


 

 
http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

 فهرست مطالب
 2 ................................................................................................... کتاب جلد یرو ریتصو

 3 ........................................................................................................................ اتیکل .1

 3 ............................................................................................... کتاب شناسنامه .1-1

 3 .......................................................................................... کتاب یمحور دهیا .1-2

 3 .................................................................................... کتاب یاصل نیمخاطب .1-3

 3 ............................................................................................................. دهیچک .1-4

 4 ............................................................................................... کتاب یمحتوا یمعرف .2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 
http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

 تصویر روی جلد کتاب
 

 

 کننده کتاب:معرفی

 1331 / تابستان (توسعه فکری پویش پژوهشگر) رتضی درخشانم



 
 

 

3 
http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

 کلیات .1

 شناسنامه کتاب .1-1

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 کتاب  ایده محوری .1-2

 بخش و دولتی بخش کنار در مهم بخش سه از یکی عنوانبه اقتصاد سوم بخش شناخت
 .ایران در بخش این توسعه راهکارهای ارائه و هاچالش بررسی و خصوصی

 مخاطبین اصلی کتاب .1-3

 و ساده مقل با و بوده مفید انتفاعیغیر هایفعالیت به مندانهعالق همه برای کتاب نای
 هترب فهم در نمخاطبی کلیه به تواندمی آن فراوان هایمثال و است شده نگارش روان
 هایدارها انتفاعی،غیر نهادهای مسئولین برای کتاب این ویژهطوربه. کند کمک کتاب
.بود خواهد کنندهکمک بسیار عیاجتما فعالین و اوقاف

 چکیده .1-4

ها اگر هدف دانش اقتصاد را تخصیص بهینه منابع کمیاب بدانیم، بخشی از این تخصیص
بانه غیرانتفاعی و داوطل شود و نه توسط بازار؛ بلکه تعامالتینه توسط دولت انجام می

ی ما به مها هستند که در ادبیات سنتی و بو)بخش سوم اقتصاد( مسئول این تخصیص

 نشر دانشگاه امام صادق )ع(
 اقتصاد وقف و خیریه

 مهدی طغیانی و مرتضی درخشان                                      :   گاننویسند

 1335 اول                                                                :    نوبت چاپ

 318-600-2145-40-6: شابک

 02188034001: تلفن انتشارات

      Email: isu@ isu.ac.ir 
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شوند. تحلیل اهمیت و تأثیر این بخش در رشد و توسعه وقف و خیریه شناخته می
اقتصادی با وجود تولید روزافزون مطالعات در جهان، در ادبیات کشور مغفول مانده است. 

عه سمت توسکتاب حاضر به نقش، جایگاه و تأثیر بخش سوم اقتصاد در حرکت به
 اقتصادی پرداخته است.

 محتوای کتاب معرفی .2

 مقدمه .1
، وقف و 1های غیرانتفاعیامروزه در دانش اقتصاد، بخش سوم اقتصاد )مانند سازمان

خیریه( را در کنار دو بخش دیگر اقتصاد یعنی بخش عمومی )دولت( و بخش خصوصی 
دهندة اقتصاد های مهم تشکیلعنوان یکی از  بخشهای انتفاعی( به)بازار و بنگاه

 از و بوده گسترش حالِ در جهان در روز به روز اقتصاد سوم . بخشآورندحساب میبه
 هاینهاد ،تیدوسنوع و ایثار بر مبتنی انگیزة داوطلبانه. شودمی برخوردار بیشتری اهمیت
در برخی موارد برتری  (اول بخش) خصوصی هاینهاد به نسبت را اقتصاد سوم بخش

 بخش) دولتی بخش به نسبت هاآن ترپایین هایهزینه و بیشتر کارایی چنینو هم داده
 همچنین و جوامع روزافزون توجه باعث المنفعهعام و اجتماعی خدمات ارائه برای( دوم

 ستا شده معطوف بخش این عملی و علمی توسعه و وریبهره ارتقای به اقتصاد دانش
 لیدتو از یمیعظ بخش یافته،توسعه کشورهای در که جاییتا(. 12 ،2001 ،2لیونز مارک)

 روی پیش هایچالش بررسی لذا. شودمی بخش این به مربوط اشتغال، و داخلی ناخالص
 و علمی مشکالت اولویت در هاآن برای عملی هایارائة راهکار چنینهم و سوم بخش

 . است گرفته قرار اجرایی
( 1-1)های اقتصادی را در جدول های بخشیژگیوتوان در یک مقایسه ساده می

مشاهده کرد. البته تعریف دقیق بخش سوم و ارتباط نظری و علمی این بخش با دو 

                                                           
1. non-profit Organizations 

2. Mark Lyons 
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ی دوم و سوم بحث خواهد شد، اما برای درک بهتر مفاهیم الزم هافصلبخش دیگر در 
 گان توضیح مختصری داده شود.مورد این سه است در ابتدا در

 
 

 مبانی نظری آن را تر بخش سوم اقتصاد تعریف، گستره، تنوع وبرای فهم دقیق
خالصه بیان خواهیم کرد. اما نکتة مهم این است که تعامالت در این بخش از طوربه

دوستانه و همکارانه است و با وجود اهمیت بخش سوم و همچنین ارائة نوع تعامالت نوع
های آن، در جریان متعارف دانش اقتصاد )اقتصاد بازار( قابل راهکار برای حل چالش

 ست.تحلیل نی

 رضف شود،می گرفته نظردر الگوها بیان و اقتصاد دانش در که مهم فروض از یکی
 هاتحلیل رد که اقتصادی هایالگو اغلب. است اقتصادی بازیگران بین تعامالت در رقابت
 در( املک انحصار تا کامل رقابت از کلی، معنایبه) را رقابت گیرد،می قرار استفاده مورد
 ار اقتصادی بازیگران واکنش و کنش فرض این اساس بر و گیرندمی نظردر بازار

 دیگری تتعامال رقابت از غیر به اوالً واقعیت در آنکه حال. کنندمی تحلیل و بینیپیش
 بازار است نممک تعامالت این بستر ثانیاً و گیردمی صورت اقتصادی بازیگران بین نیز

 طرفهدو واکنش و کنش در و گرفته صورت بازار از خارج تعامالت، از بسیاری یعنی. نباشد
 ار تعامالت دامنة تمامی بلکه نیست، رقابت شامل تنها تعامالت. افتدمی اتفاق

 . است ذیل به صورت تعامالت این طیف. گیردمیبردر

 1برخورد 

 2رقابت 

                                                           
1. conflict   

2. competition  
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 1همکاری 

 2دوستینوع 

 3ایثار و فداکاری 

شود و در بخش سوم تة فوق مشاهده میدر تعامالت افراد در دنیای واقعی هر پنج دس
دوستی و دوستانه است، موارد تعامالت همکاری و نوعاقتصاد که بخش داوطلبانه و نوع

کننده شده است. البته در بخش سوم حتی ایثار و فداکاری نیز برجسته و تعیین
های بخش سوم با بخش خصوصی تعامل های غیرانتفاعی با هم و یا سازمانسازمان

اقتصادی  بینی رفتار بازیگرانابتی نیز دارند. لذا برای تحلیل دقیق این بخش و پیشرق
 که بتوان تمامی طیفطوریدر این بخش الزم است ابتدا بستر نظری طراحی شود، به

 های اقتصادی را انجام داد.تعامالت را در آن تحلیل کرد و بر اساس آن تحلیل
بستری همة تعامالت فوق را تحلیل خواهد کرد  چنان باقیست که چهل هماما این سؤا

کند؟ بستری که در آن کلیة تعامالت شکل و سایر تعامالت را نیز در اقتصاد وارد می
ها عناصری دارند (. شبکه18، 2008، 5گویند )متیو اُ جکسونمی 4«شبکه»گیرد را می

های طبیعی، فناوری هایی مانند فناوریها و نهادها است. فناوریکه متشکل از فناوری
و  1های اجتماعیها، پول و غیره(، فناوری)مدیریت، سازمان 6ساخت(مصنوعی )انسان

کدام از . هر10و نهادهای اخالقی 3، نهادهای تنظیمی8نهادهایی مانند نهادهای قانونی
نهایت رابط عناصر درون است. در ایهبسیار گستردنظری های این عناصر دارای بحث

ها را ممکن که مانند خون در بدن چرخش دارد و حیات تعامالت درون شبکهها شبکه

                                                           
1. Coordination  

2. Philanthropy  

3. Sacrifice  

4. Network  

5. Matthew O. Jackson 

6. manmade technology 

7. Social technology 

8. legislative 

9. regulative 

10. moral 
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، 2005، 1اطالعات )بولتون و دواتریپونت -2انگیزه  -1سازد شامل دو جزء است: می
ن بودن تعامالت روش(. اینجا ارتباط فرض اطالعات کامل در تعامالت با فرض رقابتی14
دهندة انگیزه و ، بازده و غیره تنها انتقالهایی مانند قیمت، دستمزدشود. عالمتمی

ه های مربوط بها هستند تا تعامالت را شکل دهند. بحثاطالعات در بین عناصر شبکه
ای مانند بازار و یا لزوم تحمیل نظم بیرونی در آن از مواردی است که تنظیمی شبکهخود

بنیان  داری و سوسیالیسم راگیرد و پایة تمایز بین سرمایهبحث قرار میدر این فضا مورد
 (.13، 2008نهد )متیو جکسون، می

ها و الگوهای تحلیلی تعامالت بسیار وسیع است و مطالعة آن در این مجال اما شبکه
وستانه دپذیر نیست. لذا فضای پژوهش کمی محدودتر و تنها در مورد تعامالت نوعامکان

م اقتصاد چیست و ثانیاً دانشی های بخش سوشود. اوالً چالش)بخش سوم( مطرح می
 ویر پیش که حلیقابل هایشود کدام است؟ چالشها در آن تحلیل میکه این چالش

 مسئولین و گیرندگانیمتصم مناسب ادراک عدم -1: از عبارتند دارد قرار سوم بخش
 نوین سبک -3 تجاری و خصوصی بخش سریع تحوالت -2 سوم بخش از اجرایی
 -6 سوم بخش هایسازمان مدیریتی هایچالش -5 دولت اهاشتب نقش -4 زندگی

 تقارنعدم و یاَنگیزش مشکالت -1 موقوفات از برداریبهره هایشیوه در محدودیت
 ترتفصیلی صورتبه دوم فصل در هاچالش این(. 211 ،2001 لیونز، مارک) اطالعات

 .شد خواهد بیان
 کرانه بخش سوم .1-1

قدمت چندانی  4و یا بخش غیرانتفاعی 3اوطلبانه، بخش د2اصطالح بخش سوم اقتصاد
ندارد و از دهة هفتاد میالدی به بعد رایج شده است. در کنار بخش خصوصی یا بازار 

 کنند که جزءهایی فعالیت می)بخش اول( و بخش عمومی یا دولت )بخش دوم( سازمان

                                                           
1. Patric Bolton and Mathias Dewatripont 

2. third sector 

3. voluntary sector 

4. non for profit 



  
 

  (18مجموعه کتابخوانی توسعه )

8 
http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

پردازند یصادی مهای اقتیک از این دو بخش نیستند، اما بسیار برجسته به فعالیتهیچ
 ند. اهای اخیر حجم باالیی از تولید داخلی بسیاری از کشورها را تشکیل دادهو در دهه

تعامل بخش سوم با دو بخش دیگر اقتصاد نشان داده شده است.  (1-1) در شکل
ی را های اقتصادای از فعالیتهای اقتصاد توانایی انجام و مدیریت دستهیک از بخشهر

نظر انجام ها در داخل بخش موردِهای دیگر دارند و اگر این نوع فعالیتبهتر از بخش
سه بخش هایی نیز هستند که دو بخش یا حتی هرتر خواهد بود. البته فعالیتشود کارآمد

کارا دارند. نکتة مهم در دانش نوین اقتصاد طورِاقتصادی توانایی مدیریت آن را به
و تخصیص آن به بخش مربوطه است. زیرا اگر  بخششناسایی فعالیت مربوط به هر

طور دقیق تواند بههای مربوط به بخش خصوصی شود )یا بالعکس( نمیدولت وارد فعالیت
مورد بخش سوم نیز به همین شود. درو کارا آن را انجام دهد و با شکست مواجه می

 صورت است.

 
 تعامل بخش سوم با دو بخش دیگر اقتصاد .1-1شکل 
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عنوان یک بخش بسیار مهم تلقی یافته بخش سوم بهکشورهای توسعه شتربیدر 
شوند و نه بخش خصوصی انگیزة ها میفعالیت گونهاینها خود وارد شود که نه دولتمی

ها را دارند که این امر موجب شده تا با فعالیت گونهاینالزم برای ورود به حیطة 
رهای اقتصادی امروزه بخش عظیمی از مدت و اصالح ساختاهای بلندسازیزمینه

های اقتصادی و ارائة خدمات اجتماعی در این کشورها توسط بخش سوم که فعالیت
 تر بخش غیرانتفاعی است، انجام شود.همان بخش وقف و امور خیریه یا به عبارت کلی

 مقیاس و وسعت بخش سوم .1-2

دی باید حجم و درص برای تحلیل مقیاس بخش سوم اقتصاد در کشورهای مختلف، ابتدا
 بررسی قرار گیرد. از هر اقتصاد را که مربوط به بخش سوم اقتصاد است، موردِ

ند تواهایی که برای سنجش حجم بخش سوم اقتصاد در کشورها مییکی از شاخص
د ملی شاغل در اقتصا کاریروینکار این بخش از کل استفاده قرار گیرد، سهم نیرویموردِ

 36برای  2000تا  1335های را در طول سال های این شاخصادهد (1-2) است. شکل
 دهد.کشور دارای آمار در این زمینه نشان می

شاغل در بخش سوم اقتصاد، برخی از  رکاالزم به ذکر است که در میان کل نیروی
صورت جبران خدمت مشغول به فعالیت هستند، که در شکل ها داوطلب و برخی بهآن

 اند.دهتفکیک ش (2-1)
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های بخش سوم اقتصاد نسبت به کل سهم نیروی کار شاغل در سازمان .2-1شکل 

 22221تا  1991های بین سال کشور درجمعیت فعال هر 
 

شود، سهم اشتغال در این بخش بسیار مشاهده می (1-2)که در شکل  طورهمان
های وع فعالیتها و تنتوجه است. اگر روند توسعة بخش سوم و همچنین کارکردقابلِ

                                                           
نکتة جالب توجه این است که سهم بخش سوم اقتصاد در رژیم صهیونیستی )اسرائیل( بسیار باال  1.

است. باید این نکته را متذکر شد که طبق اعتقادات یهود، دین از طریق نژاد )از طریق مادر( منتقل 
یار بسته ای بستواند به این دین بپیوندد. لذا جامعهچ فردی که مادر او یهودی نباشد، نمیشود و هیمی

طور که در جهان امروز نیز شاهدیم دوست هستند. اما همانآید که برای حفظ خود، نوعوجود میهب
بسیار  ردبینی نژادی با دیگران برخودلیل خودبرترهیهودیان صهیونیست حاکم بر فلسطین اشغالی ب

، کلی بخش سوممعنایدوستی( بهبودن بخش سوم )امور خیریه و نوعای دارند. لذا بزرگرحمانهبی
دوستی صهیونیسم نیست، بلکه این بخش تنها در داخل یهود و در بین خود آنها معنادار یعنی انسان

 است.
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یافته روندی کشورهای توسعه بیشترها مورد توجه قرار گیرد، در چند دهة اخیر در آن
شود که سهم اشتغال در بخش سوم مشاهده می (1-2)صعودی داشته است، و در شکل 

ل توسعه است. در این رابطه به شکیافته بیشتر از کشورهای درحالدر کشورهای توسعه
 یید:توجه فرما (3-1)

 

 
سهم نیروی کار شاغل در بخش سوم اقتصاد نسبت به کل جمعیت  .3-1شکل 

 1کشور 33صورت میانگین بین به 2222تا  1991ی هاسالفعال، بین 
 

 

یافته شود، در کشورهای توسعهمالحظه می (1-3)که در شکل  طورهمان
این رقم در کار در بخش سوم شاغل هستند و درصد کل نیروی 4/1میانگین طوربه

                                                           
(، Center for Civil Society Studiesمدنی ) مرکز مطالعات جامعه 2001مأخذ: گزارش سال  .1

 (.Johns Hopkinsدانشگاه جان هاپکینز )
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توجهی دارند. بنابراین بخش درصد است، که تفاوت قابل 3/1توسعه حالکشورهای در
ل را به خود اختصاص داده است. یافته سهم باالتری از اشتغاسوم در کشورهای توسعه

ای جدید و علمی است که در طور که اشاره شد، این بخش پدیدهچنین همانهم
بر  وبنایی توسعة بیشتری پیدا کرده است. عالای دانش زیریافته بر مبنکشورهای توسعه

 قابل، لذا وظایف و تأثیر این بخش غیر1کنداین در برخی موارد این بخش کاراتر عمل می
 انکار است.

سهم بخش سوم در تولید  کار، بررسی شاخصسهم اشتغال نیروی عالوه بر شاخص
ر های دنیا بهتر نشان دهد. دخش را در اقتصادتواند، جایگاه این بناخالص داخلی نیز می

ها در بررسی شده و سپس داده 2003کشور در سال  16این شاخص برای  (1-4)شکل 
  2. رسانی شده استبروز 2001سال 

توجهی از تولید ناخالص شود، سهم قابلمشاهده می 3(1-4)طور که در شکل همان
ال مثال در کشور آمریکا در سعنواناست. بهداخلی کشورها وابسته به بخش سوم اقتصاد 

در همان  4.متعلق به بخش سوم اقتصاد بوده است GDPدرصد کل  6/6بیش از  2001
( برابر  IMF) 5المللی پولسال تولید ناخالص داخلی آمریکا بر اساس گزارش صندوق بین

برابر  اًریبتقمیلیارد دالر بوده است که سهم مربوط به بخش سوم اقتصاد،  65/14011
یلیارد دالر است. بر اساس همان منبع در همان سال کل تولید ناخالص داخلی م 323

 3میلیارد دالر بوده است. یعنی بخش سوم اقتصاد در آمریکا بیش از  301ایران برابر 

                                                           
 سه شکست که در ادامه توضیح داده خواهد شد. شکست نوع اول و دوم در نظریه .1

 کتاب: Aبرای اطالعات بیشتر نگاه کنید به پیوست  .2
United Nations (2003): Handbook on non-profit institutions in the System of 

national accounts. 

 .مدنی دانشگاه جان هاپکینز مرکز مطالعات جامعه 2001مأخذ: گزارش سال  .3

 .مدنی دانشگاه جان هاپکینز مطالعات جامعه مرکز 4. 

5. International Monetary Fund 
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این اعداد نشان از آن دارد که بخش سوم  1برابر کل تولید ناخالص داخلی ایران است.
 تواند بزرگ باشد.می حدچهاقتصاد تا

 

 
 سهم بخش سوم اقتصاد در تولید ناخالص داخلی کشورها .4-1شکل 

 

 

 

 

                                                           
س ( این دو را با هم مقایسه کنیم، بر اساPPPدر ضمن اگر بخواهیم بر اساس برابری قدرت خرید ) 1.

بر حسب برابری قدرت  2001المللی پول تولید ناخالص آمریکا در سال همان گزارش از صندوق بین
میلیارد دالر خواهد بود و تولید ناخالص  323درصد آن برابر  6/6است که  65/14011خرید برابر 

است.  2001میلیارد دالر در سال  241/163داخلی ایران بر حسب برابری قدرت خرید به دالر برابر 
 د.باشلذا بخش سوم اقتصاد در آمریکا همچنان از کل تولید داخلی ایران )با نفت( بیشتر می
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  تنوع بخش سوم .1-3

رار گرفته بررسی ق مورد« های فعالیتزمینه»تنوع فعالیت در بخش سوم بیشتر براساس 
های بخش سوم اقتصاد دو مزیت دارد. اوالً برای درک بهتر بندی فعالیتاست. تقسیم

م اقتصاد و تحلیل رفتار عناصر آن بسیار مفید است و ثانیاً امکان مقایسة بخش سو
ت های دولهای مرتبط در بخشهای بخش سوم اقتصاد با سازمانتری بین سازمانقوی

 کند. و انتفاعی را فراهم می
نوع فعالیت  10(، بخش سوم اقتصاد به 2001بندی جامع )مارک لیونز، در یک دسته

دارد و ها وجود نشود که البته در برخی از کشورها همة این فعالیتندی میبعمده تقسیم
 ها عبارتند از:ها فعالند. این فعالیتتنها برخی از زمینه

 های آسایشگاهی سالمندان و ، محیط2)خدمات عمومی کودکان 1خدمات اجتماعی
واده، خدمات امداد از افراد ناتوان، مشاورة خان ها و مهاجران و ...، حمایتخانمانبی

 و نجات، مشاوره و وکالت فردی و گروهی(

 ژوهش های پهای خاص، بنیادها و بنیاد مبارزه با بیماری)تأسیس بیمارستان سالمت
های پرستاری و توانبخشی درمان سرطان و مراکز روان درمانی، مراکز دیالیز، خانه

 و ...(

 بتدایی و آموزش عالی برای یتیمان های دینی، ا)آموزش های مرتبطآموزش و فعالیت
 های تحصیلی(و مستمندان، بورسیه

 کار، خدمات حقوقی، در)خدمات به افراد بیکار، آموزش نیروی سایر خدمات انسانی 
 ماندگان( راه

 های آموزشی و نگارش عقاید )مراسم مذهبی، سخنرانی های دینی و مذهبیسازمان
 دینی(

 های های خاص، گروههایی با هدف ترویج اندیشهفیلم )نمایش تئاتر و فرهنگ و هنر
 های شعرا و نویسندگان، عکاسان و ...(نمایشی و هنری و موسیقی، انجمن

                                                           
1. community services 

2. children’s public services 
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 اوقات فراغت جوانان، مسابقات ورزشی( ورزش و سرگرمی( 

 ها برای دفاع از حقوق ای و اتحادیههای حرفهمتقابل )انجمن های منفعتسازمان
 ، ساکنین مناطق خاص و...(مستأجرانن، زندانیان، رانندگا

 هایهای دوستانه، برخی از انجمنهای اعتبار، انجمن)اتحادیه های اقتصادیتعاونی 
 های بیمه و ...(ساز، برخی از شرکتوساخت

 سهیل جهت تدوستی است و در)مربوط به تشویق و تسهیل نوع دوستهای نوعواسطه
 کنند(.ها تالش میاین فعالیت

 نشان داده شده است. (1-5)مثال سهم هر فعالیت در آمریکا در شکل عنوانبه
 

 
  2211سهم هر فعالیت در بخش سوم در آمریکا در سال  .1-1شکل 

 (1،2212)منبع: سازمان خیریه آمریکا

 

 در بخش سوم مالیتأمین  .1-4

ر از های غیرانتفاعی در آن نقش دارند )غیهای تأمین مالی که خود سازمانکانال
نشان داده شده است.  (6-1)دوستانه دولت و خانوارها( در شکل های عمده و نوعبخشش

                                                           
1. Giving USA Foundation, Giving USA (2012) 
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انند با توهای غیرانتفاعی میدهد که سازمانهایی را نشان میدر واقع این شکل فعالیت
 (.2001)مارک لیونز، ها منابع مالی خود را افزایش دهند استفاده از این راهکار

 

 
 د تأمین مالی در بخش سوم اقتصادراهبر .3-1شکل 

 

های نهای تأمین مالی سازمامنبع تأمین مالی بخش سوم کانال موردِتر دربا نگاهی کلی
 صورت زیر است.غیرانتفاعی در بخش سوم به

 

 
 های بخش سومهزینه در سازمان - ساختار درآمد. 7-1شکل 
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معمول از سه طورِقتصاد بههای بخش سوم اتأمین مالی هزینه 1 (1-1) اساس شکلبر
دوستانه از مردم و خانوارها های نوعپرداخت -2بخش دولت  -1شود. بخش تهیه می

روشن است، از جانب  (1-1)طور که در شکل درآمدهای بخش سوم اقتصاد. همان -3
ه هایی است کشود. اول بخششدولت دو نوع وجوهات به بخش سوم اقتصاد تزریق می

و دوم  کندمی اهداهای این بخش یت بخش سوم اقتصاد به سازماندولت برای حما
های غیرانتفاعی در ازای ارائة خدماتی قراردادهایی است که دولت با برخی از این سازمان

 یهابخشزیردر هریک از این بندد. دهند، میها ارائه میکه وظیفة دولت بوده و آن
کنندة آن است. ی در نوع آن و یا پرداختهایی جزئتفاوت ،دوستانههای نوعپرداخت

 یا است، تجاری مؤسساتها و از جانب خانوارها یا سازمان هامثال این پرداختعنوانِبه
نظر واقف است و باید اصل آن حفظ )یعنی نیت خاصی در آن مدِ استبه شکل وقف 

م صی هتواند خرج شود و نیت خاشود( یا به صورت صدقه است )که اصل آن نیز می
چنین حاصل از تولید کاال و خدمات و همندارد(. بخشی از درآمدهای بخش سوم نیز 

کند تواند کاالها و خدماتی تولید گذاری، میها است. بخش سوم با سرمایهگذاریسرمایه
و آن را بفروشد. اگر این کاال و خدمات به بخش دولتی فروخته شود، دولت باید هزینة 

شود. اگر به بخش های این بخش محسوب میبپردازد و جزء درآمدآن را به بخش سوم 
ن چنیشود. همروشد، جزء سود محاسبه میهای بخش سوم بفخصوصی و سایر سازمان

های خود را در های بخش سوم اقتصاد )وقف و امور خیریه( داراییبرخی از سازمان
ند که سودی حاصل از کنگذاری میها سرمایهبازارهای سرمایه نظیر بورس یا بانک

ود. شگیرد، که جزء بخش بهره محاسبه میگذاری به آن تعلق میو این سرمایه 2سهام
های دیگری نظیر خرید کاالهای بادوام نظیر زمین و مسکن و گذاریدر نهایت سرمایه

ها گذاری... و ساخت و فروش آن و استفاده از تغییرات قیمت و ... جزء سایر سرمایه
 شود. میمحاسبه 

                                                           
شده از گزارش ل(، و تکمیEugenio M. Gonzales( )2003نزالس )وگ برداشت شده از مطالعه .1

 .دانشگاه جان هاپکینزمدنی  مرکز مطالعات جامعه 2013سال 
2. Dividend 
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، (1-1) کند. مطابق شکلمنابع مالی بخش سوم اقتصاد را تأمین می ،این سه بخش
های تولید کاالها و خدمات بخش هزینه ،اول: ها و مخارجی نیز داردبخش سوم هزینه

 شود که بسته به نوع سازمان وهایی تقسیم میبخشسوم است. این بخش خود به زیر
های اجرایی و مدیریتی هزینه ،شود. دومسوم هزینه میبخش  1موضوع فعالیت سازمان

 است که هر فعالیت و سازمانی ناگزیر به پرداخت آن است.
هایی طور که اشاره شد، خود بخش سوم نیز در تعامالت اقتصادی با چالشاما همان

 حل نیست و برخی نیز چالشیها ذاتی بخش سوم بوده و قابلِروبرو است که برخی از آن
خواهد بود. آخرین چالش که با عنوان شکست حل قابلِرونی است و با تدابیری بی

ود، شخصوصی و عمومی نیز نامیده می تقارن اطالعات، در بخشقراردادی یا چالش عدم
 تقارنعدم و یاَنگیزش مشکالت در بخش سوم نیز مطرح خواهد بود. این چالش به

پردازد که در قالب نظریة قراردادها مطرح های اقتصادی مییک از بخشدر هر اطالعات
و  های خصوصیبنگاه موردِشود. اما نکتة بسیار مهم این است که نظریة قراردادها درمی

یافته است، اما در مورد بخش سوم اقتصاد نه در بعضاً تعامالت اقتصادی دولت توسعه
 ین کتاب به مشکالتایران و نه در سایر کشورها مورد تحلیل قرار نگرفته است. در ا

 جزئی ینتبی با و پرداخته شده اقتصاد نیز سوم بخش اطالعات در تقارنعدم و یاَنگیزش
 ئهارا راهکاری یاَنگیزش مشکالت از یکهر برای خیریه، امور و وقف بخش در مسئله

 است.  شده

  بخش سوم اقتصاد فیو تعر یستیچ. 2
ها و اد چیست و شامل چه بخششاید سؤال این باشد که اصالً بخش سوم اقتص

اندازه است؟ شود و تعریف، ابعاد و اهمیت آن در اقتصاد امروز به چههایی میسازمان
حال برای ایجاد اینبا 2اگرچه برای این بخش تعاریف متعدد و متنوعی ارائه شده است

تری از بخش سوم اقتصاد، الزم است تعریف جامع و منتخب از این بخش فهم دقیق

                                                           
شوند که در بخش قبل به بندی میبخش عمده تقسیم 10بندی استاندارد به موضوع فعالیت در تقسیم .1

 آنها اشاره شده است.

 اه کنید به تعاریف مطرح در مطالعات: گن .2
Hansmann (1980), Ben-Ner and Jones (1995), Salamon (1992). 
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( یفاع)انت یبخش سوم اقتصاد در کنار دو بخش خصوص». در تعریف منتخب، شودرائه ا
و  یانتفاعیرغ ی،دولتیرغ یها و نهادها)دولت( متشکل از سازمان یو بخش عموم

 را دارا باشد: یرز یژگیکه سه و باشدیهمکارانه م
 یاندازراه یتفاعانیرصورت داوطلبانه و با اهداف غاز افراد )اعضاء( به یتوسط گروه

 .یابدیو تداوم م یافتهشده، تشکل
 توسط خود مردم کنترل و اداره شود. ینچنهم

و  ودشیصرف م یشدة سازمانییندر جهت اهداف تع هایتهرگونه انتفاع حاصل از فعال
 «شود. یعمالکان توز یاداران سهام ینب تواندینم

 بخش سوم اقتصاد نظری گاهیجا. 3
آید، اقتصاد مطالعة انتخاب بهینه تحت ز تعریف رایج دانش اقتصاد بر میطور که اهمان

کمیابی است. این تعریف برای دانش اقتصاد وسعتی فراتر از مطالعة خرید و فروش و 
که هنگامیگیرد. میبرهای اقتصادی را درگیریهای مالی تصمیمآمدبررسی پی

 ام منابع مالی خود را صرف خرید کاالخواهند تصمیم بگیرند که تممی کنندگانمصرف
های غیرانتفاعی اختصاص و خدمات برای خود کنند یا اینکه بخشی از آن را به سازمان

که امیهنگکنند. گیری میواقع برای تخصیص منابع محدود )کمیاب( تصمیمدهند، در
 گیرند که بخشی از زمان خود راو بازیگران اقتصادی تصمیم می کنندگانمصرف

 دوستانه اختصاص دهند و این زمانهای غیرانتفاعی و نوعداوطلبانه به فعالیتصورتِبه
را صرف استراحت یا کار برای کسب درآمد نکنند، باز هم دارند یک تصمیم اقتصادی را 

کند، فکر کنند. وقتی یک کارآفرین فعال اجتماعی که در بخش سوم فعالیت میاتخاذ می
 های موجود حمایتن غیرانتفاعی جدید تأسیس کند، یا از سازمانکند که آیا سازمامی

های اجتماعی بخشی از افراد جامعه کند و یا با مقامات دولتی مذاکره و البی کند تا نیاز
های مختلف واقع در زمینه تخصیص زمان محدود خود بین بخشطرف کند، دررا بر

برد سر میتفاعی که در بحران مالی بهکه یک سازمان غیرانهنگامیکند. گیری میتصمیم
ی را های تولیدهای غیرانتفاعی خود، کمی از هزینهجای حذف برنامهگیرد بهتصمیم می

ز کمیابی کند که اواقع تصمیم اقتصادی اتخاذ میبضاعت تأمین کند، دراز مشتریان بی
  شود.منابع ناشی می
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سوم  دوستانه و مربوط به بخشارهای نوعطور نیست که دانش اقتصاد رفتینابنابراین، 
خالف ایدة رایج، تعامالت یرعقالنی بداند، و برغکامل طورِها را بهرا رد کند و آن

را نیز  تواند چنین تعامالتیبندی کند، بلکه اقتصاد میدوستانه را ذیل اخالق طبقهنوع
معه فردی در جاهر کنند کهگذاری کند. اقتصاددانان فرض میتحلیل نموده و سیاست

کند. فرض فوق در عمل همانند این فرض در مصرف است نفع شخصی خود را دنبال می
هر دو فرض برای «. شودخودرو تنها برای مصرف شخصی خریداری میهر»که 
حال نفع شخصی شامل کمک به دیگران نیز هرگیرد. درها صورت میسازی الگوساده
کردن بقیة افراد نیز هست، و بنابراین درو برای سوارطور که خرید خوشود، همانمی

صورت اجتماعی تعریف و تعیین شود. رفتارهای تواند بهادراک فردی از نفع شخصی می
تری برای های پیچیدهآور شد که الگوای در دنیای واقع به اقتصاددانان یادخیریه

های اقتصادی ین روش، الگوها الزم است. با اآوردن و تحلیل این نوع رفتارحساببه
نند، زیرا کهای انتفاعی )بخش خصوصی( سود خود را حداکثر میکنند که بنگاهفرض می

دلیل که به 1«های بازارشکست»خواهد. در همین مسیر، مالک بنگاه چنین چیزی می
های مالی مناسب حل آید با انگیزهد میوجوو اطالعات نامتقارن به 2«مسائل کارگزاری»

های توان از همان نقطة آغاز همانند سازمانهای غیرانتفاعی را نمیشود. البته سازمانمی
ها نیز ممکن است سود خود )یا مازاد مالی و وقفی( انتفاعی تحلیل کرد. اما این سازمان

ای نمود و نتایج آن را نشان داد. برخود را حداکثر کنند. لذا این مفهوم را باید از نو تعریف 
ین مالی بهترهای مالی و غیرنگیزه( نشان داده که ترکیبی از ا2002َ) 3مثال اسلیوینسکی

 های غیرانتفاعی در شرایط معین است.کارمندان سازمان اَنگیزشراه برای 
بندی از نظریات ها و جایگاه اقتصادی بخش سوم جمعبرای درک بهتر نظریه

ه نظریة س»مفهومی با عنوان  ،بخش سوم اقتصاد در قالب یک الگو موردِده درشمطرح
چند در مطالعات قبلی رسماً نام برده شده است، مطرح شده است. این نظریه هر« شکست
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 بندی از نظراتاما تصویر جامعی از آن ارائه نشده که در این بخش تنها، خالصه و جمع
 شود.ارائه می

 ی جایگاه نظری بخش سوم اقتصادالگوی مفهوم. 3-1

واقع همان دست اگر بازار )بخش خصوصی( موفق به ایجاد بهینة اجتماعی شود، در
ت رساند. اما در ادبیانامرئی آدام اسمیت، جامعه را از نفع شخصی به بهینة اجتماعی می

 ردن نفعکاقتصادی سه منبع کلی شکست بازار مطرح شده است که در این موارد دنبال
 شود. مانند کاالهای عمومی،شخصی در رسیدن به بهینة اجتماعی با شکست مواجه می

تقارن اطالعات )شکست قراردادی(، وجود اثرات خارجی و ... . انحصارات طبیعی، عدم
نند و کها تحلیل مییک از این شکستسپس نظریات اقتصادی واکنش دولت را به هر

حلی ارائه ها راهیک از این شکستیاست برای هربا ورود بخش دوم )دولت( و ارائة س
مثال عنوانشود. بهبسیاری از موارد با موفقیت شکست پشت سر گذاشته می دهند. درمی
مورد کاالهای عمومی با  های بهینه، یا درموارد وجود اثرات خارجی با وضع مالیات در

دبیات بخش عمومی اقتصاد شود. اما در اها مشکل برطرف میورود مستقیم و تولید آن
شود. شود که دولت نیز در برخی موارد در حل کامل مشکل با شکست روبرو میبحث می
این مطلب مطرح شد که بخش غیرانتفاعی )بخش سوم( به این موارد  1310از دهة 

ت های حاصل از شکسدهد و تا حد زیادی ناکاراییشکست دولت و بازار واکنش نشان می
تواند کند. البته خود این بخش نیز در برخی موارد نمیرا برطرف می دولت و بازار

شود، هایی مواجه میکامل مشکل را برطرف کند و به دلیل مشکالتی با شکستطورِبه
د شود )ماننکه یا مربوط به ساختار اقتصاد است که موجب شکست هر سه بخش می

ت. خش سوم با شکست بازار و دولمشکالت نهادی( و یا به دلیل تطابق مشکالت ذاتی ب
الگویی مفهومی برای تحلیل روابط سه بخش اقتصاد مطرح شده است. ( 1-2) در شکل

و  های دولتنشدن شکستهای ذاتی بخش غیرانتفاعی و برطرفدر مواجهه با شکست
شود. گردد و الگوی مفهومی کامل میمیباز ( 1-2)به سطر اول و سوم شکل  مجدداًبازار 

ی اگر فعالیت مربوطه چه توسط بازار و چه توسط بخش سوم انجام شود، با شکست یعن
 .شودمی گذاشته اولیه عهدة بازار بر آن شود، تأمینمواجه می

 تر نمایش داده شده است:دقیقطورِبه ( 1-2) این مطلب در شکل
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 الگوی مفهومی جایگاه نظری بخش سوم اقتصاد .1-2شکل 

 
، تعامالت اقتصادی به دست بازار )بخش خصوصی( سپرده (1-2) اساس شکلبر
ها را انجام دهد. اما بازار )بخش اول( ممکن است با پنج شود تا به صورت بهینه آنمی

کاالهای »نوع شکست روبرو شود )شکست مرحله اول(. اولین شکست مربوط به مسئله 
های عمومی ایجاد را در تولید کاال« کمبود عرضه»که بازار شکست  است« عمومی

وجود انگیزة کافی بازار این کاالها را کمتر از نیاز و تقاضای که به دلیل عدم ،کندمی
های کاالهای عمومی یعنی خاطر ویژگیکند. دلیل این امر نیز بهاجتماعی تولید می

 بودن این کاالها است. دومین شکست بازار مربوط به مسئلهرقابتیناپذیری و غیراستثناء
سازی محروم»است )کاالهای جمعی و گروهی( که شکست « کاالهای باشگاهی»

که یک کاالی جمعی تولید شد،  هنگامینماید. به این معنا که زرا ایجاد می« حدازبیش
افرادی هستند که برای استفاده از کاالی عمومی تمایل به پرداخت قیمت آن کاال را 
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را خریداری نموده و از آن بازدید کنند. اما افرادی  یت موزهبلدارند. یعنی مثالً حاضرند 
نیز هستند که تمایل به پرداخت قیمت کاال را ندارند، اما از مصرف کاالی عمومی لذت 

ها کمتر از قیمت بلیت موزه است. چون برند. مانند افرادی که تمایل به پرداخت آنمی
کننده ای بر تولیداً هیچ هزینهدر کاالهای جمعی و عمومی استفادة افراد بیشتر تقریب

کند، بهینة اجتماعی این است که به دستة دوم نیز اجازة استفاده از کاالی تحمیل نمی
رایگان داده شود تا رفاه اجتماعی حداکثر شود. اما بخش خصوصی صورتِعمومی به

مین وگویند. سمی« حدازسازی بیشمحروم»کند. به این مورد گاه چنین کاری نمیهیچ
« زنیانهقدرت چعدم»است که شکست « انحصار طبیعی»شکست بازار مربوط به مسئله 

شود و طبیعی انحصار ایجاد میطبیعی یا غیرلحاظِکند. در کاالهایی که بهرا ایجاد می
بر کاهش رفاه اجتماعی )ایجاد شود عالوهصورت نامتقارنی ایجاد میزنی بهقدرت چانه

. شودخوردن عدالت توزیعی میهمنشدن رفاه عمومی( موجب برو حداکثررفته دستاز رفاه
ها است که شکست قیمت« اثرات خارجی»چهارمین شکست بازار مربوط به مسئله 

تواند اثرات خارجی مثبت و منفی را در کند. زیرا بازار نمیرا در بازار ایجاد می« ناکارآمد
تقارن عدم» شکست بازار نیز مربوط به مسئلهها لحاظ کند )درونی کند(. پنجمین قیمت

کند. در را در بازار ایجاد می« شکست قراردادی»است که « اطالعات و عقالنیت محدود
تقارن اطالعات مانند اطالعات پنهان و عمل پنهان، مسئلة کژمنشی و موارد عدم

کند و ور میین( دیافتن به بهینه )اولین بهتردستگیرد که بازار را ازکژگزینی شکل می
( با توسعة نظریات 1380) 1شود. هانسمنموجب ایجاد رانت اطالعاتی و ناکارایی می

توصیف « شکست قراردادی»عنوان (، این مطلب را به1313) 2نلسون و کراشینسکی
 کرده است.

ها واکنش نشان شود و برای جبران شکستیک از این موارد دولت وارد عمل میدر هر
های عمومی کمبود عرضه را جبران و با اول با عرضة مستقیم کاالموردِردهد، دمی

ای امضا نموده و انگیزة الزم برای تولید این نامههای بخش خصوصی توافقسازمان
دوم نیز هم با ورود مستقیم در تولید کاالهای موردِکند. درها فراهم میکاالها را برای آن
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تواند مشکل را حل کند. مثالً به ی دستة دوم میعمومی و هم ایجاد یارانه برا
دهد با کارت دانش آموزی از موزه به صورت رایگان دیدن کنند. آموزان اجازه میدانش

اده کند. مثالً استفهایی از کاالهای عمومی را تضمین میچنین استفاده عموم از حداقلهم
دولت  سوم موردِمانت است. درهای تلفن اضطراری جزء همین موارد ضرایگان از شماره

کند و با زنی نامتقارن جلوگیری میبا قوانین سقف قیمت و کف دستمزد از قدرت چانه
چهارم دولت با موردِکند. درانحصاری را محدود می یهاانحصار فعالیتعمال قوانین ضدِاِ

 مثبت را درونی ها اثرات خارجیسازی اثرات خارجی منفی و با یارانهها به درونیمالیات
پنجم نیز از موردِنماید. درها را کارآمدتر میکند( و قیمتها لحاظ میکند )در قیمتمی

کنندگان دارد. اوالً دولت برای مصرف« کردن اطالعاتفراهم»طریق سه روش سعی در 
کند و تعداد مبادالت بازاری که قراردادها را تسهیل می« گذاریقانون»ضمانت اجرایی و 

، «غاتصحت تبلی»دهد. ثانیاً دولت با قانون خورند را کاهش میاز این طریق شکست می
ه ها را مجبور بکاال، بنگاهمورد ِهای تولیدی، و اجبار در بیان اطالعات دیگر دربرچسب

د کند. ثالثاً دولت ورود به بازار را محدویی در تبلیغات و بیان اطالعات درست میگوراست
هایی را برای تمامی نند مجوز کسب، مجوز تولید، مجوز بهداشت و ... حداقلو مواردی ما

ا که دولت خود طرف قرارداد ب هنگامیکند. کنندگان در یک صنعت تضمین میتولید
ست تواند مشکل شکهای انتفاعی است با کنترل و نظارت بر رفتار بنگاه میبنگاه

 تر وتر و جزئی( و مذاکرة بیشتر، دقیق1133، 1قراردادی را برطرف کند )فریس و گرادی
 (. 1384 2تواند این مشکل را کاهش دهد )دیهوگتر میقراردادهای پیچیده

( که به آن شکست 1333، 3شود )ولفهایی مواجه میاما دولت نیز خود با شکست
 یشود. برخهای باال مطرح میکنندهاول و دوم بحث تقاضا موردِ گویند. درمرحله دوم می

شده توسط دولت را از شهروندان سطح، کیفیت و سبک تولید کاالهای عمومی فراهم
 موردِهای مالیاتی و تفاوت درآمدها درها، بارها راضی نیستند. سلیقهقبول ندارند و از آن

کند. برای کاالهای خصوصی تفاوت در های مختلفی را ایجاد میمخارج دولت ذهنیت

                                                           
1. Ferris and Graddy 

2. DeHoog 

3. Wolf 



 
 

 

 اقتصاد وقف و خیریه

25 
http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

یا  توانند مقادیر وها میسادگی قابل تأمین است، زیرا آنکنندگان بهسلیقة مصرف
کاالهای عمومی به این  موردِهای مختلفی از یک کاال را خریداری نمایند. اما درکیفیت

تواند از کاال مصرف کند، دیگران نیز به صورت است که هر مقداری که یک نفر می
مکن مفنی غیرلحاظِبنابراین بههمان میزان خواهند توانست از آن کاال مصرف کنند. 

های متنوع تطبیق داده شود. اریک است که مقدار و کیفیت کاالهای عمومی با سلیقه
حلی را طراحی کرد، که امروزه این نظریه به افتخار او به برای این مسئله راه 1لیندال
اساس شدت کننده برمصرفآن هر موجبِگذاری لیندال معروف است که بهقیمت

اما مشکل  کند.ترجیحات خود نسبت به کاالی مربوطه قیمتی را برای آن کاال تعیین می
 2اجرا است. مطالعات تیبوتقابلگذاری لیندال در دنیای واقعی غیراینجاست که قیمت

نهایت چون معموالً کاالهای ( در همین رابطه است. اما در1315) 3( و ویسبورد1356)
ه از ای هستند کشود، عدهترجیحات میانگین مردم تولید میو  اساس سلیقهعمومی بر

ها با تجهیزات و مثال بیمارستانعنوانها راضی نیستند. بهکمیت و کیفیت آن
شوند، اما افرادی هستند که صورت کاالی عمومی تولید میهای معمولی بهتخصص
ر کنند. دا میهای خاص دارند و کیفیت و کمیت تجهیزات باالتری را تقاضبیماری
اد بنی»عنوان هایی را باشود و بنیادجاست که بخش سوم اقتصاد وارد عمل میهمین

لة دوم شود. مسئکند، که در ادامه بیشتر توضیح داده میتأسیس می« های خاصبیماری
ها استفاده از کاالهای عمومی که موجب تخریب آنتواند از سوءاین است که دولت نمی

سادگی قابل کشف نیست و نحوة استفادة مردم از کاالها گیری کند، زیرا بهشود، جلومی
تقارن اطالعات موجب شکست و خدمات عمومی برای دولت قابل مشاهده نیست و عدم

شود. همچنین در اجرای قوانین کف دستمزد و سقف قیمت قراردادی برای دولت نیز می
ه استفادزنی خود سوءقانون از قدرت چانه زدنوری و با دورصانحصارگران با قراردادهای 

توان کافی در نظارت در اجرای این قوانین با شکست نیز به دلیل عدم و دولتکنند می
های مالیاتی و ها در محاسبه دقیق و اجرای نرخچهارم دولت موردِشود. درمواجه می
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 موردِشوند. در نهایت درها ناکارآمد تعیین میشوند و قیمتها با شکست مواجه مییارانه
پنجم نیز بسیاری موارد وجود دارد که برای دولت نیز قابل مشاهده نیست و دولت هم 

نمودن اطالعات با شکست مواجه این در فراهمشود. بنابرارن اطالعات مواجه میتقبا عدم
 شود.می

ران را جبها تنها قادرند فقط بخشی از این شکست خورند و دولتها شکست میبازار
کست شوند. شای روبرو میکردن کامل تعادل و بهینه با شکست دوبارهکنند و در فراهم

شده در باال، پایة نظریة سه شکست است که مبنای یک از پنج زمینة مطرحدوگانه در هر
ی بخشهای غیرانتفاعی را در یک اقتصاد چندنظری وجود بخش سوم و کارکرد سازمان

رسد که نسبت به شکست همزمان ل نوبت به بخش سوم اقتصاد میکند. حافراهم می
مورد ( در مقاله خود این مطالب را در1315دولت و بازار واکنش نشان دهد. ویسبورد )

پذیر و هانسمن الف( برای کاالهای جمعی استثناء 1381کاالهای عمومی، هانسمن )
کاالهای عمومی بخش سوم  موردِاند. دری مطرح نمودهقرارداد( برای شکست 1380)

مستقیم وارد عمل شود و کاالهای عمومی و جمعی صورتِتواند بهنیز همانند دولت می
در بخش سوم از همین  2و خدمات اعضاء 1های خدمات عمومیتولید کند. بیشتر سازمان

 توان دنبالهای عمومی میها را در قالب خیریهدسته هستند. در ایران نیز این سازمان
های بخش سومی در ایران مانند کمیتة امداد امام خمینی رد. الزم به ذکر است سازمانک

دولتی هستند و شکل شبههای غیرانتفاعی و ... بیشتر بهو سازمان بهزیستی و بیمارستان
با بخش سوم محض کمی فاصله دارند. یعنی سازمانی هستند که مدیریت دولتی دارند 

ها غالباً از طریق منابع بخش سوم( اما تأمین مالی آن های)برخالف تعریف سازمان
ها نیز برای عموم های بخش سوم(. این سازمانمردمی است )مطابق تعریف سازمان

یک حداکثر مقدار تمایل به پرداخت هر ،های انتفاعیکنند. اگر بنگاهخدماتی را فراهم می
یمتی کامل(، ا داشته باشند )تبعیض قکنندگان را بدانند و توانایی تبعیض قیمتی راز مصرف

حد صورت نخواهد گرفت. یعنی برای کسانی که تمایل به پرداختی ازسازی بیشمحروم
برابر یک ریال دارند، باید قیمت یک ریال تعیین شود، و افرادی که تمایل به پرداخت 
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ضر اها یک میلیون تومان است، قیمت یک میلیون تومان وضع شود و افرادی که حآن
از آن  رایگانصورتِبرند نیز بهبه پرداخت نیستند، اما از مصرف کاالی عمومی لذت می

اندازة کافی از تمایل به پرداخت های انتفاعی بهحال، بنگاههراستفاده کنند. در
کنندگان د این برنامه را اجرا کنند. مصرفنکنندگان اطالعات کافی ندارند تا بتوانمصرف

فاده ها استکنند، زیرا علیه آنهای انتفاعی آشکار نمیود را برای بنگاهنیز اطالعات خ
بخش غیرانتفاعی صادق نیست، زیرا  موردِگوید این موضوع در( می1386نر )شود. بنمی

تفاعی های انهای غیرانتفاعی با بنگاهتوزیع سود وجود دارد و ساختار ادارة سازمانقید عدم
م مستقیصورتِکنندگان تمایل به پرداخت خود را بهصرفتفاوت دارد. ممکن است م

نند. تر یاری کین مالی کارآمدآشکار کنند، و سازمان غیرانتفاعی را در ایجاد ساختار تأم
طریق ضمنی ازصورتِکنندگان تمایل به پرداخت خود را بهچنین ممکن است مصرفهم

 د، آشکار کنند. بنابراین چوندهنمیزان بخششی که به سازمان غیرانتفاعی انجام می
ها آن دهند، علیههای غیرانتفاعی قرار میکنندگان در اختیار سازماناطالعاتی که مصرف

ن کنند. بنابرایها اعتماد و اطالعات خود را آشکار میشود، بیشتر به آناستفاده نمی
جمعی کاالهای  موردِهای غیرانتفاعی درگوید، سازمانالف( می 1381هانسمن )

حد ازبیش سازیکند که از محرومرا ایجاد می« ایتبعیض قیمتی داوطلبانه»پذیر استثناء
سازی توانند با مسئلة محرومهای غیرانتفاعی میجلوگیری کند. روش دیگری که سازمان

(. 1338و ویسبورد  1381، 1383 1است )جیمز« متقاطع یارانه»حد مقابله کنند، ازبیش
رای های مختلفی بجای اینکه برای یک کاال قیمتسازمان غیرانتفاعی بهدر این روش 

کند تا کنندگان مختلف وضع کند، برای برخی از کاالها قیمت باالتری وضع میمصرف
با کسب مازاد، منابع مالی الزم را جهت کاهش قیمت خدمات و کاالهای دیگر را فراهم 

ها از ها و آکواریومد. برای مثال باغ وحشسازی را کاهش دهکند و از این طریق محروم
آورند تا منابع مالی الزم دست میهای هدیه و سایر امتیازات انحصاری سود بهفروشگاه

دست آورند کنندة سود( را بهتر از سطح حداکثربرای وضع حق ورود پایین )بسیار پایین
اجرا نبوده و از محرومل(. البته این روش به دالیلی در عمل قاب1338 2)کاین و مریت
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کند. برای مقابله با انحصارات و در همه مواردی سازی در کاالهای عمومی جلوگیری نمی
 های مردم نهادزنی در یکی از طرفین تعامل بسیار کمتر است، سازمانکه قدرت چانه

میع شود تا بتواند با تجهای کارگری و مصرفی در بخش سوم تشکیل میمانند اتحادیه
 زنی را متقارن نماید. فراد در یک طرف تعامل قدرت چانها

های حفاظت از ها مردم نهاد مانند سازمانچهارم نیز تشکیل سازمان موردِهمچنین در
ها و جلوگیری از اثرات خارجی سازی قیمتزیست و ... در جهت فشار برای درونیمحیط

ای داشته کنندهسوم نقش تعیین یجاد اثرات خارجی مثبت در بخشامنفی و یا حمایت از 
 توانند شکست قراردادی راهای غیرانتفاعی به چند دلیل میپنجم سازمان موردِاست. در
های غیرانتفاعی، منافع مالی حاصل از توزیع سود در سازمانعدم اول،کنند. برطرف 

د )و یا نکتر از آنچه قول داده شده را حذف میتحویل کاال با کیفیت یا کمیت پایین
توزیع سود پاداش، جایگزینی یک سازمان قید عدم دوم،دهد(. حداقل بسیار کاهش می

کند. ها، را متأثر میغیرانتفاعی )که خدمات مورد نظر را ارائه کند( با نوعی دیگر از سازمان
های شود. یعنی سازمانشناخته می« زاهای کنترلی اعتمادساختار»این دالیل با عنوان 

ازی ساعتماد مردم را به آشکارکنند تا با ایجاد ساختاری قابلِنتفاعی سعی میغیرا
های چنین سازماناطالعات پنهان ترغیب نموده و شکست قراردادی را برطرف کنند. هم

ر و بر اساس اهداف و نقش ه« بندیرتبه»های کارآفرینی غیرانتفاعی بر اساس شاخص
بندی از یک جهت گوید این رتبه( می1380)شوند. هانسمن بندی میکدام دسته

دیگر به مردم جهتدهد و ازهای غیرانتفاعی را بسیار افزایش میپذیری سازماناعتماد
سادگی شناسایی کنند، لذا اطالعات نظر خود را بهکند تا نوع سازمان موردِکمک می

تر شده و ( کمرنگها که از مردم پنهان استسازمان موردِپنهان معکوس )اطالعات در
ه ها ارائهای خود را به این سازمانشود تا کمکباعث ایجاد انگیزه در بین خیرین می

 دهند.

 رانیبخش سوم در ا تیظرف. 4
 

 رانیحجم موجود وقف و موقوفات در ا .4-1

 نمایش داده شده است.  1333در جدول زیر تعداد کل رقبات موقوفه کشور در سال 
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 ر کل کشورتعداد رقبات د آمار

 درصد تعداد نوع مدیریت

 %13 1106216 متصرفی

 %26 310082 مصرفیغیر

 %1 26561 اشتراک التولیه

 %100 1502865 مجموع

 (1333خذ: آمار سازمان اوقاف کشور )أم
 

بندی این رقبات که در اختیار اداره کل اوقاف است نمایش داده در نمودار زیر تقسیم
 شده است.
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 بخش سوم در اسالم تیظرف  .4-2

در نمودار زیر انجام قراردادهای اسالمی که می توان به صورت تعامل غیر انتفاعی و 
 توان جدای از وقفداطلبانه در آنها مشارکت نمود نمایش داده شده است و بنابر این می
 از سایر عقود نیز استفاده نمود که مشکالت وقف را نیز نداشته باشد.

 

 
 

 توسعه بخش سوم اقتصاد یبرا ییااجر یهااستیس. 1

های ترین بخشعنوان یکی از مهمگر بخواهیم فضا را برای توسعه بخش سوم را بها
 پیش بگیریم:های اجرایی زیر را دراقتصادی فراهم کنیم، باید سیاست

 یاَنگیزشحل مشکالت سازگاری  .1

 رسانیسازی و اطالعالف( شفاف 

 هایزهتنظیم قرارداد سازگار با انگ (ب 

 نوع موضوعی بخش سوم .2
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 های تأمین مالی بخش سومتنوع روش .3

 ها در بخش سومتنوع انگیزه .4

 های بخش سوم اقتصادها و درآمدصیانت از دارایی .5

 سازیفرهنگ .6

 نهادسازی .1

 های انتفاعی متظاهر به غیرانتفاعیمقابله با سازمان .8

 سازیدر کنار خصوصی« سازیبخش سومی»اجرای سیاست  .3

 

 


