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چکیده

خدمات عمومی مورد نیاز شهر را برر عهرده    ارائهوظیفه تولید و  ،بخش عمومی شهرداری به عنوان یک نهادِ
به منابعی )درآمد( است کره عمردتا     دارد. این نهاد برای جبران مخارج تولید کاالهای عمومی شهری، متکی

هرای ایرران را برا مشرک ت      اما این شیوه تأمین مالی شهرداری ،کند به صورت عوارض از شهروندان اخذ می
تواند به عنروان یرک منبرا پایردار مرالی شریوه ترأمین مرالی          بخش سوم اقتصاد می. فراوانی مواجه کرده است

وقر    ،بخرش سروم اقتصراد در کشرورهای اسر می و کشرور مرا        نمود برارز  که ها را بهبود بخشد شهرداری
 ترأمین  در( وق ) اقتصاد سوم بخش جایگاه ارتقاء جهت مناسب راهبرد ارائههدف از این پژوهش  باشد. می

ها و تهدیدهای نهراد   فرصت که با فهرست نمودن نقاط قوت، ضع ، باشد شهری می عمومی بخش نیازهای
و جهرت  ده یر اسرتخراج ررد  SWOTاهبردهای مناسب با اسرتفاده از تلییر    ها ر ارزیابی آنو وق  شهری 
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مقدمه

کنرد، امرا    در چرخه اقتصاد بازار، قیمت جریان تولید و مصرف کاالها و خردمات را تنیریم مری   
 چنرین  در شرد   اقتصراد  عیرم  در عمومی بخش اقتصاد تعری  به منجر بازار های وجود موارد کاستی

 شرهری  عمرومی  بخش عنوان به نهادی شهرها، در بازار شکست موارد کردن برطرف برای شرایطی
 زنردری  های ملیط نیافت شهرها، امنیت چون هم وظایفی ابتدا در. شد تشکی ( شهرداری جمیه از)

 از( عروارض ) وجروهی  ملولره،  وظرای   انجرام  تأمین مرالی  برای نهاد این و تعری  شهرداری برای
 برا . کررد  مری  هزینره ( شرهری  خردمات  و کاالهرا  ارائره  و تولیرد ) شهر مخارج برای و اخذ شهروندان
 افزایش رفاهی ارائه خدمات و شهری خدمات برای شهروندان نیازهای شهرها، افزون روز رسترش

 زمینره،  ایرن  در. شرد  مطرر   پایردار  توسرعه  چنرین  هم و شهرها توسعه به توجه لزوم چنین هم و یافت
 :شود می بیان زیر ابعاد در( ها شهرداری) شهری عمومی بخش وظای 

 شهروندان به رفاهی خدمات ارائه ر1
 ها فعالیت برخی رری تصدی و شهرها توسعه ر2
 پیردا  ای م حیه قاب  افزایش شود، می تقسیم زیر اساسی رروه سه به که شهر مخارج مبنا این بر

 :کرد
 (زباله آوری جما نق ، و حم  مانند) شهروندان برای شده ارائه خاص خدمات مخارج ر1

 داری فضای سبز، بناهای تاریخی( ر مخارج نگهداری شهر )مانند نگه2

 ها( ها، پارک ر مخارج توسعه شهر )مانند احداث بزررراه3
هرای اقتصرادی در شرهرها )برا      ها برای تأمین مالی وظای  ملوله برا توجره بره ظرفیرت     شهرداری

هرای رونرارون اقردام بره وضرا و اخرذ        ( از راههای شهری و یا مراجا قانونی دیگرر  تصویب انجمن
های ملیی کردند. ولی دریافت عوارض، اقتصاد شرهر را برا مشرک ت زیرادی از      عوارض و مالیات

بره حرداق  رسراندن اتررات نرامطیوب       کرد، برایهای اخذ عوارض مواجه  جمیه افزایش قیمت پایه
یرد ترأمین مرالی بخرش عمرومی شرهری       های اقتصادی و تعیین منابا جد اخذ عوارض نیاز به بررسی
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، راهکارهای مناسربی جهرت   1365های دولتی از سال  (. با کاهش کمکAkbari,2004مطر  شد )
ها در نیر ررفتره نشرد و ایرن امرر موجرب کراهش توانرایی         جایگزینی منابا جدید درآمد شهرداری

 (.Jamali,2004های شهری شد ) ها در ارائه خدمات و انجام طر  شهرداری
بخرش سروم بره     افتره یتوسرعه   یرو آن است که در اکثر کشورها شیپ  مسئیه انیدر ب یکته اصین

از کره   شروند  یمر  ییهرا  تیر هرا نره خرود وارد فعال    و دولت شود یم یمهم تیق اریبخش بس کیعنوان 

 ی طره یاجازه ورود به ح یانتفاع یو نه به بخش خصوصشوند  های بخش سوم انجام می طریق کمک
امروزه بخرش   یاقتصاد یامر موجب شده تا با اص   ساختارها نیو ا دهند یها را م آن یها تیفعال

 هیر ریکشورها توسط بخش سوم که همان بخش وق  و امور خ نیا یاقتصاد یها تیاز فعال یمیعی
 الدر سر  کرا یاست، انجام شود. به عنروان مثرال در کشرور آمر    یانتفاع ریبخش غ تر یبه عبارت کی ای

بخرش   یبررا  رقرم  نیر ا 1.متعیق به بخش سوم اقتصاد بوده است GDP درصد ک  6/6 از شیب 2007

 ی توسرعه  دهرد  یبرزر  اسرت و نشران مر     اریکشرور بسر   کیر در  هیر ریوق  و امرور خ  ،یانتفاعریغ
 رذار و قاب  توجه است. تأتیر اریبس زیبخش سوم اقتصاد ن قیاز طر یاقتصاد

 یرقبر  ی وعمر ،یهبه، صدقه، نذر، صیح، سکن ،هیبه تیث مال، عار تیوق  به موازات وص نهاد
 زیر و ن یبخش سروم در اقتصراد اسر م    تینشان از ظرفی بیچه به صورت منفرد و چه به صورت ترک

 .دارد یشهر هتوسع یاجتماع یاقتصاد یندهایروابط و فرآ  یبخش در تسه نیا گاهیجا

 

 مبانی نظری تحقیق 

همرواره بسریاری از    هیر ریی، وقر  و امرور خ  در خ ل قررون و اعصرار شرکوفایی تمردن اسر م     
نموده و ارائه برخی کاالها و خدمات که مرا در اقتصراد مردرن از     نیازهای خاص جامعه را تأمین می

هرا برر عهرده     هرا را دولرت   کره ارائره آن  -هرا   کنیم، ترا مردت   ها به عنوان کاالهای عمومی یاد می آن
هرا،   سراها، زاویره  مانند کاروان ییها است. نمونه دوش واقفین و از طریق موقوفات بوده بر -رفتندر

وقر  نهرادی اسرت     گرر یهای عیوم دینی شواهدی بر این مدعاست. به عبارت د ها، حوزه بیمارستان

________________________________________________________________ 

(، دانشرگاه جران هراپکینز    Center for Civil Society Studiesمرکرز مطالعرات جامعرد مردنی )     2007ررزارش سرال    -1

(Johns Hopkins) 
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توان بخش قاب  توجهی از مشرک ت و تنگناهرای جامعره را شرناخت و امروال و       که از طریق آن می
کرار بسرت. امرا ایرن نهراد برا وجرود        ه ت رفرا آن بر  افرراد نیکوکرار را داوطیبانره در جهر     های اییدار

قررار   یبرردار  طور که شایسته است مورد بهره زیاد امروزه آن اریبرخورداری از قدمت و خدمات بس
رنر  شرده    نگرفته و نقش آن در ابعاد رونارون حیات اقتصادی و فرهنگی جامعه تا حردودی کرم  

صورت ه ت دولت، توسط نهاد وق  و البته باز وظایفی که روزراری بدون دخال بسیاریاست. لذا 

هاست تا از منرابا حاصر  از فرروش     ررفته، امروزه به ناچار بر عهده دولت کام ً داوطیبانه انجام می
 (.Mahini,1984)رندیشده و انجام ر یمال نیتأم یعموم یها تروت

 

 سوم بخش های نهاد تعریف 

 اعضرای  انرد،  نیامرده  وجود به ها دولت وسییه به هک باشند می هایی نهاد عموماً نهادهای بخش سوم
 هرای  سرازمان  برا  زیرادی  ارتباطرات  همگری  تقریباً و هستند خصوصی مؤسسات و افراد معموالً ها آن

 مشرخ   ریرران  تصمیم نمایندران، اعضاء، بین شده بندی زمان جیسات دارای. کنند می برقرار دیگر
 و دائمی های درریری در ای رسترده تنوع نیرکارکرد، از ع وه به. هستند دائمی مدیره هیأت یک و

 و صریح  اسرتقرار  بشر، حقوق توسعه، دوستانه، بشر های کمک های حوزه در چنین هم و منازعات ح 

 تقسیم المییی بین و داخیی های سازمان به حقوقی نیر از سوم بخش نهادهای .دارند دیگر های حوزه
 به وابسته غیر و خصوصی هستند تشکی تی بخش سوم های سازمان» ساده تعری  یک در. شوند می

 جهرانی  احیانراً  و داخیری  سرطح  در بشرر  حقروق  زمینه در و شوند می تأسیس کشور هر در که دولت
 هرای  تشرک   و غیردولتری  هرای  بنگراه  سروم،  بخرش  درون در( Mehepor,2001) «کننرد  مری  فعالیت
 را زایری  اشرتاال  و اجتمراعی  مشرارکت  اشرت، بهد آمروزش،  نییر اهدافی که دارند، جای نهاد مردم

 اداره خراص  هرای  ررروه  یا و دولتی مدیران توسط که دولتی های سازمان خ ف بر و کنند می دنبال
 صرورت  بره  نیارت و کنترل و است رذاران سرمایه از جدا رروهی نفا، ذی رروه آن، در شوند، می

های مرردم   یی است که اوال ، متشک  از رروهبنابراین بخش سوم شام  نهادها .شود نمی انجام دولتی
منرافا و خردمات بره خرود یرا       ارائره با حضور داوطیبانه، بدون هدف کسرب سرود شخصری، جهرت     

شوند، تالثرا ، هرر رونره سرود مرادی       دیگران هستند، تانیا ، با اصول منطبق بر حکومت میی کنترل می
 (Lyons,2001شود ) به کار ررفته می کسب شده توسط اعضاء، متناسب با موارد استفاده آن نهاد
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 ابعاد بخش سوم اقتصاد در ایران

 هرای  زمینره  بررسری  بره  آن، جوانرب  و ابعراد  بررسری  ضمن تا کند می ایجاب سوم بخش ماهیت

آیرد کره در ادامره     به عم  بخش این از تری روشن شناخت تا بپردازیم نیز ابعاد دیگر با آن مشترک
 شود. نمود بخش سوم اقتصاد در ایران توضیح داده می نهاد وق  به عنوان بارزترین

 

 نهاد وقف

 نهراد  یرک  وق . آید می شمار به مدنی جامعه نهادهای مؤترترین و ترین مهم یکی از وق  نهاد
 کارکردهرای . اسرت  مرؤتر  تمردن  و فرهنر   جمیه از جامعه شئون همه در که است اجتماعی ک ن

 چنرین  هرم . اسرت  اسر می  جامعره  در دینری  ممتراز  نهراد  ایرن  نقرش  رر بیان وق  فرهن  و تاریخی
 فرهنگری،  نهادسازی در وق  مثبت اترات دهنده نشان خیراندیش، واقفین نیات و وق  های ویژری

 منرابا  ترأمین  قرآنری،  مراکرز  و عیمیره  های حوزه و مساجد برای دینی استق ل اجتماعی و اقتصادی،

مرردم،   بره  بخشری  هویرت  سرازی،  تمردن  دینری،  کومرت ح و اس م برای قوی پشتوانه عنوان به مالی
 نهایترراً و تررروت تعرردی  و عمررومی  سرررمایه  عرضرره کمبررود مشررک  دولررت، قطررا  هزینرره کرراهش

 و شخصری  مرال  که این سبب به شود، تعری  که طور هر سازمان این .بود خواهد الصاللات باقیات
. اسرت  اسر می  تمدن بزر  های فیقتو از شود، می وارذار خیریه امور جهت همیشه برای آن منافا

 طریرق  از اسر می  جهان سرتا سر در مردم به مهم حیاتی خدمات و معماری  برجسته کارهای ها قرن
 نیرام  ایرن . اسرت  توجره  قابر   واقا به نیام این پذیری ترمیم. است شده تقویت یا هزینه، اوقاف نیام
 پرا برجرا   سرال  هرزار  از بریش  هرا  آن از برخری  و سال پانصد از بیش بسیاری های وق  که داده نشان

 (.Crecelius, 2003اند ) مانده

 

 کارکرد بخش سوم در حوزه بخش شهری جهان

 از و دارد زیرادی  سرابقه  شهر ارتقاء حوزه در سوم بخش نوع از مخارج و ها کمک انجام دنیا در

 قررار  اسرتفاده  ردمرو  بینری  جهران  و نگرشری  هرای  تفراوت  للاظ با منبعی عنوان به تواند می جهت این
 دنیرا  کشرورهای  اکثرر  در شهری ساز و  ساخت و اداره در مردم مشارکت که امروزه طوری ریرد. به 

 بررای  هم و شهری مشک ت با مقابیه برای هم مردمی های مشارکت از استفاده .است ضروری امری
 تمهیرداتی،  رررفتن  نیرر  در برا  انرد  توانسرته  پیشررفته  کشرورهای . اسرت  مرسوم ملیی جرائم کاهش
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 مشررارکت کشررورها موضرروع ایررن در. سررازند خررود نیازهررای کررردن آورده بررر برره قررادر را هررا انسران 
 بره  شرهرها  در زندری قبال در را خود مسئولیت مردم اکثریت و بوده رایج و عادی امری شهروندان

 سرهیم  آن ظرواهر  تمرام  برا  خرود  زندری مل  و شهر نگهداری و بقا در را خود و اند پذیرفته خوبی
 یافتره  توسرعه  شرهرهای  اغیب در 2کمک اهداء های برنامه یا و 1مردمی مشارکت های برنامه. دانند می
 بررای  عمروم  های کمک جذب به شیوه ترین روشن با تا ت شند در ها برنامه این. است انجام حال در

 و میرز  خریرد  ام شر  اهداء برنامه آمریکا کرکیند شهر در مثال برای. بپردازند شهری خدمات ارتقاء
 هنرهرای  سررررمی،  و برازی  وسرای   تهیه موجود، وسای  بازسازی یا ها، پارک برای جدید نیمکت

 پرارک  عمرومی  فضرای  نگهرداری  و حفر   ریاهان، و درختان کاشت ها، زیرساخت ایجاد عمومی،
 3شود. می

اورلنرز   نیرو  های شرهر  های شهری را سازمان پارک ای از مشارکت مردم در زمینه نیازمندی نمونه

هکترار   1300با هدیه کردن یرک زمرین بره وسرعت     1845دهد. انجمن پارک شهر در سال  نشان می
تأسیس شرد. سرپس شرهرداری ایرن شرهر اقردام بره طراحری یرک وب سرایت جراما تلرت عنروان              

"اهدا"نمود و لینک  "های شهر نیو اورلنز پارک"
هرای   های مردمی مرتبط با نیراز پرارک   به کمک 4

ها وجرود   های مختیفی که جهت مشارکت شهروندان در حوزه پارک اص داده شد. طر شهر اختص

 دارد، عبارتند از:
شرود.   هرای شرهر مری    رذاشتن یا وق  کردن برای پارک5ر کمک با برنامه: شام  طر  میراث1

افراد نیکوکاری که دنبال حف  اموال خود در طول زندری و پس از آن هستند، اقدام بره مشرارکت   

 نمایند. ها می ین طر در ا
هرای   ها شام  خرید دوچرخه ها در راستای ارتقاء پارک رذاری: این پروژه های سرمایه ر پروژه2

باشرد کره    ها می روی، ایجاد زمین تنیس و رسترش فضای سبز پارک جدید، احداث مسیرهای پیاده
شرود ترا برا دیردی      ده مری بندی نیازها صورت ررفته و اط عات در اختیار شهروندان قرار دا اولیوت

________________________________________________________________ 

1- Sharing programs 

2- Donation programs 

3- http://www.kirklandwa.gov/depart/parks/Donations.htm 

4- Donate 

5- Bequests 
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 کارشناسانه اقدام به انتخاب نوع هدیه خود کنند.
هرا   های مالی )شام  طر  حامیان درختان، حامیان نیمکرت(: متناسرب برا نیراز پرارک      ر حمایت3

هرا بره    شود و شرهروندان برا پرداخرت هزینره آن     هزینه خرید و نگهداری درخت و نیمکت اع م می
ای شام  تشکر و کسر  کنند. پس از پرداخت هزینه مربوطه نامه یافزایش طول عمر پارک کمک م

جرا کاشرته شرده و یرا      ای که درخت خریداری شده توسرط آنران در آن   مالیات و نیز مختصات نقطه

 شود. نیمکتی که خریداری شده برای اهدا کنندران فرستاده می
های مربوط به جشن  زینهشود، ه های ملیی که هر ساله بررزار می های ملیی: در جشن ر جشن4

 شود. ها، همه توسط شهروندان تقب  می از تبییاات ررفته تا پذیرایی و اجرای برنامه
شرود کره    ملیطی می زیستو  های آموزشی ر هدایای منلصر به فرد: شام  بررزاری نمایشگاه5

ننرد و از ملر    ک هرا را دایرر و اداره مری    راه شهروندان پس از ررفتن مجوز با هزینه خود این نمایش

 شود. ها تأمین می های جاری پارک ها بخشی از هزینه منافا آن
داشت رویدادها: در این طر  شهروندان به افتخار یک دوست یا عضروی از خرانواده    ر بزر 6

نمایند و یادبودی متناسب با هدف از اهردا در   اقدام به اهدا و شرکت در یکی از موارد ذکر شده می
 شود. مک انجام شده نصب میملیی متناسب با ک

 خرود  مأموریرت  بیانیره  در 1920 سرال  باشرد کره از   های دیگر شهرداری شهر اوکیند می از نمونه
 بیانیره  کره  طروری  بره  اسرت،  داده قررار  را مردمری  هرای  کمرک  طریرق  از عرالی  بسریار  خدمات ارائه

 کرارت  طریرق  از مردمی های کمک. دارد تکیه مردمی های کمک و سخاوت بر شهر این مأموریت

 حسراب  بره  اینترنتری  پرداخرت  طریرق  از یرا  و رویرا  تیفرن  طریرق  از یرا  مستقیم صورت به و اعتباری
"مرنیم  اهردا " عنروان  برا  ای رزینره  اوکینرد  شهرداری سایت در یننچهم. شوند می واریز شهرداری

1 

 برررای سرراالنه یررا و ماهانرره هفتگرری، اهرردای انتخرراب و عضررویت بررا شررهروندان کرره دارد وجررود
 یاهدا در که افرادی. کنند می کمک شهر هیئت به ها پرداخت این روی مدت بیند های ریزی رنامهب

چنرین  هم .رردند می مالیاتی های تخفی  مشمول کمک مبیغ و نوع با متناسب شوند، می عضو منیم

 همکراری  به دعوت نیز و شهروندان اعتماد جیب جهتدر  اوکیند شهر شهرداری که خاصی ابتکار

________________________________________________________________ 

1- Regular Donations 
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 مبرالغ  برا  شرهرداری  بردهی  هرای  فررم  کره  هسرت  ایرن  کند، می آن استفاده از شهر نیازهای أمینت در
 فررم  دانیود با سایت به مراجعه از پس شهروندان و است شده داده قرار شهرداری سایت مختی  در

هرا در   این ترتیب هم از به کارریری کمرک  به و کنند می اقدام شهرداری بدهی مستقیم پرداخت به
 1شوند. می سهیم خود شود و هم در تأمین بخشی از نیازهای شهر مورد نیر اطمینان حاص  میمل  

داشرت یرک عضرو خرانواده یرا       تواند به مناسبت برزر   کمک می به طور کیی این رونه اهدای

هرایی کره فرآینرد     داشت یک رویداد و در ک  خدمت بره جامعره باشرد. در سرایت     دوست، ررامی
شرود کره ایرن     مری  ارائره های شرهر در قالرب جردولی     دهد، معموالً نیازمندی ها را توضیح می کمک

کنرار آن هرم فرمری بررای     تواند بر اساس میزان کمک و یا اماکن مرتب شرده باشرد. در    جدول می
دقیقی هستند که نوع کمک را روی   ها نیز حاوی نقشه قرار داده شده است. برخی سایت اع م اهدا

هرای شرهر پنتیکترون را     هرای پرارک   نمایند. برای مثال نقشه زیر نیازمنردی  می ارائهنقشه به مخاطبین 

 است. شده داده قرار کمک اهداء قسمت در که دهد نشان می
 

 
 پنتیکتون شهر های های پارک نقشه نیازمندی -1شکل 

 

و شررایط خریرد و نصرب یرا      معموالً قیمرت ابرزار و وسرای  قابر  اهردا     کمک  در سایت اهدای

________________________________________________________________ 

1- www.auklandcitymissions.org 
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کره افرراد مایر  باشرند بره صرورت مشرترک         چنرین در صرورتی   ها اع م شده است. هم آنبازسازی 
کره کردام ملر  دقیرق      اهدایی انجام دهند سازوکار آن ذکر شده است. ع وه بر این در مرورد ایرن  

شده است. در اغیب این موارد قابییت نصب پ کی  ارائهبرای نصب انتخاب خواهد شد توضیلاتی 
وجود دارد که نام اهدا کننده و مناسبت و تاریخ این کمک برر آن حرک شرده     روی وسییه اهدایی

 است.

 برای فرآیند اهداء مراحیی مانند زیر وجود دارد:

 

 
 مراحل فرایند اهداء کمک -2شکل 

 

کمک که در بسیاری از شهرهای دنیا وجود دارد، در برخری ماننرد شرهر     ع وه بر فرایند اهدای
ها کره   های ماندرار)شبیه وق ( ایجاد شده است. این کمک ایجاد کمک ونکوور در کانادا فرصت

  شود، امکران هزینره   در قالب بخشش یک دارایی دارای جریان درآمدی مانند اوراق سهام انجام می

 1آورد. مستمر در زمینه خاص شهری را فراهم می
 در شررهری دماتخرر ارائرره و شررهروندان نیازهررای تررأمین زمینرره در کرره اقررداماتی از دیگررر یکرری

. اسرت  مالی تأمین و کمک برای خاصی شهری های پروژه پیشنهاد ریرد، می انجام دیگر کشورهای
 از ترا  باشرند  داشته افراد زندری با را ارتباط ترین بیش که اند شده انتخاب ای رونه به نیز ها پروژه این

________________________________________________________________ 

1- http://vancouver.ca/people-programs/endowments.aspx 
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 شرعار  برا  تگرزاس  در دالکنر  شرهر  نمونره  بررای . رردد تر فراهم مالی منابا جذب احتمال جهت این
 مردمری  هرای  کمرک  ملر   از مرالی  ترأمین  بررای  راهای زیر  پروژه ،"نیست کوچک ای هدیه هیچ"

 :است نموده معرفی
 پییس و نشانی آتش های ایستگاه ها، کتابخانه توسعه -
  میی پارک دریاچه ریری ماهی مانند نوجوانان و کودکان سرررمی برای الزم های زیرساخت -

 1شهری زیباسازی ایه طر  -
 دنیرا  شرهرهای  اغیرب  در اقتصراد  سروم  بخرش  کره  کرد اذعان توان می فوق های نمونه به توجه با

 شرهر  ررذاران  سیاسرت  و متصردیان  و دارد شهری مخارج از بخشی تأمین در شده تعری  جایگاهی
 و اهر  روال. بیفزاینرد  آن سرهم  برر  بخرش  ایرن  نمرودن  منرد  نیرام  و سراماندهی  ضرمن  دد هستنصد در

 ایرن  در مشخصری  ریرزی  برنامه بر داللت رسترده و دقیق رسانی اط ع نیز و شده تعری  فرآیندهای

 .دارد زمینه
 

پژوهشروش

تلیییری و   -این پژوهش به للاظ هردف از نروع کراربردی و بره للراظ روش از نروع توصریفی       

ای،  خانره  روش کتراب آوری اط عات مبانی نیری و پیشینه پژوهش از  باشد. برای جما پیمایشی می
نیرر )خبررران( و بررای آرراهی از نیررات       برای شناسایی معیارها از روش مصاحبه با افراد صراحب 

چنین جهت تلییر  وضرا موجرود     نامه استفاده شده است، هم کارها از پرسش نفعان در مورد راه ذی

یر فراینرد تلییر    ریری چند معیاره نی استفاده رردیده و رویکردهای تصمیم از روش تلیی  سوات
 اسرت،  شرده  ررفتره  بهرره  کارهرا  بندی راه سیسیه مراتبی به عنوان ابزارهای تجزیه و تلیی  و اولویت

 رردیرده  اسرتفاده  نتایج تلیی  و ملاسبات برای انجام 2"اکسپرت چویس"افزار نرم از این بر ع وه
   .است

 
 

________________________________________________________________ 

1- http://www.cityofkennedale.com/index.aspx?nid=384 

2- EXPERT CHOICE 
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تحلیلوضعیتموجود

 شناسایی عوامل داخلی و خارجی

حیه از طریق انجام مصراحبه برا تعردادی از خبررران وقر  و خردمات بخرش شرهری         در این مر
درخواست شد تا نقاط ضع ، قوت، فرصت و تهدید نهاد وق  شهری اصفهان را بیان کننرد. پرس   

آوری نیرات خبرران و تهیه لیست عوام  اسرتراتژیک داخیری و خرارجی، ایرن عوامر  بره        از جما
ی در اختیار تعدادی از خبرران و اساتید قرار داده شد کره در  صورت پرسش نامه جهت اعتبار سنج

   ( نشان داده شده است.1-4های شناسایی شده در جدول ) نهایت این شاخ 

 
 (گر )منبع: پژوهش SWOTهای شناسایی شده در چهار بعد  شاخص -4جدول 

 نقاط قوت

.S1 بانیان برخی در شهرت حسن و نام ماندگاری مانند مادی نیات و ها انگیزه وجود 

.S2 بانیان اغلب در اخروی پاداش و الهی اجر مانند معنوی نیات و ها انگیزه وجود 

 .S3مردم زندگی مختلف ابعاد بر خیرات و موقوفات عمیق اثرگذاری 

.S4 درمانگاه( مانند اجتماعی خدمات ارائه یا مسجد مانند دینی امور)خیر فعالیت نوع انتخاب در عمل آزادی 

.S5 دلسوز ناظر و متولی تعیین قابلیت 

.S6 نذورات دادن و خیر کارهای انجام و کردن وقف سادگی و سهولت 

 نقاط ضعف

.W1 خیریه امور و وقف های فعالیت خدمات گستره مورد در عمومی آگاهی ضعف 

W2شهری خدمات سمت به سومی بخش های کمک یافتن سوق برای جامع سازی فرهنگ برنامه وجود . عدم 

 .W3خیر های کمک و وقف انجام با ها آن رفع جهت مردم به شهری نیازهای ارائه عدم 

W4اخیر های دهه در مردمی خودجوش ورود بجای نیازها همه حل برای شهرداری یا دولت از توقع فرهنگ گیری . شکل 

.W5 فقدان تصور و مردم مخارج در خیریه سهم شدن کوچک به دلیل خیریه و وقف های فعالیت انجام از انصراف 

 .ها آن تأثیرگذاری

.W6 جامعه روز نیازهای سمت به ها وقف هدایت در نوآوری و خالقیت وجود عدم 

 ها فرصت

O1شهری. نیازهای تأمین در خیریه و وقف فرهنگ گسترش . امکان 

O2خیر. امور و وقف با تأمین قابل شهری نیازهای . تنوع 

O3اقتصاد. در مردم مشارکت افزایش و سازی ردمیم در دولت . سیاست 

O4مناسب. بسترسازی صورت در شهری نیازهای تأمین به عالقمند بالقوه واقفین و خیر نیات . وجود 

O5(بخش سومی های فعالیت برای مهیا بستر وجود از ای نشانه)فعال  نهاد مردم های سازمان و ها خیریه . وجود. 

O6اجتماعی. همبستگی تحکیم امنیت، اخالق، ارتقاء در خیریه مورا و وقف فرهنگی . نقش 



  15ای شماره  منطقه توسعهو اقتصاد  پژوهشهای  108

O7مردم بین در خیریه و وقف فرهنگ داری ریشه و . دیانت . 

O8منطقه و شهر پیشرفت به عالقه و مشارکت روحیه . وجود. 

O9تاکنون. االیام قدیم از جامعه عمومی معضالت حل در خیریه امور و وقف نامی . خوش 

O10ها آن شیرین طعم چشیدن و گسترده خیرات و وقفیات وجود با محیطی در افراد یافتن . پرورش. 

O11پیرامون. مسائل و مشکالت حل به عالقمندی و خودگذشتگی از و دلسوزی . روحیه 

 تهدیدها

T1چنین انجام به تنسب افراد در منفی انگیزش ایجاد نتیجه در و خیرات و وقفیات برخی از صیانت و حفظ در انگاری . سهل 

 اقدامات.

T2موجود. موقوفات عواید و خیریه و وقف نهاد از شیادان های استفاده سوء . برخی 

T3شده. اعالم نیازهای جهت در ها کمک از استفاده به نسبت مردم اعتماد . عدم 

T4رخی و وقف مخارج شدن کم نتیجه در و( تورم مانند)اقتصادی به دالیل مردم درآمد . کاهش . 

T5مردم. وقفیات و خیر های کمک متعدد آثار و گشایی گره به شهری مسئولین برخی اعتقاد . عدم 

T6ها. آن انجام در خیرین و واقفین توانایی شدن اندک و شهری نیازهای مالی ابعاد شدن تر . بزرگ 

T7(وقفی اریگذ سرمایه های صندوق مانند)ها  کمک تجمیع و مشترک وقف ابزارهای وجود . عدم. 

.T8 تجملی. و لوکس زندگی پدیده و زندگی سبک تغییر دلیل به مردم خیر های کمک کاهش 

T9خیر اقدامات کنندگان تسهیل عنوان به)خیریه  و وقف امور متولیان و بانیان بین هماهنگی و مستمر ارتباط وجود . عدم 

 .(شهری نیازهای تأمین متولی عنوان به)شهرداری. با( مردمی

T10اجتماعی. -فرهنگی نگاه مقابل در خیریه امور و وقف پدیده به اقتصادی صرفاً . نگاه 
 

 تعیین امتیاز نهایی عوامل خارجی و داخلی و ارزیابی آن

در این مرحیه، ابتدا وزن هریک از عوامر  داخیری و خرارجی در رتبره مربروط بره همران عامر          

نی هرر یرک از عوامر  بره دسرت آیرد، سرپس همره         (، تا امتیاز وز3ستون × 2ضرب رردید. )ستون 
امتیازهای وزنی عوام  داخیی و خارجی جدارانه جما زده شدند ترا مجمروع امتیراز نهرایی عوامر       

 (.2-4داخیی و خارجی به دست آید )جدول شماره 

 

 (گر پژوهش: منبع( )EFE) خارجی عوامل ارزیابی -2جدول 

 رتبه وزن (Tا )( و تهدیدهOها ) (: فرصتEFEعوامل خارجی )
امتیاز 

 وزنی

O135/0 7/2 1295/0 شهری نیازهای تأمین در خیریه و وقف فرهنگ گسترش . امکان 

O229/0 41/2 121/0 خیر امور و وقف با تأمین قابل شهری نیازهای . تنوع 

O316/0 32/2 068/0 اقتصاد در مردم مشارکت افزایش و سازی مردمی در دولت . سیاست 

O4صورت در شهری  نیازهای تأمین به عالقمند بالقوه واقفین و خیر یاتن . وجود 

 مناسب بسترسازی
061/0 25/2 14/0 
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O5برای  مهیا بستر وجود از ای نشانه)فعال  نهاد مردم های سازمان و ها خیریه . وجود

 (سومی بخش های فعالیت
045/0 19/2 11/0 

O6همبستگی تحکیم امنیت، الق،اخ ارتقاء در خیریه امور و وقف فرهنگی . نقش 

 اجتماعی
029/0 17/2 06/0 

O705/0 11/2 024/0 . مردم بین در خیریه و وقف فرهنگ داری ریشه و . دیانت 

O802/0 73/1 013/0 .منطقه و شهر پیشرفت به عالقه و مشارکت روحیه . وجود 

O9الیاما قدیم از جامعه عمومی معضالت حل در خیریه امور و وقف نامی . خوش 

 تاکنون
082/0 26/1 1/0 

O10طعم چشیدن گسترده و خیرات و وقفیات وجود با محیطی در افراد یافتن . پرورش 

 .ها آن شیرین
011/0 13/1 01/0 

O11007/0 11/1 006/0 پیرامون مسائل مشکالت و حل به عالقمندی و خودگذشتگی از و دلسوزی . روحیة 

T1ایجاد انگیزش نتیجه در و خیرات و وقفیات برخی از صیانت و حفظ در انگاری . سهل 

 اقدامات چنین انجام به نسبت افراد در منفی
0925/0 72/2 25/0 

T222/0 64/2 085/0 موجود موقوفات عواید و خیریه و وقف نهاد از شیادان های استفاده سوء . برخی 

T318/0 53/2 0715/0  شده اعالم نیازهای جهت ها در کمک از استفاده به نسبت مردم اعتماد . عدم 

T4مخارج شدن کم نتیجه در و( تورم مانند)اقتصادی به دالیل مردم درآمد . کاهش 

  خیر و وقف
051/0 23/2 11/0 

T5و خیر های کمک متعدد آثار و گشایی گره به شهری مسئولین برخی اعتقاد . عدم 

 مردم وقفیات
0329/0 18/2 07/0 

T6در خیرین و واقفین توانایی شدن و اندک شهری نیازهای الیم ابعاد شدن تر . بزرگ 

 ها آن انجام
033/0 15/2 07/0 

T7های  صندوق مانند)ها کمک و تجمیع مشترک وقف ابزارهای وجود . عدم

 (وقفی گذاری سرمایه
0145/0 12/2 03/0 

.T8 و لوکس زندگی پدیده و زندگی سبک تغییر دلیل به مردم خیر های کمک کاهش 

 ملیتج
013/0 1/2 02/0 

T9به)و خیریه  وقف امور متولیان و بانیان بین هماهنگی و مستمر ارتباط وجود . عدم 

تأمین  متولی عنوان به)شهرداری با( مردمی خیر اقدامات کنندگان تسهیل عنوان

 (شهری نیازهای

0077/0 86/1 01/0 

T10001/0 73/1 0008/0 اجتماعی -فرهنگی نگاه ابلدر مق خیریه امور و وقف پدیده به اقتصادی صرفاً . نگاه 

T11مخارج شدن کم نتیجه در و( تورم مانند)اقتصادی بدالیل مردم درآمد . کاهش 

  خیر و وقف

 

0006/0 
47/1 0008/0 

T1201/0 23/1 008/0 .باسابقه و قدیمی خیرات و موقوفات در مدیریت . ضعف 

 2688/2 - 00/1 جمع
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عوام  خارجی برای ارتقاء جایگاه وق  و خیریه در راستای تأمین نیازهای مجموع امتیاز نهایی 
به دست آمده است. ایرن امتیراز    2688/2بخش شهری اصفهان در ماتریس ارزیابی عوام  خارجی، 

شود، کمتر است و به این معنا است که شرهر   در نیر ررفته می 5/2از میانگین وزنی برای عوام  که 
بررداری نمایرد و یرا از     کننرد، بهرره   ت از عوامیی که فرصت یا موقعیت ایجاد میاصفهان نتوانسته اس

 رردند، تا حدی دوری کند. عوامیی که موجب تهدید می

 
 گر( ( )منبع: پژوهشIEEارزیابی عوامل داخلی ) -3جدول 

 رتبه وزن (W( و نقاط ضعف )S(: نقاط قوت )IEEعوامل داخلی )
امتیاز 

 وزنی

.S1 35/0 81/2 126/0 بانیان اغلب در اخروی پاداش و الهی اجر مانند معنوی نیات و ها انگیزه وجود 

.S2 44/0 46/2 18/0 بانیان  برخی در شهرت حسن و نام ماندگاری مانند مادی نیات و ها انگیزه وجود 

 .S311/0 74/1 0645/0 مردم زندگی مختلف ابعاد بر خیرات و موقوفات عمیق اثرگذاری 

.S4 خدمات ارائه یا مسجد مانند دینی امور)خیر  فعالیت نوع انتخاب در عمل یآزاد 

 درمانگاه( مانند اجتماعی

 

0445/0 

65/1 
07/0 

.S5 05/0 33/1 039/0 دلسوز ناظر و متولی تعیین قابلیت 

.S6 03/0 29/1 024/0 نذورات دادن و خیر کارهای انجام و کردن وقف سادگی و سهولت 

 .S702/0 17/1 022/0 طوالنی مدت برای خیرات و موقوفات پایداری و ماندگاری 

.W1 5/0 68/2 1865/0 خیریه امور و وقف های فعالیت خدمات گستره مورد در عمومی آگاهی ضعف 

W2به سومی بخش های کمک یافتن سوق برای جامع سازی فرهنگ برنامه وجود . عدم 

 شهری خدمات سمت
121/0 

 

54/2 3/0 

 .W31035/0 خیر های کمک و وقف انجام ها با آن رفع جهت مردم به شهری نیازهای ئهارا عدم 
 

43/2 25/0 

W4ورود بجای همه نیازها حل برای شهرداری یا دولت از توقع فرهنگ گیری . شکل 

 اخیر های دهه در مردمی خودجوش
0415/0 

38/2 
09/0 

.W5 در سهم خیریه شدن چککو به دلیل خیریه و وقف های فعالیت انجام از انصراف 

 .ها آن تأثیرگذاری فقدان تصور و مردم مخارج
033/0 

21/2 
07/0 

 

.W6 03/0 13/2 0145/0 جامعه روز نیازهای سمت به ها وقف هدایت در نوآوری و خالقیت وجود عدم 

 31/2 - 00/1 جمع
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اسرتای ترأمین   مجموع امتیاز نهایی عوام  داخیی نیرز بررای ارتقراء جایگراه وقر  و خیریره در ر      
بره دسرت آمرده اسرت کره       31/2نیازهای بخش شهری اصفهان در ماتریس ارزیابی عوام  داخیی، 

توان به معنای ضع  نسبی عوام  داخیی در ارتقراء   باشد و آن را هم تا حدودی می می 5/2کمتر از 
 جایگاه بخش سوم در زمینه تأمین نیازهای شهری بر شمرد.

هرای اجرایری    و خرارجی، در ادامره مراتریس راهبردهرا و اولویرت      پس از ارزیابی عوام  داخیی

 رردد. می ارائهارتقاء جایگاه وق  و خیریه در تأمین نیازهای بخش عمومی شهری اصفهان 

ترا   Iقسمت تقسیم شرده اسرت و از شرماره     9( مشهود است، نمودار به 3طور که در شک ) همان

XIرذاری شده است، منراطق   شمارهI ،II  وIV         منراطقی هسرتند کره در صرورتی کره نقراط مجمروع
امتیازات در این مناطق قرار ریررد، نشران از وضرعیت مناسرب بخرش سروم اقتصراد در زمینره ترأمین          

منراطقی هسرتند کره     VIIو  III ،Vباشرد، منراطق    نیازهای بخش شهری از للاظ داخیی و خارجی می

مناطقی هسرتند   VIIIو  VI ،XIند و مناطق توانند به تبات و بقای خود فکر کن نهادهای بخش سوم می
تبراتی   که در آن نهاد دارای امتیاز خاصی در ملیط داخ  خود نیست و در ملریط خرارجی نیرز بری    

زهای شهری اصرفهان  باشد، موقعیت بخش سوم اقتصاد )وق  و خیریه( در زمینه تأمین نیا حاکم می
های اجرایی، برا توجره بره ارزیرابی ملریط داخر  و خرارج خرود در          در ماتریس راهبردها و اولویت

( قرار ررفته که با توجه بره موقعیرت کیری    27/2( و ملیط خارج)31/2ای در داخ ) مختصات نقطه
 طرم  در ملریط پرر ت   خصوصراً ترر اسرت،    در هر دو ملیط داخیی و خارجی از حرد متوسرط پرایین   

اقتصادی کره هرر روز مسرأله جدیردی بررای نهادهرای بخرش سروم وارد و ملاسربات را دررررون           

با این حال نهادهای بخش سوم در زمینه تأمین نیازهای شهری برا ایرن ارزیرابی فعیری در در      .کند می
)تبات(قرار ررفته است که تعیین کننده راهبردهرای درخرور قبرول بررای بهبرود ضرع  در       Vمنطقه 

ریرزی ارتقراء    سوم جهت تأمین نیازهای شهری اصفهان است. راهبردهای قاب  قبول در برنامره بخش 
، راهبردهررای مرراتریس Vجایگرراه بخررش سرروم )وقرر  و خیریرره(، بررا توجرره برره قرارریررری در خانرره 

کارانه است چرا که نهاد منطق خود را برای عوام  مثبت داخیری و خرارجی )نقراط قروت و      ملافیه

کوچک و یا کرام ً   ریرد تا از این طریق عوام  منفی داخیی )نقاط ضع ( را ار می( به کها فرصت
 غیرفعال سازد.
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های اجرایی ارتقاء جایگاه وقف و خیریه در تأمین نیازهای بخش  ماتریس راهبردها و اولویت -3 شکل

 گر( عمومی شهری اصفهان )منبع: پژوهش

 

 ها تطبیق و تعیین راهبرد

شررود، سررپس  ترردوین مرری SWOTترردا راهبردهررای اولیرره از طریررق مرراتریس   در ایررن مرحیرره اب

صرورت   AHPبندی این راهبردها، جهت انتخاب راهبردهای درخرور قبرول از طریرق روش     اولویت
 ررفته است.

 نقراط  کرارریری  بره  برا  ملیطی های فرصت از استفاده حداکثر راهبردهای(: SO)تهاجمی راهبرد
 (1ناحیه) نهاد قوت

 هرای  فرصرت  در کره  ای برالقوه  هرای  مزیرت  از اسرتفاده  راهبردهرای (: WO) جهرت  ییرر تا راهبرد

 (.2ناحیه) نهاد در موجود ضع  نقاط جبران برای. است نهفته ملیطی
 تهدیدات با مواجهه از جیوریری برای نهاد قوت نقاط از استفاده راهبردهای(: ST) تنوع راهبرد

 (.3ناحیه) 
 نقراط  و تهدیردها  از ناشری  هرای  زیران  رساندن حداق  به برای یراهبردهای(: WT)تدافعی راهبرد
 .(4ناحیه)ضع  

 هرای  فرصرت  و داخیری  ضرع   نقراط  خرارجی،  هرای  فرصرت  و داخیری  قوت نقاط رام، این در
 برا  خرارجی  تهدیردهای  و داخیری  ضرع   نقراط  و خارجی تهدیدهای و داخیی قوت نقاط خارجی،

 .( درج رردید5-4) ها در جدول آن نتیجه و شدند مقایسه یکدیگر
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 گر( )منبع: پژوهش SWOTماتریس  -4جدول 

 

 

 

ریزی راهبردی ارتقاء جایگاه بخش  برنامه

سوم اقتصاد )وقف( در تأمین نیازهای بخش 

 عمومی شهری

 (S)لیست نقاط قوت 

S1مانند مادی نیات و ها انگیزه ـ وجود 

 برخی در شهرت حسن و نام ماندگاری

 بانیان

S2مانند معنوی نیات و ها انگیزه وجود ـ 

 بانیان اغلب در اخروی پاداش و الهی اجر

S3بر خیرات و موقوفات عمیق ـ اثرگذاری 

 مردم زندگی مختلف ابعاد

S4فعالیت نوع انتخاب در عمل آزادی. ـ 

 ارائه یا مسجد مانند دینی امور)خیر

 (درمانگاه مانند اجتماعی خدمات

S5دلسوز ناظر و متولی تعیین ـ قابلیت 

S6انجام و کردن وقف سادگی و سهولت. ـ 

 نذورات دادن و خیر کارهای

S7و موقوفات پایداری و ماندگاری .ـ 

 طوالنی مدت برای خیرات

 (W)لیست نقاط ضعف 

W1گستره مورد در عمومی آگاهی ضعف ـ 

 خیریه امور و وقف های فعالیت خدمات

W2 .جامع سازی فرهنگ برنامه وجود عدمـ 

 سومی بخش های مکک یافتن سوق برای

 شهری خدمات سمت به

W3مردم به شهری نیازهای ارائه عدم ـ 

 های کمک و وقف انجام با ها آن رفع جهت

 خیر

W4 یا دولت از توقع فرهنگ گیری شکلـ 

 ورود بجای نیازها همه حل برای شهرداری

 اخیر های دهه در مردمی خودجوش

W5و وقف های فعالیت انجام از انصراف ـ 

 خیریه سهم شدن کوچک دلیل به خیریه

 تأثیرگذاری فقدان تصور و مردم مخارج در

 .ها آن

W6در نوآوری و خالقیت وجود عدم ـ 

 جامعه روز نیازهای سمت به ها وقف هدایت

 (O)ها  فرصت

O1خیریه و وقف فرهنگ گسترش ـ امکان 

 شهری نیازهای تأمین در

O2با تأمین قابل شهری نیازهای تنوع ـ 

 خیر امور و وقف

O3و سازی مردمی در دولت ـ سیاست 

 اقتصاد در مردم مشارکت افزایش

O4بالقوه واقفین و خیر نیات وجود ـ 

 در شهری نیازهای تأمین به عالقمند

 مناسب بسترسازی صورت

O5نهاد مردم های سازمان و ها خیریه ـ وجود 

 برای مهیا بستر وجود از ای نشانه)فعال

 (سومی بخش های فعالیت

O6در خیریه امور و وقف فرهنگی قشن. ـ 

 همبستگی تحکیم امنیت، اخالق، ارتقاء

 اجتماعی

O1و وقف فرهنگ داری ریشه و ـ دیانت 

 . مردم بین در خیریه

O7به عالقه و مشارکت روحیه ـ وجود 

 .منطقه و شهر پیشرفت

 )تهاجمی( SOهای  راهبرد

 (1 ناحیه)

ایجاد نهاد وقف شهری جهت سوق  -

 های جدید به سمت خدمات شهری. وقف

های خیر جهت  حداکثر استفاده از انگیزه -

 تأمین نیازهای شهری

تالش در جهت حفظ و نگهداری  -

نیازهای شهری تأمین شده از طریق وقف 

 وخیریه.

ی در سازی وقف شهر قرار گرفتن فرهنگ -

های  های اهداف و برنامه زمره اولویت

 راهبردی نهاد وقف شهری.

حرکت در جهت تحقق نهاد وقف شهری  -

 با فراهم نمودن ارائه نیازهای شهری.

تعیین متولی دلسوز جهت حفظ و  -

 نگهداری و پیگیری مستمر اهداف واقفین.

های  دهی انگیزه حداثر استفاده و جهت -

ت تأمین نیازهای خیرخواهانه مردم در جه

 شهری.

 کارانه( )محافظه WOهای  راهبرد

 (2 ناحیه)

تالش در جهت اصالح قوانین و مقررات و  -

کاهش حساسیت امور دارای بار حقوقی از 

 طریق هماهنگی با مسئولین.

ایجاد ساز و کار عملیاتی جهت توسعه  -

های  وقف شهری با استفاده از فرصت

 مشارکتی وقف گروهی.

جایگاه غیر دولتی شهرداری و توجیه  -

اعتماد سازی در راستای عملکرد این 

 سازمان.

رسانی نیازهای شهری به مردم و  اطالع  -

 تشویق شهروندان به مشارکت در شهر.

ارتقای آگاهی و تغییر نگرش شهروندان  -

 های سنتی نسبت به وقف
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O8حل در خیریه امور و وقف نامی ـ خوش 

 االیام قدیم از جامعه عمومی معضالت

 تاکنون

 (T)تهدیدها 

T1برخی از صیانت و حفظ در انگاری سهل ـ 

 انگیزش ایجاد نتیجه در و خیرات و وقفیات

 چنین انجام به نسبت افراد در منفی

 اقدامات

T2نهاد از شیادان های استفاده سوء ـ برخی 

 موجود موقوفات عواید و خیریه و وقف

T3از استفاده به نسبت مردم اعتماد ـ عدم 

  شده اعالم نیازهای جهت در ها کمک

T4دالیل به مردم درآمد کاهش ـ 

 شدن کم نتیجه در و( تورم مانند)اقتصادی

  خیر و وقف مخارج

T5به شهری مسئولین برخی اعتقاد ـ عدم 

 و خیر های کمک متعدد آثار و گشایی گره

 مردم وقفیات

T1نیازهای مالی ابعاد شدن تر بزرگ. ـ 

 و واقفین توانایی شدن اندک و شهری

 ها آن انجام در خیرین

T6و مشترک وقف ابزارهای وجود عدم. ـ 

 های صندوق مانند)ها کمک تجمیع

 (وقفی گذاری سرمایه

T7دلیل به مردم خیر های کمک کاهش. ـ 

 لوکس زندگی پدیده و زندگی سبک تغییر

 تجملی و

T8هماهنگی و مستمر ارتباط وجود ـ عدم 

 به)خیریه و وقف امور متولیان و بانیان بین

 خیر اقدامات کنندگان تسهیل عنوان

 تأمین متولی عنوان به)شهرداری با( مردمی

 (شهری نیازهای

 )تنوع( STهای  راهبرد

 (3)ناحیه 

داری منابع بالقوه وقف و  جذب و نگه -

 خیریه نسبت به بهبود ارائه خدمات شهری.

تالش در جهت رفع موانع قانونی وایجاد  -

سهولت در فراین انجام وقف و کار خیر و 

 کسب حمایت مسئوالن مربوطه.

ر تأمین نیازهای عدم تمرکز صرف ب -

شهری از طریق وقف و خیریه به صورت 

های وقف  فردی و ایجاد و توسعه صندوق

 مشترک.

شهروندان   فراهم نمودن امکانات آموزش -

در جهت اصالح سبک زندگی با استفاده از 

 تعالیم تربیتی دینی مانند قناعت.

ایجاد سازو کار آشنایی و ارتباط مستمر  -

 واقفین و شهرداری.

های سایر  استفاده از تجربیات و موفقیت -

 کشورها در ارتباط با وقف شهری.

 )تدافعی( WTراهبردهای 

 (4 ناحیه)

سازی نهادهای موجود جهت ارتقاء  بهینه -

جایگاه وقف و خیریه نسبت به تأمین 

 نیازهای شهری.

های پژوهشی در  توسعه ساختار و فعالیت -

حوزه وقف شهری به منظور رفع 

 های اطالعاتی و آماری. کاستی

رفع مشکالت و عوامل منجر به تضعیف  -

 مشارکت مردم در حل مسائل شهر.

سازی در خصوص بازگشت  شفافیت -

منافع مشارکت در شهر به صورت مستقیم 

 به شهروندان.

تغییر الگوی مصرف مردم از طریق  -

سازی در جهت هدایت  آموزش و فرهنگ

 هری.های جدید به سمت نیازهای ش وقف

داری از موقوفات موجود  صیانت و نگه -

 جهت جلب اعتماد خیرین و واقفین بالقوه.

 

با توجه به راهبردهای پیشنهاد شده و نیز وضعیت موجود بخرش سروم اقتصراد بره ویرژه وقر  و       

 ارتقراء  ریرزی  برنامه در قبول قاب  راهبردهای اصفهان، شهری بخش نیازهای تأمین راستای در خیریه
 هرای  اولویرت  و مراتریس راهبردهرا   V خانره  در قرارریرری  و ،(خیریره  و وقر  ) سوم بخش جایگاه

 و داخیری  مثبرت  عوامر   بررای  را خرود  منطرق  نهاد که چرا است. کارانه ملافیه راهبردهای اجرایی،
( ضرع   نقاط) داخیی منفی عوام  طریق این از تا ریرد می کار به( ها فرصت و قوت نقاط) خارجی
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 در اسرتراتژی  ایرن . اسرت  سرازی  تابرت  و حفاظرت  آن هردف  سرازد.  غیرفعال کام ً یا و کوچک را
 و قروت  نقراط  دارد امکران  کره  طوری به است توجه قاب  و مشخ  ضع  نقاط که است شرایطی

 دهند. قرار الشعاع تلت را ها فرصت
 عبارتند از: SWOTکارانه پیشنهاد شده در ماتریس  راهبردهای ملافیه

 طریرق  از حقوقی بار دارای امور حساسیت کاهش و مقررات و قوانین ص  ا جهت در ت ش -

 .مسئولین با هماهنگی
 وقر   مشارکتی های فرصت از استفاده با شهری وق  توسعه جهت عمییاتی کار و ساز ایجاد -

 .رروهی
 .سازمان این عمیکرد راستای در سازی اعتماد و شهرداری دولتی غیر جایگاه توجیه -
 .شهر در مشارکت به شهروندان تشویق و مردم به شهری نیازهای رسانی اط ع  -

سنتی. های وق  به نسبت شهروندان نگرش تاییر و آراهی ارتقای -

بنردی ایرن راهبردهرا و     ، جهت اولویرت SWOTبا توجه به راهبردهای استخراج شده از ماتریس 

کرار در تلییر  سیسریه     رت راهبنردی شرده و بره صرو     بایستی این راهبردها شراخ   AHPانجام مدل 
کارهرایی کره    ها ظاهر شوند. بنابراین برا اسرتفاده از راهبردهرای موجرود راه     مراتبی در جایگاه رزینه

 :شود به صورت زیر است شنهاد میپی
کار، ایجاد نهادهرای زیرر مجموعره بخرش سروم در زمینره ترأمین         ر نهادسازی: منیور از این راه1

 باشد. اص   قوانیین و مقررات مینیازهای بخش شهری و نیز  

سازی به فراهم نمودن امکانات آموزش شرهروندان در جهرت    کار فرهن  سازی: راه ر فرهن 2
اص   سبک زندری، تاییر الگوی مصرف، و ارتقای آراهی و تاییر نگررش شرهروندان نسربت بره     

 رردد. ری منجر میها به سمت نیازهای شه سازی در زمینه هدایت وق  های سنتی و فرهن  وق 
 و شرود  توجیره  شهرداری غیردولتی جایگاه باید اعتمادسازی کار راه راستای در ر اعتمادسازی:3
 سرازی  زمینه باید چنین هم. شود ایجاد خودشان نیازهای تأمین در مردم حضور و مشارکت های زمینه

 عمیکررد  یراسرتا  در ترا  ریررد  صرورت  مرردم  مشرارکت  و هرا  کمرک  بازخورد مشاهده جهت الزم
 .شود ایجاد شهروندان بین اعتماد شهرداری

های خیر مردم جهت تأمین نیازهای شرهری   کار باید از انگیزه سازی: با استفاده از این راه ر تنوع4
ای  خدمات شهری از منابا بالقوه وق  و خیریره  ارائهچنین جهت بهبود ه را نمود، همحداکثر استفاد
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 استفاده شود.
 وقفری  هرای  صرندوق  و مشرترک  وقر   سازوکارهای کار باید در ذی  این راه ر ایجاد سهولت:5

چنین جهت ایجراد سرهولت در فراینرد     هم .شود ررفته نیر در مردمی خرد های کمک تجمیا جهت
 انجام وق  و کار خیر بایستی موانا قانونی بر طرف شود.

سروز   دل و شایسرته  های لیمتو داری موقوفات از طریق تعیین داری: حف  و نگه ر صیانت و نگه6

هرا را بره  مشرارکت     تواند در جیب اعتماد خیرین و واقفین بالقوه تأتیر به سزایی داشته باشد و آن می
 نیازهای شهری سوق دهد.  در تأمین

سازی: با توجه به این راهبرد، باید در خصوص بازرشت منافا مشارکت در شرهر بره    ر شفافیت7
افیت سازی صورت ریرد و نیز آمار و اط عات مربوط به نیازهرای  صورت مستقیم به شهروندان شف
های مشارکتی انجام شده به صورت دقیق به اط ع شهروندان رسانده  شهری، مشارکت و نیز فعالیت

 شود.

 

 تحلیل سلسله مراتبی

باشرد، کره در    در اولین اقدام، تبدی  موضوع یا مسئیه مورد بررسی به ساختار سیسیه مراتبری مری  

ورد موضوع این پژوهش نیز ساختار سیسریه مراتبری پرس از تعیرین هردف، انتخراب معیارهرا، زیرر         م

 :شود می ارائه زیرها در شک   معیارها و رزینه
 اسرتفاده  چویس اکسپرت افزار نرم از سطح، هر عناصر زوجی مقایسه برای AHP روشادامه  در

 در امر ریرد، این باالتر انجام می سطح عنصر به نسبت عنصر ارجلیت دو مقایسه فرآیند شده است،

هردف   بره  نسربت  معیارهرا  مقایسه نیز و معیارها از یک هر به نسبت ها رزینه زوجی مقایسه به نهایت
باالتر در ادامره آمرده    سطح عناصر به نسبت عناصر از یک نتایج مقایسات هر .رردید خواهد منتهی
 است.

 اصلی معیارهای اوزان -5 جدول

 وزن هر معیار های اصلیمعیار ردیف

1 

2 

3 

4 

 نقاط قوت

 نقاط ضعف

 ها فرصت

 تهدیدها

448/0 

283/0 

164/0 

106/0 
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 ساختار تحلیل سلسله مراتبی -4شکل 

 

 

 
 اهمیت نسبی معیارهای اصلی -5شکل 

 

دهرد.   ( اهمیرت نسربی معیارهرای اصریی را بره صرورت ررافیکری نشران مری         5چنین شرک  )  هم 
دهنرده   نشران اسرت کره   کمترر   1/0از  ، نرر  ناسرازراری  مشرخ  هسرت   6 شرک  طور که در  همان

 .باشد میریرندران  های تصمیم سازراری در مقایسات و پذیرش قضاوت
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 نقاط قوت معیارهای اوزان زیر -6 جدول

 وزن هر زیر معیار زیرمعیارهای نقاط قوت ردیف

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 بانیان وجود اغلب در اخروی پاداش و الهی اجر مانند معنوی نیات و ها انگیزه وجود

 بانیان برخی در شهرت حسن و نام ماندگاری مانند مادی نیات و ها انگیزه

 مردم زندگی مختلف ابعاد بر خیرات و موقوفات عمیق اثرگذاری

 خدمات ارائه یا مسجد مانند دینی امور)خیر فعالیت نوع انتخاب در عمل آزادی

 ...(و درمانگاه مانند اجتماعی

 دلسوز ناظر و متولی تعیین قابلیت

 نذورات دادن و خیر کارهای انجام و کردن وقف سادگی و سهولت

 طوالنی مدت برای خیرات و موقوفات پایداری و ماندگاری

36/0 

252/0 

129/0 

089/0 

 

078/0 

048/0 

044/0 

 
 اهمیت نسبی زیر معیارهای نقاط قوت -6شکل 

 

ه شرده اسرت، نرر  ناسرازراری زیرمعیارهرای نقراط قروت        نشان داد( 6)طور که در شک   همان
 نیرات  و هرا  انگیزه تصمیم ریرندران را پذیرفت. وجود های قضاوتتوان  باشد، بنابراین می می 08/0

دارای باالترین اولویت در بین  36/0بانیان، با وزن  اغیب در اخروی پاداش و الهی اجر مانند معنوی
توانرد   تر از سایر عوامر  مری   ها و نیات معنوی بیش هست که انگیزهنقاط قوت است و این بدین معنا 

 کند. وق  و امور خیریه را در جهت تأمین نیازهای بخش عمومی شهری تقویت 

باشد که نشران دهنرده    می 06/0نر  ناسازراری زیر معیارهای نقاط ضع   (7)با توجه به شک  
 مرورد  در عمرومی  آرراهی  چنرین ضرع   باشرد. هم  دهنردران مری   های پاسرخ  وتسازراری بین قضا
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گر ایرن هسرت کره ایرن عامر       بیران  373/0خیریره برا وزن    امرور  و وق  های فعالیت خدمات رستره
تر از سایر نقاط ضع  از درون نهاد موجب تضعی  وق  و امور خیریره در راسرتای خردمات     بیش

 شود. شهری می
تروان   باشرد و مری   ها می بین قضاوتبیانگر سازراری  08/0( نر  ناسازراری 8با توجه به شک  )

 ریرندران را پذیرفت. های تصمیم قضاوت

 
 نقاط ضعف معیارهای اوزان زیر -7 جدول

 وزن هر زیر معیار زیرمعیارهای نقاط ضعف ردیف

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

 خیریه امور و وقف های فعالیت خدمات گستره مورد در عمومی آگاهی ضعف

 به سومی بخش های کمک یافتن سوق برای معجا سازی فرهنگ برنامه وجود عدم

 شهری خدمات سمت

 خیر های کمک و وقف انجام با آنها رفع جهت مردم به شهری نیازهای ارائه عدم

 ورود بجای نیازها همه حل برای شهرداری یا دولت از توقع فرهنگ گیری شکل

 اخیر های دهه در مردمی خودجوش

 مخارج در خیریه سهم شدن کوچک بدلیل ریهخی و وقف های فعالیت انجام از انصراف

 .آنها تأثیرگذاری فقدان تصور و مردم

 جامعه روز نیازهای سمت به ها وقف هدایت در آوری نو و خالقیت وجود عدم

373/0 

242/0 

 

207/0 

083/0 

 

066/0 

 

027/0 

 
 اهمیت نسبی زیر معیارهای نقاط ضعف -7شکل 
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 ها فرصت زیرمعیارهای اوزان -8 جدول

 وزن هر زیر معیار ها زیرمعیارهای فرصت ردیف

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

 شهری نیازهای تأمین در خیریه و وقف فرهنگ گسترش مکانا

 خیر امور و وقف با تأمین قابل شهری نیازهای تنوع

 اقتصاد در مردم مشارکت افزایش و سازی مردمی در دولت سیاست

 صورت در شهری نیازهای تأمین به ندعالقم بالقوه واقفین و خیر نیات وجود

 مناسب بسترسازی

 برای مهیا بستر وجود از ای نشانه)فعال نهاد مردم های سازمان و ها خیریه وجود

 (سومی بخش های فعالیت

 مردم بین در خیریه و وقف فرهنگ داری ریشه و دیانت

 وجود روحیه مشارکت و عالقه به پیشرفت شهر و منطقه 

 االیام قدیم از جامعه عمومی معضالت حل در خیریه مورا و وقف نامی خوش

 تاکنون

 همبستگی تحکیم امنیت، اخالق، ارتقاء در خیریه امور و وقف فرهنگی نقش

 اجتماعی

 

259/0 

242/0 

136/0 

122/0 

 

09/0 

 

058/0 

048/0 

026/0 

 

018/0 

 

 

 
 ها اهمیت نسبی زیر معیارهای فرصت -8شکل 

 

، Expert Choiceاساس میانگین وزنی ملاسبه شرده توسرط نررم افرزار     ها بر  بندی فرصت اولویت
پرذیر بروده و بره     شرهری امکران   نیازهرای  تأمین در خیریه و وق  فرهن  رسترش دهد که نشان می

عنرروان یررک فرصررت خررارج از نهرراد، برررای رسرریدن برره هرردف مررورد نیررر در ایررن پررژوهش، بایررد  
 نیازهای شهری صورت ریرد. های جدید به سمت سازی برای هدایت وق  فرهن 
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 تهدیدها زیرمعیارهای اوزان -9 جدول

 زیرمعیارهای تهدیدها ردیف
وزن هر زیر 

 معیار

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 منفی انگیزش ایجاد نتیجه در و خیرات و وقفیات برخی از صیانت و حفظ در انگاری سهل

 اقدامات چنین انجام به نسبت افراد در

 شده اعالم نیازهای جهت در ها کمک از استفاده به نسبت مردم اعتماد عدم

 موجود  موقوفات عواید و خیریه و وقف نهاد از شیادان های استفاده سوء برخی

  خیر و وقف مخارج شدن کم نتیجه در و( تورم مانند)اقتصادی بدالیل مردم درآمد کاهش

 وقفیات و خیر یها کمک متعدد آثار و گشایی گره به شهری مسئولین برخی اعتقاد عدم

 مردم

 آنها انجام در خیرین و واقفین توانایی شدن اندک و شهری نیازهای مالی ابعاد شدن تر بزرگ

 گذاری سرمایه های صندوق مانند)ها کمک تجمیع و مشترک وقف ابزارهای وجود عدم

 (وقفی

 تجملی و لوکس زندگی پدیده و زندگی سبک تغییر دلیل به مردم خیر های کمک کاهش

 عنوان به)خیریه  و وقف امور متولیان و بانیان بین هماهنگی و مستمر ارتباط وجود دمع

 (شهری نیازهای تأمین متولی عنوان به)شهرداری  با( مردمی خیر اقدامات کنندگان تسهیل

243/0 

 

238/0 

184/0 

106/0 

071/0 

068/0 

046/0 

027/0 

018/0 

 

 

 
 ااهمیت نسبی زیر معیارهای تهدیده -9شکل 

 

 تروان  مری  و باشرد  می ها قضاوت بین سازراری بیانگر 09/0 ناسازراری نر ( 9) شک  به توجه با
 .پذیرفت را ریرندران تصمیم های قضاوت
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 ها گزینه زیرمعیارهای اوزان -10 جدول

 ها وزن نسبی گزینه ها گزینه ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 اعتمادسازی

 سازی فرهنگ

 نهادسازی

 سازی شفافیت

 سهولت ایجاد

 سازی تنوع

 داری نگه و صیانت

347/0 

246/0 

155/0 

098/0 

069/0 

050/0 

035/0 

 
 ها اهمیت نسبی گزینه -10شکل 

 

ها برای ارتقاء جایگراه وقر  و    نشان داده شده است، اولویت رزینه (10) که در شک  طور همان

 خیریه در زمینه تأمین نیازهای بخش شهری به ترتیب قرار زیر است:
 عتمادسازیر ا1
 سازی ر فرهن 2

 ر نهادسازی3
 سازی ر شفافیت4

 ر ایجاد سهولت5
 سازی ر تنوع6
 داری ر صیانت و نگه7
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 نیازهرای  سرمت  های جدید بره  در راستای هدایت وق   بندی، اعتمادسازی بر طبق نتایج اولویت
دارند. به طور داری کمتریت تأتیر را  در ذی  نهاد وق  شهری بیشترین تأتیر و صیانت و نگه شهری

کاری هستند که در ارتقاء جایگراه بخرش سروم،     سازی دو راه کیی دو رزینه اعتمادسازی و فرهن 
 ترین تأتیر را دارند. به ویژه وق  و امور خیریه در زمینه تأمین نیازهای شهری اصفهان بیش

 

گیرینتیجه

 ارتقراء  بررای  مناسرب  بنردی راهبردهرای   هدف اصیی از انجام این پرژوهش شناسرایی و اولویرت   

. باشرد  مری شرهری   عمرومی  بخش نیازهای تأمین در( وق  و امور خیریه) اقتصاد سوم بخش جایگاه
شرهری، ارزیرابی    نیازهرای  ترأمین  زمینره  در سروم  تلیی  وضعیت موجرود بخرش  جهت منیور دین ب

 ارزیرابی  در اجرایری،  های اولویت و راهبردها ماتریس درکه  عوام  داخیی و خارجی انجام رردید
 قررار ( 27/2)خرارج   ملریط  و( 31/2)داخر    در ای نقطره  مختصرات  در خرود  خارج و داخ  ملیط
 ترر  پرایین  (2.5) متوسط حد از خارجی و داخیی ملیط دو هر در کیی موقعیت به توجه با که ررفته

 شود. پیشنهاد می کارانه ملافیه راهبردهایو  است
که در از روش تلیی  سیسیه مراتبری بهرره ررفتره شرد،    به منیور انتخاب بهترین راهبرد از طرفی 

 ارتقراء  جهرت  کرار  راه بهتررین  عنوان به 347/0با وزن نسبی  "اعتمادسازی" رزینهنتیجه این فرآیند 
 معرفری شرده   اصفهان شهری بخش خدمات تأمین زمینه در وق  ویژه به اقتصاد سوم بخش جایگاه
 .است

م مشارکت مردم در زمینره بخرش شرهری بره ایرن دلیر        باید به این نکته توجه شود که عیت عد
است که برای عموم مرردم شرهرداری بره عنروان یرک سرازمان دولتری شرناخته شرده اسرت و همره            

بنرابراین اطمینران کرافی از بره کرارریری       دانند  سازمان را به عهده دولت میشهروندان وظای  این 
کررار ارد. پررس در راسررتای راهده وجررود نرردهررای اعرر م شرر هررای مردمرری در جهررت زمینرره کمررک

 در مرردم  حضرور  و مشارکت های زمینه و شود توجیه شهرداری غیردولتی جایگاه باید اعتمادسازی
 هرا  کمک بازخورد مشاهده جهت الزم سازی زمینه باید چنین هم. شود ایجاد خودشان نیازهای تأمین
 .شود ایجاد شهروندان ینب اعتماد شهرداری عمیکرد راستای در تا ریرد صورت مردم مشارکت و
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