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  چكيده
 بـراي  مسـكن  مـالي  تأمين راهكار ارائه. هستند رو مسكن با مشكل روبه يةته يدرآمد برا اقشار كم

تحقـق   يمقاله است. در راسـتا  ينهدف ا   يتعاون يقاز طر يدرآمد در چارچوب اوراق وقف كم اقشار
 چـارچوب  در وقفـي  صـندوق  يـك  اي  و كتابخانـه  يمقاله نخست با روش اسـناد  ينهدف در ا ينا

 قالـب  در وقفـي  صـندوق  از اسـتقبال  ميـزان  ميداني تحقيق روش با سپس. است شده طراحي تعاوني
 صـندوق  تئوريك لحاظ به دهد  مي نشان نتايج. است شده سنجيده پرداخت به تمايل پرسشنامه يك
 مـالي  تـأمين  در مستقيم طور به وقف صندوق وجوه اول حالت در: است طراحي قابل حالت سه در

 شـود   مي استفاده مسكن مالي تأمين در وقفي صندوق اين سود دوم، حالت در شود؛  مي استفاده مسكن
 اصـلي  منـابع  و يابد  مي اختصاص مسكن ساخت به تعاوني سود و وقف وجوه سود آخر حالت در و

 مبـالغي  پرداخت به تمايل افراد بيشتر دهد  مي نشان پرسشنامه نتايج همچنين،. شود  يم   گذاري  سرمايه
اعتمـاد   يـات، مال يـزان م يرهايمتغ يزدرآمدها دارند و ن كم مسكن ساخت براي خود ماليات از بيش

به پرداخـت افـراد    يلتما يزانبر م يرينساخت مسكن توسط خ ييكارا يشبه سازمان اوقاف و افزا
  اثر مثبت دارد.   درآمدها  مسكن كم يمال ينكمك به تأم يبرا

  .يتعاون ي،مسكن، وقف، اوراق وقف ي،مال ينتأم :يديواژگان كل
  JEL: . C1, D3, P13, R21 بندي طبقه
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  مقدمه. ١

 مشـکل با مسکن تهیۀ برای درآمد کم اقشار دارد. اهمیت جامعه وها خانوار برای مسکن مالی تأمین
 رونـد. مـی مسـکن غیررسـمی بازارهـای سـمت به اقشار این بنابراین، هستند.رو  روبه مالی تأمین
 نقـص و جـرم بزهکـاری،ماننـد  اجتمـاعی پیامدهای روحی، زیانبار آثار بر افزون نامناسب مسکن
 دارای هـای محله و استانداردغیر و شلوغ ویرانه، های خانه، واقع در دارد. دنبال به را مقررات و قوانین
 مختلـف تحقیقـات آیند. میشمار   به خیزی جرم در مؤثر عوامل جمله از خانه، پایین مالکیت میزان
 در کودکـان زنـدگی وضـعیت پیشـرفت به پایین، درآمد با طبقات برای مسکن ایجاددهد  می نشان

 کـه است مطلب اینکننده  بیان )١٩٩٧( 1ترنر و آلن تحقیقات کند. می کمک درآمد کم خانوارهای
 معنـادار رابطـۀ کنند، می زندگی آن در که ای محله های ویژگی با کودکان رفاه بر ای یارانه مسکن آثار
 آموزشـی امکانـاتنبودن  و آمیز خشونت خیز، جرم نظم، بی آشفته،های  لهمح در ندگی؛ یعنی زدارد
 مجهـز و سـالم ایمـن،هـای  همحلـ در زندگی برعکس است. کودکان موفقیت کنندۀ تضعیف الزم،
 مفهوم از ١٩٩۶ سال در بشر اسکان جهانی گزارش دهد. می افزایش موفقیت برای را کودکان شانس
   کند. می استفاده درآمد فقر جای به 2سکونت فقر

 مشـکالتی آنهـا از برخـی کـه شده انجام دولت توسط افراد شدن دار خانه برای مختلفی اقدامات
 سبب ثانویه رهنی وام و اعتباری های سیاست وسیلۀ به مسکن مالی تأمین مثال، برای. است دربرداشته

 اصـولی مـالی تـأمین راهکارهـای بـه مسـکن، مشـکل حـل برای. است شده تورم ایجاد و پول خلق
راسـتا هـدف  یـن. در ااسـت نیـاز جامعـه مـذهبی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، شرایط با متناسب

 یتعـاون یـقاز طر یدرآمـد در چـارچوب اوراق وقفـ مسکن اقشار کـم یمال ینراهکار تأم ۀارائ یقتحق
 یـلتما یـزانم یدانیم یقطرح با روش تحق ینا یتاستقبال و موفق یزانسنجش م یبرا ین،است. همچن

  .  شود  یم یآن بررس یبه پرداخت افراد برا
  

  پیشین مطالعات .٢

 مسـکن، تـأمین بـرای مرسـوم هـای  روش بـه مربـوط خـارجی و داخلـی مطالعات قسمت این در
  بـه )١( جـدول در و بررسی ها  تعاونی مالی تأمین های  شیوه و مسکن تأمین برای اسالمی های  روش

  :است شده ارائهاختصار 
 

                                                           
1. Allen and Turner    2. Living in Poverty  
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  داخلی مطالعات خالصۀ: ١ جدول

  یجنتا موضوع مقاله  یسندگاننام نو

محمدرضا دالل 
 یپور محمد 

)١٣٧٠(  

سرپناه  ینتأم یاساس یها روش
 یدرآمد شهر  کم یخانوارها یبرا

  در حال توسعه یدر کشورها

در  یدرآمد شهر اقشار کم یمسکن برا ینتأمیراهبردهایبررس
نکات ضعف و قوت هر کدام هدف از  یاندر حال توسعه و ب یکشورها

حل مشکل مسکن  یمناسب برا یاستراتژ یافتن ی،مطالعه و بررس ینا
  است. یراندر ا

 یصرام ینحس
)١٣٧٧(  

 یمسکن برا یمال ینتأم
 طریق از شهری ی درآمدها کم

 ها تعاونی

 یتیو مسکن حما یساز  کوچک ی،ساز  انبوهانداز، پسیهایاستسیانب
کند.  یم یانمسکن ب یراهکارها را تعاون یناز بهتر  یکیو  یو اجتماع

 یها بخش ینب یسۀو به مقا یدانیو م یاسناد یها از روش یبیترک
  پردازد. یم یو تعاون یدولت ی،خصوص

و یدالل پور محمد 
 )١٣٨٠( یندهخوب آ

یمسکن براینتأمیهایاستس
  مشکل فقر برطرف نشده است. یها استفاده شده ول یاز تعاون یشترب یدرآمد شهر کمیهاگروه

 یها مسکن گروه ینتأم یها روش  )١٣٨۴( یسرور 
  درآمد کم

وام  یا یاعم از وام رهن یاعتبار  یها یاستها مانند سروشیشتربیبررس
 یها  یو فروش اوراق مشارکت، نقش دولت، نقش تعاون یهثانو یرهن

  و ... . یناز زم ینهبه ۀمسکن، استفاد

 یرهو م ییخدا
)١٣٩٠(  

ینۀدر زمیبر تجارت جهانیمرور 
درآمد  کم یها مسکن گروه ینتأم

 یشهر 

درآمد در چهار گروه شامل  کم یها مسکن گروهینتأمیهایاستس
و خدمات  ینزم یاستمسکن، س ینتأم یاستساخت مسکن، س یاستس

  .شود یم یبررسیمنتج از راهبرد توانمندساز یهایاستو س

ممتاز  یانآنجل
)١٣٩١(  

مسکن  یها پروژه یمال ینتأم
  درآمد اقشار کم

مسکن امن، سالم و ینتأم یدرآمد راهبردها مسکن اقشار کمینتأمیبرا
 ینب یهماهنگ یجادهمه، ا یو برا یضخانوار، بدون تبع یدر استطاعت مال

و  یشیآما یها یاستو س ییو روستا یمسکن، توسعه شهر  یها برنامه
  لحاظ شود. یداز مسکن با یدر برخوردار  یا منطقهیهایکاهش نابرابر 

 یتاسم−یکهو
)١٩٩٨(  

مسکن در بنگالدش: بهبود  ینتأم
مسکن  یبه منابع مال یدسترس

متوسط و  یتوسط گروه درآمد 
  یینپا

متوسط درآمد الزم است  یادرآمد  کم یکمک به خانوارهایبرا−
ارائه شود که باعث  یدولت یها مسکن یجا به یا یارانه یها برنامه

 شود؛ یمشارکت خانوارها در بازار مسکن م
 یقبا درآمد متوسط که وام خود را از طر  یرندگانگ از وام یبانیپشت −

  انجام شود.یدبا یرند،گ یم یبخش خصوصیمالینتأم

 ینگگانز و ک
)٢٠٠٣(  

 برای خانه برای گذاری یاستس
  درآمد کم یها خانواده

مسکن  یطرف تقاضا و عرضه برا یگزینجایهااز روشیبرخ
و  ینها، مربوط به قوان طرح یناز ا یشده است. تعداد یدرآمدها بررس کم

باشد  یبا اشتراک سهم م ینمسکن و طرح زم یساتمقررات دولت، تأس
  شود. یاز طرف دولت بررس یدکه با

احمد و احمد 
)٢٠٠٨(  

 نمونۀ: یخرد اسالم یمال ینتأم
  استرالیا بررسی

 یج،تدر  خرد به یمالینتواند در تأم یم یادهد که استرالینشان میجنتا
 یازتر با توجه به ن خرد خالقانه یمال ینتأم یها یکانجام تکن یسو  به

  رود. یشخود پ یانمشتر 

  )٢٠٠٩( یمابراه
 یمال ینتأم یدر اسالم برا یاآ

 یطراح یتوان هدف یمسکن فقرا م
  کرد؟

 یاندر م یداخلیها با استفاده از اهرم یمالینروش تأمیکۀارائ
 یمال یتعاون یک یقخانه هستند (از طر  یتکه خواستار مالک یازمندانین

 یبدون پشتوانه باعث شکست بازارها یها وام یراباشد؛ ز  یمسکن) م
  شود. یم یمال

 ینگ،دول
 یوواندنبرگ و تولنت

)٢٠١٣(  

مسکن، نقد ویمالینمسکن و تأم
 ۀتوسع یها ینکاز ل یبررس

 یاقتصاد

آن و کاهش فقر ارتباط وجود دارد.  یمال ینمسکن و امکان تأمینب
مسکن و بهبود سالمت وجود  یفیتک ینب یارتباط معنادار  ینهمچن

  دارد.
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راهکارهـای زیـادی بـرای حـل مشـکل مسـکن دهـد،   به اختصار مطالعات پیشین نشـان مـی
های قبلی ارائـه راهکـاری  درآمدها ارائه شده است. وجه تمایز و دستاورد این پژوهش با پژوهش کم

جدید مبتنی بر صندوق وقف اسـت؛ البتـه درخصـوص صـندوق وقـف مطالعـاتی ماننـد سـروش 
) انجـام ١٣٩٣ان () و عیسوی و همکـار١٣٩٠)، سروش (١٣٨٨)، موسویان و نصرآبادی (١٣٨٧(

کارگیری صندوق وقف در تـأمین  حلی برای به پی ارائه راه  طورخاص در شده است؛ ولی این مقاله به
طـور عمـده بـه بررسـی تئوریـک  درآمد است. در ضمن مطالعـات قبلـی بـه مالی مسکن افراد کم

سنجش اسـتقبال از که دستاورد دیگر این مقاله  اند؛ درحالی  راهکارهای تأمین مالی مسکن پرداخته
  راهکار ارائه شده با استفاده از یک تحقیق میدانی است. 

  
   مسکن مالی تأمین تئوریک مدل .٣

 خصوصـی، کلـی دسـته سـه به که شده طراحی درآمدها کم شدن دار خانه برای مختلفی های  روش
 از گروهـی تجمیـع یعنـی تعـاونی صـورت بـه مسـکن تـأمین اسـت. تقسـیم قابل دولتی و تعاونی
 اعضـا توسـطعمومـًا  سـرمایه، روش ایـن در تعاونی. شرکت یک قالب در مسکن کنندگان مصرف
 اساسـی قـانون ۴۴ اصـلبراسـاس  گیـرد. مـی انجـام اعضا دست به نیز امور ادارۀ و شود می تأمین

 قـانون ۴٣ اصل در است. کشور اقتصادی های بخش از یکی تعاون بخش ایران، اسالمی جمهوری
 اهـداف تحقـق و اقتصـاد محـوری انسـان بر دارد، تأیید کشور اقتصادی نظام ضوابط بر که اساسی
کید تعاونی بخش توسعه و اجتماعی عدالت  بـه توجـه بـا مسـکن تعـاونی اسـت. شـده  ویـژهی تأ
 تعاونی مالی تأمین مشکل ولیاست؛  مسکن تأمین در مناسب سازوکاری ویژه، مزایای و ها ویژگی
  دارد. زیادی اهمیت درآمد کم اقشار برای مسکن

شـوند کـه اوراق  ابزارهای مالی اسالمی به دو بخش ابزارهای انتفاعی و غیرانتفاعی تقسـیم مـی
های ابزارهای غیرانتفاعی هستند. در این پـژوهش بـا ارائـۀ یکـی از  الحسنه زیر بخش وقفی و قرض

اسـت. شـرکت تعـاونی ابزارهای مالی اسالمی (وقف) سعی در پوشش تأمین مـالی مسـکن شـده 
تواند با انتشار اوراق وقفی ساخت مسکن از خیرین تأمین مالی کند. در استفاده از وقف  مسکن می

)، ١٣٨٨)، موسـویان و نصــرآبادی (١٣٨٧و اوراق وقفـی مطالعـات متعـددی از جملـه سـروش (
اختار ) انجام شده که در این مقاله برای طراحـی سـ١٣٩٣) و عیسوی و همکاران (١٣٩٠سروش (

درآمدهای از محل وقف از این مطالعـات اسـتفاده شـده  تئوریک صندوق مشترک تأمین مسکن کم
عنـوان یـک منبـع مـالی بـرای سـاخت مسـکن وارد تعـاونی  است. در این طرح، صندوق وقف بـه

دلیل سـاخت  ها به شود. مزیت قرار دادن این صندوق در ساختار تعاونی آن است که این تعاونی می
  تر و به تعداد انبوه بسازند. هایی ارزان توانند خانه  های ناشی از مقیاس می  جویی صرفه انبوه و
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شود و خیرین جهـت  عنوان صندوق عامل فروش انتخاب می در این پروژه یک صندوق وقف به
تواننـد بـه صـندوق وقفـی مراجعـه کننـد.  خرید اوراق وقفی که در مبالغ متفاوت موجود است می

اش کمک بـه سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه بـرای  اوراق نیز حضور دارد که وظیفهمشاور طراحی 
توان وظیفه هماهنگ  براین می طراحی مناسب اوراق و نیز جریانات نقدی مربوط به آنهاست و افزون

هـای تـأمین  تـوان بـر عهـده شـرکت کردن دیگر ارکان را نیز بر عهدۀ وی قرار داد. این وظیفه را مـی
عنوان بانی درخواسـت  گذاری قرار داد. تعاونی مسکن به اوران عرضه و مشاوران سرمایهسرمایه، مش

دهد. پـس  درآمدها را به سازمان اوقاف و امور خیریه می انتشار اوراق وقفی ساخت مسکن برای کم
از موافقت سازمان اوقاف و گذراندن مراحل اداری یک هیئت مؤسس که اعضای آن باید از هـر دو 

  شوند.  دار ادامۀ فرایند انتشار اوراق وقفی می اونی و سازمان اوقاف انتخاب شود عهدهنهاد تع
در طراحی برگۀ اوراق وقفی اگر فقط قرارداد وقف باشد، درواقع پول وقف شده و بیشتر مراجـع 

یسک و اگر هم صیغه را تا بعد از اتمـام پـروژه نخواننـد مشـکالتی ماننـد ر 1تقلید موافق آن نیستند
ده از ستفاءایسک سو، رسرمایهد یسک مالکیت سو، رقفت وایسک فو، رقفوقصد از گشت زبا
کـه فـرد مبلـغ  صـورت شود؛ بدین آید. بنابراین، سه قرارداد در طراحی اوراق وارد می ه پیش میجوو

بخشـد و در اینجـا رابطـۀ فـرد بـا پـول خـود قطـع  به برای امور خیریه میمورد نظر را طی قرارداد ه
شود؛ ولی برای پول وقفی صورت نگرفته است و موکل که از طرف سازمان اوقاف و امور خیریه  می

است با توجه به اختیارات و وظایفی که برعهده دارد باید این وجوه را در راستای هدف مورد نظر بـه 
از اتمام پروژه صیغۀ وقف خوانده شود؛ به این مفهوم کـه مالکیـت مسـکن بـه  انجام برساند و پس
شـود. در مرحلـۀ بعـد از   برداری از مسکن به افراد واگذار مـی  شود و فقط حق بهره  افراد واگذار نمی

شـوند  انتشار اوراق هیئت امنا و هیئت مدیره برای سرعت بخشیدن به روند انتشار اوراق تشکیل می
  کند.  مدیره را هیئت امنا و هیئت امنا را هیئت مؤسس انتخاب می که هیئت

های هیئت نظـارت  برای اجرای صحیح انتشار اوراق و عمل به نیت واقفان دو هیئت دیگر به نام
ای انتخـاب  گونه شود. در ساخت مسکن، پیمانکار نیز باید به شرعی و هیئت اجرایی نیز تشکیل می

پـذیر باشـد. هیئـت مـدیره متشـکل از امـین و  بهترین نحو ممکن امکـانشود که ساخت دارایی به 
گـذاران بـر مصـرف  عنوان امـین سـرمایه تواند به حسابرس است که در این طرح سازمان اوقاف می

صورت درست نظارت کنـد.  نمودن وجوه در تمامی مراحل اجرای ساخت مسکن از ابتدا تا انتها به
هـا و  ست که به مصرف صـحیح وجـوه، نگهـداری حسـابحسابرس، شخص یا سازمان حقوقی ا

                                                           
 عظام مراجع گرید  و اند  رفتهیپذ را پول وقف صحت یصانع و یگرام ،یمظاهر ،یشاهرود یهاشم معاصر یفقها نیب در. ١

  ).١٣٩٣ همکاران، و یسو ی(ع اند  کرده مخالفت آن با دیتقل
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هـای  های زمانی مشخص، گـزارش کند. وی ملزم است تا در دوره میزان پیشرفت طرح رسیدگی می
مربوط را به بانی، امین و خیرین ارائه کند. هیئت نظارت شرعی در تمامی مراحـل اجـرای سـاخت 

. سـرانجام هیئـت اجرایـی وظیفـه شـروع و مسکن بر انجام آن متناسب با نیت واقفان نظـارت دارد
  المنفعه را برعهده دارد. ساخت پروژه عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقف گذاری سرمایه مشترک صندوق ارکان :١ شکل

 
  پروژه ساخت دوره مراحل .١−٣

 کنـد. در ایـن  های مقدماتی پروژۀ مورد بررسـی را تعیـین مـی تعاونی مسکن پس از بررسی
شـود و  مرحله ضمن تبیین مدل عملیاتی انتشار اوراق وقـف، ارکـان مـورد نظـر تعیـین مـی

مدنظر (ساخت خانه) توسط مهندسان مشـاور بندی مناسب برای انتشار اوراق و طرح  زمان
  شود؛ مشخص می

  واسط (ناشر) با گرفتن مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اوراق وقف در مبالغ مختلـف
 پردازد؛ های خیریه به توزیع اوراق می کند و از طریق صندوق عامل و مؤسسه منتشر می

 قـف بـه مـردم نیکوکـار وجـوه را هـای خیریـه بـا واگـذاری اوراق و صندوق عامل و مؤسسه
 کند؛ آوری می جمع

 پـردازد کـه ایـن سـازمان وجـوه را وارد  آوری وجوه، آنها را به سازمان اوقاف می پس از جمع
 نماید؛ صندوق وقف تحت نظر تعاونی می

 ) و امـین (نماینـدۀ گـذاری موقوفـات کشـور مؤسسـه توسـعه سـرمایهدر این مرحله واسط (
پردازند کـه از طـرف بـانی  قاف) به تأیید پیمانکار و نیز ناظر طرح میفقیه در سازمان او ولی

 (تعاونی مسکن) معرفی شده است.

 یاجرا کمیته
 واقفان ثبت

 فقهی کمیته
 متولیصندوق مدیر ضامن حسابرس امین وقف

اجرایی هیئت  نظارت هیئت مدیره هیئت
 شرعی

 تعاونی شرکتاوقاف سازمان
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 . مراحل دوره واگذاری پروژه٢−٣

  پس از پرداخت وجوه، ناظر در مراحل مختلف ساخت و تکمیل پروژه بـر نحـوه تخصـیص
کند تا پروژه با باالترین کیفیت تکمیل شود و مدیر پروژه آخـرین بخـش  ها نظارت می هزینه

 هزینه ساخت را دریافت نماید؛ 
 دهد؛ پس از ساخت و تکمیل پروژه، مدیر آن را به سازمان اوقاف و امور خیریه تحویل می 
 فقیـه در سـازمان اوقـاف بـه نیابـت از  پس از تحویل پروژه به سازمان اوقاف، نماینـده ولـی

 کند؛ فان، اقدام به اجرای صیغه وقف میواق
 شـود  برداری به متولی واگذار مـی پس از اجرای صیغه وقف و تحقق وقف، پروژه جهت بهره

 ).١٣٨٠(حائری یزدی، 
) سه حالت اختصاص وجـود وقفـی بـه تـأمین مـالی تعـاونی مسـکن ۴) تا (٢های (  در شکل

  درآمدهای مشخص شده است.  کم
  

  
 

  مسکن برای سرمایه کل صرف حالت در تعاونی چارچوب در وقف صندوق طراحی :٢ شکل

 

که در صندق وقف است مسـتقیمًا وارد سـاخت ) کل مبلغ اوراق وقفی ٢در حالت اول (شکل 
  شود.  مسکن شده و در پایان گزارشی از روند اجرا، برای سازمان اوقاف ارسال می

 
  

  
 

  مسکن ساخت برای سرمایه سود که حالتی در وقف صندوق طراحی :٣ شکل

١شمارهوقفی اوراق خرید

٢شمارهوقفی اوراق خرید

٣شمارهوقفی اوراق خرید

 ساختوقف صندوق
 مسکن

 برای گزارش ارسال
 اوقاف سازمان

 برای گزارش ارسال
 خیرین

١شمارهوقفی اوراق خرید

٢شمارهوقفی اوراق خرید

٣شمارهوقفی اوراق خرید

 صندوق
 وقف 

 برای گزارش ارسال
 اوقاف سازمان

 یگزارش برا ارسال
  یرینخ

سود

پولاصل

 ساخت
 مسکن

 قراردادهای وارد صندوق مدیر
 شودمی اسالمی
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) مشـخص شـده در حالـت دوم کـل وجـوه اوراق وقفـی کـه خیـرین ٣طورکه در شکل ( همان
 شود.   سود آن در ساخت مسکن استفاده میگذاری و از  اند سرمایه خریده

 
 
 
 
 
 

 
  

  مسکن ساخت برای وقف مبنای با تعاونی سود و اوراق سود که حالتی در وقف صندوق طراحی :۴ شکل

وارد  یتعـاون یکه اعضـا یو سود وجوه یاوراق وقف یگذار  یه) سود سرما۴در حالت سوم (شکل 
 وقف مبنای بر نیز تعاونی منابع که است گفتنی. یابد  یمسکن اختصاص م یمال ینبه تأم اند کرده یتعاون
شـود؛   یدر هر سه روش به افراد منتقل نمـ یدشدهتول یها  مسکن یتمالک ینگردد. همچن  می مالی تأمین

شـود. در   یگذار مو استفاده از آن به افراد وا یبردار  دارند و فقط حق بهره یوقف یتها ماه  مسکن ینا یراز
اگر صندوق وقف  ینسازمان اوقاف باشد. همچن یاتواند صندوق وقف   یم یضمن در هر سه روش متول

  خواهد داشت. یمشخص شود، سازمان اوقاف نقش نظارت یعنوان متول به
  

  میدانی مطالعه. ۴

 میـدانی تحقیـق یـک قبـل بخـش در شده ارائه طرح از استقبال میزان بررسی جهت قسمت این در
 گوناگونی انواع گیری نمونه هستند. اصفهان شهر پزشکان پژوهش این آماری جامعه شود.  می انجام
 افـراد از یک هر به گیری نمونه نوع این در .است ساده تصادفی گیری نمونه پژوهش این روش و دارد

 حجـم و N جامعـه حجم اگر عبارتی به شود. انتخاب نمونه تا شود می داده مساوی احتمال جامعه
 انتخـاب بـرای اسـت.n/N  مساوی نمونه در جامعه فرد هر انتخاب احتمال کنیم، فرض n را نمونه
 ۴۵٠٠ حـدود اصـفهان شـهر در پزشـکان تعـدادچـون  شـود. می استفاده مورگان جدول از نمونه
 .اسـت ٣۵١ بررسـی مـورد نمونۀ مورگان جدول به توجه با نیاز مورد نمونۀ تعداد بنابراین؛ باشند می
  است. شده انجام نفر ٣۶٠ بین در 1پرسشنامه توزیع باسرانجام  تحقیق این

                                                           
  .است شده ارائه مقاله وستیپ درپرسشنامه  متن. ١

منابع تعاونی

٢خرید اوراق وقفی شماره

٣خرید اوراق وقفی شماره

صندوق 
 وقف 

ارسال گزارش برای 
 سازمان اوقاف

ارسال گزارش برای 
 صندوق سود خیرین 

اصل پول

ساخت 
 مسکن

مدیر صندوق وارد قراردادهای 
 شوداسالمی می

سود تعاونی با رضایت اعضا

١خرید اوراق وقفی شماره
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  مشروط ارزشیابی روش. ١−۴

 غیربازاری خدمات و کاالها برای افراد، پرداخت به تمایل گیری اندازه برای مشروط ارزشیابی روش
 بـه تمایـل و ها رجحان به راجع فرضیهای  پرسش به افراد های پاسخ روش این در شود. می استفاده

 دریافت یا پرداخت به تمایل کند می تالش روش این آید. می دست هبپرسشنامه  طریق از پرداختشان
 روش. شـود مـیمنجـر  مطلوبیت موقعیت به او های  رجحان انتقال به کهتعیین کند  را کننده مصرف
 تمایـل؛ یعنی باشد می معادل تغییرات و جبرانی تغییرات رفاهی معیارهای شامل مشروط ارزشیابی

 در آنهـا دریافت به تمایل و جبرانی تغییرات همان کاال، کیفیت بهبود برای کننده مصرف پرداخت به
 و اکبـری از نقـل بـه؛ ١٩٨۶ 1،همکـاران و (کامینگز باشد می معادل تغییرات کیفیت، کاهش ازای

  ).١٣٨۶، همکاران
  

  توصیفی های یافته. ٢−۴

سـن و  یالت،سطح تحصـ یت،دهندگان مانند جنس پاسخ یعموم یها یژگیو یفتوصقسمت به  یندر ا
دهد.  یرا نشان م یتجنس یرمتغ یفراوان یع)، توز٢شود. جدول ( یسؤاالت پرسشنامه پرداخته م ینهمچن

 یلدرصد از کل نمونه را تشک ۶/۶٠باشند که  یمرد م ینفر ٣۶٠ ۀنفر از نمون ٢١٨جدول،  یجبراساس نتا
  . یرندگ یدرصد از کل نمونه را دربرم۴/٣٩باشند که  ینفر زن م ١۴٢ ین. همچندهند یم

  
  در نمونه یتجنس یرمتغ یفراوان یع: توز٢جدول 

 یدرصد تجمع هر طبقه یهادادهیدرصد فراوانهر طبقهیفراوان یتجنس
 ٢١٨۶/۶٠۶/۶٠ مرد
 ۴/٣٩١٠٠ ١۴٢ زن
  ١٠٠ ٣۶٠ کل

  
کننده توزیع فراوانی متغیر  )، بیان۶دهد و شکل ( سن را نشان می ) توزیع فراوانی متغیر۵شکل (

میلیون مالیـات  ١٠تا  ١نفری بین  ٣۶٠نفر از نمونه  ٨۶دست آمده،  مالیات است. براساس نتایج به
نفـر  ٣۴میلیـون،  ٣٠−٢٠نفر مالیاتی بـین  ٧۶میلیون،  ٢٠−١٠نفر مالیاتی بین  ١٢٠پردازند،  می

کردند. شکل  میلیون مالیات پرداخت می ۴٠نفر مالیاتی بیش از  ۴۴لیون و می ۴٠−٣٠مالیاتی بین 
دهد. براسـاس  را نشان می» آیا پرداخت مالیات وظیفه ما هست«) توزیع فراوانی پاسخ به سؤال ٧(

                                                           
1. Cummings & et al 
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) توزیـع فراوانـی پاسـخ بـه ٨اند. شـکل (  درصد کل نمونه با این سؤال موافق بوده٩٠نتایج، حدود 
» پرداخت مالیات، سیاست مفیدی است؟ جای بهامکان اجرایی خرید اوراق وقفی  آیا ایجاد«سؤال 

  دهد.  را نشان می
هـای پـایین  آیـا سـاخت مسـکن بـرای گـروه«) توزیع فراوانی پاسخ به سؤال نهم که، ٩شکل (

نفـر  ٢١٩نفر موافـق و  ١٠١دهد. براساس نتایج  را نشان می» درآمدی از جمله وظایف دولت است
آیا به محل خرج اموال وقف شده، در «) توزیع فراوانی پاسخ به سؤال ١٠موافق بودند. شکل (کامًال 

) توزیـع ١١دهـد. شـکل (  را نشـان مـی» راستای نیت واقف توسط سازمان اوقـاف اطمینـان دارم؟
دولـت توسـط  جای بـهآیا اگر ساخت مسکن برای طبقات پـایین درآمـدی «فراوانی پاسخ به سؤال 

) توزیـع ١٢دهـد. همچنـین شـکل (  را نشان می» شود، دارای کارایی بیشتری است؟ خیرین انجام
  دهد.  فراوانی میزان دفعات مراجعه به اداره مالیات در سطح نمونه را نشان می
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 نمونه در مالیات سطح متغیر: ۶ شکلسن در نمونهیر: متغ۵شکل 

 مالیات پرداختجای به وقفی اوراق خرید:٨شکلاستماوظیفهمالیاتپرداخت: ٧ شکل 
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  رنوفیاسم−. آزمون کولموگوروف١−٣−۴
هـای پرسشـنامه  پرسش بودن نرمال بررسی جهت اسمیرنوف−کولموگوروف آزمون از مقاله این در

            است. آمده )٣( جدول در آزمون این نتایج است. شده استفاده
 

 رنوفیاسم−کولموگوروف آزمون جینتا :٣ جدول

آزمونیجهنت یسطح معنادار 
 یتجنس ٠/٠
 یالتتحص ٠/٠
 یاتمال ٠/٠
 دفعات رجوع ٠/٠
 یاتبودن پرداخت مالیفهوظ ٠/٠
استیدیمفیاستسیاوراق وقف یدخر  ٠/٠
دولت استیفۀساخت مسکن وظ ٠/٠
اعتماد به اوقاف ٠/٠
یشتربییکارایرینساخت مسکن توسط خ ٠/٠
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 هـای نرمـال بـودن پرسـش یاست، ادعا ٠۵/٠آزمون کمتر از  یسطح معنادار ینکهبا توجه به ا
اسـتفاده کـرد کـه  یـکناپارامتر یها  آزمون از باید تحلیل برای رو ینشود؛ ازا نمی پذیرفته پرسشنامه

  به کار برده شود. یرنرمالغ یها داده یتواند برا یم
  

  یهمبستگ بی. ضر ٢−٣−۴
طـرح) از  یرش(پـذ وابسـته متغیـر و مسـتقل متغیرهـای بـین رابطه وجود به بردن پی برای ادامه در
عـدم  کننـده بیان صفر فرضیۀ کرامر همبستگی ضریب در. شود یکرامر استفاده م یهمبستگ یبضر

  است.  یردو متغ ینوجود رابطه ب
  

  متقارن معیارهای :۴ جدول

  یارمع
  یاتمال یالتتحص یتجنس

 یسطح معنادار  ارزش یسطح معنادار ارزشیسطح معنادار ارزش
 ٠٠/٠ ٢۴۵/٠ ٢٧٨/٠٠٠٠/٠٠۴٧/٠٣٧٢/٠ یهمبستگ یبضر 

  یارمع
  اوراق یددانستن خر  یدمف  یاتبودن پرداخت مالیفهوظ یاتمالۀرجوع به ادار 

 یسطح معنادار  ارزش یسطح معنادار ارزشیسطح معنادار ارزش
 ٠/٠ ٢١٧/٠ ١٧٧/٠٠٢۴/٠١٢٠/٠٢٧٣/٠ یهمبستگ یبضر 

  یارمع
  یرینساخت مسکن خییکارا اعتماد به سازمان اوقاف

 یسطح معنادار ارزشیسطح معنادار ارزش  
٣۵٠/٠٠/٠۶١١/٠٠/٠ یهمبستگ یبضر 

  
به پرداخت  یلمستقل و تما یرهایمتغ یانم یو سطح معنادار یهمبستگ یب) ضر۴جدول ( در

 یت،به پرداخـت بـا جنسـ یلتما یج،شده است. براساس نتا یمسکن بررس یاوراق وقف یدخر یبرا
اوراق، اعتماد به سازمان اوقـاف و  یددانستن خر یدمف یات،مال ۀدفعات رجوع به ادار یات،مال یزانم

  رابطه معنادار دارد.  یرینساخت مسکن خ ییکارا
  

   ای دو جمله یکلجست یون. آزمون رگرس٣−٣−۴
 کیفـی دلیـل بـه. شود یم یمستقل بررس یرهایبه پرداخت) با متغ یل(تما وابسته متغیر ارتباط ابتدا
 بعـدی دو وابسته متغیر چون همچنین. است شده استفاده کیفی های رگرسیون از وابسته متغیر بودن

 تحلیـل بـرای ای جملـه دو لجسـتیک رگرسـیون از و اسـت) طـرح پذیرش عدم یا پذیرش(امکان 
  . شود می استفاده
 یـیناسـکور جهـت تع یکـا آمـاره .اسـت شده ارائه رگرسیون معناداری آزمون)، ۵( جدول در
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 آن، داری معنـا سـطح و اسـکور  یمدل استفاده شده است. با توجه به مقدار آماره کا یکل یمعنادار
   .شود  می تأیید مدل کلی معناداری و است معنادار لجستیک رگرسیون آزمون

  

ضرایب مدل آزمون :۵ جدول
1

  

Nagelkerke R Square  یدرجه آزاد یسطح معنادار 2اسکوریکاۀآمار   مرحله
۴٧  ٠٠/٠ ٧٩/٠ ۴٢٠/١٢١  مدل

  
اسـت برابـر  یخطـ یوندر رگرسـ R2که معـادل  Negelkerk R Squareمقدار آماره  همچنین،

 متغیرهـای توسـط وابسـته متغیـر تغییرات ازدرصد ۴٧٩/٠ دهد  یم  مقدار نشان یناست. ا ۴٧٩/٠
  شود.  می تبیین لجستیک رگرسیون در مستقل
  

  مدل برآورد نتایج :۶ جدول

 یخطا یرتأث یبضر  یرمتغ
سطح  والد استاندارد

 Exp(B)  یناناطم

 ٢۴۶/٠٢٧۶/١ ٢۴٣/٠٢١٠/٠٣۴۶/١ سن
 ٠٠٠/٠٠٠٢/٨ ٠٨٠/٢۵٧۵/٠١٠٠/١٣یتجنس
 ٠٠۵/٠٧٢۴/١ ۵۴۵/٠١٩٣/٠٩۶٢/٧یاتمال

 ١١٧/٠۵۴٣/١ ۴٣۴/٠٢٧٧/٠۴۶٢/٢یاتدانستن پرداخت مال یفهوظ
 ١٢١/٠٧٢٩/٠ ٢٠۴/٠۴٠٨/٢-٣١۶/٠ یدیمفیاستمسکن سیاوراق وقف یطراح

 ٠٠٢/٠۴٧۴/٠ ٢٣٧/٠٨٧٨/٩-٧۴۶/٠اعتماد به سازمان اوقاف
 ٠٠/٠١٢۶/٣ ١۴٠/١١٩٧/٠٣٨٩/٣٣یرینساخت مسکن توسط خ ییکارا یشافزا

Constat۶۴٨٨٠/١٧-٣/٣۵۴/٠ ٣۵٣/٠٠٢۶/٠ 
  تحقیق های یافته منبع:

 
مسـکن،  یبه پرداخت جهت اوراق وقفـ یلبرآورد مدل عوامل مؤثر بر تما یج) نتا۶جدول ( در

 ییو اعتقـاد بـر کـارا یپرداختـ یـاتمال یزان(مرد بودن)، م یتجنس یجارائه شده است. براساس نتا
اثـر مثبـت و معنـادار اسـت.  یبـه پرداخـت دارا یـلتما یزانبر م یرینمسکن توسط خ یجادباالتر ا
  دارد.  یبه پرداخت جهت اوراق وقف یلبر تما یاعتماد نکردن به سازمان اوقاف اثر منف ین،همچن
 

                                                           
1. Omnibus Tests of Model Coefficients  2. Chi-square  
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  گیری نتیجه و بندی . جمع۵

 یـقاز طر یدرآمد در چارچوب اوراق وقفـ کم اقشار مسکن مالی تأمین راهکار ارائۀ مقاله این از هدف
 درمسـکن  یاوراق وقفـ یـدخر یبه پرداخـت افـراد بـرا یلتما یزانم یسۀمقا ین،. همچنهاست یتعاون

 حالـت سـه در مسـکن مالی تأمین صندوق وقفی اوراق وجوه. شد بررسی مالیات پرداخت با مقایسه
 وارد مسـتقیم طـور به است وقف صندوق در که وقفی وجوه کل اول حالت در: است استفاده مختلف
 مسـکن سـاخت در آن سـود و گـذاری  سرمایه وقفی وجوه کل دوم حالت در شود؛ می مسکن ساخت
 کـه وجـوهی سود و آن سود از و شده گذاری  سرمایه وقفی وجوه کل سوم، حالت در شود؛  می استفاده
  .  گیرد می صورت مسکن ساخت) افراد رضایت با(البته  اند کرده تعاونی وارد تعاونی اعضای
 روش بـه ای پرسشـنامه خیـرین، توسـط طـرح قبـول از اطمینان برای میدانی تحقیق قسمت در
. شـد توزیـع ساده تصادفی گیری  نمونه با اصفهان شهر پزشکان بین در و تهیه مشروط گذاری ارزش
 آثـار شـود، مالیـات جایگزین وقف اگر کنند  می فکر افراد این بیشتر که دهد  می نشان تحقیق نتایج
 بیشـتر مالیـات پرداخـت به نسبت آنها اوراق خرید به تمایل و آورد می ارمغان به جامعه برای مثبتی
  .است بوده اوقاف سازمان به نکردن اعتماد طرح مخالفان دالیل ترین مهم از یکی. است
درآمـد  کـم اقشـار مسـکن برای که مختلفی های طرح کنار در شود می پیشنهاد نتایج به توجه با

 افـراد های ازآنجاکه در پاسخ ین،استفاده شود. همچن یزمقاله ن یناز طرح ارائه شده در امطرح شده 
 در هایی تالش باید است، اوقاف سازمان به نکردن اعتماد مخالفت دالیل ترین مهم از یکی مخالف
 .بگیرد شکل سازمان این به اعتماد ایجاد جهت
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  نامهپرسش پیوست:

 
  شما بر سالم گرانقدر پزشکان

 تهیـۀ بـرای درآمـد کـم اقشـار و است بشر زندگی در ضروری ای پایه، مسکن دانید می طورکه همان
 مالیـات مشـمول افـراد از توان می لشکم این حل برای هستند.رو  روبه فراوانی مشکالت با مسکن
 اینکـه جـای بـه درواقـع شوند. وارد فقرا مسکن مالی تأمین در مالیات پرداخت جای به که خواست

 قابـل شـوند. وارد فقـرا مسکن مالی تأمین مانند ای خیریه امور در خود نام به بپردازند، مالیات افراد
 کـه دهد می را اجازه این دولت 1،خیریه عنوان تحت یافته توسعه کشورهای برخی در که است توجه

  کنند. مشارکت خیریه امور در مالیات پرداخت جای به مالیات مشمولین
درآمـدها از طریـق  تأمین مالی مسکن کم«در راستای انجام یک تحقیق با عنوان این پرسشنامه 

تدوین شده است. لطفًا با ارائه نظرات ارزشمند خود ما را در انجـام هرچـه » تعاونی بر مبنای وقف
 بهتر این کار یاری کنید. 

  
  عمومی های سؤال

 سن:. ١
  جنسیت:. ٢
  مرد          زن
  است؟ چقدر شما تحصیالت میزان. ٣

 عمومی                                 تخصص
  
  اختصاصی های  سؤال

طور متوسط در سال برای پرداخت مالیات چنـد بـار بـه سـازمان امـور مالیـاتی مراجعـه  . به۴
  کنید؟ می

 کنید؟ طور متوسط در سال چه میزان مالیات پرداخت می . به۵
  را مشخص کنید: . نظر خود در خصوص موارد ذکر شده در جدول زیر۶

                                                           
1. charity 



 ١٣٩٨و تابستان بهار /  ٣١/ ش١۶سایران /  یاقتصاد یجستارها                                   ٨٨

 

 موافق سؤال
ً
 مخالف یلیخ  مخالف  ندارم ینظر  موافق کامال

        ما است.یفهوظیات. پرداخت مال٧
جایبــهیاوراق وقفـیـدخریـیامکـان اجرا یجـاد. ا٨

           است.یدیمفیاستس یات،پرداخت مال

یهـاگـروهیسـاخت مسـکن بـراینکه. اعتقاد به ا٩
           دولت است.یفاز جمله وظا یدرآمد  یینپا

یـتنی. به محل خرج اموال وقف شده، در راستا١٠
           دارم.ینانواقف توسط سازمان اوقاف اطم

طبقـاتیاگر ساخت مسکن براینکه. اعتقاد به ا١١
انجــام  یــریندولــت توســط خ جای بــه یدرآمــد  یینپــا

 است.یشتریبییکارا یشود، دارا
          

  
  CVM سؤال

 مالیـات، میـزان همـان بـه مالیات، پرداخت جای به حاضرید شما آیا دهد، اجازه دولت اگر. ١
درآمـد، مسـکن  کـم افـراد بـرای شما خود نام به و بخرید مسکن ساخت برای وقفی اوراق

  ساخته شود؟
  )شود یمتوقف م CVM یند(فرا     یرخ    )یابد یادامه م CVM یند(فرا     بله
 یـزاناز م یشدرصـد بـ۵ یـات،پرداخت مال جای به یدشما حاضر یا. اگر دولت اجازه دهد، آ٢

درآمـد،  افـراد کـم یو به نام خود شما بـرا یدساخت مسکن بخر یبرا یاوراق وقف یات،مال
  مسکن ساخته شود؟

  )شود یمتوقف م CVM یند(فرا    یرخ    )یابد یادامه م CVM یند(فرا      بله
 یـزاناز م یشدرصـد بـ١٠ یات،پرداخت مال جای به یدشما حاضر یا. اگر دولت اجازه دهد، آ٣

درآمـد،  افـراد کـم یو به نام خود شما بـرا یدساخت مسکن بخر یبرا یاوراق وقف یات،مال
  مسکن ساخته شود؟

  )شود یمتوقف م CVM یند(فرا     یرخ    )یابد یادامه م CVM یند(فرا      بله
 یـزاناز م یشدرصـد بـ١۵ یات،پرداخت مال جای به یدشما حاضر یا. اگر دولت اجازه دهد، آ۴

درآمـد،  افـراد کـم یو به نام خود شما بـرا یدساخت مسکن بخر یبرا یاوراق وقف یات،مال
  مسکن ساخته شود؟

  )شود یمتوقف م CVM یند(فرا    یرخ    )یابد یادامه م CVM یند(فرا      بله



 ٨٩         وقف یبر مبنا یتعاون یقدرآمد از طر اقشار کم یمسکن برا یمال ینتأم

 

 یـزاناز م یشدرصـد بـ٢٠ یات،پرداخت مال جای به یدشما حاضر یا. اگر دولت اجازه دهد، آ۵
درآمـد،  افـراد کـم یو به نام خود شما بـرا یدساخت مسکن بخر یبرا یاوراق وقف یات،مال

  مسکن ساخته شود؟
  )شود یمتوقف م CVM یند(فرا   یرخ    )یابد یادامه م CVM یند(فرا        بله
 یـزاناز م یشتا چند درصد بـ یات،پرداخت مال جای به یداگر دولت اجازه دهد، شما حاضر .۶

درآمـد،  افـراد کـم یو به نام خود شما بـرا یدساخت مسکن بخر یبرا یاوراق وقف یات،مال
  مسکن ساخته شود؟

 .ییدرا ذکر بفرما یشنهادیمخالفت خود با طرح پ یاموافقت  یل. دال٧

 


