارای شغل آزاد  42/30دولتی و گویان دارای شغل درصد پاسخ 58/69شود که مشاهده می 6با توجه به اطالعات جدول

 اند.بوده

 آموزتوزیع فراوانی خانوارهای دارای فرزند دانش -7جدول

 کل          خیر          بله         

 378         122         256        تعداد       

 100          28/32        72/67      درصد      

 پژوهشهای مأخذ: یافته

آموز درصد آنان فرزند دانش 28/32اند و گویان دارای فرزند محصل بودهدرصد پاسخ 72/67، 7با توجه به اطالعات جدول 

 اند.نداشته

 توزیع فراوانی انواع مدارس -8جدول 

دولت غیرانتفاعی 

 ی

 کل نمونه دولتی یا استعداد درخشان

 256 30 127 99 تعداد

 67/38 درصد
61/

49 
72/11 100 

 های پژوهشمأخذ: یافته

اند که درصد خانوارهایی که فرزندانشان در مدارس غیر آموز داشتهدهندگان فرزند دانشنفر پاسخ 256، 8با توجه به اطالعات جدول

 اند. بوده72/11و  61/49، 67/38کنند به ترتیب انتفاعی، دولتی و نمونه دولتی یا استعداد درخشان تحصیل می

 وزیع فراوانی پرداخت هزینه والدین به مدارست -9جدول

 جمع             خیر          بله             

 256             29          227          تعداد       

 100             33/11        67/88         درصد      

 های پژوهشمأخذ: یافته

درصد والدین به مدارس هزینه پرداخت  6/88آموز دارند دهندگانی که فرزند دانشپاسخ، از میان 9با توجه به اطالعات جدول 

 اند.ای به مدارس فرزندانشان پرداخت نکردهدرصد آنان هزینه 33/11اند و نموده
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 گویان از پرداخت هزینهمیزان رضایت پاسخ -10جدول

تا حدودی رضایت  کامالً رضایت دارم 

 دارم

 جمع رماصالً رضایت ندا

 227     91        125           11         تعداد     

 100 91/39       82/54          26/5        درصد    

 های پژوهشمأخذ: یافته

کنند اعالم ای که به مدارس فرزندانشان پرداخت میدهندگان خواسته شد که میزان رضایت خود را از هزینهدر این قسمت از پاسخ

اند و درصد تاحدودی رضایت داشته 82/54دهندگان رضایت کامل، درصد از پاسخ 26/5شود، مشاهده می10گونه که در جدولنمایند. همان

 اند.کنند اصالً رضایت نداشتهای که  به مدارس پرداخت میدرصد آنان از هزینه 91/39

 دهندگانبخش دوم: اطالعات اجتماعی پاسخ 9-2
دهندگان بوده است، در این بخش اطالعات به اینکه بخش دوم پرسشنامه مربوط به سؤاالت اجتماعی و نگرشی پاسخبا توجه به 

 گردد.دست آمده از آنان ارائه می

 گویان به نقش توسعه آموزش و پرورشنگرش پاسخ -11جدول

خیلی  

 زیاد

     اصالً     کم      متوسط زیاد 

 جمع

 378  0    2    46     136    194    تعداد

 100 0/0 53/0 17/12 98/35 32/51 درصد

 های پژوهشمأخذ: یافته

دهندگان خواسته شد که دیدگاه خود را درباره نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه جامعه در این قسمت از پرسشنامه از پاسخ

درصد( نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه جامعه را خیلی  32/51)دهندگان بیشتر پاسخ 11را بیان نمایند. بر اساس اطالعات جدول

 کنند.زیاد تلقی می

 های دولت در زمینه آموزش و پرورشگویان از هزینهاطالع پاسخ -12جدول

 جمع             خیر           بله           

 378              188           190         تعداد       

 100              74/49          26/50         درصد       

 های پژوهشمأخذ: یافته

دهندگان پرسیده شد که آیا از هزینه های دولت برای آموزش و پرورش آگاهی دارید یا خیر در این قسمت از پرسشنامه از پاسخ 

 اند.های دولت در زمینه آموزش و پرورش اطالع داشتهدرصد( از هزینه 26/50گویان )بیشتر پاسخ 12که با توجه به اطالعات جدول

 های آموزشی و پژوهشیبا وقف در حوزه فعالیت گویانآشنایی پاسخ -13جدول

 جمع            خیر          بله           

 378            197          181         تعداد       

 100            12/52         88/47        درصد      

 های پژوهشمأخذ: یافته

 های آموزشی و پژوهشی آشنایی نداشتند.درصد( با وقف در زمینه فعالیت 12/52گویان )پاسخبیشتر 13با توجه به اطالعات جدول 

 گویان با اوراق وقفآشنایی پاسخ -14جدول

 جمع            خیر          بله           

 378            283          95          تعداد        

 100           87/74         13/25       درصد       

 های پژوهشمأخذ: یافته

http://www.joih.ir/


 107-121، ص 1395فروردین، 2جلد ، 10، شماره علوم انسانی اسالمی
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

رسانی اند و بقیه افراد به دلیل عدم اطالعگویان با اوراق وقفی آشنایی داشتهدرصد پاسخ 13/25تنها  14با توجه به اطالعات جدول

 اند.دولت و اداره اوقاف و امور خیریه با اوراق وقف آشنایی نداشته

 های خیرین مدرسه سازگویان از فعالیتپاسخاطالع  -15جدول

 جمع            خیر         بله          

 378            89         289        تعداد       

 100            54/23        46/76       درصد       

 های پژوهشمأخذ: یافته

 اند.ساز آشنایی داشتههای خیرین مدرسهدرصد( با فعالیت 46/76)گویان بیشتر پاسخ 15با توجه به اطالعات جدول

 گویانساز از دیدگاه پاسخهای خیرین مدرسهارزیابی فعالیت -16جدول

خیلی  

 زیاد

   زیاد    

 متوسط

 جمع   اصالً   کم

      تعداد   

143 

    205     26       3    0   378 

 100 0/0 80/0 90/6 38/54 93/37 درصد

 های پژوهشمأخذ: یافته

های خیرین گویان خواسته شد که دیدگاه خود را در رابطه با مفید و مؤثر بودن فعالیتدر این قسمت از پرسشنامه از پاسخ

در ساز را های خیرین مدرسهدرصد( فعالیت 38/54گویان )بیشتر پاسخ 16ساز در جامعه بیان نمایند. با توجه به اطالعات جدولمدرسه

 کنند.جامعه خیلی مفید و مؤثر تلقی می

 مدرسه سازگویان به خیرینمیزان اعتماد پاسخ -17جدول

خیلی  

 زیاد

    زیاد 

 متوسط

 جمع  اصالً   کم      

      تعداد  

130 

 200       45    3    0  378 

 100 0/0 79/0 90/11 91/52 39/34 درصد

 های پژوهشمأخذ: یافته

ساز به عنوان مؤسسین مؤسسه گویان خواسته شد که میزان اعتماد خود را به خیرین مدرسهاز پرسشنامه از پاسخ در این قسمت

 اند.ساز خیلی اعتماد داشتهدرصد( به خیرین مدرسه 91/52گویان )بیشتر پاسخ 17وقفی بیان نمایند. با توجه به اطالعات جدول

 رکیب اعضای هیئت امنای مؤسسه وقفیگویان برای تعیین تپیشنهاد پاسخ -18جدول

 درصد       تعداد       

 96/21       83        آموزش و پرورش  

 94/7        30        اوقاف و امورخیریه  

 33/33       126        سازخیرین مدرسه  

 02/14       53        امام جماعت یا امام جمعه  

 84/19       75        خیرین و معتمدین با سابقه محلی  

 91/2       11        معلمان و فرهنگیان با تجربه  

 100        378       جمع  

 های پژوهشمأخذ: یافته

در هیئت امنای دهندگان خواسته شد که از بین موارد مطرح شده که کدامیک را برای عضویت در این قسمت از پرسشنامه از پاسخ

درصد مخاطبانی که آموزش و پرورش، اوقاف و امور خیریه، خیرین  18کنند. با توجه به اطالعات جدول مؤسسه وقفی پیشنهاد می

 ،96/21اند به ترتیب ساز، امام جماعت یا امام جمعه، خیرین و معتمدین با سابقه محلی، معلمان و فرهنگیان با تجربه را پیشنهاد دادهمدرسه

 اند.بوده 91/2، 84/19، 02/14، 33/33، 94/7
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 دهندگانبخش سوم: اطالعات نهادي پاسخ 9-3

 گردد.بخش سوم پرسشنامه مربوط به سؤاالت نهادی بوده است لذا اطالعات به دست آمده از این بخش ارائه می

 

 اطالعات به دست آمده از بخش سؤاالت نهادی پرسشنامه -19جدول

 جمع صددر تعداد  متغیرها

 مشارکت در وقف

 66/25 97 بله

خی 378

 ر
281 34/74 

 مشارکت  در وقف آموزشی و پژوهشی

 61/10 41 بله

خی 378

 ر

337 39/89 

  های پژوهشمأخذ: یافته

درصد آنان در  34/74اند و دهندگان تاکنون در سنت حسنه وقف شرکت کردهدرصد پاسخ 66/25، 19با توجه به اطالعات جدول 

اند. همچنین اطالعات جدول بیانگر این خواهانه خود را به صورت نذر، صدقه، زکات و ... انجام دادههای خیراند و کمکوقف شرکت نکرده

 اند.دهندگان در وقف آموزشی و پژوهشی شرکت کردهدرصد پاسخ 61/10است که تنها 

 هاي پژوهش. نتایج و بحث فرضيه10
 دهد.ها را نشان میهجدول زیر خالصه نتایج فرضی

 های پژوهشنتایج فرضیه -20جدول

 درجه آزادی متغیرها
دو محاسبه خی

 شده

میزان 

 داریمعنی

حالت 

 داریمعنی

 + 000/0 402/79 2 درآمد ماهانه

 + 000/0 363/63 3 تحصیالت

 - 501/0 382/1 2 سن

 - 44/0 065/4 1 سابقه وقف

آشنایی با 

 اوراق وقف
1 979/5 014/0 + 

 های پژوهشمأخذ: یافته

پردازد که با توجه به اطالعات فرضیه اول پژوهش به نقش درآمد در میزان وقف برای آموزش و پرورش از طریق مؤسسه وقفی می

 داری بر روی میزان وقف دارد بدین معنا که با افزایش سطح درآمد میزان وقف ازشود که درآمد اثر مثبت و معنیمالحظه می 20جدول 

 شود.یابد. بنابراین فرضیه اول رد نمیطریق مؤسسه وقفی افزایش می

پردازد که با توجه به اطالعات فرضیه دوم به نقش سطح تحصیالت در میزان وقف برای آموزش و پرورش از طریق مؤسسه وقفی می

یق مؤسسه وقفی دارد بدین معنا که با داری بر روی میزان وقف از طرشود که سطح تحصیالت اثر مثبت و معنیمالحظه می 20جدول 

 شود.یابد. بنابراین فرضیه دوم رد نمیافزایش سطح تحصیالت میزان وقف از طریق مؤسسه وقفی افزایش می

 20پردازد که با توجه به اطالعات جدول فرضیه سوم به نقش سن در میزان وقف برای آموزش و پرورش از طریق مؤسسه وقفی می

 شود.است. بنابراین فرضیه سوم رد می معنیه اثر سن منفی و بیشود کمالحظه می

شود مالحظه می 20باشد که با توجه به اطالعات جدول ی وقف را بر میزان وقف برای آموزش و پرورش میفرضیه چهارم اثر سابقه

 شود.میبر روی میزان وقف دارد. بنابراین فرضیه چهارم رد  معنیی وقف اثرمنفی و بیکه سابقه

فرضیه پنجم بیانگر این است که آشنایی بیشتر افراد با اوراق وقفی اثر مثبت بر روی میزان وقف آنان از طریق مؤسسه وقفی دارد 

شود آشنایی با اوراق وقفی اثر مثبت و معنی داری بر روی وقف دارد بدین معنا که آشنایی مالحظه می 20که با توجه به اطالعات جدول 

 شود.شود. بنابراین فرضیه پنجم رد نمیاوراق وقفی باعث افزایش وقف آنان برای آموزش و پرورش میبیشتر با 

 بحث ونتيجه گيري:
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ام قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره . طبق اصل سی1

لت مشکالت ساختاری اقتصاد ایران، دولت در عرضه بهینه و به قدرکفایت آموزش و پرورش در ایران با کمبود متوسطه فراهم سازد. اما به ع

منابع مالی مواجه است و به وظایفی که قانون اساسی بر دوش آن نهاده است نتوانسته عمل کند. بنابراین مشارکت مردم برای جبران 

 شکست دولت در این عرصه الزم است. 

های مهم اقتصادی ز ابزارها جلب مشارکت مردم برای تأمین مالی آموزش و پرورش استفاده از نهاد وقف است. وقف یکی از  نهاد. یکی ا2

عنوان یک ابزار مالی کارآ این خصوصیت را دارد که در بخش عمومی یا خصوصی مورد چنین وقف بهالمنفعه دارد. همی عاماست که جنبه

 استفاده واقع شود.

های زمانی خاصی واجد کارایی بوده است ولی در بلندمدت و با توجه به تغییر سپهر شیوه سنتی وقف گرچه ممکن است در دوره. 3

باشد. بنابراین باید دایره موقوفات را به سوی ابزارهای جدید ها بسیار پایین میاقتصادی عصر ما، دارای کارایی نبوده و بازده اقتصادی آن

د بیشتری بتوانند در این سنت حسنه شرکت کنند. اوراق وقف، فرصت مشارکت را برای افرادی که توانایی مالی کمتری سوق داد تا افرا

 آورد.دارند را فراهم می

رای ی انتشار اوراق وقفی بر اساس عقد صلح بدانند لذا برنامهای از فقیهان شیعه، وقف پول را مغایر با شریعت اسالم میرو که پاره. از آن4

تواند مشارکت حداکثری مردم برای جبران شکست دولت در تأمین تأمین مالی آموزش و پرورش را طراحی کردیم. استفاده از این طرح می

های وقفی تأسیس ها و بنگاهآوری شده از فروش اوراق وقفی مؤسسهساز با وجوه جمعمالی آموزش و پرورش را جلب کند. خیرین مدرسه

 شود. ها صرف تأمین مالی آموزش و پرورش میها و بنگاهحاصل از آن مؤسسهکنند و سود می

. طرح پیشنهادی این پژوهش ، یک برنامه وقف عام است و تعریف وقف که حبس عین وتسبیل منافع باشد بر آن صادق است. زیرا با 5

شود و د و منافع آن برای گروهی تسبیل میشوشود و آن مؤسسه حبس میای تأسیس میدرآمد حاصل از فروش اوراق وقفی مؤسسه

 شود.  یابد که در این طرح، منافع حاصل از آن مؤسسه صرف تأمین مالی نهاد آموزش و پرورش میاختصاص می
شود برای مدیریت علمی و کارآمد موقوفات و افزایش مشارکت مردم در جهت تأمین مالی آموزش و پرورش، سازمان اوقاف . پیشنهاد می6

ها مردم را با اوراق وقفی آشنا کنند و آنان را تشویق به خریداری اوراق وقفی های جمعی تبیین کند و رسانهماهیت اوراق وقفی را برای رسانه

برای تأمین مالی آموزش و پرورش نمایند تا مشارکت حداکثری مردم در جبران شکست دولت در تأمین مالی آموزش و پرورش تضمین 

ی انسانی زمینه بیشتری برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم شود و بار مالی دولت کاهش یابد و دولت فرصت بیشتری سرمایه شود و با رشد

 را برای انجام سایر وظایف قانونی خود بیابد.

دهند. جوانان تحصیل  ساز اصفهان جمعیت هدف برای فروش اوراق وقفی را افراد تحصیل کرده و افراد با درآمد باال قرار. خیرین مدرسه7

های جدید وقفی آشنایی ندارند توانند با رفتار خود بر افراد دیگر خانوار خود اثر بگذارند و نقش مؤثری در تشویق افرادی که با شیوهکرده می

 .برای خرید این اوراق وقفی داشته باشند
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